PRZEDMOWA

Niełatwe to było zadanie przygotować do druku drugą księ
gę „Kapitału”, i to w ten sposób, aby stanowiła ona z jednej
strony powiązaną i możliwie jak najbardziej zakończoną ca
łość, a z drugiej - wyłączne dzieło autora, nie zaś wydawcy.
Wielka ilość pozostawionych przez autora opracowań, prze
ważnie fragmentarycznych, utrudniała to zadanie. Co najwy
żej jedno z tych opracowań (rękopis IV) było w zasadzie zre
dagowane do druku, jednakże znaczna część nawet tego opra
cowania była już przestarzała w stosunku do redakcji później
szych. Przeważna część materiału, choć w znacznej mierze opra
cowana pod względem merytorycznym, wymagała jednak re
dakcji stylistycznej; Marks pisał ją tak, jak zwykł był pisać
sporządzane przez siebie wyciągi: niedbałym stylem, używa
jąc familiarnych, nieraz rubasznie humorystycznych wyrażeń
i zwrotów, posługując się angielskimi i francuskimi termina
mi technicznymi, częstokroć całe zdania, całe nawet stronice
pisząc po angielsku; myśli flotowane były w tej postaci, w ja
kiej w danej chwili powstawały w głowie autora. Obok pew
nych wyczerpująco opracowanych części, inne, nie mniej od
nich ważne, są ledwie naszkicowane; materiał faktyczny, któ
ry miał ilustrować treść, został zebrany i tylko sklasyfikowa
ny, nie można mówić o jego opracowaniu; przy końcu rozdzia
łu autor, pragnąc jak najszybciej przejść do następnego, czę
stokroć kreśli tylko kilka urwanych zdań - są to jakby ka
mienie milowe nie zakończonego w tym miejscu wywodu;
wreszcie - ów słynny charakter pisma, którego sam Marks
nie umiał czasami odczytać.
Poprzestałem na tym, że odtworzyłem rękopisy Marksa mo
żliwie dosłownie, zmieniając w stylu tylko to, co zmieniłby
sam autor, i wstawiając wyjaśniające lub łączące zdania tyl
ko tam, gdzie było to bezwarunkowo potrzebne i gdzie nad9
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to sens nie budził żadnych wątpliwości. Zdania, których zna
czenie mogło wywołać chociażby najmniejszą wątpliwość, wo
lałem pozostawić w ich dosłownym brzmieniu. Dokonane prze
ze mnie przeróbki i wstawki nie obejmują łącznie dziesięciu
stronic druku i są jedynie formalnej natury.
Samo wyliczenie pozostawionych przez Marksa rękopisów,
stanowiących materiał do księgi II, świadczy o tym, z jak nie
zrównaną sumiennością i surową samokrytyką starał się on
doprowadzić opracowanie swych wielkich odkryć ekonomicz
nych do stopnia najwyższej doskonałości, zanim je ogłaszał;
ów zmysł samokrytyczny rzadko kiedy pozwalał mu na do
stosowanie wykładu pod względem treści i form y do własnych
horyzontów myślowych, które rozszerzały się nieustannie dzię
ki nowym studiom.
Materiały do tej drugiej księgi składają się z następujących
części. Przede wszystkim rękopis „Zur Kritik der politischen
Oekonomie”, 1472 stronice in quarto w 23 zeszytach, pisane
od sierpnia 1861 roku do czerwca roku 1863. Jest to ciąg dal
szy pierwszego zeszytu, który pod tym samym tytułem wyda
ny został w Berlinie w roku 1859*. Na stronicach 1-220 (ze
szyty I-V) i potem znów na stronicach 1159-1472 (zeszyty
XIX-XXIII) Marks roztrząsa tematy, o których traktuje I księ
ga „Kapitału”, a więc zaczynając od przemiany pieniądza
w kapitał aż do końca; rękopis ten stanowi pierwszą istnie
jącą redakcję tej księgi. Na stronicach 973-1158 (zeszyty
XVI-XVIII) autor roztrząsa zagadnienia kapitału i zysku, sto
py zysku, kapitału kupieckiego i kapitału pieniężnego, a więc
tematy, które zostały później rozwinięte w rękopisie dotyczą
cym księgi III. Natomiast tematy, o których traktuje księga II,
jak również bardzo wiele tematów, które rozpatruje później
księga III, nie zostały tu jeszcze specjalnie zgrupowane. Po
ruszane są mimochodem, mianowicie w dziale, który stanowi
główną część rękopisu, a zajmuje stronice 220-972 (zeszyty
VI-XV): Theorien uber den Mehrwert. Dział ten zawiera
szczegółową, krytycznie ujętą historię najważniejszego zagadnienia ekonomii politycznej - teorii wartości dodatkowej;
* Patrz tom 13 nin. wyd., str. 7-186. „Przyczynek do krytyki ekonomii poli
tycznej” . - Red. przekl. polsk.
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oprócz tego w formie polemiki z poprzednikami Marks rozwi
nął w tym dziale większą część punktów, które szczegółowo
i w logicznym powiązaniu rozpatrzył później w rękopisie księ
gi II i III. Tę krytyczną część rękopisu zamierzam wydać ja
ko księgę IV „Kapitału” ; wyłączone z niej będą liczne ustę
py, które tematycznie weszły już do księgi II (i III
Rękopi
su tego, mimo wielkiej jego wartości, nie można było spożyt
kować w niniejszym wydaniu księgi II.
Następny w porządku chronologicznym jest rękopis księgi
III. W przeważającej części pochodzi on z lat 1864 i 1865. Do
piero gdy ten rękopis był już w zasadzie gotowy, Marks za
brał się do opracowania księgi I, czyli do pierwszego tomu,
ogłoszonego drukiem w roku 1867. Ten rękopis księgi III przy
gotowuję obecnie do druku.
Z okresu, który nastąpił po ukazaniu się księgi I, rozporzą
dzamy dla księgi II serią czterech rękopisów in folio, które
Marks sam oznaczył numerami I-IV . Z nich rękopis I (150
stronic), pochodzący przypuszczalnie z roku 1865 lub 1867,
stanowi pierwsze samodzielne, ale też tylko fragmentaryczne
opracowanie księgi II w jej obecnym układzie. Również z te
go rękopisu nic nie można było spożytkować. Rękopis III skła
da się po części z zestawienia cytat i przypisów do zeszytów
z wyciągami - dotyczących przeważnie pierwszego działu księ
gi II - po części zaś z opracowań poszczególnych punktów,
przede wszystkim krytyki tez A. Smitha o kapitale trwałym
i obrotowym oraz o źródle zysku; następnie rękopis traktuje
o stosunku stopy wartości dodatkowej do stopy zysku, co na
leży już do księgi III. Przypisy przyniosły niewiele nowego
do wyzyskania; opracowań zaś ze względu na istniejące now
sze redakcje nie można już było spożytkować ani w II, ani
też w III księdze; trzeba je więc było prawie zupełnie pomi
nąć. - Rękopis IV jest gotowym do druku opracowaniem pier
wszego działu i pierwszych rozdziałów drugiego działu księ
gi II; wyzyskaliśmy go też w odpowiednich miejscach. Cho
ciaż okazało się, iż powstał on wcześniej niż rękopis II, to
jednak, ponieważ jest bardziej wykończony pod względem
formy, można go było z powodzeniem spożytkować w odpo
wiedniej części księgi; wystarczyło dodać kilka uzupełnień
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z rękopisu II. - Ten to właśnie rękopis II jest jedynym do pe
wnego stopnia zakończonym opracowaniem księgi II; pocho
dzi z roku 1870. W notatkach dotyczących ostatecznej redak
cji, o których będzie zaraz mowa, znajdujemy wyraźną wska
zówkę: „Za podstawę należy wziąć drugie opracowanie”.
Po roku 1870 nastąpiła znowu przerwa, spowodowana głó
wnie złym stanem zdrowia Marksa. Jak zwykle, czas ten wy
pełnił Marks studiami; agronomia, amerykańskie, a zwłaszcza
rosyjskie stosunki rolne, rynek pieniężny i bankowość, wresz
cie nauki przyrodnicze: geologia i fizjologia, zwłaszcza zaś
samodzielne prace matematyczne - to treść licznych zeszytów
z wyciągami, pochodzących z tego okresu. Na początku ro
ku 1877 Marks czuł się już na tyle dobrze, że znów mógł się
zabrać do swej właściwej 'pnący. Z końca marca 1877 roku po
chodzą notatki i przypisy do powyższych czterech rękopisów.
Stanowią one podstawę nowego opracowania księgi II, które
go początek znajdujemy w rękopisie V (56 stronic in folio).
Rękopis ten zawiera pierwsze cztery rozdziały i nie jest jesz
cze w dostatecznym stopniu opracowany; o istotnych punktach
traktują przypisy pod tekstem; materiał jest raczej zebrany
niż poddany selekcji, jest to jednak ostatni wyczerpujący wy
kład tej najważniejszej części pierwszego działu. - Pierwszą
próbę przygotowania manuskryptu do druku przedstawia rę
kopis VI (pochodzący z okresu po październiku 1877, a przed
lipcem 1878 roku); rękopis ten liczy 17 stron in quarto, za
wierających większą część pierwszego rozdziału; drugą i ostatnią - próbą jest rękopis VII, składający się tylko z 7
stronic in folio; nosi on datę „2 lipca 1878”.
W tym mniej więcej czasie Marks prawdopodobnie zdał so
bie sprawę z tego, że jeżeli w stanie jego zdrowia nie nastąpi
radykalna poprawa, nie uda mu się nigdy doprowadzić prac
nad drugą i trzecią księgą do poziomu, który by czynił zadość
jego własnym wymaganiom. I rzeczywiście, rękopisy V-V III
nazbyt już często noszą ślady wytężonej walki z nękającymi
Marksa atakami choroby. Najtrudniejsza część pierwszego
działu została ponownie opracowana w rękopisie V; reszta
pierwszego działu i cały drugi dział (oprócz siedemnastego
rozdziału) nie nastręczały większych trudności teoretycznych;
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jeśli idzie natomiast o dział trzeci - reprodukcja i cyrkulacja
kapitału społecznego - to Marks uważał, że koniecznie wyma
ga om nowego opracowania. W rękopisie II mianowicie, repro
dukcję rozpatrywano najpierw bez uwzględnienia cyrkulacji
pieniężnej jako pośredniego ogniwa, a potem ponownie już
z uwzględnieniem cyrkulacji. Marks postanowił część tę usu
nąć, a cały w ogóle dział tak przerobić, alby odpowiadał roz
szerzonym horyzontom myślowym autora. W ten sposób po
wstał rękopis VIII, zeszyt, który zawiera tylko 70 stronic in
quarto; pojęcie jednak o tym, ile Marks potrafił zmieścić na
tych nielicznych stronicach, daje porównanie z drukowanym
tekstem działu III, po wyłączeniu ustępów, które dodano z rę
kopisu II.
Ale i ten rękopis daje tylko tymczasowe ujęcie przedmiotu;
chodziło tu przede wszystkim o ustalenie i rozwinięcie no
wych, w porównaniu z rękopisem II, punktów widzenia, z po
zostawieniem na uboczu punktów, o których nie można było
powiedzieć nic nowego. Włączono też i rozszerzono znaczną
część siedemnastego rozdziału drugiego działu, która dotyczy
już poniekąd tematu działu III. Kolejność logiczna urywa się
tu nieraz, w wykładzie zdarzają się luki i szczególnie ku koń
cowi staje się on coraz bardziej fragmentaryczny. To jednak,
co Marks chciał powiedzieć, zostało tu tak czy inaczej powie
dziane.
Taki oto jest materiał do księgi II, z którego - jak na kró
tko przed śmiercią powiedział Marks swej córce Eleonorze ja powinienem „coś zrobić”. Przyjąłem to polecenie w jego
najwęższym sensie; gdzie tylko to było możliwe, ogranicza
łem swą rolę wyłącznie do wyboru jednej spośród rozmaitych
redakcji. A czyniłem to biorąc stale za podstawę redakcję
ostatnią i porównując ją z wcześniejszymi. Rzeczywistych trud
ności, a więc nie tylko technicznych, nastręczały przy tym je
dynie działy pierwszy i trzeci, ale za to były to trudności nie
małe. Starałem się je rozwiązać wyłącznie w duchu autora.
Cytaty przytoczone w tekście tłumaczyłem przeważnie w
tych miejscach, gdzie chodzi o udowodnienie faktów lub gdzie,
jak np. przy przytaczaniu ustępów z A. Smitha, każdy, kto
chce bliżej zbadać sprawę, łatwo może zajrzeć do oryginału.
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Jedynie w rozdziale dziesiątym nie było to możliwe, tutaj bo
wiem krytykuje się bezpośrednio tekst angielski. - Przy cyta
tach z księgi I podane są stronice drugiego [niemieckiego] wy
dania, ostatniego, które zastało jeszcze Marksa przy życiu *.
Jeżeli chodzi o księgę III, to do wydania jej - poza pierw
szym opracowaniem w rękopisie „Zur Kritik etc.”, wspomnia
nymi wyżej częściami rękopisu III i kilku krótkimi notatka
mi, umieszczonymi okolicznościowo w zeszytach z wyciąga
mi - dysponujemy jedynie owym wspomnianym już wyżej rę
kopisem in folio z lat 1864-1865, wykończonym w tym sa
mym mniej więcej stopniu co rękopis II księgi II, oraz zeszy
tem z roku 1875: stosunek stopy wartości dodatkowej do sto
py zysku, ujęty matematycznie (w równaniach). Przygotowa
nie tej księgi do druku posuwa się raźno naprzód. O ile mo
gę wnosić w chwili obecnej, nastręczać ono będzie głównie
trudności technicznych, oczywiście z wyjątkiem kilku bardzo
ważnych działów.

Uważam za właściwe odeprzeć tu pewne oskarżenie skiero
wane przeciwko Marksowi. Powtarzano je zrazu nieśmiało
i sporadycznie, teraz jednak, po śmierci Marksa, rozpowszech
niają je jako fakt niewątpliwy niemieccy socjaliści akademiccy
i socjaliści państwowi W oraz ich zwolennicy. Oskarża się mia
nowicie Marksa o to, że dopuścił się plagiatu z Rodbertusa.
W innym miejscu powiedziałem już o tym, co uważałem za
najniezbędniejsze \ Jednakże dopiero tutaj mogę przytoczyć
decydujące dowody.
O ile mi wiadomo, oskarżenie to sformułował po raz pierw
szy R. Meyer w swej książce „Emancipationskampf des vierten Standes”, str. 43:
* W przedm ow ie d o : „ D a s E len d d e r P hilosophie. A ntw ort auf Proudhons Philosophie des E len d s” , von K arl M ant. P rzekład niem iecki E . B ernsteina i K . K autskiego, S tuttgart 1885 [Przedm owa do pierwszego w ydania „N ęd zy filo zo fii” , patrz
tom 4 n in. w yd., str. 622-635].
*
Przy cytatach 2 I tom u „ K a p ita łu ” podajem y w przypisach redakcyjnych odpo
w iednie strony z tomu 23 „ D z ie ł” . - R e d . przekł. polsk.
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„ 2 tych publikacji” (których autorem jest Rodbertus, a które po
chodzą z okresu sięgającego aż do drugiej połowy trzeciego dziesięcio
lecia) „Marks, jak to można udowodnić, zaczerpną! większą część swo
jej krytyki”.

Dopóki nie będzie innych dowodów, wolno mi chyba przy
puszczać, że „możność udowodnienia” tego twierdzenia spro
wadza się do zapewnienia udzielonego przez Rodbertusa pa
nu Meyerowi. - W roku 1879 na scenę wstępuje sam Rodbertuis i nawiązując do swojej pracy „Zur Erikenntniss umsrer
sta atswirthschaft lic h en Zustande” (1842) pisze do J. Zelleira W
(„Zeitschrift fur die gesammte Staatswissenschaft”, Tybinga
1879, str. 219), co następuje:
„Zobaczy Pan, że to” {rozwinięte tu myśli} „zostało już całkiem nie
zgorzej wyzyskane... przez Marksa, oczywiście bez powołania się na
mnie” .

Th. Kozak zaś, który wydał prace Rodbertusa po jego śmier
ci, tę jego opinię bezmyślnie powtarza („Das Kapitał” von
Rodbertus, Berlin 1884, wstęp, str. XV). - Wreszcie w wyda
nych w roku 1881 przez R. Meyera „Briefe und socialpolitiische Aufsatze von Dr. Rodbertus-Jagetzow” Rodbertus mó
wi wprost:
„Teraz widzę, jak okradli mnie Schaffie i Marks, nie wymieniając
mojego nazwiska” (List nr 60, str. 134).

W innym miejscu uroszczenia Rodbertusa nabierają bardziej
określonych kształtów:
„Skąd się bierze wartość dodatkowa kapitalisty, wykazałem w swo
im trzecim liście socjalnym, tak samo w istocie jak Marks, tylko znacz
nie zwięźlej i bardziej przejrzyście” (List nr 48, str. 111).

O
wszystkich tych oskarżeniach o plagiat Marks nigdy się
nie dowiedział. W jego egzemplarzu książki „Emancipationskampf” rozcięte były jedynie kartki tej części, która dotyczy
Międzynarodówki, resztę rozciąłem ja sam dopiero po śmierci
Marksa. Wychodzącego w Tybindze pisma „Zeitschrift etc.”
Marks nigdy nie czytał. „Briefe etc.” do R. Meyera nie były
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mu również znane, a ja zapoznałam się z ustępem o „okradze
niu” dopiero w roku 1884, gdy p. dr Meyer sam zwrócił mi
łaskawie na to miejsce uwagę. Natomiast Marks znał List
nr 48; p. Meyer był tak uprzejmy, że oryginał jego ofiarował
najmłodszej córce Marksa. Marks, do 'którego niewątpliwie do
tarły tajemnicze szepty, że ukrytym źródłem, skąd miał za
czerpnąć swoją krytykę, jest Rodbertus, pokazał mi ten list,
dodając przy tym, że nareszcie wie, o co sam Rodbertus rości
sobie pretensje; jeżeli jego pretensje nie idą dalej, to om,
Marks, może się na to zgodzić; a że Rodbertus uważa swe wła
sne ujęcie za bardziej zwięzłe i przejrzyste, to tę przyjemność
można mu pozostawić. Marks w samej rzeczy sądził, że ów
list Rodbertusa zupełnie wyczerpuje sprawę.
Mógł tak uważać tym bardziej, że jak mi dokładnie wiado
mo, cała działalność literacka Rodbertusa była mu nie znana
aż gdzieś do roku 1859, kiedy to własna jego krytyka ekono
mii politycznej była już gotowa nie tylko w głównych zarysach,
ale również w najważniejszych szczegółach. Studia ekonomicz
ne Marks rozpoczął w roku 1843 w Paryżu od wielkich An
glików i Francuzów. Spośród Niemców znał tylko Raua i Lis
ta i to mu wystarczało. Ani Marks, ani ja mie wiedzieliśmy
w ogóle o istnieniu Rodbertusa aż do roku 1848, kiedy to
w „Neue Rheinische Zeitung” musieliśmy skrytykować mo
wy, jakie wygłaszał jako berliński deputowany, i jego dzia
łalność jako ministra. Byliśmy wtedy tak nieświadomi, że wy
pytywaliśmy deputowanych z Nadrenii, kto zacz ów Rodber
tus, który tak nagle został ministrem. Ale i oni nic nam nie
umieli powiedzieć o pismach ekonomicznych Rodbertusa. Na
tomiast o tym, że Marks i bez pomocy Rodbertusa już wtedy
doskonale wiedział, nie tylko skąd „bierze się wartość doda
tkowa kapitalisty”, lecz również jak ona powstaje, o tym świad
czą: „Misere de la philosophie”, wydana w roku 1847 *, oraz
odczyty o pracy najemnej i kapitale, wygłoszone w roku 1847
w Brukseli i w roku 1849 zamieszczone w nrac h 264—269
„Neue Rheinische Zeitung” **. Dopiero około roku 1859 Marks
dowiedział się od Lassalle'a , że istnieje Rodbertus ekono* Patrz tom 4 nift. wyd., str. 67-199. - Red. przekł. polsk.
** Patrz tom 6 Gin. wyd., str. 458-489. - Red. przekł. polsk.
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mista, i w British Museum znalazł potem jego „trzeci list soc
jalny”.
Takie są fakty. A teraz, jak ma się sprawa z ową treścią,
którą Marks miał rzekomo „skraść” Rodbertus owi?
„Skąd się bierze wartość dodatkowa kapitalisty”, powiada Rodber
tus, „wykazałem w swoim trzecim liście socjalnym, tak samo jak Marks,
tylko znacznie zwięźlej i bardziej przejrzyście”.

Sedno sprawy stanowi tedy teoria wartości dodatkowej, bo
też trudno rzeczywiście powiedzieć, o co innego mógłby Rod
bertus rościć sobie do Marksa pretensje jako o swoją własność.
Rodbertus ogłasza się więc tutaj rzeczywistym twórcą teorii
wartości dodatkowej, którą Marks mu rzekomo skradł.
Cóż tedy o pochodzeniu wartości dodatkowej mówi nam
trzeci list socjalny [4]? Po prostu, że „renta”, przez którą autor
rozumie zarówno rentę gruntową, jak i zysk, nie powstaje z ja
kiegoś „dodatku wartości” do wartości towaru, ale
„na skutek potrącenia wartości z płacy roboczej, czyli innymi słowy:
ponieważ płaca robocza stanowi jedynie część wartości produktu”,

a przy wystarczającej wydajności pracy
„niekoniecznie musi się ona równać naturalnej wartości wymiennej pro
duktu tej pracy, aby produkt zawierał jeszcze pozostałość na zwrot ka
pitału (I) oraz rentę”.

Nie powiedziano nam jednak, czym jest owa „naturalna
wartość wymienna” produktu, przy której nic nie pozostaje
na „zwrot kapitału”, a więc, należy przypuszczać, na zwrot
surowców i zużycia narzędzi pracy.
Na szczęście możemy stwierdzić, jakie wrażenie wywarło
na Marksie to epokowe odkrycie Rodbertusa. W X zeszycie
rękopisu „Zur Kritik etc.”, na str. 445 i nast., znajdujemy no
tatkę: „Dygresja. Pan Rodbertus. Nowa teoria renty grunto
wej”. Jedynie pod tym kątem widzenia Marks rozpatruje tu
trzeci list socjalny. Całą Rodbertusowską teorię wartości dodat
kowej Marks zbywa ironiczną uwagą: „Pan Rodbertus ba
da przede wszystkim, jak sprawa ta przedstawia się w kraju,
w którym posiadanie ziemi nie jest odłączone od posiadania
2 - M arks, Engels - D zieł a t. 24
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kapitału, i dochodzi do doniosłego wniosku, że renta (przez
którą rozumie on całą wartość dodatkową) równa się po pro
stu nie opłaconej pracy albo ilości produktów, która tę pracę
wyobraża” *.
Ludzkość kapitalistyczna już od kilku wieków produkuje
wartość dodatkową i z czasem doszła do tego, że zaczęła się
zastanawiać nad jej pochodzeniem. Pierwsza koncepcja zrodzi
ła się z bezpośredniej praktyki kupieckiej: uważano, że war
tość dodatkowa powstaje z dodatku do wartości produktu.
Pogląd tan panował wśród merkantylistów, ale już James Steuart spostrzegł, że w takim wypadku to, co zyska jeden, musi
nieuchronnie stracić drugi. Niemniej jednak pogląd ten poku
tował jeszcze długo, zwłaszcza wśród socjalistów; z klasycz
nej nauki wyparł go A. Smith.
W rozdziale VI księgi I jego dzieła „Bogactwo narodów”
czytamy, co następuje :
„Gdy tylko nagromadzą się kapitały w rękach poszczególnych jed
nostek, niektóre 2 nich zastosują je, oczywiście, zatrudniając ludzi pra
cowitych, którym dostarczają materiałów i środków żywności, aby osiąg
nąć zyski ze sprzedaży ich wytworów, czyli z tego, co praca ich doda
je do wartości materiałów... Wartość przeto, jaką robotnik dodaje do
materiałów, rozpada się w tym wypadku na dwie części, z których
jedna pokrywa jego plącę, druga zaś - zyski pracodawcy od całej su
my wyłożonej przezeń na materiały i płace”.

A nieco dalej czytamy:
„Gdy cała ziemia w kraju staje się własnością prywatną, właściciele
jej, tak jak wszyscy inni ludzie, pragną zbierać, czego nie posiali, i żą
dają renty nawet za naturalne płody ziemi... [robotnik] musi oddawać
właścicielowi ziemi część tego, co własną pracą zbiera lub wytwarza.
Ta część, czyli, co na jedno wychodzi, cena tej części, stanowi rentę
gruntową” **.

Do powyższego ustępu znajdujemy we wspomnianym już
*
P atrz „T eorie w artości dodatkow ej” , cz. I I , W arszaw a 1965, str. 10. - R ed .
przekł. polsk.
** A dam Sm ith, ,,B adania nad naturą i przyczynami bogactw a n aro d ó w ", W ar
szawa 1954, t. I, str. 62 i 64. Podkreślenie E ngelsa. - R e d . przekł, polsk.
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rękopisie „Zur Kritik etc.”, str. 253 * następującą uwagę
Marksa: „A[dam] Smith traktuje więc wartość dodatkową to jest pracę dodatkową, nadwyżkę pracy wykonanej i uprzedmiotowionej w towarze ponad pracę opłaconą, czyli ponad tę
pracę, która otrzymała ekwiwalent w postaci płacy roboczej jako kategorię ogólną, której odgałęzieniami tylko są zysk wła
ściwy i renta gruntowa”.
A. Smith mówi następnie w rozdz. VIII księgi I:
„Z chwilą gdy ziemia staje się prywatną własnością, właściciel ziem
ski żąda udziału w e wszystkich prawie płodach, jakie na tej ziemi ro
botnik może wyhodować lub zebrać. Jego renta jest pierwszą kwotą,
jaką się odlicza od produktu pracy użytej na roli.
Rzadko się zdarza, aby osoba uprawiająca ziemię miała się z czego
utrzymać aż do chwili, gdy zbierze plon. Na jej utrzymanie łożą zazwy
czaj ze swego kapitału pracodawca, farmer, który ją zatrudnia, a który
nie miałby interesu jej zatrudniać, gdyby nie miał dzielić się wytworem
jej pracy, czyli, gdyby wyłożony kapitał nie wracał mu się z zyskiem.
Ten zysk jest drugą kwotą, jaką się odlicza od produktu pracy użytej
na roli.
W podobny sposób odlicza się zysk z produktu każdej nieomal pra
cy. We wszystkich rzemiosłach i przemysłach większość robotników nie
może się obyć bez pracodawcy, który im dostarcza materiałów do pra
cy, łoży na ich płace i utrzymanie, dopóki nie wykończą roboty. Ma on
udział w produkcie ich pracy, czyli w wartości, jaką ta praca doda
je do materiałów, w które zrastała włożona; na tym polega jego zyisk” **.

Marks dodaje do tego następującą uwagę (rękopis, str.
256 ***); „Tu A [dam] Smith określa więc bez ogródek rentę
gruntową i zysk z kapitału jako proste potrącenia z produktu
robotnika lub z wartości jego produktu, równającej się ilości
pracy, którą dodał do materiałów. Wszelako potrącenie to mo
że się składać, jak A [dam] Smith sam pierwej wyłuszczał, tyl
ko z tej części pracy, którą robotnik dodaje do .materiaux [ma
teriałów] ponad tę ilość pracy, która odtwarza tylko jego pła*
P atrz ,,T eorie w artości dod atk o w ej” , cz. I, W arszaw a 1959, str. 54. - R ed .
p rzekl. pclsk.
** A . Sm ith, „Bogactw o narodów ” , wyd. cyt,, t. I, str. B4-85. Podkreślenia
Engelsa. - R e d . przekl. polsk.
*** P atrz „T eorie w artości dodatkow ej” , cz. I, str. 57. - R e d . przekl. polsk.
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cę roboczą, czyli dostarcza równowartości za jego płacę; a więc
źródłem tego potrącenia jest praca dodatkowa, nie opłacona
część pracy robotnika”.
Okazuje się tedy, że już A. Smith wiedział, „skąd się bierze
wartość dodatkowa kapitalisty” i, co więcej, właściciela ziem
skiego ; już w raku 1861 Marks przyznaje to otwarcie, pod
czas gdy Rodbertus i cały rój jego czcicieli, którzy wyrasta
ją jak grzyby po letnim deszczu socjalizmu państwowego, zda
ją się o tym zupełnie zapominać.
„Wszelako wartości dodatkowej jako takiej”, ciągnie dalej
Marks, „jako kategorii odrębnej, nie oddzielił od jej form
szczególnych, które przybiera w zysku i rencie gruntowej. Stąd
tyle błędów i braków w jego badaniach, a więcej jeszcze u Ricarda” *. Zdanie to można dosłownie zastosować do Rod
bertusa. Jego „renta” jest po prostu sumą renty gruntowej +
zysk; na temat renty gruntowej konstruuje on sobie zupełnie
błędną teorię, a określenie zysku przejmuje bezkrytycznie od
swoich poprzedników. - Natomiast Marksowska wartość do
datkowa jest ogólną formą sumy wartości, którą właściciele
środków produkcji przywłaszczają sobie bez ekwiwalentu i któ
ra według całkiem swoistych praw, odkrytych dopiero przez
Marksa, rozszczepia się na szczególne, przekształcone formy:
zysku i renty gruntowej. Rozwinięcie tych praw znajdujemy
w księdze III i tam się dopiero okaże, ile potrzeba członów
pośrednich, aby od zrozumienia wartości dodatkowej w jej
ogólnej formie dojść do zrozumienia jej przemiany w zysk
i rentę gruntową, a więc do zrozumienia praw rządzących po
działem wartości dodatkowej w obrębie klasy kapitalistów.
Ricardo idzie już o wiele dalej od A. Smitha. Swoją kon
cepcję wartości dodatkowej opiera na nowej teorii wartości,
która wprawdzie istnieje już w zarodku u A. Smitha, ale
o której autor ten w wywodach swoich niemal stale zapomi
na. Ta teoria wartości stała się punktem wyjścia całej później
szej nauki ekonomicznej. Z tego, że wartość towarów określo
na jest przez ilość pracy uprzedmiotowionej w tych towarach,
Ricardo wyprowadza podział pomiędzy robotników i kapi
talistów tej ilości wartości, której przysparza surowcom pra* Patrz tamże, str. 54. - Red. przekł. polsk.
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ca, jej rozszczepienie na płacę roboczą i zysk (czyli w danym
wypadku wartości dodatkowej). Wykazuje, że wartość towarów
pozostaje taka sama niezależnie od zmian, które następują we
wzajemnym stosunku obu tych części; godzi się na nieliczne
tylko wyjątki od tego prawa. Ustala nawet, aczkolwiek w
sposób nazbyt ogólnikowy, kilka podstawowych praw (Mant,
„Kapitał”, I, rozdz. 15, A) * rządzących wzajemnym stosun
kiem płacy roboczej i wartości dodatkowej (ujętej w formie
zysku) i udowadnia, że renta gruntowa jest nadwyżką ponad
zysk, która powstaje w pewnych okolicznościach. - W żad
nym z tych punktów Rodbertus nie posunął się dalej od Ricarda. Wewnętrzne sprzeczności teorii Ricarda, które stały się
przyczyną upadku jego szkoły, pozostały Rodbertusowi albo
zupełnie nie znane, albo też doprowadziły go tylko („Zur
Erkenntniss etc.”, str. 130) do utopijnych żądań zamiast do
rozwiązań ekonomicznych.
Ricardowska teoria wartości i wartości dodatkowej nie mu
siała jednak czekać na „Zur Erkenntniss etc.” Rodbertusa, aby
służyć za podstawę do socjalistycznych wniosków. Na sti.
609 ** tomu I „Kapitał” (wyd. II) cytuje się słowa: „The possessiors of sur plus produce or Capital” [Posiadacze produktu
dodatkowego, czyli kapitału] z 'broszury zatytułowanej „The
Source and Remedy of the Nation al Difficulties. A Letter to
Lord John Russell”, Londyn 1821. Już same słowa: surplus
produce or Capital, powinny były zwrócić uwagę .na znaczenie
tego 40-stronicowego pamfletu, który Marks wydobył z za
pomnienia. Czytamy w nlirn:
„Niezależnie od tego, co by się mogło (z punktu widzenia kapitału)
należeć kapitaliście, otrzymywać m oże on tylko pracę dodatkową (surplus labour) robotnika, gdyż robotnik musi żyć” ***.

Rzecz to jednak bardzo względna, jak robotnik żyje i jak
wielka może tedy być owa praca dodatkowa, którą przywłasz
cza sobie kapitalista.
* P atrz tom 23 nin. w yd., str. 616-621. - R e d . przekl. polsk.
** P atrz tam że, str. 701. - R e d . przekl. polsk.
*** Cyt. za ,,Teorie w artości dodatkow ej’', cz. III, W arszaw a 1966, str. 278. R e d . p rzekl. polsk.
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„Jeżeli wartość kapitału nie zmniejsza się odpowiednio do tego, jak
wzrasta jego wielkość, to kapitaliści będą wyciskali z robotników pro
dukt każdej godziny pracy ponad to, dzięki czemu robotnik może utrzy
mać się przy życiu... Kapitaliści... koniec końców mogą powiedzieć ro
botnikowi: nie powinieneś jeść chleba... gdyż można żywić się bura
kami i ziemniakami. I ten stan rzeczy już osiągnęliśmy” *. „Jeżeli ro
botnika można doprowadzić do tego, żeby żywił się ziemniakami, a nie
chlebem, to nie ulega wątpliwości, iż z pracy jego można wycisnąć
więcej, znaczy to, że jeżeli żywiąc się chlebem musiał on zatrzymywać
poniedziałkową i wtorkową pracę na utrzymanie własne i rodziny, to
żywiąc się ziemniakami będzie potrzebował na ten cel zaledwie pracy
wykonywanej przez pół poniedziałku; druga zaś połowa poniedziałku
i cały wtorek będą mogły pójść na rzecz państwa bądź kapitalisty" **.
„Uznaje się, że procent płacony kapitaliście w postaci renty, procentu
od wypożyczonych pieniędzy czy też zysku przedsiębiorcy, płacony jest
kosztem cudzej pracy ***.

Mamy tu więc całą „rentę” Rodbertusa z tą jedynie różni
cą, że zamiast słowa „renta” używa się tu słowa „procenty”
[interesy].
Marks dodaje do tego następującą uwagę (rękopis „Zur
Kritik etc.”, str. 852 ****): „Ten mało znany pamflet, który
ukazał się w czasie, kiedy «ów niewiarogodny partacz» McCulloch [5] zaczął zwracać na siebie uwagę, stanowi istotny krok
naprzód w porównaniu z Ricardem. The surplus value lub
«zysk», jak ją nazywa Ricardo (często daje jej też nazwę:
«surplus produce») lub, jalk ją nazywa autor pamfletu «interesl» [procent], anonimowy ten autor wręcz określa jako «surplus labour», jako pracę wykonywaną przez robotnika bez
płatnie, wykonywaną ponad tę ilość pracy, za pomocą której
zastępuje się wartość jego siły roboczej, czyli produkuje się
ekwiwalent jego wages. Podobnie jak ważną sprawą było spro
wadzenie wartości do pracy, tak też ważne było przedstawie
nie wartości dodatkowej, wyrażającej się w produkcie dodat
kowym, jako pracy dodatkowe/. To w gruncie rzeczy było już
*
**
***
****
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powiedziane przez Adama Smitha i stanowi jeden z głównych
momentów teorii Ricarda. Ale Ricardo nigdzie nie wypowie
dział tego i nie zafiksował w absolutnej formie”.
Dalej, na sto. 859* rękopisu Mariksa czytamy: „Poza tym
autor znajduje się we władzy kategorii ekonomicznych, które
zastał. Podobnie jak u Ricarda pomieszanie wartości dodatko
wej z zyskiem prowadzi do przykrych sprzeczności, tak też
i on dochodzi do takich samych sprzeczności wskutek tego,
że z surplus value robi interest of Capital [procent od kapita
łu].
Co prawda, przewyższa on Ricarda po pierwsze tym, że
wszelką surplus value sprowadza do surplus labour, i po
wtóre tym, że chociaż mówi o surplus value jako o interest
of Capital, to jednak podkreśla zarazem, że przez interest of
capital rozumie ogólną formę pracy dodatkowej w odróżnie
niu od jej szczególnych form - renty, procentu od wypożyczo
nych pieniędzy i zysku przedsiębiorcy...
Ale nazwy jednej z tych szczególnych form - interest [pro
cent] - autor pamfletu używa znów do określenia ogólnej for
my. I to wystarcza, aby wrócił znów do slangu [żargonu] eko
nomicznego”.
Końcowy ten passus jest jak gdyby specjalnie zamówiony
dla naszego Rodbertusa. I on znajduje się we władzy kate
gorii ekonomicznych, które zastał. I on nadaje wartości do
datkowej miano jednej z jej przekształconych form podrzęd
nych, nazywając ją rentą - i na domiar nazwa ta staje się
u niego czymś zupełnie nieokreślonym. W następstwie obu
tych strzelonych byków Rodbertus wpada znów w żargon eko
nomiczny, nie wyzyskuje w sposób krytyczny postępu, jaki
osiągnął w porównaniu z Ricardem, i zamiast tego ulega po
kusie, aby swą niedowarzoną teorię, która ledwo się wyklu
ła, użyć za podstawę utopii, spóźniając się z nią tak samo jak
ze wszystkim innym. Broszura wydana w roku 1821 antycy
puje już całkowicie Rodbertusową „rentę” z roku 1842.
Nasz pamflet jest jedynie najbardziej wysuniętą forpocztą
rozległej literatury, która w drugim dziesięcioleciu, kierując się
interesami proletariatu, zwraca Ricardowską teorię wartości
* Patrz tamże, «tr. 295-296. - Red. przekl. polsk.
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i wartości dodatkowej przeciwko produkcji kapitalistycznej
i bije burżuazję jej własną bronią. Cały komunizm Owenowski, o ile uprawia polemikę ekonomiczną, opiera się na Ricardzie. Podobnie czyni wielu pisarzy, spośród których Manks
już w roku 1847, polemizując z Proudhonem, przytoczył kil
ku („Misere de la philosophie”, str. 49 *): Edmondsa, Thom
psona, Hodgskina etc., etc., „i jeszcze cztery stronice etceterów”. Z wielkiej liczby tych prac wybieram na chybił trafił
tylko jedną: „An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth, most conducive to Humań Happinass” Wil
liama Thompsona, nowe wydanie, Londyn 1850. Rozprawa ta,
napisana w roku 1822, ukazała się po raz pierwszy w ro
ku 1824. Również i tutaj, gdy mówi się o bogactwie, które
przywłaszczają sobie klasy nie produkujące, określa się je
wszędzie jako potrącenie z produktu pracy robotnika, używa
jąc przy tym dość dosadnych wyrażeń.
„Nieustanne dążenie tego, co nazywamy społeczeństwem, polegało
na tym, aby za pomocą oszustwa lub tumanienia, strachem lub przymu
sem skłonić produkcyjnego robotnika do wykonywania pracy za mo
żliwie najmniejszą część produktu jego własnej pracy” (str. 28). „Cze
muż to robotnik nie ma otrzymywać absolutnie całego produktu swej
pracy?” (str. 32). „Tej kompensacji, którą pod nazwą renty grunto
wej lub zysku kapitaliści wymuszają na produkcyjnym robotniku, do
magają się oni za użytkowanie ziemi lub innych obiektów... Ponieważ
wszystkie substancje fizyczne, na których lub za pomocą których pro
dukcyjny robotnik, nie posiadający nic oprócz własnej zdolności pro
dukcyjnej, może zużytkować te swoje zdolności, znajdują się w posia
daniu innych osób, a interesy tych osób sprzeczne są z interesami sa
mego robotnika, udzielenie zaś przez nie zgody jest nieodzownym wa
runkiem jego czynności - to czyż nie zależy i nie musi zależeć od łaski
tych kapitalistów, jaką część owoców własnej jego pracy zechcą mu oni
przeznaczyć w charakterze odszkodowania za tę pracę?” (str. 125)
„...w stosunku do wielkości zatrzymanego produktu - niezależnie od te
go, czy... potrącenia te nazwiemy podatkami, zyskiem czy też kradzie
żą” (stor. 126) itd.

Wyznam, że słowa te piszę z uczuciem pewnego zażenowa* Patrz tom 4 nin. wyd., str. 105. - Red. przekl. polsk.
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nia. To, że angielska literatura antykapitalistyczna lat dwu
dziestych i trzydziestych jest w Niemczech tak całkowicie nie
znana, mimo iż Marks już w „Misere de la philosophie” wprost
wskazywał na nią, a w pierwszym tomie „Kapitału” niektó
re z tych pism - broszurę z roku 1821, Ravensto ne’a, Hodgskina i in. - wielokrotnie cytował, może jeszcze jakoś ujść.
Natomiast fakt, że nie tylko literatus vulgaris *, „który rzeczy
wiście nic się nie nauczył” i z rozpaczy .czepia się poły Rodbertusowego surduta, ale także pan profesor w całym swym
urzędowym dostojeństwie **, „pyszniący się swą uczanością”,
tak dalece zapomniał o swej ekonomii klasycznej, że z całą
powagą zarzuca Marksowi, iż okradł Rodbertusa z myśli, któ
re znajdujemy już u A. Smitha i Ricarda - ten fakt świad
czy o niesłychanym upadku dzisiejszej oficjalnej ekonomii po
litycznej.
Cóż więc nowego powiedział Marks o wartości dodatko
wej? Jak się to stało, że Marksowska teoria wartości dodatko
wej uderzyła jak grom z jasnego nieba, i to we wszystkich cy
wilizowanych krajach, podczas gdy teorie wszystkich jego soc
jalistycznych poprzedników, nie wyłączając Rodbertusa, prze
minęły bez echa?
Przykład z dziejów chemii pomoże nam to zrozumieć.
Jak wiadomo, jeszcze pod koniec XVIII wieku panowała te
oria flogistonowa, według której istota wszelkiego spalania
miała polegać na tym, że od spalającego się ciała oddziela się
inne ciało hipotetyczne, absolutna substancja palna, którą na
zwano flogistonem. Teoria ta wystarczała do wyjaśnienia więk
szości znanych podówczas zjawisk chemicznych, chociaż w nie
których wypadkach nie obeszło się bez naginania faktów. Aż
oto w roku 1774 Priestley opisał pewien rodzaj powietrza.
„które uznał za tak czyste czy też talk dalece wolne od flogistonu, że
zwykle powietrze w porównaniu z nim wydawało się już zepsute” .

Nazwał je powietrzem odflogistonowanym. Wkrótce potem
Scheele w Szwecji opisał taJci sam rodzaj powietrza i udo
wodnił, że znajduje się ono w atmosferze. Stwierdził też, że
* R . M eyer. - R ed.
** A . W agner. - R ed.
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powietrze to znika, gdy w nim lub w zwykłym powietrzu spa
la się jakieś ciało, nazwał je więc powietrzem ognistym.
„Na podstawie tych wyników Scheele doszedł do wniosku, że zwią
zek, który powstaje przez łączenie się flogistonu z jednym ze składni
ków powietrza” (a więc przy spalaniu), „nie jest niczym innym, jak
ogniem łub ciepłem, które uchodzi przez sz!cło”!.

Zarówno Priestley, jak i Scheele opisali tlen, nie wiedzieli
jednak, co odkryli. „Znajdowali się we władzy” flogistonowych „kategorii, które zastali”. Pierwiastek, który miał oba
lić całą teorię flogistonową i zrewolucjonizować chemię, po
został w ich ręku czymś zupełnie jałowym. Priestley jednak dał
natychmiast znać o swym odkryciu Lavoisierowi w Paryżu;
Lavoisier, opierając się na tym nowym fakcie, poddał wtedy
badaniom całą chemię flogistonową i dopiero odkrył, że ów
nowy rodzaj powietrza jest nowym pierwiastkiem chemicznym
i że ze spalającego się ciała nie wydziela się podczas spalania
tajemniczy flogiston, ale że ów nowo odkryty pierwiastek łą
czy się ze spalającym się dałem. Dopiero dzięki temu Lavoisier postawił na nogi całą chemię, która w postaci flogistonowej stała aż do owej chwili na głowie. I jeżeli nawet nie opi
sał tlenu jednocześnie z dwoma innymi uczonymi i niezależ
nie od nich - jak utrzymywał później - to pozostaje jednak
właściwym odkrywcą tlenu, w przeciwieństwie do Priestleya
i Scheelego, którzy opisali go tylko, nie domyślając się nawet,
co właściwie otrzymali.
Stosunek Marksa do jego poprzedników w dziedzinie teorii
wartości dodatkowej jest taki sam jak stosunek Layoisiera do
Priestleya i Scheelego. Istnienie owej części wartości produktu,
którą nazywamy dziś wartością dodatkową, stwierdzono na
długo przed Marksem; mniej lub bardziej wyraźnie ustalono
też, z czego się ta część składa: że jest mianowicie produktem
pracy, za którą przywłaszczający ją sobie przedsiębiorca nie
zapłacił ekwiwalentu. Nikt jednak nie posunął się dalej. Jed
ni - klasyczni ekonomiści burżuazyjni - badali co najwyżej,
w jakim ilościowym stosunku następuje podział produktu pra*

Roscoe-SchorJemmer,

I, str. 13i 18.
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cy między robotnika i .posiadacza środków produkcji. Inni socjaliści - uważali podział ten za 'niesprawiedliwy i szukali
utopijnych środków, alby usunąć ową niesprawiedliwość. Jedni
i drudzy znajdowali się we władzy kategorii ekonomicznych,
które zastali.
Wówczas wystąpił Marks. I wystąpił przeciwstawiając się
wręcz wszystkim swoim poprzednikom. Tam, gdzie oni widzieli
rozwiązanie, Marks widział jedynie problem. Widział, że .nie
ma się tu do czynienia ani z powietrzem odflogistonowanym,
ani też z powietrzem ognistym, lecz z tlenem; że nie chodzi
tu ani o samo stwierdzanie jakiegoś fa'ktu ekonomicznego, ani
też o konflikt pomiędzy tym faktem a wieczną sprawiedliwoś
cią i prawdziwą moralnością, lecz o fakt, który ma dokonać
przewrotu w całej ekonomii i daje klucz do zrozumienia pro
dukcji kapitalistycznej w jej całokształcie - temu, kto wie,
jak się mim należy posługiwać. Opierając się ma tym fakcie
Marks zbadał wszystkie kategorie, które zastał, podobnie jak
Lavoisier, opierając się na odkryciu tlenu, poddał badaniom
kategorie chemii flogistonowej, które zastał. Aby wiedzieć,
czym jest wartość dodatkowa, musiał wiedzieć, czym jest war
tość. Trzeba było przede wszystkim poddać krytyce Ricardowską teorię wartości. Marks zajął się tedy zbadaniem pra
cy pod względem jej właściwości wartościotwórczej i ustalił
po raz pierwszy, jaka praca, dlaczego i jak tworzy wartość;
ustalił również, że wartość nie jest w ogóle niczym innym, jak
skrzepem pracy tego rodzaju - czego Rodbertus do końca życia
nie mógł zrozumieć. Marks zbadał następnie stosunek zacho
dzący pomiędzy towarem a pieniądzem i udowodnił, jak i dla
czego towar oraz wymiana towarów, dzięki immanent nej to
warowi właściwości reprezentowania wartości, muszą stwarzać
przeciwieństwo pomiędzy towarem a pieniądzem; zbudowana
na tej podstawie teoria pieniądza jest pierwszą teorią wyczer
pującą zagadnienie i dziś milcząco przez wszystkich uznaną.
Marks zbadał przemianę pieniądza w kapitał i dowiódł, że
zasadza się ona na kupnie i sprzedaży siły roboczej. Stawiając
na miejsce pracy siłę roboczą, czyli wartościotwórczą zdolność
pracy, rozwiązał od razu jedną z trudności, o którą rozbiła się
szkoła Ricarda: niemożność pogodzenia wzajemnej wymiany
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kapitału i pracy z Ricardowskim prawem określania wartości
przez pracę. Dopiero po stwierdzeniu, że kapitał dzieli się aa
kapitał stały i kapitał zmienny, Marks zdołał aż do najdrob
niejszych szczegółów przedstawić rzeczywisty przebieg proce
su tworzenia wartości dodatkowej i tym samym wyjaśnić go czego żaden z jego poprzedników nie potrafił dokonać; stwier
dził zatem zróżnicowanie samego kapitału, z czym Rodbertus,
jak również ekonomiści burżuazyjni zupełnie nie mogli sobie
poradzić, a co daje klucz do rozwiązania najzawilszych pro
blemów ekonomicznych; za nieodparty dowód tego służy księ
ga II, a w jeszcze większym stopniu - jak się okaże - księ
ga III. Samą wartość dodatkową Marks poddał dalszym ba
daniom, odkrył obydwie jej formy - bezwzględną i względną
wartość dodatkową - i pokazał, że w rozwoju historycznym
produkcji kapitalistycznej odegrały one odmienną, ale w obu
wypadkach decydującą rolę. Opierając się na teorii wartości
dodatkowej rozwinął pierwszą racjonalną teorię płacy robo
czej i dał po raz pierwszy główne zarysy dziejów akumulacji
kapitalistycznej, a także przedstawił jej historyczną tenden
cję.
A Rodbertus? Przeczytał to wszystko - i jak przystało na
ekonomistę tendencyjnego - uznał, że jest to „zamach na spo
łeczeństwo” [6], że on sam, Rodbertus, wyjaśnił już, i to w spo
sób zwięzły i przejrzysty, z czego powstaje wartość dodatko
wa; wreszcie stwierdził, że wszystko to można wprawdzie za
stosować do „dzisiejszej formy kapitału”, czyli do kapitału
w jego obecnej postaci historycznej, ale nie do „pojęcia kapi
tału”, czyli do utopijnego wyobrażenia pana Rodbertusa o ka
pitale. Zupełnie jak stary Priestley, który aż do ostatniego
tchnienia przysięgał na flogiston i nic nie chciał słyszeć o tle
nie. Różnica polega jedynie na tym, że Priestley rzeczywiście
pierwszy opisał tlen, Rodbertus zaś w swej wartości dodatko
wej lub raczej „rencie” odkrył ponownie tylko komunał, oraz
na tym, że Marks, w przeciwieństwie do Lavoisiera, uważał
za niegodne utrzymywać, że jest pierwszym, który odkrył fakt
istnienia wartości dodatkowej.
Wszystko to, czego Rodbertus poza tym dokonał w dziedzi
nie ekonomii, znajduje się na takim samym poziomie. Utopij
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ne wnioski, które wysnuł on z wartości dodatkowej, spotkały
się już w „Misere de la philosophie” z nie zamierzoną kryty
ką ze strony Marksa; to, co o tym można było jeszcze powie
dzieć, powiedziałem już w przedmowie do niemieckiego prze
kładu powyższej pracy *. Rodbertusowe objaśnienie kryzysów
handlowych za pomocą niedostatecznej konsumpcji klasy ro
botniczej znajduje się już u Sismondiego w „Nouveaux Principes de 1’E conomie Politiąue”, księga IV, rozdział IV 8. Róż
nica polega tylko na tym, że Sismondi ma wciąż przed oczami
rynek światowy, gdy natomiast horyzonty Rodbertusa nie się
gają poza obręb granic pruskich. Jego spekulatywne rozważa
nia, czy płaca robocza bierze się z kapitału, czy też 2 docho
du, należą do dziedziny scholastyki, a treść trzeciego działu ni
niejszej drugiej księgi „Kapitału” obala je ostatecznie. Jego
teoria renty pozostała wyłączną własnością autora i może drze
mać spok ojni e aż do chwili ukazania się w druku rękopisu
Marksa, zawierającego jej krytykę**. Wreszcie, jego projekty
wyzwolenia staropruskiej własności ziemskiej spod jarzma ka
pitału są znów całkowicie utopijne; omijają mianowicie jedyną praktyczną kwestię, o którą przy -tym Chodzi: jak staropruski jun kier, mając przeciętny dochód roczny w wysokości,
dajmy na to, 20 000 marek, może wydawać, przypuśćmy, 30 000
marek, a mimo tra nie robić długów?
Szkoła Ricarda upadła około roku 1830, potknąwszy się
o zagadnienie wartości dodatkowej. To, czego nie mogła oma
rozwiązać, było tym bardziej nie do rozwiązania dla jej na
stępczyni, ekonomii wulgarnej. Oto ujęte w dwa punkty przy
czyny upadku szkoły Ricarda:
Po pierwsze. Praca jest miarą wartości. Praca żywa ma jed
nak przy wymianie na kapitał mniejszą wartość od pracy
* „T a k więc w skutek koncentracji m ajątku w rękach m ałej liczby w łaścicieli ry
nek w ew nętrzny coraz bardziej się kurczy i przem ysł zmuszony jest coraz p ilniej szukać
zbytu na rynkach zagranicznych, gdzie mu grożą jeszcze w iększe przew roty” (m ia
now icie kryzys roku 1817, którego opis następuje zaraz potem ). ,,N ouveaux Principes” , 1819, I, str. 336 [,,N ow e zasady ekonom ii • p o litycznej", W arszawa 1955, t. 1,
str. 2941* P atrz tom 4 nin. w yd., str. 622-635. - R e d . przekl. polsk.
** Patrz „ T eo rie w artości d o d atk o w e j", cz. I I , str. 9-12 6 .

-

Red.

p rzekl.

polsk.
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uprzedmiotowionej, na którą zostaje wymieniona. Płaca robo
cza, czyli wartość określonej ilości pracy żywej, jest stale
mniejsza od wartości produktu wytworzonego przez tę samą
ilość pracy żywej, w którym ta praca żywa się wyraża. W tym
ujęciu zagadnienie jest rzeczywiście nie do rozwiązania. Marks
ujął je właściwie i przez to znalazł na nie odpowiedź. To nie
praca ma wartość. Jako czynność stwarzająca wartość tak sa
mo nie może ona mieć szczególnej wartości, jak ciężkość nie
ma szczególnego ciężaru, jak ciepło nie ma szczególnej tempe
ratury, jak elektryczność nie ma szczególnej siły prądu. Nie
pracę kupuje się i sprzedaje jako towar, lecz siłę roboczą.
Z chwilą gdy siła robocza staje się towarem, wartość jej mie
rzy się pracą ucieleśnioną w niej jako produkcie społecznym:
równa się ona pracy społecznie niezbędnej do jej produkcji
i reprodukcji. Kupno i sprzedaż siły roboczej na podstawie
tej jej wartości nie są tedy bynajmniej sprzeczne z ekonomicz
nym prawem wartości.
Po wtóre. Według Ricardowskiego prawa wartości dwa ka
pitały, które stosują jednakową ilość jednakowo opłacanej
pracy żywej, przy wszystkich innych jednakowych warunkach,
wytwarzają w jednakowym czasie produkty jednakowej war
tości oraz wartość dodatkową czy też zysk jednakowej wiel
kości. Jeżeli jednak dwa te kapitały stosują niejednakowe ilości
pracy żywej, to nie mogą wytwarzać wartości dodatkowej czy
też, jak mówią zwolennicy Ricarda, zysku jednakowej wiel
kości. Ale w rzeczywistości występuje zjawisko przeciwne.
Jednakowe kapitały, niezależnie od tego, czy stosują dużo czy
mało pracy żywej, wytwarzają w jednakowym czasie jednako
we przeciętne zyski. Mamy tu więc zjawisko sprzeczne z pra
wem wartości. Sprzeczność tę zauważył już Ricardo, ale jego
szkoła również nie umiała jej rozwiązać. Sprzeczność ta nie
mogła też ujść uwagi Rodbertusa; zamiast ją rozstrzygnąć,
Rodbertus robi z niej jeden z punktów wyjścia swojej utopii
(„Zur Erkenntmiss”, str. 131). Z tą sprzecznością Marks po
radził sobie już w rękopisie „Zur Kritik etc.” *; zgodnie z pla
nem „Kapitału” rozwiązanie zagadnienia nastąpi w księdze
* P atf2 „ Teorie w artości dodatkow ej” , cz. II.
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III*. Miesiące jeszcze upłyną, zanim (księga ta ukaże się w
druku. Ekonomiści, którzy chcą widzieć w Rodbertusie ukry
te źródło myśli Marksa i górującego nad nim poprzednika,
mają więc teraz sposobność do zademonstrowania, czego mo
że dokonać Rodbertusowa doktryna ekonomiczna. Jeżeli po
każą, w jaki sposób może i musi kształtować się jednakowa
przeciętna zysku nie tylko bez naruszenia prawa wartości, lecz
właśnie na podstawie tego prawa, to będziemy z nimi konty
nuować rozmowy. A tymczasem może zechcą się łaskawie po
śpieszyć. Świetne dociekania tej księgi II i ich zupełnie nowe
wyniki w omal nie tkniętej dotychczas dziedzinie są jedynie
wprowadzeniem do zawartości księgi III, w której Marks da
je końcowe wyniki swego wykładu o społecznym procesie re
produkcji w warunkach kapitalistycznych. Gdy ukaże się owa
księga III, imało się już będzie mówiło o ekonomiście na
zwiskiem Rodbertus.
Druga i trzecia księga „Kapitału” miały być, jak mi nieraz
wspominał Marks, dedykowane jego żonie.
Londyn, w dniu urodzin Marksa, 5 maja 1885.
Fryderyk Engels

* Patrz „K apitał” , tom 3. dział I i II. - Red. przekl, polsk.
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Niniejsze drugie wydanie stanowi na ogół dosłowny prze
druk pierwszego. Poprawiono błędy drukarskie, usunięto kil
ka niedociągnięć stylistycznych i skreślono kilka krótkic h ustę
pów, które zawierały jedynie powtórzenia.
Księga trzecia, która nastręczyła nieoczekiwanych trudności,
jest już niemal gotowa w rękopisie. Jeżeli mi dopisze zdro
wie, druk jej będzie można rozpocząć jeszcze tej jesieni.
Londyn, 15 lipca 1893.
F. Engels
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D la większej przejrzystości podajemy tu krótkie zestawien ie części pochodzących z poszczególnych rękopisów II-V III.
Dział pierwszy
[Rozdział 1]

[Rozdział 2-4]
[Rozdział 4]
[Rozdział 5, 6]
ale na

str. 37-38
str. 38-50
str. 50-55
str. 55-79
str. 80-146
str. 146-150

z rękopisu II
z rękopisu V II
z rękopisu V I
z rękopisu V
z rękopisu V
notatka znaleziona wśród
wyciągów z dzieł
str. 151 do k oń- z rękopisu IV
ca działu
str. 160-162
ustęp z rękopisu VIII
str. 166 i 173 przypisy z rękopisu II
Dział drugi

[Rozdział 7, 8]
[Rozdział 8-17]

str. 189-201
str. 201-432

zakończenie rękopisu IV
wszystko z rękopisu II

D ział trzeci
Rozdział 18
Rozdział 1 9 ,1., II.
III.
Rozdział 2 0 ,1., II.

[str.
[str.
[str.
[str.

II.
III.-V .
V I.-IX .
X .-X II.
XIII.
Rozdział 21

[str.
[str.
[str.
[str.
[str.
[str.

3 - M ark s, E ngels - D zieła t. 24

433-442] z rękopisu II
443-480] z rękopisu VIII
481-483] z rękopisu II
484-487] z rękopisu II, jedynie
ustęp końcowy
z rękopisu V III
488-491] na ogół z rękopisu II
491-520] z rękopisu V III
521-540] z rękopisu II
540-593] z rękopisu V III
593-604] z rękopisu II
605-647] w całości z ręko
pisu V III
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METAMORFOZY KAPITAŁU
I ICH RUCH OKRĘŻNY
R O Z D Z IA Ł PIER W SZY

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

I. Stadium pierwsze. P -T 1
P -T przedstawia przemianę pewnej sumy pieniędzy w pew
n ą sumę towarów; dla nabywcy - przemianę jego pieniędzy
w towar, dla sprzedawców - przemianę ich towarów w pie
niądze. Ten akt ogólnej cyrkulacji towarów staje się jedno
cześnie określonym funkcjonalnie fragmentem samodzielnego
ruchu okrężnego jakiegoś indywidualnego kapitału przede wszystkim
nie z powodu swej formy, lecz z powodu swej material
nej treści, szczególnego charakteru użyteczności tych towarów,
które zamieniają się miejscem z pieniądzem. Są to z jednej
strony środki produkcji, z drugiej zaś - siła robocza, czyli czyn
niki rzeczowe i osobowe produkcji towarowej; ich szczególny
charakter m m i oczywiście odpowiadać rodzajowi artykułu, któ
ry m a być wytwarzany. Jeżeli siłę roboczą oznaczymy literami
Sr, środki produkcji zaś literami Sp, to suma nabywanych to
warów T = Sr + Sp, lub (krócej T < ifp . A kt P- T rozpatry
wany z punktu widzenia jego treści będzie się zatem przedsta
wiał ja k o P - T < s'p , im . że P -T rozpada się na P -Sr i P-Sp;
suma pieniędzy P rozszczepia się n a dwie części, z których jed
na, nabywa siłę roboczą, druga zaś - środki produkcji. Te dwa
szeregi zakupów dotyczą zupełnie odmiennych rynków; je
den - właściwego rynk u towarowego, drugi - rynku pracy.
A le oprócz powyższego jakościowego rozszczepienia owej
sumy towarów, w którą przekształca się P, ak t P -T
przedstawia też nader znamienny stosunek ilościowy.
a O d tą d rękopis VI I , rozpoczęty w dniu 2 l ipca 1878 roku.
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Wiemy, że wartość bądź też cenę siły roboczej wypłaca się
jej właścicielowi, sprzedającemu ją jako towar, w formie pła
cy roboczej, tj. jako cenę pewnej sumy pracy, która zawiera
w sobie pracę dodatkow ą; tak więc, jeżeli np. wartość dzienna
siły roboczej = 3 markom, produktowi pięciogodzinnej pracy,
to kwota ta figuruje w umowie zawartej pomiędzy nabywcą
a sprzedawcą jak o cena albo płaca, dajmy na to, za dziesię
ciogodzinną pracę. Jeżeli podobną umowę zawarto np. z 50 r o 
botnikami, to powinni oni łącznie dostarczyć nabywcy w cią
gu jednego dnia 500 godzin pracy, z których połowa, 250
godzin pracy = 25 dziesięciogodzinnym dniom roboczym,
stanowi wyłącznie pracę dodatkową. Zarówno ilość, jak
i rozmiary środków produkcji, które mają być nabyte, muszą
wystarczyć d o zastosowania tej, ilości pracy.
W zór P-T<C
wyraża tedy nie tylko stosunek jakościo
wy, wskazujący, że jakąś określoną sumę pieniędzy, np. 422 f.
szt., wymienia się na odpowiadające sobie wzajemnie środki
produkcji i siłę roboczą; wyraża on również stosunek ilościo
wy pomiędzy częścią pieniędzy wyłożoną na siłę roboczą Sr
a częścią wyłożoną na środki produkcji Sp, stosunek określony
z góry przez sumę pracy dodatkowej, którą ma dostarczyć
określona liczba robotników.
Jeżeli więc np. w jakiejś przędzalni tygodniowa płaca 50 ro
botników wynosi 50 f. szt., to na środki produkcji trzeba wy
dać 372 f. szt., zakładając, że suma ta stanowi wartość środ
ków produkcji, które przetwarza w przędzę tygodniowa praca
wynosząca 3000 godzin, z czego 1500 godzin - to praca do
datkowa.
Rzecz w tym wypadku zupełnie nieistotna, w jakim stopniu
stosowanie dodatkowej pracy wymaga w różnych (gałęziach
przemysłu dodatkowego wykładania wartości w formie środ
ków produkcji. Chodzi jedynie o to, że we wszelkich okolicz
nościach część pieniędzy wydatkowana na środki produkcji,
a więc środki produkcji zakupione w akcie P -Sp winny być
wystarczające, zatem ilość ich zawczasu ta k skalkulowana, aże
by były do dyspozycji w odpowiedniej proporcji. Innymi sło
wy, ilość środków produkcji musi wystarczać d o wchłonięcia
całej ilości pracy, która ma je przekształcić w produkt. Gdy
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by nie było wystarczającej ilości środków produkcji, praca do
datkowa, którą dysponuje nabywca, nie mogłaby znaleźć za
stosowania; jego prawo dysponow ania tą pracą nic by mu nie
dało. Gdyby zaś było więcej środków produkcji niż rozpo
rządzalnej pracy, to nie można by ich nasycić pracą i prze
kształcić w produkt.
Z chwilą gdy dokonał się już akt P-T<Cfp , nabywca roz
porządza nie tylko środkami produkcji i siłą roboczą, niezbęd
nymi d o produkcji jakiegoś pożytecznego artykułu. Może on
w większym stopniu upłynnić siłę roboczą, czyli rozporządza
większą ilością pracy, niż potrzeba do odtworzenia wartości
s iły roboczej, a jednocześnie rozporządza środkami produkcji,
których wymaga realizacja, czy uprzedmiotowienie tej sumy
pracy: rozporządza tedy czynnikami produkcji artykułów więk
szej wartości niż wartość elementów ich produkcji, rozporzą
dza czynnikami produkcji masy towarowej zawierającej war
tość dodatkow ą. Wartość, wyłożona przez niego w formie pie
niężnej, znajduje się więc teraz w takiej formie naturalnej,
w której można ją zrealizować jako wartość rodzącą wartość
dodatkow ą (w postaci towarów). Innymi słowy: wartość znaj
duje się w stanie czy też w formie kapitału produkcyjnego,
który m a tę zdolność, że funkcjonując tworzy wartość i w ar
tość dodatkową. K apitał w tej formie nazwijmy Pr.
Ale wartość Pr = wartości Sr + Sp = P, które zostało wy
mienione na Sr i Sp. A zatem P jest tą samą wartością kapita
łową co Pr, istnieje jednak w odmiennej formie, jest mianowi
cie wartością kapitałową w stanie pieniężnym czy też w for
mie pieniężnej: jest kapitałem pieniężnym.
D latego też ak t P-T<C sSp lu b w ogólnej farm ie P -T , su
ma aktów kupna towarów, ten akt ogólnej cyrkulacji towarów
jest jednocześnie - jako stadium samodzielnego procesu ru
chu okrężnego kapitału - przemianą wartości kapitałowej z jej
formy pieniężnej w formę produkcyjną lub krócej: przemianą
kapitału pieniężnego w kapitał produkcyjny. A więc w figurze
ruchu okrężnego, którą tu nasamprzód rozpatrujemy, pieniądz
występuje jako pierwszy nosiciel wartości kapitałowej, dla
tego też kapitał pieniężny występuje jako forma, w której
wykłada się kapitał.
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Jak o kapitał pieniężny znajduje się on w formie, w której
może pełnić funkcje pieniądza, jak w danym wypadku funkcje powszechnego środka kupna i powszechnego środka
płatniczego. (Tę ostatnią funkcję o tyle, że siłę roboczą kupu
je się wprawdzie wcześniej, opłaca się jednak dopiero wtedy,
gdy już była czynna. W wypadku kiedy środków produkcji
nie ma na rynku w stanie gotowym, lecz trzeba je dopiero
zamawiać, pieniądz w P -S p działa również jatko środek płatni
czy). Zdolność ta nie jest wynikiem tego, że kapitał pieniężny
jest kapitałem, lecz tego, że jest pieniądzem.
Z drugiej strony, wartość kapitałow a w formie pieniężnej
może pełnić jedynie funkcje pieniądza, żadnych zaś innych.
Tym, co sprawia, że funkcje te stają się funkcjami kapitału,
jest ich określona rola w ruchu kapitału, a więc również i po
wiązanie tego stadium, w którym występują, z innymi stadia
mi jego ruchu okrężnego. N a przykład w rozpatrywanym tu
wypadku pieniądz zostaje wymieniony na towary, których ze
spolenie stanowi formę naturalną kapitału produkcyjnego,
a zatem w stanie utajonym, potencjalnie, zawiera już rezultat
kapitalistycznego procesu produkcji.
Część pieniędzy, które pełnią w P-T<C Ssrp funkcję kapita
łu pieniężnego, dokonując tej cyrkulacji zaczyna pełnić funkcję,
w której zatraca charakter kapitału, zachowuje natomiast cha
rakter pieniądza. Cyrkulacja kapitału pieniężnego P rozszcze
pia się ma P -Sp i P-Sr, kupno środków produkcji i kupno si
ły roboczej. Rozpatrzmy ostatni z tych aktów sam w sobie.
P-Sr jest ze strony kapitalisty kupnem siły roboczej; ze stro
ny robotnika, właściciela siły roboczej, jest to sprzedaż siły
roboczej - możemy tu powiedzieć: sprzedaż pracy, gdyż wy
chodzimy z założenia, że istnieje forma płacy roboczej. To,
co dla nabywcy jest P -T ( = P-Sr), tu, jak przy każdym kup
nie, d la sprzedawcy (robotnika) jest Sr-P ( = T -P ), sprzedażą
jego siły roboczej. Jest to pierwsze stadium cyrkulacji lub pier
wsza metamorfoza towaru (księga I, rozdz. III, 2 a ); ze strony
sprzedawcy pracy jest to przemiana jego towaru w formę pie
niężną. Otrzymane w ten sposób pieniądze robotnik wydaje
stopniowo ma pewną sumę towarów, które zaspokajają jego po
trzeby, na artykuły spożycia. Całkowita cyrkulacja jego towa
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r u odbywa się tedy w postaci S r-P -T , tj. po pierwsze, Sr-P
( = T -P ), a po drugie, P -T , a więc w ogólnej formie prostej
cyrkulacji towarowej T - P - T , w której pieniądz figuruje jedy
n ie jako przemijający środek cyrkulacji, jako zwykły pośrednik
w wymianie towaru na towar.
P -Sr jest charakterystycznym momentem przemiany kapita
łu pieniężnego w kapitał produkcyjny, jest bowiem istotnym
warunkiem rzeczywistej przemiany wartości, którą wyłożono
w formie pieniężnej, w kapitał, w wartość produkującą war
tość dodatkową. P -Sp jest niezbędne tylko do zrealizowania
ilości pracy zakupionej w P-Sr. D latego też z tego punktu wi
dzenia rozpatrywaliśmy ak t P-Sr w księdze I, dział II, „Prze
miana pieniądza w kapitał”. Tutaj sprawę należy rozpatrzyć
jeszcze z innego punktu widzenia, szczególnie w powiązaniu
z kapitałem pieniężnym jako formą przejawiania się kapitału.
A kt P -Sr uważa się na ogół za charakterystyczny dla kapi
talistycznego sposobu produkcji. Bynajmniej jednak nie z przy
toczonego powodu, że kupno siły roboczej jest taką umową
kupna, która wymaga dostarczenia większej ilości pracy, niż
to jest potrzebne do zwrotu ceny siły roboczej, płacy robo
czej, a więc dostarczenia pracy dodatkowej stanowiącej główny
warunek kapitalizacji wyłożonej wartości lub, co wychodzi na
to samo, produkcji wartości dodatkowej. Uważa się go za cha
rakterystyczny raczej z powodu jego formy, z powodu tego, że
w formie płacy roboczej pracę kupuje się za pieniądze, a to
jest cechą znamienną gospodarki pieniężnej.
I tutaj znów nie irracjonalność formy uchodzi za cechę cha
rakterystyczną. Irracjonalności tej raczej się nie dostrzega. Ir
racjonalność polega n a tym, że praca jako pierwiastek tworzący
wartość nie może sama mieć wartości, a zatem również i o kre
ślona ilość pracy nie może mieć wartości, która by wyrażała się
w jej cenie, w jej ekwiwalencji z określoną ilością pieniędzy.
Wiemy jednak, że płaca robocza jest tylko zamaskowaną for
mą, formą, w której np. dzienna cena siły roboczej występuje
jako cena pracy wytworzonej przez tę siłę roboczą w ciągu jed
nego dnia, tak że wartość wytworzona przez tę siłę roboczą
w ciągu n p. sześciu godzin pracy staje się wyrazem wartości
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dwunastogodzinnego funkcjonowania tej siły roboczej, czyli
dwunasogodzinnej pracy.
A kt P -S r dlatego uchodzi za cechę charakterystyczną, za
specyficzny rys tzw. gospodarki pieniężnej, że praca występu
je tu jako tow ar swego posiadacza, pieniądz przeto jako. na
bywca - a więc 2 e względu na pieniężny charakter tego sto
sunku (tzn. kupna i sprzedaży działalności ludzkiej). Ale pie
niądz już bardzo wcześnie występował jako nabywca tak zwa
nych usług, a mimo to P nie przekształcało się w kapitał pie
niężny ani też nie następował żaden przewrót w ogólnym cha
rakterze gospodarki.
D la pieniądza jest zupełnie obojętne, w jaki rodzaj towarów
zostanie przekształcony. Jest on ogólną formą ekwiwalentną
wszystkich towarów, które już przez swoje ceny wskazują, że
idealnie reprezentują określoną sumę pieniędzy, że oczekują
swej przemiany w pieniądz i jedynie zamieniając się miejscem
z pieniądzom przybierają ową formę, w której mogą być wy
mienione na wartości użytkowe dla swych posiadaczy. Kiedy
więc siła robocza znajduje Się na rynku jako towar swego po
siadacza - towar, którego sprzedaż odbywa się w formie za
płaty za pracę, w postaci płacy roboczej - to jej kupno i sprze
daż nie jest niczym bardziej szczególnym niż kupno i sprze
daż wszelkiego innego towaru. Charakterystyczne jest nie to,
że tow ar siła robocza jest d o nabycia, lecz to, że siła robocza
występuje jako towar.
Przez P - T <C , przez przemianę kapitału pieniężnego
w kapitał produkcyjny, kapitalista osiąga zespolenie czynni
ków przedmiotowych i osobowych produkcji w tej mierze,
w jakiej czynniki te składają się z towarów. Jeżeli pieniądz
po raz pierwszy przekształca się w kapitał produkcyjny, czyli
po raz pierwszy funkcjonuje dla swego posiadacza jako kapi
tał pieniężny, to kapitalista musi najpierw zakupić środki pro
dukcji - budynki, w których praca ma się odbywać, maszyny
itd. - zanim nabędzie siłę roboczą; albowiem gdy ta przecho
dzi pod jego zwierzchnictwo, musi on już mieć środki pro
dukcji, aby móc ją zastosować jako siłę roboczą.
Tak się ma sprawa od strony kapitalisty.
O d strony robotnika: produkcyjne funkcjonowanie jego si
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ły roboczej będzie możliwe dopiero od chwili, kiedy w na
stępstwie jej sprzedaży zespoli się ona ze środkami produkcji.
Przed sprzedażą jest więc ona oddzielona od środków pro
dukcji, od przedmiotowych warunków swego funkcjonowania.
W tym stanie oddzielenia nie może być użyta ani bezpośred
nio do produkcji wartości użytkowych dla swego posiadacza,
ani też d o produkcji towarów, z których sprzedaży mógłby się
on utrzymywać. Kiedy jednak siła robocza zostaje sprzedana
i tą drogą zespala się ze środkami produkcji, staje się oma,
zupełnie tak samo jak środki produkcji, częścią składową ka
pitału produkcyjnego swego nabywcy.
Aczkolwiek więc w akcie P -Sr stosunek posiadacza pienię
dzy do posiadacza siły robocze jest jedynie stosunkiem na
bywcy do sprzedawcy, aczkolwiek występują oni wobec sie
bie jedynie jako posiadacz pieniędzy i posiadacz towaru,
a więc z tego punktu widzenia ich stosunek wzajemny jest sto
sunkiem czysto pieniężnym, to jednak nabywca od razu wy
stępuje również jako posiadacz środków produkcji, które sta
nowią przedmiotowe w arunki produkcyjnego wydatkowania
siły roboczej przez jej posiadacza. Innymi słowy: owe środki
produkcji występują wobec posiadacza siły roboczej jako cu
dza własność. Z drugiej strony, sprzedawca pracy występuje
wobec jej nabywcy jako cudza siła robocza, która musi przejść
pod jego zwierzchnictwo, musi być wcielona do jego kapitału,
aby ten mógł rzeczywiście funkcjonować jako kapitał produk
cyjny. A więc stosunek klasowy między kapitalistą a robotni
kiem najemnym istnieje już, jest już dany w chwili, gdy obaj
występują wobec siebie w akcie P -Sr (Sr-P ze strony robotni
ka), A kt ten - to kupno i sprzedaż, stosunek pieniężny, lecz
takie kupno i sprzedaż, gdzie zakłada się, że nabywca jest ka
pitalistą, sprzedawca zaś - robotnikiem najemnym; a stosunek
ów wynika z tego, że warunki potrzebne do realizacji siły ro
boczej - środki utrzymania i środki produkcji - oddzielone są
jako cudza własność od posiadacza siły roboczej.
N ie obchodzi nas tutaj, w jaki sposób powstaje to oddzie
lenie. Istnieje ono, skoro dokonuje się P-Sr. Interesuje nas tu
następująca sprawa: jeżeli P -Sr stanowi funkcję kapitału pie
niężnego, jeżeli więc pieniądz stanowi tutaj formę istnienia
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kapitału, to bynajmniej nie dlatego, że pieniądz występuje tu
jako środek płatniczy uiszczany za działalność ludzką, która
daje pożyteczny efekt, za sługę; a więc bynajmniej nie dzięki
funkcji pieniądza jako środka płatniczego. Pieniądz można
wydatkować w tej formie jedynie dlatego, że siła robocza od
dzielona jest od środków produkcji (włączając w t o środki
utrzymania jako środki produkcji samej siły roboczej), oraz
dlatego, że oddzielenie to zniesione zostaje wyłącznie przez
sprzedaż siły roboczej właścicielowi środków produkcji; że
zatem nabywcy przysługuje też prawo upłynnienia siły robo
czej, którego granice nie pokrywają się bynajmniej z granica
mi ilości pracy potrzebnej do reprodukcji ceny siły roboczej.
Stosunek kapitałowy ujawnia się podczas procesu produkcji
jedynie dlatego, że sam przez się istnieje już w akcie cyrku
lacji, w odmienności podstawowych warunków ekonomicz
nych, w których nabywca i sprzedawca występują wobec sie
bie, w ich stosunku klasowym. Stosunek ten nie wynika z na
tury pieniądza; to raczej istnienie tego stosunku może prze
kształcić prostą funkcję pieniądza w funkcję kapitału.
W ujmowaniu kapitału pieniężnego (na razie mamy z nim
do czynienia jedynie w obrębie określonej funkcji, w której
się nam tu ukazuje) występują zazwyczaj obok siebie dwa
błędne poglądy, które się czasami ze sobą splatają. Po pierw
sze: funkcje, które pełni wartość kapitałowa jako kapitał pie
niężny, a które może ona pełnić właśnie dlatego, że znajduje
się w formie pieniężnej, błędnie wyprowadza się z jej cha
rakteru kapitałowego, wynikają one bowiem jedynie z pie
niężnej formy wartości kapitałowej, z jej istnienia w postaci
pieniądza. A po wtóre, odwrotnie: specyficzną treść funkcji
pieniądza, która sprawia, że funkcja ta staje się jednocześnie
funkcją kapitału, wyprowadza się z natury pieniądza (miesza
jąc w ten sposób pieniądz z kapitałem), gdy tymczasem zakła
da ona, jak przy dokonywaniu aktu P-Sr, że istnieją warunki
społeczne, których wcale nie ma w samej tylko cyrkulacji to
warowej i odpowiadającej jej cyrkulacji pieniężnej.
Pod względem swej formy kupno i sprzedaż niewolników
jest również kupnem i sprzedażą towarów. Gdyby jednak nie
wolnictwo n ie istniało, pieniądz nie mógłby pełnić tej funkcji.
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Ale skoro istnieje, można wykładać pieniądze na zakup nie
wolników. N a odw rót zaś, sam fakt posiadania pieniędzy przez
nabywcę bynajmniej jeszcze nie umożliwia niewolnictwa.
Okolicz ność, że sprzedaż własnej siły roboczej (w formie
sprzedaży własnej pracy, czyli w formie płacy roboczej) nie
jest zjawiskiem odosobnionym, lecz stanowi społecznie decy
dującą przesłankę produkcji towarów, że więc kapitał pie
niężny pełni rozpatrywaną funkcję P -T <C
w skali społecz
nej - okoliczność ta zakłada istnienie procesów historycz
nych, które rozerwały pierwotne zespolenie środków produkcji
z siłą roboczą; procesów, w których rezultacie masy ludowe,
robotnicy, jako niewłaściciele środków produkcji występują
wobec nierobotników - jako właścicieli tych środków pro
dukcji. N ie jest przy tym istotne, czy owo zespolenie miało
przed rozerwaniem taką formę, że sam robotnik jako środek
produkcji był jednym ze środków produkcji, czy też byt ich
właścicielem.
Stan faktyczny, który jest tu podstawą P - T <C Ss'p , polega
więc na podziale; nie jest to podział w zwykłym znaczeniu podział środków spożycia, lecz podział elementów samej pro
dukcji, spośród których czynniki przedmiotowe koncentrują
się po jednej stronie, izolowana zaś od nich siła robocza po
drugiej.
Środki produkcji, przedmiotowa część kapitału produkcyj
nego, muszą więc wobec robotnika występować już jako takie,
jako kapitał, alby a k t P -Sr mógł się stać powszechnym aktem
społecznym.
Widzieliśmy już przedtem *, że produkcja kapitalistyczna,
z chwilą gdy powstała, nie tylko reprodukuje w przebiegu
swego rozwoju owo oddzielenie, lecz wciąż rozszerza jego za
kres, póki nie stanie się ono powszechnie panującym zjawi
skiem społecznym. Jest jednak jeszcze inna strona tego zagad
nienia. Przesłanką powstania kapitału i podporządkowania so
bie przezeń produkcji jest pewien stopień rozwoju handlu,
a więc cyrkulacji towarów, a wraz z nią - produkcji tow a
rów; produkty nie mogą bowiem wejść jako towary do cyr
* P atrz tom 23 nin. w yd., d ział V II, str. 672-918. - Red, przekł . polsk.
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kulacji, jeżeli nie są wytwarzane na sprzedaż, czyli jako towa
ry. Ale dopiero na gruncie produkcji kapitalistycznej produkcja
towarowa staje się normalnym, panującym typem produkcji.
Rosyjscy właściciele ziemscy, którzy na skutek tzw. wyzwo
lenia chłopów prowadzą teraz swe gospodarstwa rolne siłami
robotników najemnych, a nie jak przedtem za pomocą pań
szczyźnianej pracy chłopów poddanych, uskarżają się na dwie
rzeczy: po pierwsze, na brak kapitału pieniężnego. Powiadają
n p .: zanim sprzeda się zbiory, trzeba wypłacić stosunkowo du
żą kwotę robotnikom najemnym i wtedy odczuwa się brak
najważniejszej rzeczy - gotówki. Aby prowadzić produkcję w
sposób kapitalistyczny, trzeba stale rozporządzać kapitałem
w postaci pieniądza, przeznaczonym właśnie na wypłatę za
robków robotniczych. A le w tym wypadku właściciele ziems
cy mogą się pocieszyć. Przyjdzie czas, znajdzie się rada: kapi
talista przemysłowy rozporządza już nie tylko własnymi pie
niędzmi, lecz również de l ’argent des autres [pieniędzmi cu
dzymi].
Bardziej charakterystyczna jest jednak druga skarga, a mia
nowicie: choćby się nawet miało pieniądze, nie znajduje się
wystarczającej ilości sił roboczych, które by można było nabyć
w dowolnym czasie, ponieważ z powodu wspólnej własności
ziemi we wspólnotach wiejskich rosyjski robotnik rolny nie
jest jeszcze całkowicie oddzielony od swych środków pro
dukcji i dlatego nie jest jeszcze „wolnym robotnikiem na
jemnym” w całym tego słowa znaczeniu. A obecność „wolne
go robotnika najemnego” w skali społecznej jest nieodzownym
warunkiem, aby P -T , przemiana pieniądza w towar, mogło
wyrażać przemianę kapitału pieniężnego w kapitał produk
cyjny.
Rozumie się więc samo przez się, że wzór ruchu okrężnego
kapitału pieniężnego: P -T...P r...T'-P', jest naturalną form ą
ruchu okrężnego kapitału jedynie na gruncie rozwiniętej pro
dukcji kapitalistycznej, zakłada on bowiem istnienie klasy ro 
botników najemnych w skali społecznej. Produkcja kapitali
styczna, jak widzieliśmy, wytwarza nie tylko towar i wartość
dodatkow ą; reprodukuje też, i to w coraz szerszym zakresie,
klasę robotników najemnych i przekształca olbrzymią więk
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szość bezpośrednich producentów w robotników najemnych.
Ponieważ pierwszą przesłanką ruchu P -T...P r...T'-P' jest sta
łe istnienie klasy robotników najemnych, to wzór ten zakłada
już istnienie kapitału w formie kapitału produkcyjnego, a za
tem zakłada też istnienie formy ruchu okrężnego kapitału pro
dukcyjnego.
II. Stadium drugie. Funkcja kapitału produkcyjnego
Rozpatrywany tu ruch okrężny kapitału rozpoczyna się od
aktu cyrkulacji P -T , od aktu przemiany pieniądza w towar,
od kupna. Cyrkulację musi więc uzupełnić przeciwstawna me
tamorfoza T -P , przemiana towaru w pieniądz, sprzedaż. Bez
pośrednim jednak wynikiem aktu P -T < i sSp jest przerwanie
cyrkulacji wartości kapitałowej, wyłożonej w formie pienięż
nej. Przez przemianę kapitału pieniężnego w kapitał produk
cyjny wartość kapitałowa uzyskała taką formę naturalną, w
której nie może nadali cyrkulować, lecz musi wejść do kon
sumpcji, mianowicie do konsumpcji produkcyjnej. Użytkowanie
siły roboczej, praca, może być realizowane jedynie w procesie
pracy. Kapitalista nie może sprzedać robotnika jak towar, po
nieważ robotnik nie jest jego niewolnikiem; kapitalista nabył
u robotnika tylko użytkowanie jego siły roboczej w ciągu okre
ślonego czasu. Z drugiej strony, kapitalista może zużytkować
siłę roboczą jedynie w ten sposób, że każe jej zużytkować środ
ki produkcji jako czynniki tworzenia towarów. Rezultatem
pierwszego stadium jest tedy wkroczenie w stadium drugie,
w produkcyjne stadium kapitału.
Ruch wyraża się w postaci P -T < s$rp ...Pr, gdzie kropki
wskazują, że w cyrkulacji kapitału nastąpiła przerwa, ale pro
ces jego ruchu okrężnego trw a nadal, kapitał bowiem prze
chodzi ze sfery cyrkulacji towarów w sferę produkcji. Pierwsze
stadium, przemiana kapitału pieniężnego w kapitał produk
cyjny, występuje więc jedynie jako poprzedzająca i wstępna
faza stadium drugiego, stadium funkcjonowania kapitału pro
dukcyjnego.
A kt P -T < i bp
l ' zakłada, że jednostka, która go dokonuje,
nie tylko dysponuje wartościami w tej lub innej formie użytko
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woj, lecz że posiada je w formie pieniężnej, że jest posiada
czem pieniędzy. Jednakże ak t ten polega właśnie na wyzby
ciu się pieniędzy, toteż owa jednostka o tyle tylko może po
zostać posiadaczem pieniędzy, o ile akt wydatkowania tych
pieniędzy zawiera w sobie implicite ich powrót. Ale pienią
dze mogą d o niej napłynąć z powrotem jedynie w wyniku
sprzedaży towarów. A zatem akt ten zakłada, że dana jed
nostka jest producentem towarów.
P-Sr, Robotnik najemny żyje jedynie ze sprzedaży siły ro
boczej. Zachowanie jej - samozachowanie robotnika - wyma
ga codziennej konsumpcji. Opłacanie robotnika musi więc sta
łe się powtarzać w niewielkich odstępach czasu, aby mógł on
powtarzać zakupy potrzebne d o samozachowania, alby mógł
powtarzać ak t Sr-P -T , czyli T -P -T . Okutego też kapitalista
musi stale występować wobec robotnika jako kapitalista pie
niężny, a jego kapitał - jako kapitał pieniężny. Z drugiej jed
nak strony, po to, aby masy bezpośrednich wytwórców, ro
botników najemnych, mogły dokonywać aktu Sr-P -T , niezbęd
ne środki utrzymania muszą stale występować wobec nich
w takiej formie, aby je można było nabywać, czyli w formie
towarów. Taki stan rzeczy wymaga już zatem wysokiego stop
nia rozwoju cyrkulacji produktów jako towarów, a więc rów
nież szerokiego zakresu produkcji towarowej. Gdy produkcja
oparta na pracy najemnej nabiera powszechnego charakteru,
produkcja towarowa musi być powszechną formą produkcji.
Produkcja towarowa - przy założeniu, że m a charakter po
wszechny - warunkuje ze swej strony nieustannie wzrastający
podział pracy społecznej, czyli coraz większe wyodrębnianie
się produktów wytwarzanych jako towary przez poszczegól
nych kapitalistów, coraz większe rozszczepianie uzupełniają
cych się wzajemnie procesów produkcyjnych na procesy samo
dzielne. D latego też w takim samym stopniu jak P-Sr rozwi
ja się P-Sp, tzn. w takiej samej mierze produkcja środków
produkcji oddziela się od produkcji towaru, w stosunku do
którego stanowią one środki produkcji, i te ostatnie same wy
stępują wobec każdego producenta towarów jako towary, któ
rych on nie produkuje, lecz które kupuje mając na celu okre
ślony proces produkcyjny. Pochodzą one z gałęzi produkcji cal4 - M arks, Engels - D zieła t. 24
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kowicie oddzielonych od jego własnej oraz prowadzonych sa
modzielnie i wchodzą do jego gałęzi produkcji jako towary:
musi je przeto kupować. Rzeczowe warunki produkcji towaro
wej występują wobec niego w coraz większej mierze jako pro
dukty innych producentów towarów, jako towary. W takiej
samej mierze kapitalista musi występować jako kapitalista pie
niężny; inaczej mówiąc - rozszerza się skala, w której jego ka
pitał musi funkcjonować jako kapitał pieniężny.
Z drugiej stromy, te same okoliczności, które stwarzają pod
stawowy warunek produkcji kapitalistycznej - istnienie klasy
robotników najemnych - sprzyjają przeistoczeniu wszelkiej
produkcji towarowej w kapitalistyczną produkcję towarową.
W miarę swego rozwoju produkcja ta oddziałuje w sposób
rozkładowy i niszczycielski na wszelkie starsze formy pro
dukcji, które - obliczone głównie na bezpośrednie zaspokajanie
własnych potrzeb - przekształcają w tow ar jedynie nadwyżkę
produktu. Jako główne zadanie stawia ona sprzedaż produktu,
początkowo nie naruszając pozornie samego sposobu produkcji:
taki np. wpływ zrazu wywarł kapitalistyczny handel świato
wy na Chińczyków, Hindusów, Arabów i inne narody. Tam
zaś, gdzie kapitalistyczna produkcja towarowa zapuściła ko
rzenie, niszczy ona wszelkie formy produkcji towarowej, któ
re opierają się bądź na własnej pracy wytwórców, bądź też
tylko na sprzedaży nadwyżki produktu jako towaru. Z po
czątku upowszechnia ona produkcję towarową, a potem sto
pniowo przekształca wszelką produkcję towarową w produkcję
kapitalistyczną8.
Jakiekolwiek byłyby społeczne formy produkcji, robotnicy
i środki produkcji pozostają zawsze jej czynnikami. Ale za
równo robotnicy, jak i środki produkcji są tymi czynnikami
jedynie potencjalnie, jeżeli pozostają w stanie oddzielenia.
Aby w ogóle można było produkować, czynniki te muszą się
zespolić. Szczególny sposób, w jaki dokonuje się to zespolenie,
odróżnia od siebie poszczególne ekonomiczne epoki struktury
społecznej. W omawianym wypadku oddzielenie wolnego ro 
botnika od jego środków produkcji dane jest jako punkt wyj9 D o tego m iejsca rękopis V II. O d tą d rękopis V I.
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ścia, a widzieliśmy już, jak i w jakich warunkach następuje
w rękach kapitalisty ich zespolenie - następuje ono mianowi
cie jako produkcyjna forma istnienia jego kapitału. Dlatego
też ów rzeczywisty proces, w który wstępują połączone w ten
sposób osobowe i rzeczowe czynniki tworzenia towarów, pro
ces produkcji, sam staje się funkcją kapitału - kapitalistycznym
procesem produkcji; istota tego procesu produkcji została
szczegółowo omówiona w pierwszej księdze niniejszego dzie
ła. K ażde przedsiębiorstwo produkujące towar y staje się jed
nocześnie (przedsiębiorstwem wyzysku siły roboczej; ale do
piero kapitalistyczna produkcja towarowa staje się sposobem
wyzysku, który otwiera nową epokę i który w swym dalszym
historycznym rozwoju, organizując proces pracy i rozwijając
potężnie technikę, dokonuje przewrotu w całej ekonomicznej
strukturze społeczeństwa i pozostawia daleko w tyle wszyst
kie poprzednie epoki.
N a skutek odmiennej roli, jaką środki produkcji i siła robo
cza odgrywają podczas procesu produkcji w tworzeniu war
tości, a więc również w wytwarzaniu wartości dodatkowej,
różnią się one od siebie - o ile stanowią formy istnienia wyło
żonej wartości kapitałowej - jako kapitał stały i zmienny. Ja
ko odmienne części składowe kapitału produkcyjnego różnią
się one następnie tym, że środki produkcji, skoro są w posia
daniu kapitalisty, pozostają jego kapitałem również i poza
procesem produkcji, podczas gdy siła robocza staje się formą
istnienia kapitału indywidualnego jedynie w procesie produk
cji. Jeżeli siła robocza jest towarem tylko w ręku swego sprze
dawcy, robotnika najemnego, to kapitałem staje się tylko w rę
ku swego nabywcy, kapitalisty, któremu przypada jej czaso
we użytkowanie. Same środki produkcji stają się przedmioto
wą postacią kapitału produkcyjnego, czyli kapitałem produk
cyjnym, dopiero wtedy, kiedy można do nich włączyć siłę ro
boczą jako osobową formę istnienia tego kapitału. Podobnie
jak ludzka siła robocza nie jest z natury swej kapitałem, tak
też nie są nim środki produkcji. Ten specyficzny charakter spo
łeczny uzyskują one jedynie w określonych warunkach, po
wstałych w przebiegu rozwoju historycznego, podobnie jak
tylko w takich warunkach kruszce szlachetne mogą uzyskać
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charakter pieniądza, a tym bardziej pieniądz - charakter kapi
tału pieniężnego.
Funkcjonując, kapitał produkcyjny zużywa własne części
składowe, aby przekształcić je w masę produktów o większej
wartości. Ponieważ siła robocza działa tylko jako jeden z je
go organów, przeto również wytworzona przez jej pracę d o 
datkow ą nadwyżka wartości produktu ponad wartość tworzą
cych go elementów jest owocem kapitału. Praca dodatkowa
siły roboczej jest bezpłatną pracą kapitału i dlatego tworzy
dla kapitalisty wartość dodatkową, wartość, za którą nie płaci
on ekwiwalentu. Produkt nie jest tedy po prostu towarem,
lecz towarem brzemiennym wartością dodatkową. Jego war
tość = Pr + M , równa się wartości zużytego na jego sporzą
dzenie kapitału produkcyjnego Pr plus wartość dodatkow a M,
wytworzona przez ten kapitał. Załóżmy, że towarem tym jest
10 000 funtów przędzy, na których sporządzenie zużyto środ
ki produkcji wartości 372 f. szt, i siłę roboczą wartości 50 f.
szt. Podczas procesu przędzenia robotnicy przenieśli na przę
dzę wartość zużytych przez ich pracę środków produkcji w
wysokości 372 f. szt. i jednocześnie, odpowiednio d o wydatko
wanej przez nich pracy, dostarczyli nowej w artości w wyso
kości, dajmy na to, 128 f. szt. Owe 10 000 funtów przędzy są
tedy nosicielem wartości 500 f. szt.

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

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

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

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

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

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

ROZDZIAŁ DRUGI

Ruch okrężny kapitału produkcyjnego
Ogólny wzór ruchu okrężnego kapitału produkcyjnego jest
następujący: Pr...T'-P'-T...Pr. Ruch ten oznacza periodycz
ne wznawianie funkcji kapitału produkcyjnego, a więc repro
dukcję, czyli proces produkcji kapitału jako proces repro
dukcji w celu pomnażania wartości; oznacza nie tylko pro
dukcję, lecz również periodyczną reprodukcję wartości do
datkowej; oznacza funkcjonowanie kapitału przemysłowego,
znajdującego się w formie produkcyjnej, nie jako funkcjono
wanie jednorazowe, lecz jako periodycznie się powtarzające,
wobec czego punkt końcowy jednego ruchu okrężnego jest już
punktem wyjścia drugiego. Część produktu T ' może bezpośred
nio (w pewnych wypadkach, w pewnych dziedzinach lokaty
kapitału przemysłowego), w postaci środków produkcji zno
wu wejść do procesu pracy, z którego wyszła jako towar; uni
ka się dzięki temu przemiany jej wartości w rzeczywisty pie
niądz lub znak pieniężny, czyli uzyskuje ona samodzielny wy
raz jedynie w pieniądzu rachunkowym. Ta część wartości nie
wchodzi do cyrkulacji. Tak więc do procesu produkcji wcho
dzą wartości, które nie wchodzą do procesu cyrkulacji. To sa
mo dotyczy tej części produktu T ', k tórą jako część produktu
dodatkowego kapitalista konsumuje in natura. Nie ma to jed
nak większego znaczenia dla produkcji kapitalistycznej; za
sługuje na uwagę co najwyżej w rolnictwie.
W formie tej dwie rzeczy rzucają się natychmiast w oczy.
Po pierwsze. Podczas gdy w pierwszej formie P...P' pro
ces produkcji, funkcjonowanie Pr, przerywa proces cyrkulacji
kapitału pieniężnego i występuje jedynie jako pośrednik mię
dzy dwiema jej fazami P -T i T '- P', to tutaj cały proces cyr
kulacji kapitału przemysłowego, cały ruch tego kapitału w
obrębie fazy cyrkulacji stanowi jedynie przerwę, a zatem je80
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dynie ogniwo pośredniczące między kapitałem produkcyjnym,
który jako pierwszy człon krańcowy otwiera ruch okrężny,
a kapitałem produkcyjnym, który jako ostatni człon ruch ten
zamyka w tej samej formie, a więc w formie, w której może
go ma nowo rozpocząć. Właściwa cyrkulacja występuje jedynie
jako pośrednie ogniwo periodycznie wznawianej i dzięki te
mu nieprzerwanej reprodukcji.
Po wtóre. Cała cyrkulacja występuje w formie przeciwstaw
nej tej, jaką posiada w ruchu okrężnym kapitału pieniężnego.
Jeżeli pominąć wielkość wartości, miała ona tam formę:
P -T -P (P-T. T -P ); tutaj, jeżeli również pominąć wielkość
wartości, ma ona formę: T -P -T (T-P. P-T), a więc formę
prostej cyrkulacji towarowej.

I. Reprodukcja prosta
Rozpatrzmy przede wszystkim proces T '-P '-T , przebiegają
cy w sferze cyrkulacji pomiędzy dwoma członami krańcowy
mi Pr...Pr.
Punktem wyjścia tej cyrkulacji jest kapitał towarowy:
T ' = T + t = Pr + t. Funkcję kapitału towarowego T '-P ’
(realizacja zawartej w nim wartości kapitałowej = Pr, istnie
jącej obecnie jako część składowa towaru, jako T, jak również
realizacja zawartej w nim wartości dodatkowej, która istnie
je teraz jako część składowa tej samej masy towarowej, jako
wartość t) rozpatrywaliśmy już w pierwszej formie ruchu
okrężnego. Tam jednak stanowiła ona drugą fazę przerwanej
cyrkulacji i końcową fazę całego ruchu okrężnego. Tutaj sta
nowi ona drugą fazę ruchu okrężnego, lecz pierwszą fazę cyr
kulacji. Pierwszy ruch okrężny kończy się na P', a że P', tak
jak pierwotne P, może ponownie jako kapitał pieniężny otwo
rzyć drugi ruch okrężny, to początkowo nie było potrzeby roz
trząsać, czy P i p (wartość dodatkowa), zawarte w P', będą
razem kontynuowały swoją drogę, czy też podążą różnymi
szlakami. Stałoby się to niezbędne w tym tylko wypadku,
gdybyśmy śledzili dalej pierwszy ruch okrężny w jego wzno
wieniu. Tutaj jednak, gdzie idzie o ruch okrężny kapitału pro6 - M arks, E ngels - D zie ła t . 24
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dukcyjnego, zagadnienie to musi być rozstrzygnięte, ponieważ
od tego zależy określenie już pierwszego jego ruchu okrężne
go i ponieważ T '- P ' występuje w nim jako pierwsza faza
cyrkulacji, którą musi uzupełnić P-T. Od tego rozstrzygnię
cia będzie zależało, czy wzór przedstawia reprodukcję prostą,
czy też reprodukcję w skali rozszerzonej. W zależności zatem
od tego rozstrzygnięcia ulega zmianie charakter ruchu okręż
nego.
Weźmy więc przede wszystkim prostą reprodukcję kapitału
produkcyjnego, zakładając przy tym - podobnie jak w pierw
szym rozdziale - że okoliczności pozostają nie zmienione i kup
no oraz sprzedaż towarów dokonują się według ich wartości.
Cała wartość dodatkowa wchodzi wówczas do osobistej kon
sumpcji kapitalisty. Po przemianie kapitału towarowego T '
w pieniądz część sumy pieniężnej, reprezentująca wartość ka
pitałową, cyrkuluje dalej w ruchu okrężnym kapitału przemy
słowego; druga część, stanowiąca wartość dodatkową prze
kształconą w pieniądz, wchodzi do ogólnej cyrkulacji towaro
wej; ruch tej części jest cyrkulacją pieniężną zainicjowaną
przez kapitalistę, odbywa się jednak poza obrębem cyrkulacji
jego kapitału indywidualnego.
W naszym przykładzie mieliśmy kapitał towarowy T' 10 000 funtów przędzy wartości 500 f. szt.; z tego 422 f. szt.
stanowią wartość kapitału produkcyjnego i jako forma pie
niężna 8440 funtów przędzy kontynuują cyrkulację kapitału,
rozpoczętą przez T', gdy tymczasem wartość dodatkowa w wy
sokości 78 f. szt., forma pieniężna 1560 funtów przędzy, do
datkowej części produktu towarowego, wypada z tej cyrkula
cji i opisuje oddzielny szlak w ramach ogólnej cyrkulacji to
warowej.

p -t stanowi szereg aktów kupna dokonywanych za po
średnictwem pieniędzy, które kapitalista wydaje bądź na wła
ściwe towary, bądź na usługi świadczone na rzecz jego cennej
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osoby lub jego rodziny. Zakupy te są rozdrobnione, następują
w różnych terminach. Toteż pieniądz istnieje czasowo w for
mie zapasu pieniężnego, przeznaczonego na opędzanie bieżą
cej konsumpcji, czyli w formie skarbu, gdyż pieniądz, którego
cyrkulację przerwano, ma formę skarbu. Jego funkcja jako
środka cyrkulacji, która obejmuje również jego przemijającą
formę skarbu, nie jest objęta przez cyrkulację kapitału w je
go formie pieniężnej P. W danym wypadku pieniędzy się nie
wykłada, lecz się je wydatkowuje.
Przyjęliśmy, że wyłożony kapitał przechodzi stale w całości
z jednej fazy w drugą; tak też i tutaj zakładamy, że produkt
towarowy procesu Pr jest nosicielem łącznej wartości kapita
łu produkcyjnego Pr = 422 f. szt. i wartości dodatkowej =
= 78 f. szt., wytworzonej podczas procesu produkcji. W na
szym przykładzie, w którym mamy do czynienia z podzielnym
produktem towarowym, wartość dodatkowa istnieje w for
mie 1560 funtów przędzy; zupełnie tak samo w obliczeniu na
1 funt przędzy istnieje ona w formie 2,496 uncji przędzy. Gdy
by natomiast produkt towarowy był np. maszyną wartości
500 f. szt. i gdyby wartość ta miała taki sam skład, to część
wartości tej maszyny = 78 f. szt. byłaby wprawdzie wartością
dodatkową, lecz te 78 f. szt. istniałoby tylko w maszynie ja
ko całości; nie rozbijając samej maszyny na kawałki i nie ni
wecząc w ten sposób wraz z jej wartością użytkową również
i jej wartości, nie można by jej podzielić na wartość kapitało
wą i wartość dodatkową. A zatem obie części składowe war
tości można tu przedstawić jako części składowe ciała towa
rowego jedynie idealnie, nie można zaś ich przedstawić w po
staci samodzielnych elementów towaru T', tak jak można
przedstawić każdy funt przędzy jako dający się oddzielić, sa
modzielny element 10 000 funtów tego towaru. W pierwszym
wypadku cały towar, kapitał towarowy, maszynę, trzeba sprze
dać w całości, zanim p będzie mogło rozpocząć swą odrębną
cyrkulację. Natomiast jeżeli kapitalista sprzedaje 8440 fun
tów przędzy, to sprzedaż dalszych 1560 funtów stanowi cał
kiem odrębną cyrkulację wartości dodatkowej w formie t
(1560 funtów przędzy) - p (78 f. szt.) - t (artykuły konsump
cji). Elementy wartości każdej poszczególnej ilości produktu
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wynoszącego 10 000 funtów przędzy można tak samo przed
stawić jako część produktu, jak przedstawia się elementy war
tości całego produktu. Podobnie jak 10 000 funtów przędzy
można podzielić na wartość kapitału stałego (c), 7440 fun
tów przędzy wartości 372 f. szt., wartość kapitału zmiennego
(v), 1000 funtów przędzy wartości 50 f. szt., i wartość do
datkową (m), 1560 funtów przędzy wartości 78 f. szt., tak też
można podzielić każdy funt przędzy na c = 11,904 uncji przę
dzy wartości 8,928 pensa, v = 1,600 uncji przędzy wartości
1,200 pensa, m — 2,496 uncji przędzy wartości 1,872 pensa.
Sprzedając stopniowo częściami 10 000 funtów przędzy, kapi
talista mógłby takie stopniowo spożywać zawarte w tych częś
ciach elementy wartości dodatkowej i w ten sposób również
stopniowo realizować sumę c + v. Ale również i ta operacja
zakłada koniec końców, że sprzedano całe 10 000 funtów, a za
tem że przez sprzedaż 8440 funtów wróci się wartość c i v
(księga I, rozdz. VII, 2).
Jakkolwiek by zresztą było - zarówno wartość kapitałowa,
jak i wartość dodatkowa, zawarte w T , uzyskują dzięki akto
wi T '-P ' oddzielny byt, istnieją jako różne sumy pieniężne;
w obu wypadkach zarówno P, jak i p są rzeczywiście prze
kształconą formą wartości, która pierwotnie w T' jedynie ja
ko cena towaru posiadała własny i tylko idealny wyraz.
t-p -t przedstawia prostą cyrkulację towarową; jej pier
wsza faza t-p objęta jest cyrkulacją kapitału towarowego
T '-P ', a więc ruchem okrężnym kapitału; natomiast jej uzu
pełniająca faza p -t znajduje się poza obrębem tego ruchu
okrężnego, przebiega jako oddzielony od niego akt ogólnej cyr
kulacji towarowej. Po przemianie T ' w P’ cyrkulacja X i t,
wartości kapitałowej i wartości dodatkowej, rozszczepia się.
Z tego wynika, co następuje:
Po pierwsze. Gdy następuje realizacja kapitału towarowego
przez akt T '- P' = T '- (P + p), ruch wartości kapitałowej
i wartości dodatkowej, który w T '- P' był jeszcze wspólny
i urzeczywistniał się w tej samej masie towarowej, może się
rozszczepić na 2 ruchy, gdyż obie te wartości uzyskują teraz
samodzielne formy jako sumy pieniężne.
Po drugie. Jeżeli owo rozszczepienie następuje wskutek te
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go, że kapitalista wydatkuje p jako swój dochód, gdy tym
czasem P jako forma funkcjonowania wartości kapitałowej kon
tynuuje drogę wyznaczoną mu przez ruch okrężny, to pierwszy
akt T '-P ' w powiązaniu z następnymi aktami P -T i p -t moż
na przedstawić jako dwie różne cyrkulacje: T -P -T i t-p -t;
oba te szeregi pod względem swej formy ogólnej należą do
zwykłej cyrkulacji towarowej.
Zresztą gdy chodzi o jednolite, niepodzielne produkty to
warowe - to w praktyce części składowe ich wartości wyod
rębniane są w sposób idealny. Tak np. w londyńskich przed
siębiorstwach budowlanych, prowadzonych przeważnie na kre
dyt, przedsiębiorca budowlany otrzymuje zaliczki w miarę te
go, jak budowa domu posuwa się naprzód od jednego stadium
do drugiego. Żadne z tych stadiów nie stanowi domu, lecz tyl
ko realnie istniejącą część składową przyszłego domu, znaj
dującego się w procesie powstawania; bez względu więc na
swoją realność jest to tylko idealny ułamek całego domu,
dość wszakże realny, aby służyć za zabezpieczenie dodatkowej
zaliczki (patrz o tym niżej, rozdz. 12).
Po trzecie. Jeżeli ruch wartości kapitałowej i wartości do
datkowej, który w T i P był jeszcze wspólny, rozdziela się
tylko częściowo (tak że część wartości dodatkowej wydaje się
nie jako dochód) albo też wcale się nie rozdziela, to w samej
wartości kapitałowej następuje zmiana jeszcze podczas jej ru
chu okrężnego, przed jego zakończeniem. W naszym przykła
dzie wartość kapitału produkcyjnego równała się 422 f. szt.
Jeżeli więc kapitał ten kontynuuje ruch P-T, dajmy na to,
już jako 480 lub 500 f. szt., to przez ostatnie stadia ruchu
okrężnego przechodzi on jako wartość większa o 58 lub 78 f.
szt. od wartości początkowej. Może to być jednocześnie po
łączone ze zmianą składu wartości kapitału.
T '- P', drugie stadium cyrkulacji i końcowe stadium ru
chu okrężnego I (P...P'), jest w naszym ruchu okrężnym dru
gim jego stadium i pierwszym stadium cyrkulacji towarowej.
Jeżeli więc chodzi o cyrkulację, to T '-P ’ należy uzupełnić
przez P '- T '. Ale T '- P ' nie tylko ma już za sobą proces
pomnażania wartości (w danym wypadku funkcjonowanie P t ,
pierwsze stadium), lecz nastąpiła już również realizacja pro
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duktu towarowego T ', stanowiącego wynik tego procesu. Wraz
z aktem T '- P ’ kończy się więc proces pomnażania wartości ka
pitału, jak również realizacja produktu towarowego, który re
prezentuje pomnożoną wartość kapitałową.
Założyliśmy więc, że mamy do czynienia z prostą repro
dukcją, czyli że p -t oddziela się całkowicie od P-T. Po
nieważ obie cyrkulacje, zarówno t-p -t, jak i T -P -T , pod
względem swej formy ogólnej należą do cyrkulacji towa
rowej (i dlatego też nie wykazują różnic w wartości członów
krańcowych), to łatwo można - jak to czyni wulgarna ekono
mia - wysnuć wniosek, że kapitalistyczny proces produkcji
jest zwykłą produkcją towarów, wartości użytkowych, prze
znaczonych do takiej lub innej konsumpcji, a wytwarzanych
przez kapitalistę jedynie po to, aby zastąpić je towarami o in
nej wartości użytkowej, czyli wymienić je na te towary - jak
to błędnie utrzymuje ekonomia wulgarna.
T występuje od samego początku jako kapitał towarowy,
a cel całego procesu, wzbogacenie się (pomnożenie wartości),
nie tylko nie wyklucza rosnącej - wraz z wielkością wartości
dodatkowej (a więc również kapitału) - konsumpcji kapitali
sty, lecz ją właśnie implikuje.
W cyrkulacji dochodu kapitalisty wyprodukowany towar t
(lub odpowiadający mu idealny ułamek produktu towarowe
go T ') służy faktycznie jedynie do tego, aby najpierw prze
kształcić ten dochód w pieniądz, a z pieniądza w szereg in
nych towarów, potrzebnych do osobistej konsumpcji. Nie na
leży jednak przeoczać przy tym drobnej okoliczności, że t jest
wartością towarową, która nic nie kosztowała kapitalisty, że
jest ucieleśnieniem pracy dodatkowej i że dlatego z początku
występuje na widownię jako część składowa kapitału towaro
wego T . A więc już z samej swej natury owo t związane jest
z ruchem okrężnym wartości kapitałowej odbywającej swój
proces; jeżeli ten ruch okrężny zostanie wstrzymany łub w ja
kikolwiek sposób zakłócony, to nie tylko konsumpcja t skur
czy się lub zupełnie ustanie, lecz jednocześnie będzie kurczyć
się lub zupełnie ustanie zbyt tych towarów, które mają za
stąpić t. To samo dzieje się, kiedy akt T '- P' nie dochodzi do
skutku lufo też udaje się sprzedać tylko pewną część T '.
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Widzieliśmy, że t-p -t, jako cyrkulacja dochodu kapitali
sty, jest częścią cyrkulacji kapitału tylko dopóty, dopóki
t stanowi część wartości T', kapitału funkcjonującego w formie
kapitału towarowego; gdy się jednak usamodzielni przez
p-t, cyrkulacja dochodu w jej pełnej formie t-p -t nie
wchodzi do ruchu kapitału wyłożonego przez kapitalistę, mi
mo że z tego ruchu pochodzi. Cyrkulacja dochodu związana
jest o tyle z cyrkulacją wyłożonego kapitału, o ile istnienie ka
pitału zakłada istnienie kapitalisty, a jego istnienie zależy od
spożywania przez niego wartości dodatkowej.
W obrębie ogólnej cyrkulacji funkcjonuje T', np. przędza,
tylko jako towar; ale jako moment cyrkulacji kapitału funkcjo
nuje T ' jako kapitał towarowy, jako postać, którą wartość ka
pitałowa na przemian przybiera i zrzuca. Po sprzedaniu przę
dzy kupcowi wychodzi ona z procesu ruchu okrężnego tego
kapitału, którego jest produktem, niemniej jednak jako towar
znajduje się ona nadal w obrębie ogólnej cyrkulacji. Cyrku
lacja tejże masy towarowej odbywa się w dalszym ciągu, cho
ciaż przędza ta przestała być momentem w samodzielnym cu
chu okrężnym kapitału właściciela przędzalni. Dlatego też rze
czywista, ostateczna metamorfoza masy towarowej, włączonej
przez kapitalistę do cyrkulacji, akt T-P, jej ostateczne przej
ście do sfery konsumpcji może być w czasie i przestrzeni zu
pełnie oddzielone od metamorfozy, w której owa masa towa
rowa funkcjonuje jako kapitał towarowy kapitalisty. Taka sa
ma metamorfoza, jaka już dokonała się w obrębie cyrkulacji
kapitału, ma się jeszcze dokonać w sferze cyrkulacji ogólnej.
W niczym sprawa się nie zmieni, jeżeli przędza wejdzie
z kolei do ruchu okrężnego innego kapitału przemysłowego.
Cyrkulacja ogólna obejmuje zarówno wzajemne splatanie się
ruchów okrężnych różnych samodzielnych części kapitału spo
łecznego, tzn, zarówno całokształt poszczególnych kapitałów,
jak i cyrkulację wartości rzuconych na rynek nie w charakte
rze kapitału czy też wartości wchodzących do konsumpcji in
dywidualnej.
Ponadto różnice w ruchu okrężnym kapitału - w zależności
ód tego, czy stanowi on część cyrkulacji ogólnej, czy też ogni
wa samodzielnego ruchu okrężnego - występują wówczas, gdy
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rozpatrujemy cyrkulację P' = P + p. P j a k o kapitał pieniężny
kontynuuje ruch okrężny kapitału, p jako wydatkowany do
chód (p -t) wchodzi do ogólnej cyrkulacji, wypada jednak
z ruchu okrężnego kapitału. Do ruchu okrężnego kapitału
wchodzi jedynie ta część p, która funkcjonuje jako dodatko
wy kapitał pieniężny. W t-p -t pieniądz funkcjonuje jedy
nie jako moneta, celem tej cyrkulacji jest indywidualna kon
sumpcja kapitalisty. Rzecz to typowa dla kretynizmu wulgar
nej ekonomii, że cyrkulację tę, nie wchodzącą do ruchu okręż
nego kapitału - cyrkulację tej części nowo wyprodukowanej
wartości, która zostaje skonsumowana jako dochód - uważa
ona za ruch okrężny charakterystyczny dla kapitału.
W drugiej fazie, P-T, znowu zjawia się wartość kapita
łowa P = Pr (wartości kapitału produkcyjnego, który otwiera
tu ruch okrężny kapitału przemysłowego), wolna od wartości
dodatkowej, a więc wartość kapitałowa tej samej wielkości
co w pierwszym stadium ruchu okrężnego kapitału pieniężne
go, P-T. Mimo różnicy miejsca funkcja owego kapitału pie
niężnego, w który przekształcił się teraz kapitał towarowy, jest
ta sama: polega na przekształceniu się w Sp i Sr, w środki
produkcji i siłę roboczą.
A zatem jednocześnie z t-p wartość kapitałowa w funkcji
kapitału towarowego T '- P ' przeszła przez fazę T -P i wkra
cza obecnie w uzupełniającą fazę P -T
, całokształt jej
cyrkulacji wyraża się tedy we wzorze T -P -T <C L>p
f '.
Po pierwsze. Kapitał pieniężny P występował w formie I
(ruch okrężny P...P') jako początkowa forma, w której wy
kłada się wartość kapitałową; tutaj występuje on od pierwszej
chwili jako część sumy pieniężnej, w którą przekształcił się
kapitał towarowy w pierwszej fazie cyrkulacji T '- P', a więc
już od pierwszej chwili występuje jako przekształcenie Pr, ka
pitału produkcyjnego, w formę pieniężną, dokonane w drodze
sprzedaży produktu towarowego. Kapitał pieniężny istnieje tu
od pierwszej chwili nie jako początkowa i nie jako końcowa
forma wartości kapitałowej, gdyż faza P-T, stanowiąca za
kończenie fazy T-P, może nastąpić jedynie przez ponowne
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zrzucenie formy pieniężnej. Dlatego też ta część P-T, któ
ra stanowi jednocześnie P-Sr, występuje już nie jako zwy
kłe wyłożenie pieniędzy wyrażające się w kupnie siły roboczej,
lecz jako takie ich wyłożenie, w którym sile roboczej wykłada
się w formie pieniężnej te same 1000 funtów przędzy wartości
50 f. szt., które stanowią część wartości towarowej stworzo
nej przez siłę roboczą. Pieniądze, które wykłada się tu ro
botnikowi, są jedynie przekształconą ekwiwalentną formą pe
wnej części wartości towarowej, wytworzonej przez niego sa
mego. I już choćby tylko dlatego akt P-T, o ile jest aktem
P-Sr, bynajmniej nie stanowi prostego zastąpienia towaru w
formie pieniężnej towarem w formie użytkowej, lecz zawiera
i inne elementy, niezależne od ogólnej cyrkulacji towarowej ja
ko takiej.
P' występuje jako przekształcona forma T', które samo jest
produktem minionego funkcjonowania Pr, minionego proce 
su produkcji; dlatego też cała suma pieniężna, P', jest pienięż
nym wyrazem minionej pracy. W naszym przykładzie 10 000
funtów przędzy = 500 f. szt. stanowi produkt procesu przę
dzenia; z tego 7440 funtów przędzy = wyłożonemu kapita
łowi stałemu c = 372 f. s z t.; 1000 funtów przędzy = wyłożo
nemu kapitałowi zmiennemu v = 50 f. szt., a 1560 funtów
przędzy = wartości dodatkowej m = 78 f. szt. Jeżeli z sumy
P' wyłoży się ponownie tylko pierwotny kapitał = 422 f. szt.,
przy innych warunkach nie zmienionych, to w następnym ty
godniu robotnik otrzyma w akcie P-Sr jedynie część 10 000
funtów przędzy (wartość pieniężną 1000 funtów przędzy) wy
produkowanych w bieżącym tygodniu. Jako wynik T -P pie
niądz jest zawsze wyrazem minionej pracy. Jeżeli na rynku
towarowym nastąpi niezwłocznie akt uzupełniający P-T,
a więc jeżeli P zostanie wymienione na już istniejące, znajdu
jące się na rynku towary, to będzie to znów wymiana minio
nej pracy w jednej formie (pieniądz) na minioną pracę w in
nej formie (towar). P -T różni się jednak w czasie od T-P.
W wyjątkowych wypadkach akty te mogą nastąpić jedno
cześnie, kiedy np. kapitalista, który dokonuje P-T, oraz ka
pitalista, dla którego akt ten jest aktem T-P, przekazują
sobie wzajemnie w tym samym czasie swoje towary i P wy
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równuje potem tylko saldo. Różnica w czasie pomiędzy do
konaniem T -P a dokonaniem P -T może być mniej lub
bardziej znaczna. Aczkolwiek P jako wynik aktu T -P re
prezentuje minioną pracę, to dla aktu P -T może stanowić
przekształconą formę towarów, których nie ma jeszcze wcale
na rynku, lecz które znajdą się na nim dopiero w przyszłości;
P -T może bowiem nastąpić dopiero wtedy, kiedy wyprodu
kuje się ponownie T. Zupełnie tak samo P może reprezento
wać towary produkowane jednocześnie z tym T, którego P
jest pieniężnym wyrazem. Na przykład w wymianie P-T
(zakup środków produkcji) można nabyć węgiel, zanim jesz
cze wydobyto go w kopalni. O ile p figuruje jako zakumulo
wany pieniądz i nie wydaje się go jako dochód, może ono
reprezentować bawełnę, którą wyprodukuje się dopiero w
przyszłym roku. Tak samo rzecz się ma przy wydatkowaniu
dochodu kapitalisty, w akcie p-t. To samo dzieje się z pła
cą roboczą Sr = 50 f. szt.; pieniądze te są nie tylko pieniężną
formą minionej pracy robotników, lecz zarazem przekazem na
jednoczesną lub przyszłą pracę, która się dopiero realizuje lub
też ma się zrealizować w przyszłości. Robotnik może kupić
aa nie surdut, który będzie zrobiony dopiero w przyszłym ty
godniu. Odnosi się to zwłaszcza do wielu niezbędnych środ
ków utrzymania, które aby nie ulec zepsuciu, muszą być kon
sumowane niemal bezpośrednio po ich wyprodukowaniu. Tak
tedy w pieniądzach, w których robotnik pobiera swą płacę ro
boczą, otrzymuje on przekształconą formę swej własnej przy
szłej pracy lub też przyszłej pracy innych robotników. Dając
mu część jego minionej pracy, kapitalista daje mu przekaz
na jego własną przyszłą pracę. To jego własna, jednoczesna
lub przyszła praca tworzy ów nie istniejący jeszcze zapas, któ
ry służy do opłacania jego minionej pracy. Znika tu zupełnie
pojęcie tworzenia zapasu.
Po drugie. W cyrkulacji T-P-T<C fp ten sam pieniądz zmie
nia dwukrotnie miejsce; kapitalista otrzymuje go z początku
jako sprzedawca, oddaje go zaś następnie jako nabywca; prze
miana towaru w formę pieniężną służy jedynie do jego po
nownej przemiany z formy pieniężnej w formę towarową;
pieniężna forma kapitału, jego istnienie w postaci kapitału
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pieniężnego, jest tedy w tym ruchu jedynie przelotnym mo
mentem; innymi słowy, dopóki ruch trwa, kapitał pieniężny
występuje jedynie jako środek cyrkulacji, jeżeli służy za śro
dek kupna; występuje jako właściwy środek płatniczy, jeśli ka
pitaliści kupują u siebie nawzajem, przez co wyrównują jedy
nie saldo swych płatności.
Po trzecie. Funkcjonowanie kapitału pieniężnego, niezależ
nie od tego, czy służy on tylko za środek cyrkulacji, czy też
za środek płatniczy, pośredniczy jedynie w zastąpieniu T przez
Sr i Sp, tj. w zastąpieniu przędzy, produktu towarowego, sta
nowiącego rezultat kapitału produkcyjnego (po potrąceniu
wartości dodatkowej, która ma być zużyta jako dochód), ele
mentami jego produkcji; a zatem pośredniczy w powrotnej
przemianie wartości kapitałowej z formy towaru w elementy
tworzenia tego towaru; pośredniczy więc koniec końców jedy
nie w powrotnej przemianie kapitału towarowego w kapitał
produkcyjny.
Po to, aby ruch okrężny mógł się odbywać normalnie, T'
musi być sprzedane według swej wartości, i to sprzedane bez
reszty. Nadto T -P -T oznacza nie tylko zastąpienie jed
nego towaru innym, lecz zastąpienie go w takim samym sto
sunku wartości. W myśl naszego założenia tak się tu właśnie
dzieje. Jednakże w rzeczywistości wartość środków produkcji
ulega zmianom; właśnie dla produkcji kapitalistycznej typo
we są nieustanne zmiany stosunków wartości - już chociażby
wskutek stałych zmian wydajności pracy, charakteryzujących
produkcję kapitalistyczną. Zwracamy tutaj tylko uwagę na
tę zmianę wartości czynników produkcji, zbadaniem jej zaj
miemy się później *. Przemiana elementów produkcji w pro
dukt towarowy, Pr w T', odbywa się w sferze produkcji, po
wrotna przemiana T ' w Pr - w sferze cyrkulacji. Ta powrotna
przemiana dokonuje się za pośrednictwem prostej metamorfo
zy towarowej. Pod względem swej treści przemiana ta stano
wi wszakże moment procesu reprodukcji rozpatrywanego w
jego całokształcie. T -P -T jako forma cyrkulacji kapitału ozna
cza określoną funkcjonalnie wymianę materii. Następnie, pro
* P atrz tom niniejszy, str. 352-361. - R e d . przekl. polsk.
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ces przemiany T -P -T wymaga, aby T równało się elemen
tom produkcji sumy towarowej T oraz aby zachowany był
pierwotny stosunek wartości tych elementów. Zakłada się tu
więc nie tylko to, że towary kupuje się według ich wartości,
lecz również i to, że w czasie ruchu okrężnego nie doznają
one zmiany wartości; w przeciwnym bowiem wypadku pro
ces nie może mieć normalnego przebiegu.
P w P...P' jest początkową formą wartości kapitałowej;
wartość kapitałowa zrzuca tę formę po to tylko, aby ją zno
wu przybrać. P w Pr...T’-P '-T '...Pr jest formą przybiera
ną jedynie w trakcie procesu i jeszcze w jego obrębie pono
wnie zrzucaną. Forma pieniężna występuje tu jedynie jako
przemijająca forma samodzielna wartości kapitału; kapitał w
formie T' stara się równie gorączkowo przybrać formę pienięż
ną, jak w formie P' - przeobraziwszy się w nią niby w po
czwarkę - stara się ją zrzucić, aby znów przybrać formę kapi
tału produkcyjnego. Dopóki kapitał pozostaje w formie pie
niężnej, nie funkcjonuje on jako kapitał i dlatego nie pomna
ża swej wartości; kapitał leży bezczynnie. P działa tu jako
środek cyrkulacji, ale jako środek cyrkulacji kapitału *. Po
zór samodzielności, który forma pieniężna wartości kapitało
wej ma w pierwszej formie swego ruchu okrężnego (w ruchu
okrężnym kapitału pieniężnego), znika w tej drugiej formie,
stanowiącej tym samym krytykę formy pierwszej i sprowadza
jącej ją wyłącznie do pewnej szczególnej formy. Jeżeli druga
metamorfoza P -T napotyka przeszkody (np. brak jest na
rynku środków produkcji), to w ruchu okrężnym, w przebiegu
procesu reprodukcji następuje przerwa, zupełnie tak samo jak
wtedy, kiedy kapitał zamrożony jest w formie kapitału towa
rowego. Istnieje jednak różnica; polega ona na tym, że w for
mie pieniężnej kapitał może wytrwać dłużej niż w przemija
jącej formie towarowej. Nie przestaje on być pieniądzem, gdy
nie funkcjonuje jako kapitał pieniężny; przestaje jednak być
towarem i w ogóle wartością użytkową, gdy zbyt długo za
trzymuje się w swej funkcji kapitału towarowego. Po wtóre,
kapitał w formie pieniężnej zdolny jest przybrać inną formę
* W rękopisie uw aga M ark sa: ,,W przeciw ieństw ie do Tooke' a ” . -
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zamiast swej pierwotnej formy kapitału produkcyjnego, pod
czas gdy jako T ' w ogóle nie może się ruszyć z miejsca.
T '-P '-T ' zawiera jedynie dla T’, zgodnie z jego formą,
akty cyrkulacji, które stanowią momenty jego reprodukcji; lecz
do urzeczywistnienia T '-P '-T nieodzowna jest rzeczywista re
produkcja owego T, w które przekształca się T'; reprodukcję
tę warunkują jednak procesy reprodukcji dokonujące się po
za obrębem procesu reprodukcji kapitału indywidualnego, re
prezentowanego przez T'.
W formie I akt P - T <
przygotowuje tylko pierwszą prze
mianę kapitału pieniężnego w kapitał produkcyjny; w formie
II akt ten przygotowuje powrotną przemianę kapitału towa
rowego w kapitał produkcyjny; jeżeli zatem nakład kapita
łu przemysłowego pozostaje taki sam, akt ten przygotowuje
powrotną przemianę kapitału towarowego w takie same ele
menty produkcji, z jakich kapitał ten powstał. Dlatego też,
tak jak w formie I, akt ten stanowi tu przygotowawczą fazę
procesu produkcji, lecz już jako powrót do tego procesu, jako
jego wznowienie, a zatem jako zwiastun procesu reprodukcji,
a więc również powtórzenia procesu pomnażania wartości.
Należy tu jeszcze raz zwrócić uwagę, że akt P-Sr nie jest
zwykłą wymianą towarową, lecz kupnem towaru Sr, który ma
służyć do wytwarzania wartości dodatkowej, tak jak P-Sp
stanowi tylko procedurę materialnie nieodzowną do osiągnię
cia tego celu.
Dokonując aktu P-T<C i' przekształca się P z powrotem
w kapitał produkcyjny, w Pr, i rozpoczyna ponownie ruch
okrężny.
Rozwinięta forma wzoru Pr...T’-P ’-T...Pr przedstawia się
więc w sposób następujący:

Przemiana kapitału pieniężnego w kapitał produkcyjny jest
kupnem towarów w celu produkcji towarów. Konsumpcja
o tyle tylko wchodzi do ruchu okrężnego samego kapitału,
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o ile jest konsumpcją produkcyjną; warunkiem jej jest, aby za
pośrednictwem tak skonsumowanych towarów została wytwo
rzona wartość dodatkowa. A to jest czymś zupełnie różnym
od produkcji, a nawet od produkcji towarowej, której celem
jest istnienie wytwórcy; takie zastępowanie towaru towarem,
uwarunkowane produkcją wartości dodatkowej, jest czymś zu
pełnie odmiennym od wymiany produktów samej w sobie, w
której pieniądz tylko pośredniczy. W taki jednak sposób ujmu
ją sprawę ekonomiści, aby udowodnić, że nadprodukcja jest
niemożliwa.
Oprócz produkcyjnej konsumpcji P, przekształcającego się
w Sr i Sp, ruch okrężny obejmuje pierwszy człon P-Sr, któ
ry dla robotnika przedstawia się jako Sr-P = T-P. Z tej
cyrkulacji Sr-P-T, która zaczyna się od robotnika i ob ej
muje jego konsumpcję, do ruchu okrężnego kapitału wchodzi
jedynie pierwszy człon jako wynik P-Sr. Drugi akt, miano
wicie P -T, nie wchodzi do cyrkulacji kapitału indywidual
nego, mimo że bierze z niej początek. Dla klasy kapitalistów
niezbędne jest jednak stałe istnienie klasy robotniczej, a za
tem niezbędna jest również konsumpcja robotników, która od
bywa się za pośrednictwem aktu P-T.
Gdy chodzi o kontynuację ruchu okrężnego wartości kapi
tałowej, jak również o konsumowanie przez kapitalistę war
tości dodatkowej, to akt T '- P ' zakłada jedynie, że T ule
gło przekształceniu w pieniądz, że zostało sprzedane. Kupuje
się je oczywiście tylko dlatego, że przedmiot przedstawia war
tość użytkową, a więc nadaje się do takiej czy innej kon
sumpcji - produkcyjnej lub indywidualnej. Jeżeli jednak T
cyrkuluje nadal, np. w ręku kupca, który nabył przędzę, to na
razie nie wpływa to wcale na dalszy przebieg ruchu okrężnego
owego kapitału indywidualnego, który wyprodukował przę
dzę i sprzedał ją kupcowi. Cały proces odbywa się w dalszym
ciągu, a wraz z nim również uwarunkowana przezeń kon
sumpcja indywidualna kapitalisty oraz robotnika. Ważna to
okoliczność, gdy chodzi o zagadnienie kryzysów.
Z chwilą bowiem gdy T sprzedano, przekształcono w pie
niądz, może ono z powrotem przekształcić się w realne czyn
niki procesu pracy, a przez to również i procesu reprodukcji.
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Czy więc nabywcą T' jest ostateczny jego konsument, czy też
kupiec, który zamierza je znów sprzedać, nie zmienia to bez
pośrednio w niczym sprawy. Wielkość masy towarowej, którą
wytwarza produkcja kapitalistyczna, wyznaczona jest przez
skalę tej produkcji i potrzeby jej nieustannego rozszerzania,
nie zaś przez jakiś z góry określony zakres popytu i podaży,
zakres potrzeb wymagających zaspokojenia. Bezpośrednim na
bywcą masowej produkcji może być oprócz innych kapitalistów
przemysłowych jedynie kupiec hurtownik. W pewnych grani
cach proces reprodukcji może odbywać się w tej samej lub
rozszerzonej skali, mimo że towary, które z niego wyszły, nie
weszły w rzeczywistości do konsumpcji indywidualnej lub pro
dukcyjnej. Konsumpcja towarów nie jest zawarta w ruchu
okrężnym kapitału, z którego one pochodzą. Sikoro np. przę
dzę już sprzedano, ruch okrężny wartości kapitałowej, którą
reprezentuje przędza, może rozpocząć się na nowo niezależnie
od tego, co się wtedy dzieje z tą sprzedaną przędzą. Dopóki
produkty udaje się sprzedać, dopóty z punktu widzenia pro
ducenta kapitalistycznego wszystko odbywa się normalnie.
Ruch okrężny wartości kapitałowej, którą reprezentuje ten
producent kapitalistyczny, trwa nieprzerwanie. I jeżeli proces
ten się rozszerza - co obejmuje rozszerzoną konsumpcję pro
dukcyjną środków produkcji - to tej reprodukcji kapitału mo
że towarzyszyć rozszerzona konsumpcja indywidualna (a więc
popyt) ze strony robotników, gdyż konsumpcja produkcyjna
proces ten rozpoczyna i w nim pośredniczy. W ten sposób
produkcja wartości dodatkowej może rosnąć, a wraz z nią
również indywidualna konsumpcja kapitalisty, cały proces re
produkcji może znajdować się w kwitnącym stanie, a mimo
to wielka część towarów może przechodzić do konsumpcji
tylko pozornie, gdy w rzeczywistości zalega nie sprzedana
w ręku odprzedawców, a więc faktycznie znajduje się wciąż
jeszcze na rynku. Towary napływają jednak fala za falą i wre
szcie okazuje się, że poprzednią falę konsumpcja wchłonęła
jedynie pozornie. Kapitały towarowe spierają się ze sobą
o
miejsce na rynku. Ci, którzy przyszli później, sprzedają po
niżej ceny, aby tylko sprzedać. Poprzednie fale towarów jesz
cze nie zostały upłynnione, a już nadchodzą terminy płatności
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za nie. Ich posiadacze muszą ogłosić niewypłacalność lub też
sprzedawać po każdej cenie, aby podołać płatnościom. Sprze
daż taka nie ma nic wspólnego z rzeczywistym stanem popytu.
Związana jest jedynie z popytem na płatności, z absolutną ko
niecznością przekształcenia towaru w pieniądz. Wtedy wybu
cha kryzys. Ujawnia się on nie w bezpośrednim kurczeniu się
popytu konsumpcyjnego, popytu ze strony konsumpcji indy
widualnej, lecz w kurczeniu się wymiany kapitału na kapitał,
w kurczeniu się procesu reprodukcji kapitału.
Jeśli towary Sp i Sr, w które przekształca się P, alby wy
konać swą funkcję jak o kapitał pieniężny, jako wartość kapi
tałowa przeznaczona do powrotnej przemiany w kapitał pro
dukcyjny - jeśli towary te nabywa się lub płaci się za nie
w rozmaitych terminach, a więc jeśli P -T reprezentuje sze
reg następujących po sobie aktów kupna i płatności, to jedna
część P dokonuje aktu P-T, podczas gdy inna część trwa na
dal w formie pieniężnej, aby dopiero potem, w chwili, któ
rą wyznaczą warunki samego procesu, służyć do szeregu jed
noczesnych lub kolejnych aktów P-T. Ta część została wy
cofana z cyrkulacji jedynie czasowo, aby w określonym mo
mencie zacząć działać i wykonywać swą funkcję. Takie prze
trzymywanie tej części samo jest wówczas funkcją określoną
przez jej cyrkulację i przeznaczoną dla cyrkulacji. Istnienie tej
części w postaci funduszu zakupów i płatności, zawieszenie
jej ruchu, przerwa w jej cyrkulacji jest wówczas stanem, w
którym pieniądz wykonuje jedną ze swych funkcji jako kapi
tał pieniężny. Jako kapitał pieniężny: w tym bowiem wypadku
nawet pieniądz, pozostający czasowo w spoczynku, jest częścią
kapitału pieniężnego P (P'-p = P), tej części wartości ka
pitału towarowego, która = Pr, równa się wartości kapitału
produkcyjnego, stanowiącego punkt wyjścia ruchu okrężnego.
Z drugiej strony, wszystkie pieniądze wycofane z cyrkulacji
znajdują się w formie skarbu. Forma skarbu, w której znaj
duje się pieniądz, staje się tu więc funkcją kapitału pienięż
nego, tak samo jak w P -T funkcja pieniądza w charakterze
środka kupna lub środka płatniczego staje się funkcją kapitału
pieniężnego. Dzieje się tak mianowicie dlatego, że wartość
kapitałowa istnieje tu w formie pieniężnej, że forma pieniężna
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jest tu formą kapitału przemysłowego w jednym z jego sta
diów, formą wyznaczoną przez całość ruchu okrężnego. Zara
zem jednak sprawdza się tu ponownie, że w obrębie ruchu
okrężnego kapitału przemysłowego kapitał pieniężny wyko
nuje tylko funkcje pieniądza i że te funkcje pieniądza tylko
dzięki swemu związkowi z innymi stadiami tego ruchu okręż
nego mają jednocześnie znaczenie funkcji kapitału.
Przedstawienie P' jako stosunku p do P, jako stosunku ka
pitałowego, jest bezpośrednią funkcją nie kapitału pieniężne
go, lecz kapitału towarowego T ‘, który sam z kolei jako sto
sunek t do T wyraża jedynie rezultat procesu produkcji, re
zultat dokonanego w mim samopomnożenia wartości kapita
łowej.
Jeżeli dalszy przebieg procesu cyrkulacji napotyka przeszko
dy, tak że P wskutek przyczyn zewnętrznych, sytuacji panują
cej na rynku itp., musi zawiesić wykonywanie swej funkcji
P -T i dlatego przez krótszy lub dłuższy czas trwa w formie
pieniężnej, to mamy tu znów do czynienia ze stanem, w któ
rym pieniądz istnieje jako skarb. Zachodzi to również w pro
stej cyrkulacji towarowej, kiedy przechodzenie z T -P do
P -T zostaje z przyczyn zewnętrznych przerwane. Jest to
przymusowe tworzenie skarbu. W naszym wypadku pieniądz
ma tedy formę leżącego odłogiem, utajonego kapitału pienięż
nego. Na razie jednak nie będziemy się tym bliżej zajmo
wali.
W obu wszakże wypadkach zatrzymanie się kapitału pie
niężnego w jego formie pieniężnej jest wynikiem przerwania
ruchu, niezależnie od tego, czy przerwa ta jest zgodna czy też
sprzeczna z celem, dobrowolna czy też niedobrowolna, wyni
kająca z funkcji kapitału czy też sprzeczna z nimi.

II. Akumulacja i reprodukcja w skali rozszerzonej
Ponieważ proporcje, w których można rozszerzyć proces
produkcji, nie są dowolne, lecz określone przez technikę, to
zrealizowana wartość dodatkowa, choć przeznaczona do kapi
talizacji, często dopiero przez powtórzenie wielu ruchów okręż
7 - M arks, Engels - D zieła t. 24
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nych może urosnąć do takich rozmiarów (musi więc być do
tego czasu gromadzona), w jakich może rzeczywiście funkcjo
nować jako dodatkowy kapitał, czyli wejść do ruchu okrężne
go wartości kapitałowej odbywającej swój proces. Wartość do
datkow a zastyga tedy w skarb i stanowi w tej formie utajony
kapitał pieniężny. Utajony, gdyż dopóki trwa on w formie pie
niężnej, nie może działać jako k a p ita ł7. W ten sposób tworze
n ie skarbu występuje tu jako moment objęty kapitalistycznym
procesem akumulacji, jako moment, który temu procesowi to
warzyszy, lecz jednocześnie istotnie się od niego różni. Różni
się, gdyż tworzenie utajonego kapitału pieniężnego nie roz
szerza samego procesu reprodukcji. Przeciwnie, utajony kapi
tał pieniężny tworzy się tu dlatego, że producent kapitalis
tyczny nie może bezpośrednio rozszerzyć skali swej produkcji.
Jeżeli sprzedaje on swój produkt dodatkowy producentowi
złota lub srebra, który puszcza w obieg nowe złoto lub srebro,
bądź też, co wychodzi na to samo, kupcowi, który za część
narodowego produktu dodatkowego importuje z zagranicy
dodatkowe złoto lub srebro, to jego utajony kapitał pieniężny
stanowi przyrost narodowego skarbu w złocie lub srebrze.
W e wszystkich innych wypadkach owe 78 f. szt. ma przykład,
które w ręku nabywcy były środkiem cyrkulacji, przybierały
w ręku kapitalisty jedynie formę skarbu; następował więc
tylko inny podział narodowego skarbu w złocie lub srebrze.
Jeżeli w transakcjach naszego kapitalisty pieniądz funkcjo
nuje jako środek płatniczy (a więc nabywca płaci za towar
dopiero w bliższym lub dalszym terminie), to produkt dodat
kowy przeznaczony do kapitalizacji przekształca się nie w pie
niądz, lecz w pretensje dłużne, w tytuły własności ekwiwa
lentu, który nabywca ma już może w posiadaniu lub może
dopiero się go spodziewa. Ekwiwalent ten nie wchodzi do
procesu reprodukcji odnoszącego się do danego ruchu okręż
nego, podobnie jak nie wchodzą doń pieniądze ulokowane
7
W yraz „u tajo n y ” [latent] zapożyczono z fizyki, gdzie służył do określenia po 
jęcia ciepła utajonego, pojęcia obecnie wypartego niem al zupełnie przez teorię prze
miany energii. Toteż w trzecim dziale (późniejsza redakcja) M arks używa term inu
„ k a p ita ł potencjalny” przez analogię do energii potencjalnej lub też „ k a p ita ł w ir
tu a ln y ” przez analogię do szybkości w irtualnej d ’A lem berta. - F. E .
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w papierach procentowych itp., mimo że może wejść do ruchu
okrężnego innych indywidualnych kapitałów przemysłowych.
Cały charakter produkcji kapitalistycznej określony jest
przez pomnażanie wyłożonej wartości kapitałowej, a więc
przede wszystkim przez produkcję możliwie największej ilo
ści wartości dodatkowej; a po wtóre (patrz księga I, rozdz.
XXII) - przez produkcję kapitału, a więc przez przemianę
wartości dodatkowej w kapitał. Akumulacja, czyli produkcja
w skali rozszerzonej, która jako środek nieustannego rozsze
rzania produkcji wartości dodatkowej, a więc bogacenia się
kapitalisty, występuje jako jego cel osobisty i zawarta jest
w ogólnej tendencji produkcji kapitalistycznej, staje się potem
dzięki jej rozwojowi - jak to wykazaliśmy w księdze I - ko
niecznością dla każdego poszczególnego kapitalisty. Stałe po
większanie kapitału staje się warunkiem jego zachowania.
Nie będziemy jednak powracali do tematu, który roztrząsa
liśmy już wcześniej.
Z początku rozpatrywaliśmy reprodukcję prostą, przy czym
zakładaliśmy, że całą wartość dodatkową wydatkuje się jako
dochód. W rzeczywistości kapitalista musi w normalnych wa
runkach zawsze wydatkować część wartości dodatkowej jako
dochód, część zaś kapitalizować. Przy tym jest rzeczą zupełnie
obojętną, czy wartość dodatkową, wyprodukowaną w pew
nych okrasach, w całości spożywa, czy też w całości kapitali
zuje. Przeciętnie - a wzór ogólny może przedstawiać tylko
ruch przeciętny - zachodzi zarówno jedno, jak i drugie. Aby
jednak nie komplikować wzoru, lepiej będzie założyć, że cała
wartość dodatkowa ulega akumulacji. Wzór Pr...T'-P'-T<
< Sg ...Pr' przedstawia kapitał produkcyjny, który repro
dukuje się w sikali rozszerzonej jako kapitał o większej
wartości i który jako pomnożony kapitał produkcyjny rozpo
czyna swój drugi ruch okrężny lub, co na jedno wychodzi, po
nawia swój pierwszy ruch okrężny. Kiedy rozpoczyna się dru
gi ruch okrężny, mamy znów Pr jako punkt wyjścia, tylko że
to Pr przedstawia kapitał produkcyjny większy niż pierwsze
Pr. Podobnie gdy we wzorze P ... P’ drugi ruch okrężny za
czyna się od P', owo P’ funkcjonuje jako P, jako wyłożony
kapitał pieniężny określonej wielkości; jest to kapitał pienięż
99

D zia ł I. M etam orfozy kapitału i ich ruch okrężny

ny większy od owego, który otworzył pierwszy ruch okrężny;
z chwilą jednak gdy zaczyna wykonywać funkcje wyłożonego
kapitału pieniężnego, znika wszelki ślad tego, że wzrost jego
pochodzi z kapitalizacji wartości dodatkowej. W formie ka
pitału pieniężnego, który rozpoczyna swój ruch okrężny, za
tarte zostały ślady tego pochodzenia. Tak samo dzieje się też
z Pr', gdy staje się ono punktem wyjścia nowego ruchu okręż
nego.
Jeżeli porównamy Pr...Pr' z P...P’, czyli z pierwszym ru
chem okrężnym, to stwierdzimy, że znaczenie ich bynajmniej
n ie jest jednakowe. P...P' samo przez się, jako odosobnio
ny ruch okrężny, wyraża tylko, że P, kapitał pieniężny
(czyli kapitał przemysłowy w swym ruchu okrężnym jako ka
pitał pieniężny), jest pieniądzem, który rodzi pieniądz, war
tością, która rodzi wartość, że wytwarza on wartość dodatko
wą. Natomiast w mchu okrężnym Pr proces pomnażania war
tości dokonał się już wraz z zakończeniem pierwszego sta
dium, stadium procesu produkcji, a po przejściu drugiego sta
dium T '- P ’ (pierwszego stadium cyrkulacji) wartość kapi
tałowa + wartość dodatkowa istnieją już jako zrealizowany
kapitał pieniężny, jako P', które w pierwszym ruchu okrężnym
występowało jako ostatni człon krańcowy. To, że wartość do
datkowa została wyprodukowana, przedstawiliśmy w rozpa
trywanej poprzednio formie Pr...Pr (patrz rozwinięty wzór na
str. 47 *) za pomocą t-p -t, które w drugim swym stadium
wychodzi ze sfery cyrkulacji kapitału, stanowiąc cyrkulac
ję wartości dodatkowej jako dochodu. W formie tej, w
której cały ruch wyraża się jako Pr...Pr, gdzie więc oba punkty
krańcowe nie różnią się wartością, pomnożenie wyłożonej
wartości, produkcja wartości dodatkowej, jest tak samo przed
stawione jak w P...P’, tylko że akt T '- P ' występuje w P...P'
jako ostatnie stadium, a w Pr...Pr jako drugie stadium ruchu
okrężnego i pierwsze stadium cyrkulacji.
Pr' w Pr...Pr' wyraża nie to, że wartość dodatkową wy
produkowano, lecz to, że wyprodukowana wartość dodatko
wa uległa kapitalizacji, a więc że nastąpiła akumulacja kapi
* P atrz tom niniejszy, str. 93. - R e d . przekl. polsk.
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tału, i dlatego Pr’, w odróżnieniu od Pr, składa się z pierwot
nej wartości kapitałowej plus wartość kapitału zakumulowa 
nego wskutek ruchu tejże wartości kapitałowej.
Zarówno P', po prostu jako zakończenie P...P’, jak i T ',
tak jak ono występuje we wszystkich tych ruchach okrężnych,
same przez się wyrażają nie ruch, lecz jego wynik: pomnoże
nie wartości kapitałowej zrealizowane w formie towarowej
lub pieniężnej, a więc wartość kapitałową jako P + p lub
T + t, jako stosunek wartości kapitałowej do wartości dodat
kowej jako do jej latorośli. Wyrażają ten wynik jako rozma
ite formy cyrkulacji pomnożonej wartości kapitałowej. Lecz
ani w formie T ', ani też w formie P' dokonane pomnożenie
wartości nie stanowi samo funkcji ani kapitału pieniężnego,
ani też kapitału towarowego. Kapitał pieniężny i kapitał to
warowy stanowią szczególne, różne formy, sposoby istnienia
kapitału przemysłowego, które odpowiadają jego różnym
funkcjom: kapitał pieniężny może spełniać tylko funkcje pie
niądza, kapitał towarowy może spełniać tylko funkcje towaru,
a różnią się one od siebie tylko tak, jak różni się pieniądz od
towaru. Podobnie kapitał przemysłowy w swej formie kapita
łu produkcyjnego może składać się tylko z takich elementów,
z jakich składa się każdy inny proces pracy wytwarzający pro
dukty: z jednej strony - przedmiotowe warunki pracy (środki
produkcji), z drugiej zaś - siła robocza czynna produkcyjnie
(celowo). Podobnie jak w sferze produkcji kapitał przemysło
wy może istnieć jedynie w takim składzie, jaki odpowiada
procesowi produkcji w ogóle, a więc również niekapitalistycz 
nemu procesowi produkcji, tak w sferze cyrkulacji może on
istnieć jedynie w dwóch odpowiadających tej sferze formach:
w formie towaru i w formie pieniądza. Ponieważ jednak su
ma elementów produkcji występuje od razu jako kapitał pro
dukcyjny - wskutek tego, że siła robocza jest cudzą siłą ro
boczą, którą kapitalista kupił u jej posiadacza, zupełnie tak
samo jak kupił potrzebne mu środki produkcji u posiadaczy
innych towarów - ponieważ sam proces produkcji występuje
jako produkcyjna funkcja kapitału przemysłowego, przeto pie
niądz i tow ar występują jako formy cyrkulacji tego samego
kapitału przemysłowego, a więc również funkcje pieniądza
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i towaru - jako funkcje jego cyrkulacji, które albo przygotowu
ją funkcje kapitału produkcyjnego, albo też z nich wynikają.
Funkcja pieniądza i funkcja towaru dlatego tylko są tu zara
zem funkcjami kapitału pieniężnego i kapitału towarowego,
że są powiązane jako formy funkcji, które kapitał przemysło
wy ma do spełnienia w różnych stadiach swego procesu ruchu
okrężnego. Jest więc rzeczą niesłuszną wyprowadzać specy
ficzne właściwości i funkcje, które charakteryzują pieniądz
jako pieniądz a towar jako towar z ich właściwości jako kapi
tału; równie niesłusznie jest, na odwrót, wyprowadzać właści
wości kapitału produkcyjnego ze sposobu jego istnienia w po
staci środków produkcji.
Kiedy ujmujemy P’ lub T ' jako P + p, T + t, tj. jako sto
sunek wartości kapitałowej do wartości dodatkowej jako jej
latorośli, to stosunek ten wyrażony jest raz w formie pienięż
nej, drugi raz - w formie towarowej, co w niczym nie zmienia
postaci rzeczy. Stosunek ten nie wynika więc z właściwości
i funkcji, które cechują pieniądz lub towar jako takie. W obu
wypadkach właściwość charakteryzująca kapitał - że jest on
wartością, która rodzi wartość - wyrażona jest jedynie jako
wynik. T ' jest stale produktem funkcjonowania Pr, P' zaś jest
stale jedynie formą T', która uległa przekształceniu w ruchu
okrężnym kapitału przemysłowego. Toteż z chwilą gdy zreali
zowany kapitał pieniężny zaczyna znów funkcjonować jako
kapitał pieniężny, przestaje on wyrażać ów stosunek kapita
łowy, który zawarty jest w P' = P + p. Kiedy P-P' już się
odbyło i P’ rozpoczyna na nowo ruch okrężny, nie figuruje
już ono jako P', lecz jako P, nawet jeśli cała wartość dodatko
wa zawarta w P' uległa kapitalizacji. W naszym przykładzie
drugi ruch okrężny rozpoczyna kapitał pieniężny wynoszący
500 f szt., podczas gdy pierwszy ruch okrężny rozpoczynał
kapitał w wysokości 422 f. szt. Kapitał pieniężny, otwierający
ruch okrężny, jest o 78 f. szt. większy niż poprzednio; różnica
ta istnieje, gdy się porównuje jeden ruch okrężny z drugim;
takiego porównania nie można jednak dokonać w obrębie
każdego poszczególnego ruchu okrężnego. Wyłożone jako ka
pitał pieniężny 500 f. szt., z których 78 f. szt. istniało przed
tem jako wartość dodatkowa, odgrywają zupełnie taką samą
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rolę jak 500 f. szt., którymi inny kapitalista otwiera swój pier
wszy ruch okrężny. To samo dzieje się przy ruchu okrężnym
kapitału produkcyjnego. Powiększone Pr' występuje przy po
nowieniu ruchu jako Pr, podobnie jak Pr w reprodukcji pro
stej Pr...Pr.
W stadium P '-T '< Ssrp na wzrost wielkości wskazuje je
dynie T', nie zaś Sr' lub Sp'. Ponieważ T jest sumą Sr i Sp,
to już T' wskazuje, że suma zawartych w nim Sr i Sp jest
większa niż w pierwotnym Pr. Ponadto oznaczenia Sr' i Sp'
byłyby błędne, wiemy bowiem, że ze wzrostem kapitału zwią
zana jest zmiana składu wartości kapitału: mianowicie,
w miarę jego rozwoju rośnie wartość Sp, wartość zaś Sr stale
się zmniejsza względnie, a częstokroć i bezwzględnie.
III. Akumulacja pieniężna
Czy p, przekształcona w pieniądz wartość dodatkowa, mo
że się natychmiast znów dołączyć do wartości kapitałowej,
która odbywa proces swego ruchu, i w ten sposób łącznie
z kapitałem P wejść jako P’ do procesu ruchu okrężnego o
tym rozstrzygają okoliczności niezależne od samego istnie
nia p. Jeżeli p ma służyć za kapitał pieniężny w nowym sa
modzielnym przedsiębiorstwie, które ma powstać obok pierw
szego, to jest rzeczą zrozumiałą, że można go użyć do tego ce
lu dopiero wtedy, kiedy osiągnie minimalną wielkość, jakiej
wymaga tego rodzaju przedsiębiorstwo. Jeżeli p ma służyć do
rozszerzenia pierwotnego przedsiębiorstwa, to również i wte
dy stosunek wzajemny materialnych czynników Pr oraz stosu
nek ich wartości wymaga, aby p miało określoną minimalną
wielkość. Pomiędzy wszystkimi środkami produkcji, działają
cymi w tym przedsiębiorstwie, istnieje nie tylko pewien wza
jemny stosunek jakościowy, lecz również i określony stosunek
ilościowy, określona proporcjonalność ich rozmiarów. Te sto
sunki materialnych czynników i związane z nimi stosunki war
tości tych czynników, wchodzących w skład kapitału produk
cyjnego, określają minimalną wielkość, jaką posiadać musi p,
aby jako przyrost kapitału produkcyjnego można je było prze
kształcić w dodatkowe środki produkcji i dodatkową siłę ro
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boczą lub też tylko w środki produkcji. Tak np. właściciel
przędzalni nie będzie mógł powiększyć ilości swych wrzecion,
jeżeli nie nabędzie jednocześnie odpowiedniej ilości warszta
tów do czesania i trzepania bawełny, nie mówiąc już o zwięk
szonych wydatkach na bawełnę i płacę roboczą, spowodowa
nych takim rozszerzeniem przedsiębiorstwa. Aby więc można
było przedsiębiorstwo rozszerzyć, wartość dodatkowa musi sta
nowić już dość znaczną kwotę (nowe wydatki oblicza się zwy
kle w wysokości 1 f. szt. na wrzeciono). Dopóki p nie osiąg
nęło tych minimalnych rozmiarów, kapitał musi tyle razy po
wtarzać swój ruch okrężny, aż suma kolejno przezeń wytwo
rzonych p będzie mogła funkcjonować łącznie z P, a więc
w P’-T'< fp . Już same zmiany detali, np. w maszynach przę
dzalniczych, jeżeli zmiany te powodują wzrost produkcyjno
ści maszyn, wymagają zwiększanego wydatkowania materia
łu przędzalniczego, powiększenia liczby maszyn służących do
wstępnej przeróbki bawełny przed przędzeniem itp. Tymcza
sem więc odbywa się gromadzenie p, i gromadzenie to nie
jest jego własną funkcją, lecz wynikiem powtarzania Pr...Pr.
Własną funkcją p jest jego trwanie w formie pieniężnej aż
do chwili, kiedy dzięki powtarzającym się ruchom okrężnym
pomnażania wartości - a więc z zewnątrz - otrzyma ono uzu
pełnienie wystarczające do osiągnięcia minimalnej wielkości
niezbędnej do jego aktywnego funkcjonowania; jedynie po
osiągnięciu tej wielkości może ono rzeczywiście uczestniczyć
w funkcjonowaniu kapitału pieniężnego P, uczestniczyć jako
kapitał pieniężny, w danym wypadku jako zakumulowana
część funkcjonującego kapitału pieniężnego P. Do tego czasu
p gromadzi się i istnieje jedynie w formie skarbu, który znaj
duje się w procesie powstawania, wzrastania. Akumulacja pie
niężna, tworzenie skarbu, występuje tu więc jako proces, któ
ry przejściowo towarzyszy rzeczywistej akumulacji, rozszerza
niu skali, w jakiej działa kapitał przemysłowy. Towarzyszy
przejściowo, gdyż dopóki skarb pozostaje w stanie skarbu, nie
funkcjonuje on jako kapitał, nie uczestniczy w procesie po
mnażania wartości, pozostaje sum ą pieniężną, która wzrasta
tylko dlatego, że pieniądz, uzyskiwany bez jej współudziału,
wrzuca się do tej samej skrzyni.
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Forma skarbu jest po prostu formą pieniądza, który nie
znajduje się w cyrkulacji, pieniądza, którego cyrkulację przer
wano i który dlatego przechowywany jest w formie pienięż
nej. Co się tyczy samego procesu tworzenia skarbu, to jest on
właściwy wszelkiej produkcji towarowej, a jako cel sam w so
bie odgrywa pewną rolę jedynie w nierozwiniętych, przedka
pitalistycznych formach tej produkcji. W naszym wszakże wy
padku skarb występuje jako forma kapitału pieniężnego, a two
rzenie skarbu występuje jako proces, który przejściowo towa
rzyszy akumulacji kapitału, ponieważ - i o ile - pieniądz fi
guruje tu jako utajony kapitał pieniężny, ponieważ tworzenie
skarbu, pozostawanie w stanie skarbu owej wartości dodatko
wej, która znajduje się w formie pieniężnej, jest przebiegają
cym na zewnątrz okrężnego ruchu kapitału, funkcjonalnie
określonym stadium przygotowawczym do przekształcenia war
tości dodatkowej w rzeczywiście funkcjonujący kapitał. Takie
przeznaczenie skarbu sprawia właśnie, że jest on utajonym ka
pitałem pieniężnym; dlatego też każdorazowy skład wartościo
wy kapitału produkcyjnego decyduje o rozmiarach, jakie skarb
musi osiągnąć, aby mógł wejść do procesu. Dopóki jednak
pieniądz trwa w stanie skarbu, nie funkcjonuje on jeszcze ja
ko kapitał pieniężny, jest jeszcze bezczynnie leżącym kapita
łem pieniężnym; nie dlatego, że - jak przedtem - jego funk
cjonowanie zostało przerwane, lecz dlatego, że nie jest jeszcze
zdolny do wykonywania swej funkcji.
Bierzemy tutaj nagromadzenie pieniądza w jego pierwotnej
i realnej formie, jako rzeczywisty skarb pieniężny. Może ono
również istnieć w formie zwykłych należności, pretensji dłuż
nych kapitalisty, który sprzedał T'. Co się tyczy innych form,
w których ten utajony kapitał pieniężny nawet przejściowo ist
nieje w postaci pieniądza rodzącego pieniądz, np. jako opro
centowany depozyt w jakimś banku, w wekslach lub papie
rach wartościowych jakiegokolwiek rodzaju, to formy te jesz
cze nas tutaj nie interesują. Wartość dodatkowa, zrealizowa
na w pieniądzu, wykonuje wówczas szczególne funkcje kapita
łu poza ruchem okrężnym kapitału przemysłowego, z które
go sama pochodzi; funkcje, które, po pierwsze, nie mają nic
wspólnego z tym ruchem okrężnym jako takim, a po wtóre,
105

D ział I. M etam orfozy kapitału i ich ruch okrężny

zakładają, że istnieją funkcje kapitału odmienne od funkcji
kapitału przemysłowego, funkcje, których tu jeszcze nie roz
patrujemy.
IV. Fundusz rezerwowy
W rozpatrywanej właśnie formie skarb, jako forma istnie
nia wartości dodatkowej, stanowi pieniężny fundusz akumu
lacji, formę pieniężną, którą akumulacja kapitału przybiera
przejściowo i która o tyle sama stanowi warunek tej akumu
lacji. Ten fundusz akumulacji może jednak spełniać również
szczególne usługi uboczne, tj. wchodzić do procesu ruchu
okrężnego kapitału - nie nadając mu formy Pr...Pr', a więc
nie rozszerzając reprodukcji kapitalistycznej.
Jeżeli proces T ’-P ' przedłuża się ponad normalne swe
trwanie, a więc przemiana kapitału towarowego w formę pie
niężną przewleka się nienormalnie, albo też jeżeli - już po do
konaniu tej przemiany - cena np. środków produkcji, w które
musi przekształcić się kapitał pieniężny, podniosła się ponad
poziom, na jakim utrzymywała się na początku ruchu okrężne
go, to skarb, funkcjonujący jako fundusz akumulacji, można
użyć zamiast kapitału pieniężnego lub jego części. W ten spo
sób pieniężny fundusz akumulacji służy jako fundusz rezer
wowy do wyrównywania zakłóceń w ruchu okrężnym.
Jako taki fundusz rezerwowy różni się on od funduszu środ
ków kupna i środków płatniczych, który rozpatrywaliśmy przy
ruchu okrężnym Pr...Pr. środki kupna i środki płatnicze sta
nowią część funkcjonującego kapitału pieniężnego (a więc sta
nowią formy istnienia pewnej części wartości kapitałowej ucze
stniczącej w ogóle w procesie), kapitału, którego części zaczy
nają funkcjonować jedynie jedna po drugiej, w różnych termi
nach. W nieprzerwanym biegu procesu produkcji nieustannie
tworzy się rezerwowy kapitał pieniężny; dziś np. wpłynęły
pewne sumy, a wypłat trzeba będzie dokonać dopiero w póź
niejszym terminie, dziś np. sprzedano znaczniejszą partię to
warów, a zakupić większą ilość towaru trzeba będzie dopiero
za kilka dni. W tych interwałach pewna część kapitału obroto
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wego znajduje się więc stale w formie pieniężnej. Natomiast
fundusz rezerwowy nie stanowi części składowej funkcjonują
cego już kapitału, ściślej - kapitału pieniężnego, lecz stanowi
część składową kapitału znajdującego się we wstępnym sta
dium swej akumulacji, część składową wartości dodatkowej,
która nie przekształciła się jeszcze w aktywny kapitał. Rozu
mie się zresztą samo przez się, że w trudnych sytuacjach ka
pitalista wcale nie pyta o to, jakie określone funkcje ma pie
niądz, który znajduje się w jego ręku, lecz korzysta ze wszyst
kiego, czym dysponuje, byleby tylko proces ruchu okrężnego
jego kapitału mógł trwać nieprzerwanie. Tak więc w naszym
przykładzie P = 422 f. szt., P' = 500 f. szt. Jeżeli część ka
pitału wynoszącego 422 f. szt. istnieje jako fundusz środków
płatniczych i środków kupna, jako zapas pieniężny, to jest
ona obliczona na t o, że w nie zmienionych okolicznościach wej
dzie w całości do ruchu okrężnego i że do tego celu zupełnie
wystarczy. Fundusz rezerwowy zaś jest częścią 78 f. szt. war
tości dodatkowej; może on wejść do procesu ruchu okrężnego
kapitału wartości 422 f. szt. tylko wówczas, kiedy ten ruch
okrężny będzie się odbywał w zmienionych warunkach; jest
on bowiem częścią funduszu akumulacji i figuruje tutaj, mi
mo że skala reprodukcji nie została rozszerzona.
Pieniężny fundusz akumulacji reprezentuje już istnienie uta
jonego kapitału pieniężnego, a więc przemianę pieniądza w
kapitał pieniężny.
Ogólny wzór ruchu okrężnego kapitału produkcyjnego,
obejmujący reprodukcję prostą i reprodukcję w skali rozsze
rzonej, jest następujący:
1

2

P r . . . T ' — P'. P — T < Sp
lr. . . Pr (Pr')
Jeżeli Pr = Pr, to P w 2) = P’-p; jeżeli Pr = Pr’, to P
w 2) jest większe od P'-p; to z n a c z y , że p całkowicie lub czę
ściowo przekształciło się w kapitał pieniężny.
Ruch okrężny kapitału produkcyjnego stanowi tę formę, w
której ekonomia klasyczna rozpatruje proces okrężnego ruchu
kapitału przemysłowego.
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Ruch okrężny kapitału towarowego
Ruch okrężny kapitału towarowego ma następujący ogólny
wzór:
T '- P ’- T ...P r ..T '.
T ' występuje nie tylko jako produkt, lecz również jako prze
słanka obu uprzednio omówionych ruchów okrężnych, gdyż
to, co stanowi P -T dla jednego kapitału, zakłada już istnie
nie T ’-P ’ dla innego - przynajmniej w tej mierze, w jakiej
część środków produkcji sama jest produktem towarowym
innych kapitałów indywidualnych, odbywających swój ruch
okrężny. W naszym wypadku np. węgiel, maszyny itp. są ka
pitałem towarowym przedsiębiorcy eksploatującego kopalnię,
kapitalistycznego producenta maszyn itd. N adto wykazaliśmy
w rozdz. I, IV *, że już przy pierwszym powtórzeniu P...P',
zanim jeszcze ten drugi ruch okrężny kapitału pieniężnego do
biegnie końca, odbywa się nie tylko ruch okrężny Pr ... Pr, lecz
również ruch okrężny T ...T '.
Jeżeli reprodukcja odbywa się w skali rozszerzonej, to koń
cowe T ' jest większe od początkowego T ' i dlatego należy
oznaczyć je tutaj przez T".
Trzecia forma różni się od dwóch poprzednich po pierwsze
tym, że ruch okrężny otwiera tutaj cyrkulacja całkowita ze
swymi dwiema przeciwstawnymi fazami, podczas gdy w for
mie I cyrkulacja zostaje przerwana przez proces produkcji,
a w formie II cyrkulacja całkowita ze swymi dwiema uzupeł
niającymi się fazami występuje jedynie jako ogniwo pośrednie
procesu reprodukcji i stanowi dlatego ruch pośredniczący po
między Pr...Pr. Przy P...P’ cyrkulacja ma formę P -T ...T ’-P ' =
* P atrz w niniejszym tom ie rozdział pierwszy, IV , „R uch okrężny w całokształ
cie" , str. 65-79. - R e d . przekł . polsk.
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= P -T -P ". Przy Pr...Pr forma cyrkulacji jest odw rotna: T P'. P -T = T -P -T . Tę ostatnią formę ma cyrkulacja również
w T '. ..T '.
Po drugie: Przy powtórzeniu mchów okrężnych I i II, na
w et wtedy, kiedy punkty końcowe P ' i P r' stanowią punkty
początkowe ponownego ruchu okrężnego, znika forma, w któ
rej owe P ' i P r' były wytworzone. P ' = P + p, Pr' = Pr + pr
rozpoczynają nowy proces znów jako P i Pr. W formie III na
tomiast punkt wyjścia T musi być oznaczony przez T ', nawet
w razie ponowienia ruchu okrężnego w tej samej skali. Ma
to następującą przyczynę: w formie I, skoro P ' jako takie
otwiera nowy ruch okrężny, funkcjonuje ono jako kapitał pie
niężny P, jako wyłożona w formie pieniężnej wartość kapita
łowa, która ma być pomnożona. Wzrosła suma wyłożonego
kapitału pieniężnego zwiększona na skutek akumulacji, która
dokonała się w pierwszym ruchu okrężnym. Ale czy wyłożo
ny kapitał pieniężny wynosi 422 f. szt., czy też 500 f. szt., nie
zmienia w niczym faktu, że występuje on tylko jako wartość
kapitałowa. P ' istnieje już nie jako kapitał pomnożony w swej
wartości, czyli kapitał brzemienny wartością dodatkową, nie
jako stosunek kapitałowy. Wszak ma ono pomnożyć swą war
tość dopiero w samym procesie. To samo dotyczy również
Pr...P r'; P r' musi stale funkcjonować jako Pr, jako wartość
kapitałowa, która ma wytwarzać wartość dodatkową, i w tym
charakterze musi ono ponawiać swój ruch okrężny. - N ato
miast ruch okrężny kapitału towarowego nie zaczyna się od
zwykłej wartości kapitałowej, lecz od pomnożonej już w ar
tości kapitałowej w formie towarowej, od początku więc ruch
tego kapitału obejmuje ruch okrężny nie tylko wartości kapi
tałowej, znajdującej się w formie towarowej, lecz również
ruch okrężny wartości dodatkowej. Jeżeli więc w tej formie
odbywa się prosta reprodukcja, to w punkcie końcowym wy
stępuje T ' o wielkości takiej samej jak w punkcie początko
wym. Jeżeli do ruchu okrężnego kapitału wchodzi część w ar
tości dodatkowej, to wprawdzie w końcowym punkcie za
miast T ' występuje T ", większe T', ale kolejny ruch okrężny
rozpoczyna się znów od T', które stanowi tylko większe T '
niż w poprzednim ruchu okrężnym i które rozpoczyna swój
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nowy ruch okrężny z większą zakumulowaną wartością kapi
tałową, a zatem również i ze stosunkowo większą nowo wy
tworzoną wartością dodatkową. W każdym razie T zawsze
otw iera ruch okrężny jako kapitał towarowy, który = war
tości kapitałowej + wartość dodatkowa.
T ' jako T występuje w ruchu okrężnym poszczególnego ka
pitału przemysłowego nie jako forma tegoż kapitału, lecz jako
form a innego kapitału przemysłowego, jeżeli produktem tego
ostatniego są środki produkcji. A kt P -T (tj. P-Śp) pierw
szego kapitału stanowi dla tego drugiego kapitału T '—P’.
Sr i S p odgrywają w akcie cyrkulacji P -T <Css'p jednako
wą rolę, gdyż są towarami w ręku swych sprzedawców, w
jednym wypadku - robotników, którzy sprzedają swą siłę ro
boczą, w drugim wypadku - właścicieli środków produkcji,
którzy je sprzedają. D la nabywcy, którego pieniądz funkcjo
nuje tu jako kapitał pieniężny, Sr i Sp funkcjonują tylko jako
towary, dopóki on ich jeszcze nie kupił, a więc dopóki one
występują wobec jego kapitału, znajdującego się w formie
pieniężnej, jako towary należące do innych osób. Sp i Sr tym
tylko różnią się tu od siebie, że Sp w ręku swego sprzedawcy
może być T ’, a więc może być kapitałem, jeżeli S p stanowi
formę towarową jego kapitału, Sr natomiast jest dla robotni
ka zawsze jedynie towarem, kapitałem zaś staje się dopiero
w ręku nabywcy jako część składowa Pr.
T ' nie może zatem nigdy rozpocząć ruchu okrężnego jako
zwykłe T, jako po prostu forma towarowa wartości kapitało
wej. Jako kapitał towarowy ma ono zawsze dwoisty charak
ter. Z punktu widzenia wartości użytkowej jest produktem
funkcjonowania Pr - w danym wypadku przędzą - którego
elementy Sr i Sp, wychodzące ze sfery cyrkulacji jako towary,
funkcjonowały jako czynniki wytwarzające ten produkt. Po
wtóre, z punktu widzenia wartości, jest ono wartością kapi
tałową Pr plus wartość dodatkowa m wytworzona przez funk
cjonowanie Pr.
Jedynie w ruchu okrężnym samego T ' jego część T = Pr =
= wartości kapitałowej może i musi oddzielić się od tej części
T ', w której istnieje wartość dodatkowa, od produktu do
datkowego, w którym zawarta jest wartość dodatkowa - nie
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zależnie od tego, czy obie te części można faktycznie oddzie
lić od siebie, jak w przędzy, czy też nie można, jak w ma
szynie. Można je za każdym razem oddzielić, gdy T' prze
kształca się w P'.
Jeżeli cały produkt towarowy można podzielić na samo
dzielne jednorodne produkty cząstkowe, jak np. nasze 10 000
funtów przędzy, i jeżeli wobec tego akt T ’—P' może wy
obrażać sumę kolejno dokonywanych sprzedaży, to wartość
kapitałowa w formie towarowej może funkcjonować jako T,
może się odd zielić od T ' przed realizacją wartości dodatkowej,
a więc przed realizacją całego T'.
W 10 000 funtów przędzy wartości 500 f. szt. wartość 8440
funtów = 422 f. szt. = wartości kapitałowej oddzielona jest
od wartości dodatkowej. Jeżeli kapitalista sprzeda wpierw
8440 funtów przędzy za 422 f. szt., to te 8440 funtów przę
dzy reprezentują T, wartość kapitałową w formie towarowej;
zawarty ponadto w T ' produkt dodatkowy w ilości 1560 fun
tów przędzy = wartości dodatkowej w wysokości 78 f. szt.
zacząłby dopiero później cyrkulować; kapitalista mógłby do
konać T - P - T < g r przed cyrkulacją produktu dodatkowego
t-p -t.
Gdyby zaś kapitalista sprzedał z początku 7440 funtów przę
dzy za 372 f. szt., a potem 1000 funtów przędzy za 50 f. szt.,
to pierwszą częścią T można by było zastąpić środki produkcji
(stałą część kapitału c), drugą zaś częścią T - zmienną część
kapitału v, siłę roboczą, a dalej wszystko jak przedtem.
Jeżeli jednak następują takie kolejne sprzedaże i jeżeli w a
runki ruchu okrężnego na to pozwalają, to zamiast dzielić T '
na c + v + m kapitalista może także podzielić w ten sposób
dowolną część tego T'.
N a przykład 7440 funtów przędzy = 372 f. szt., które jako
części T ' (10 000 funtów przędzy = 500 f. szt.) reprezentują
stałą część kapitału, można z kolei podzielić na 5535,360 fun
ta przędzy wartości 276,768 f. szt., zastępujące tylko część sta
łą, wartość środków produkcji zużytych na wyprodukowanie
7440 funtów przędzy; na 744 funty przędzy wartości 37,200 f.
szt., zastępujące tylko kapitał zmienny; na 1160,640 funta przę
dzy wartości 58,032 f. szt., będące jako produkt dodatkowy
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nosicielem wartości dodatkowej. A zatem sprzedając 7440 fun
tów kapitalista może zastąpić zawartą w nich wartość kapita
łową sprzedażą 6279,360 funta przędzy za cenę 313,968 f. szt.,
wartość zaś produktu dodatkowego 1160,640 funta przę
dzy = 58,032 f. szt. może wydać jako dochód.
Podobnie może on następnie podzielić 1000 funtów przę
dzy = 50 f. szt. = zmiennej wartości kapitałowej i odpo
wiednio sprzedać: 744 funty przędzy za 37,200 f. szt. - stała
wartość kapitałowa tkwiąca w 1000 funtów przędzy; 100 fun
tów przędzy za 5,000 f. szt. - zmienna część kapitału zawar
ta w tym samym 1000 funtów przędzy; a więc 844 funty przę
dzy za 42,200 f. szt. - zwrot wartości kapitałowej zawartej
w 1000 funtów przędzy; w końcu, 156 funtów przędzy za
7,800 f. szt.; te 156 funtów reprezentuje zawarty w 1000 fun
tów przędzy produkt dodatkowy i jako taki mogą być spo
żyte.
Wreszcie, jeżeli sprzedaż się uda, kapitalista może podzie
lić pozostałe jeszcze 1560 funtów przędzy wartości 78 f. szt.
w taki sposób, aby sprzedaż 1160,640 funta przędzy za 58,032
f. szt. pokryła wartość środków produkcji zawartych w 1560
funtach przędzy, a sprzedaż 156 funtów przędzy za 7,800 f.
szt. - wartość kapitału zmiennego; łącznie 1316,640 funta
przędzy = 65,832 f. szt. stanowi zwrot całej wartości kapita
łowej; w końcu produkt dodatkowy 243,360 funta przę
dzy = 12,168 f. szt. można wydać jako dochód.
Podobnie jak każdy istniejący w przędzy element c, v, m
można z kolei rozłożyć na takie same części składowe, tak też
można zrobić z każdym poszczególnym funtem przędzy war
tości 1 szyl. = 12 pensom.
c = 0,744 fu n ta p rzędzy = 8,928 pensa
v = 0,100

„

„

=

1,200

„

m = 0,156

„

„

=

1,872

„

c + v + m =

1 funtow i przędzy =

12 pensom

Jeżeli dodamy wyniki powyższych trzech częściowych aktów
sprzedaży, to otrzymamy taki sam wynik, jak przy jednorazo
wej sprzedaży 10 000 funtów przędzy.
112

Rozdział 3. Ruch okrężny kapitału towarowego

M am y następujące części kapitału stałego:
przy 1. sprzedaży: 5535,360 funta przędzy

= 276,768 f. szt.

przy 2.

„

przy 3.

„

744,000
1160,640

razem

7440

„

„

=

37,200 „

„

„

„

=

58,032 „

„

funtów przędzy = 372

f. szt.

kapitału zmiennego
przy 1. sprzedaży: 744,000 funtów przędzy
przy 2.

100,000

przy 3.

156,000
1000

razem

„

= 37,200 f. szt.
=

5,000 „ „

=

7,800 „ „

funtów przędzy = 50

f. szt.

w artości dodatkow ej:
przy 1. sprzedaży: 1160,640 funta przędzy
przy 2.

„

156,000

przy 3.

„

243,360

razem

= 58,032 f. szt.

„

=

„

= 12,168 „ „

1560 funtów przędzy

7,800 „ „

= 78

f. szt.

łącznie:
kapitał stały
„

zmienny

wartość dodatkowa
razem

7440 funtów przędzy = 372 f. szt.
1000

„

1560

„

„

=

50 „ „

=

78 „ „

10 000 funtów przędzy = 500 f. szt.

T '-P ' sam o w sobie nie jest niczym innym, jak tylko
sprzedażą 10 000 funtów przędzy. 10 000 funtów przędzy jest
tow arem jak każda inna przędza. N abyw cę obchodzi cena wy
nosząca 1 szyl. za funt, czyli 500 f. szt. za 10 000 funtów . Je
żeli zastanaw ia się on przy transakcji nad składem wartości,
to jedynie z podstępnym zam iarem udow odnienia, że funt
m ożna by sprzedać poniżej 1 szyl., a m im o to sprzedaw ca zro8 - M arks, Engels - D zieła t. 24
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biłby jeszcze na tym dobry interes. Ilość zaś towaru, którą ku
puje, zależy od jego potrzeb; jeżeli jest on np. właścicielem
tkalni, to ilość ta zależy od składu jego własnego kapitału
funkcjonującego w tkalni, nie zaś od składu kapitału właści
ciela przędzalni, u którego kupuje przędzę. Proporcje, w jakich
T ' ma z jednej strony zastąpić kapitał (tj. jego różne czę
ści składowe), który zużyto w procesie produkcji, a z drugiej
strony jako produkt dodatkowy ma służyć bądź do wydatko
wania wartości dodatkowej, bądź też do akumulacji kapita
łu - proporcje te istnieją jedynie w ruchu okrężnym tego ka
pitału, którego formą towarową jest owe 10 000 funtów przę
dzy. Ze sprzedażą jako taką nie mają one nic wspólnego. Za
kłada się tu ponadto, że T ' sprzedaje się według jego w ar
tości, że chodzi więc tylko o jego przemianę z formy towaro
wej w formę pieniężną. D la T ' jako dla funkcjonalnej formy
w ruchu okrężnym tego indywidualnego kapitału, dla T ', któ
rego część ma służyć do zastąpienia kapitału produkcyjnego,
jest oczywiście rzeczą decydującą, czy i jakie będzie przy sprze
daży odchylenie ceny od wartości; jednakże tutaj, gdzie roz
patrujemy tylko różnice form, nie będziemy się nad tą sprawą
zatrzymywali.
W formie I, P...P', proces produkcji odbywa się pośrodku
między dwiema wzajemnie uzupełniającymi się i przeciwsta
wnymi sobie fazami cyrkulacji kapitału; dokonał się on, za
nim nastąpiła końcowa faza T '-P '. Pieniądz zostaje wyłożo
ny jako kapitał z początku na elementy produkcji, z nich
przekształca się w produkt towarowy, a ten produkt towaro
wy przekształca się znów w pieniądz. Jest to całkowicie za
kończony cykl operacji, których rezultatem jest pieniądz do
wszystkiego i dla każdego przydatny. Wznowienie procesu ist
nieje więc tylko jako możliwość. P...Pr...P' może być rów
nie dobrze ostatnim ruchem okrężnym, zamykającym funkcjo
nowanie kapitału indywidualnego w razie wycofania go
z przedsiębiorstwa, jak i pierwszym ruchem okrężnym kapi
tału indywidualnego, który przystępuje dopiero do wykony
wania swych funkcji. Ruch ogólny przedstawia się tu jako
P...P', od pewnej sumy pieniędzy do większej sumy pienię
dzy.
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W formie II, Pr...T'-P'-T...Pr(Pr'), cały proces cyrkulacji
następuje po pierwszym Pr i poprzedza drugie; odbywa się
on jednak w porządku odwrotnym niż w formie I. Pierw
sze Pr jest kapitałem produkcyjnym, funkcją zaś jego - pro
ces produkcji będący wstępnym warunkiem następującego po
nim procesu cyrkulacji. Natomiast końcowe Pr nie jest pro
cesem produkcji; stanowi ono tylko powtórne pojawienie się
kapitału przemysłowego w jego formie kapitału produkcyjnego.
A jest nim mianowicie jako rezultat dokonanej w ostatniej
fazie cyrkulacji przemiany wartości kapitałowej w Sr + Sp,
w subiektywne i obiektywne czynniki, które pospołu stano
wią formę istnienia kapitału produkcyjnego. K apitał, Pr czy
też Pr', występuje przy końcu znów w takiej formie, w jakiej
musi na nowo funkcjonować jako kapitał produkcyjny, doko
nywać procesu produkcji. Ogólna forma ruchu, Pr...Pr, jest
formą reprodukcji i - w odróżnieniu od P...T' - nie wska
zuje na pomnożenie wartości jako na cel procesu. Tym bar
dziej więc pozwala ona ekonomii klasycznej ignorować okre
śloną kapitalistyczną formę procesu produkcji i uważać pro
dukcję jako taką za cel procesu, który ma rzekomo polegać
na tym, aby jak najwięcej i jak najtaniej wytwarzać oraz alby
wymieniać produkty na możliwie różnorodne inne produkty,
po części d la ponowienia produkcji (P -T ), po części zaś
dla konsumpcji (p -t). Ale ponieważ P i p występują tu je
dynie jako przemijający środek cyrkulacji, to można przy tym
łatwo przeoczyć właściwości zarówno pieniądza, jak i kapi
tału pieniężnego, i cały proces wyda się czyimś prostym i na
turalnym, tj. charakteryzować go będzie naturalność płaskie
go racjonalizmu. Również przy rozpatrywaniu kapitału towa
rowego zapomina się często o zysku, a kiedy mowa jest o ru
chu okrężnym produkcji w jego całokształcie, kapitał towaro
wy figuruje jedynie jako tow ar; gdy natomiast mowa jest
o częściach składowych wartości, figuruje on jako kapitał to
warowy. Akumulacja wydaje się naturalna w tym samym sen
sie co produkcja.
W formie III, T '-P '-T ...P r...T ', ruch okrężny otwierają
dwie fazy procesu cyrkulacji, i to w takiej samej kolejno
ści jak w formie II, tj. w formie Pr...Pr; potem następuje
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Pr, przy czym, podobnie jak w formie I, ze swą funkcją,
z procesem produkcji; zakończeniem ruchu okrężnego jest re
zultat procesu produkcji, T'. Podobnie jak w formie II za
kończeniem ruchu okrężnego jest Pr, zwykłe powtórne zjawie
nie się kapitału produkcyjnego, tak tutaj zakończeniem ruchu
okrężnego jest T ', powtórne zjawienie się kapitału towarowe
go: podobnie jak w formie II kapitał w swej końcowej formie
Pr musi na nowo zaczynać proces jako proces produkcji, tak
też tutaj, wraz z powtórnym zjawieniem się kapitału przemy
słowego w formie kapitału towarowego, ruch okrężny musi
rozpocząć się na nowo od fazy cyrkulacji T '-P . Obie formy
ruchu okrężnego pozostają nie zakończone, gdyż nie zamyka
ich P', pomnożona wartość kapitałowa przekształcona z po
wrotem w pieniądz. Ob ie muszą tedy być kontynuowane i dla
tego też zawierają w sobie reprodukcję. Całokształt ruchu
okrężnego w formie II wyraża się jako T'...T'.
Trzecia forma tym różni się od obu poprzednich, że jedy
nie w tym ruchu okrężnym punktem wyjścia procesu pomnaża
nia wartości jest nie pierwotna wartość kapitałowa, która ma
być dopiero pomnożona, lecz już pomnożona wartość kapita
łowa. Punktem wyjścia jest tu T ' będące stosunkiem kapita
łowym ; jako taki wywiera ono determinujący wpływ na cały
ruch okrężny, albowiem już w pierwszej swej fazie zawiera za
równo ruch okrężny wartości kapitałowej, jak i wartości do
datkowej; wartość dodatkowa zaś - jeżeli nie w każdym po
szczególnym ruchu okrężnym, to jednak w ich przeciętnej musi być wydatkowana po części jako dochód, przejść przez
cyrkulację t-p - t, po części zaś musi funkcjonować jako ele
ment akumulacji kapitału.
W formie T ...T ' zakłada się, że konsumpcja całego pro
duktu towarowego stanowi warunek normalnego przebiegu
ruchu okrężnego samego kapitału. Konsumpcja indywidualna
płacy roboczej oraz konsumpcja indywidualna nieakumulowa
nej części produktu dodatkowego stanowią całą konsumpcję
indywidualną. A więc konsumpcja w swym całokształcie jako konsumpcja indywidualna i produkcyjna - wchodzi do
ruchu okrężnego T ' jako jego warunek. Konsumpcja produk
cyjna (w skład której z istoty rzeczy wchodzi konsumpcja in
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dywidualna robotnika, albowiem siła robocza jest w pewnych
granicach stałym produktem konsumpcji indywidualnej ro
botnika) dokonywana jest bezpośrednio przez każdy indywi
dualny kapitał. Konsumpcję indywidualną, z wyjątkiem tej,
która jest potrzebna dla istnienia indywidualnego kapitalisty,
zakłada się jedynie jako akt społeczny, bynajmniej zaś nie ja
ko akt indywidualnego kapitalisty.
W formach I i II cały ruch występuje jako ruch wyłożonej
wartości kapitałowej. W formie III kapitał pomnożony w swej
wartości, występujący w postaci całego produktu towarowe
go, stanowi punkt wyjścia i posiada formę kapitału w ruchu,
kapitału towarowego. Dopiero po jego przemianie w pieniądz
ruch ten rozgałęzia się na ruch kapitału i na ruch dochodu.
W tej formie ruch okrężny kapitału obejmuje zarówno podział
globalnego produktu społecznego, jak i szczególny podział pro
duktu każdego indywidualnego kapitału towarowego, podział,
z jednej strony, na fundusz konsumpcji indywidualnej, z dru
giej zaś - na fundusz reprodukcji.
P...P' zawiera w sobie możliwość rozszerzenia ruchu okręż
nego, w zależności od wielkości tej części p, która wchodzi
do ponownego ruchu okrężnego.
W Pr ... Pr może Pr rozpocząć nowy ruch okrężny mając
taką samą wartość, a nawet jeszcze mniejszą, a mimo to sta
nowić reprodukcję w skali rozszerzonej; tak dzieje się np.
w wypadku, gdy elementy towaru tanieją wskutek wzmożo
nej wydajności pracy. W przeciwnym natomiast wypadku po
mnożony w swej wartości kapitał produkcyjny reprezentować
może reprodukcję w skali zwężonej pod względem material
nym, gdy np. elementy produkcji drożeją. To samo dotyczy
też T...T'.
W T...T' istnienie kapitału w formie towarowej jest prze
słanką produkcji; i znów jako przesłanka powraca on w tym
że ruchu okrężnym w drugim T. Jeżeli to T nie zostało jeszcze
wyprodukowane lub reprodukowane, to następuje zahamowa
nie ruchu okrężnego; owo T musi być reprodukowane w prze
ważającej części jako T ' jakiegoś innego kapitału przemysło
wego. W tym ruchu okrężnym T ' istnieje jako punkt wyjścio
wy, punkt przejściowy i punkt końcowy ruchu, jest więc stale
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obecne. Stanowi ono stały warunek procesu reprodukcji.
Jeszcze jeden moment odróżnia T '. ..T ' od form I i II.
Wszystkie trzy ruchy okrężne m ają tę wspólną cechę, że kapi
tał rozpoczyna proces swego ruchu okrężnego w takiej samej
formie, w jakiej go kończy, i w ten sposób przybiera znów
początkową formę, w której ponownie otwiera taki sam ruch
okrężny. Początkowa forma P, Pr, T ' jest stale tą formą, w
której wykłada się wartość kapitałową (w formie III wraz
z wartością dodatkową, o którą się powiększyła), a więc
w stosunku do ruchu okrężnego jest pierwotną formą war
tości kapitałowej; natomiast końcowa forma P', Pr, T ' jest
za każdym razem przekształconą formą poprzedzającej ją w
ruchu okrężnym formy funkcjonalnej, która nie jest formą
pierwotną.
T ak więc P' jest w formie I przekształconą formą T', a koń
cowe Pr w formie II jest przekształcaną formą P (zarówno
w formie I, jak i w II przekształcenie to następuje dzięki pro
stemu aktowi cyrkulacji towarowej, dzięki formalnej zmianie
miejsc towaru i pieniądza) ; w formie III - T ' jest przekształ
coną formą Pr, kapitału produkcyjnego. Jednakże tu, w for
mie III, przekształcenie dotyczy, po pierwsze, nie tylko funkcjo
nalnej formy kapitału, lecz również wielkości jego wartości;
po wtóre zaś, przekształcenie nie jest rezultatem zmiany miejsc
zachodzącej w procesie cyrkulacji, tj. zwykłej zmiany form,
lecz rezultatem przekształcenia rzeczywistego, któremu uległy
w procesie produkcji forma użytkowa i wartość towarowych
części składowych kapitału produkcyjnego.
Forma początkowego członu krańcowego P, Pr, T ' jest z gó
ry dana dla każdorazowego ruchu okrężnego I, II i III; for
ma powracająca znów w końcowym członie jest wywołana,
a więc i uwarunkowana szeregiem metamorfoz samego ru
chu okrężnego. T', jako punkt końcowy ruchu okrężnego in
dywidualnego kapitału przemysłowego, zakłada tylko istnie
nie nie należącej do cyrkulacji formy Pr tego samego kapita
łu przemysłowego, którego jest produktem. P', jako punkt
końcowy w formie I, jako przekształcona forma T ' (T '-P '),
zakłada, że P znajduje się w ręku nabywcy, istnieje poza obrę
bem ruchu okrężnego P...P' i przez sprzedaż T ' włącza się
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do tego ruchu okrężnego, stając się jego własną końcową for
mą. Podobnie w formie II końcowe Pr zakłada, że Sr i Sp (T )
istnieją na zewnątrz i dzięki P -T włączają się do jego ru
chu okrężnego jako forma końcowa. Jeżeli jednak pominąć
ostatni człon krańcowy, to ani ruch okrężny indywidualnego
kapitału pieniężnego nie zakłada istnienia kapitału pieniężne
go w ogóle, ani też ruch okrężny indywidualnego kapitału pro
dukcyjnego nie zakłada istnienia kapitału produkcyjnego.
W I formie P może być pierwszym kapitałem pieniężnym,
w II - Pr może być pierwszym kapitałem produkcyjnym, któ
ry ukazał się na arenie dziejowej; natomiast w formie III

T

T - P'
t

—

T<%
p -

...Pr...T''

t

dwukrotnie zakłada się istnienie T na zewnątrz ruchu okręż
nego. Pierwszy raz w ruchu okrężnym T '-P '-T < sr/S p. To T,
o ile składa się z Sp, jest towarem w ręku sprzedawcy; jest sa
mo kapitałem towarowym, jeżeli jest produktem kapitalistycz
nego procesu produkcji; a jeśli nawet nim nie jest, to w rę
ku kupca występuje jako kapitał towarowy. Po raz drugi w
t- p - t, w drugim t, które również musi istnieć jako towar,
aby można je było nabyć. W każdym razie Sr i Sp, niezależnie
od tego, czy są kapitałem towarowym, czy też nie, są tak sa
mo towarami jak T ' i zachowują się względem siebie jak to
wary. To samo dotyczy drugiego t w t- p - t. Skoro więc
T ' — T (Sr + Sp), to elementy jego tworzenia są towarami
i
trzeba je w cyrkulacji zastąpić takimi samymi towaram
podobnie też w t- p - t drugie t musi być w cyrkulacji zastąpio
ne takimi samymi towarami.
Ponadto, na gruncie kapitalistycznego sposobu produkcji
jako panującego każdy towar w ręku sprzedawcy musi być ka
pitałem towarowym. Jest nim też nadal w ręku kupca bądź
też staje się nim w jego ręku, jeżeli nim dotąd nie był. Albo
też musi być takim towarem - np. artykuły importowane który zastępuje pierwotny kapitał towarowy, nadaje mu więc
tylko inną formę istnienia.
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Elementy towarowe Sr i Sp, z których składa się kapitał
produkcyjny Pr, jako formy istnienia Pr nie mają tej samej
postaci, jaką mają na różnych rynkach towarowych, na któ
rych się je nabywa. Są one teraz zespolone i w swym zespo
leniu mogą funkcjonować jako kapitał produkcyjny.
Okoliczność, że tylko w tej formie III, w obrębie samego ru
chu okrężnego, T występuje jako przesłanka T, tłumaczy się
tym, iż punktem wyjścia ruchu okrężnego jest kapitał w for
mie towarowej. Ruch okrężny zaczyna się od przekształcenia
T ' (o ile funkcjonuje ono jako wartość kapitałowa, niezależ
nie od tego, czy powiększona przez przyłączenie wartości do
datkowej, czy też nie) w towary, które stanowią elementy je
go produkcji. Przekształcenie to obejmuje jednak cały pro
ces cyrkulacji T - P - T ( = Sr + Sp) i jest jego rezultatem.
A zatem T znajduje się tu na obu krańcach, ale drugi punkt
krańcowy, otrzymujący dzięki aktowi P -T swą formę T
z zewnątrz, ze sfery rynku towarowego, nie jest ostatnim
punktem krańcowym ruchu okrężnego, lecz tylko ostatnim
punktem jego dwóch pierwszych stadiów obejmujących pro
ces cyrkulacji. Rezultatem jego jest Pr, którego funkcja, proces
produkcji, wtedy właśnie się rozpoczyna. Dopiero jako rezul
tat tego procesu, a więc nie jako rezultat procesu cyrkulacji,
zjawia się T ' jako zakończenie ruchu okrężnego, i to w takiej
samej formie jak początkowy punkt krańcowy T'. Natomiast
w P...P', Pr...Pr końcowe punkty P' i Pr są bezpośrednimi
rezultatami procesu cyrkulacji. W obu tych formach zatem
dopiero przy końcu ruchu okrężnego zakłada się, że w rękach
postronnych znajduje się w jednym wypadku P', w drugim
zaś - Pr. W samym przebiegu ruchu okrężnego pomiędzy je
go punktami krańcowymi ani P w jednym wypadku, ani też
Pr w drugim - czyli ani P jako cudze pieniądze, ani Pr jako
cudzy proces produkcji - nie stanowią przesłanki tych ruchów
okrężnych. T '...T ' natomiast zakłada, że istnieje T ( = Sr +
+ Sp) jako cudze towary w cudzych rękach, zakłada, że towa
ry te poprzez wstępny proces cyrkulacji włącza się do ruchu
okrężnego i przekształca w kapitał produkcyjny; w rezulta
cie zaś funkcjonowania tego kapitału T ' staje się znów końco
wą formą ruchu okrężnego.
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A le właśnie dlatego, że ruch okrężny T '...T ' w swoim prze
biegu zakłada, że istnieje inny kapitał przemysłowy w for
mie T ( = Sr + Sp), (a Sp obejmuje inne kapitały różnego
rodzaju, np. w naszym wypadku maszyny, węgiel, smary itp.),
to już przez to samo należy go rozpatrywać nie tylko jako
ogólną formę ruchu okrężnego, tj. nie tylko jako społeczną
formę, w jakiej można rozpatrywać każdy indywidualny ka
pitał przemysłowy (oprócz wypadków, kiedy lokuje się go po
raz pierwszy), a więc nie tylko jako formę ruchu, która wspól
na jest wszystkim indywidualnym kapitałom przemysłowym,
lecz również jako formę ruchu sumy kapitałów indywidual
nych, a więc łącznego kapitału klasy kapitalistów, jako ruch,
w którym ruch każdego indywidualnego kapitału przemysło
wego stanowi jedynie ruch cząstkowy, splatający się z rucha
mi innych kapitałów i przez nie uwarunkowany. Jeżeli np. roz
patrujemy globalny roczny produkt towarowy jakiegoś kraju
i analizujemy ruch, poprzez który część tego produktu za
stępuje kapitał produkcyjny we wszystkich przedsiębiorstwach
indywidualnych, druga zaś część wchodzi do sfery konsump
cji indywidualnej różnych klas, to rozpatrujemy T '...T ' ja
ko formę ruchu zarówno kapitału społecznego, jak i wytwo
rzonej przez ten kapitał wartości dodatkowej bądź produktu
dodatkowego. K apitał społeczny = sumie kapitałów indywi
dualnych (z kapitałami akcyjnymi bądź z kapitałem państwo
wym włącznie, jeżeli rządy stosują produkcyjną pracę najemną
w górnictwie, kolejnictwie itp., a więc wykonują funkcje prze
mysłowych kapitalistów), łączny zaś ruch kapitału społeczne
go = sumie algebraicznej ruchów kapitałów indywidualnych.
Okoliczność ta nie wyklucza bynajmniej, że ruch ten jako ruch
wyodrębnionego kapitału indywidualnego ujawnia inne zja
wiska niż ten sam ruch, kiedy rozpatruje się go jako część
łącznego ruchu kapitału społecznego, a więc kiedy rozpatruje
się go w powiązaniu z ruchami innych części kapitału społecz
nego. W tym ostatnim wypadku ruch ten rozwiązuje zarazem
takie zagadnienia, których rozwiązanie nie wynika z rozpatry
wania ruchu okrężnego poszczególnego kapitału indywidual
nego, lecz musi być założone.
T '. ..T ' jest jedynym ruchem okrężnym, w którym wyłożo121
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n a pierwotnie wartość kapitałowa stanowi tylko część krań
cowego członu otwierającego ruch i w którym od samego po
czątku ruch ten zapowiada się zatem jako całkowity ruch ka
pitału przemysłowego; jako ruch zarówno tej części produktu,
która zastępuje kapitał produkcyjny, jak i tej części, która sta
nowi produkt dodatkowy i zwykle częściowo wydana zosta
je jako dochód, a częściowo ma służyć za element akumula
cji. W tej mierze, w jakiej ten ruch okrężny obejmuje wyda
tkowanie wartości dodatkowej jako dochodu, obejmuje on
również konsumpcję indywidualną. Obejmuje ją nadto i dla
tego jeszcze, że punkt wyjściowy T, towar, istnieje w formie
jakiegoś przedmiotu użytkowego; każdy zaś przedmiot wy
tworzony sposobem kapitalistycznym jest kapitałem towaro
wym - niezależnie od tego, czy jego forma użytkowa prze
znacza go do konsumpcji produkcyjnej, czy indywidualnej, czy
też do jednej i drugiej. P...P' wskazuje wyłącznie na jedną
stronę - na wartość, na pomnożenie wyłożonej wartości kapi
tałowej jako na cel całego procesu; Pr...Pr (Pr') wskazuje
na proces produkcji kapitału jako na proces reprodukcji, przy
czym wielkość kapitału produkcyjnego pozostaje nie zmieniona
lub też wzrasta (akumulacja); T'...T ', manifestując się już
w swym początkowym punkcie jako forma kapitalistycznej
produkcji towarowej, obejmuje od samego początku konsump
cję produkcyjną i indywidualną; konsumpcja produkcyjna łącz
nie z zawartym w niej pomnożeniem wartości występuje je
dynie jako odgałęzienie ruchu w tej formie. Wreszcie, ponie
waż T ' może istnieć w formie użytkowej, która nie może wejść
ponownie do żadnego procesu produkcji, wskazuje to już za
wczasu, że różne części składowe wartości T ' wyrażone w
częściach produktu muszą zajmować odmienne miejsca, w za
leżności od tego, czy T '...T ' ujmuje się jako formę ruchu glo
balnego kapitału społecznego, czy też jako samodzielny ruch
indywidualnego kapitału przemysłowego. Wszystkimi tymi swo
istymi cechami ten ruch okrężny wykracza poza swe własne
ramy, wykracza poza >ramy wyodrębnionego ruchu okrężnego
zwykłego kapitału indywidualnego.
W figurze T '...T ' ruch kapitału towarowego, tj. globalne
go produktu wytworzonego sposobem kapitalistycznym, sta
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nowi nie tylko przesłankę samodzielnego ruchu okrężnego ka
pitału indywidualnego, lecz jest z kolei ruchem tym uwarun
kowany. Jeżeli więc uchwyciliśmy swoistość tej figury, to
nie będziemy już mogli poprzestać na stwierdzeniu, że meta
morfozy T '- P' oraz P -T są z jednej strony funkcjonalnie okre
ślonymi etapami metamorfozy kapitału, z drugiej zaś - czło
nami ogólnej cyrkulacji towarowej. Nieodzowne stanie się wy
jaśnienie, jak metamorfozy jednego kapitału indywidualnego
splatają się z metamorfozami innych kapitałów indywidual
nych oraz z tą częścią globalnego produktu, która przezna
czona jest do konsumpcji indywidualnej. Dlatego też anali
zując ruch okrężny indywidualnego kapitału przemysłowego
bierzemy za podstawę raczej dwie pierwsze formy.
Ruch okrężny T '...T ' występuje jako forma poszczegól
nego kapitału indywidualnego np. w rolnictwie, gdzie liczy się
od żniw do żniw. W figurze II punktem wyjścia jest siew,
w figurze III - żniwa, bądź też, mówiąc językiem fizjokra
tów, w pierwszej - avances [nakłady], w ostatniej - reprises
[przychody]. W figurze III ruch wartości kapitałowej wystę
puje od samego początku tylko jako część ruchu ogólnej ma
sy produktów, podczas gdy w figurze I i II ruch T ' stanowi
jedynie moment w ruchu indywidualnego kapitału.
W figurze III towary znajdujące się na rynku stanowią sta
łą przesłankę procesu produkcji i reprodukcji. Jeżeli więc ogra
niczymy się tylko do tej figury, to wydawać się będzie, że
wszystkie elementy procesu produkcji pochodzą ze sfery cyr
kulacji towarowej i składają się tylko z towarów. Jednostron
ne to ujęcie nie uwzględnia elementów procesu produkcji, któ
re są niezależne od elementów towarowych.
Ponieważ w T '. ..T' punktem wyjścia jest globalny pro
dukt (globalna wartość), okazuje się tu, że (gdy pominiemy
handel zagraniczny) reprodukcja w skali rozszerzonej, przy nie
zmieniającej się produkcyjności, wtedy tylko może się odby
wać, kiedy w tej części produktu dodatkowego, która ma ulec
kapitalizacji, zawarte już są materialne elementy dodatkow e
go kapitału produkcyjnego; okazuje się tedy, że o ile pro
dukcja jednego roku stanowi przesłankę produkcji w roku
następnym, albo o ile może się to odbywać w ciągu jednego
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roku jednocześnie z procesom prostej reprodukcji, produkt do
datkowy zostaje od razu wyprodukowany w formie, która
pozwala mu funkcjonować w charakterze kapitału dodatko
wego. Zwiększona produkcyjność może tylko zwiększyć sub
stancję kapitału, nie podnosząc jego wartości; stwarza ona
wszakże w ten sposób dodatkowy materiał do pomnażania
wartości.
T '. ..T ' leży u podstaw Tableau economique [Tablicy eko
nomicznej] Quesnaya li fakt, że w przeciwieństwie do P...P'
(wyłącznej formy, której trzymał się system merkantylisty
czny) wybrał on tę właśnie formę, nie zaś Pr...Pr, świadczy
o jego dużym i trafnym wyczuciu.

ROZDZIAŁ CZWARTY

Trzy figury procesu ruchu okrężnego
Jeżeli całość procesu cyrkulacji oznaczymy literami Ck, to
trzy figury można przedstawić w sposób następujący:
I. P -T ... Pr...T ' - P’
II. Pr...Ck...Pr
III. Ck...P r ( T ').
Jeżeli połączymy wszystkie trzy formy, wówczas wszystkie
przesłanki procesu wystąpią jako jego rezultat, jako przesłan
ka wytworzona przez sam ten proces. Każdy moment wystę
puje jako punkt wyjścia, punkt przejściowy i punkt powrotu.
Cały proces przedstawia się jako jedność procesu produkcji
i procesu cyrkulacji: proces produkcji staje się ogniwem po
średniczącym w procesie cyrkulacji i na odwrót.
Wszystkim trzem ruchom okrężnym wspólne jest: pomna
żanie wartości jako decydujący cel, jako motyw napędowy.
W I jest to wyrażone w samej formie. Forma II zaczyna się
od Pr, od samego procesu pomnażania wartości. W III ruch
okrężny zaczyna się od pomnożonej wartości i kończy się na
nowo pomnożonej wartości, nawet jeśli ruch powtarza się
w nie zmienionej sikali.
Jeżeli ograniczymy się tylko do tego, że T - P stanowi dla
nabywcy P -T , a P -T stanowi dla sprzedawcy T -P , to cyr
kulacja kapitału jest jedynie zwykłą metamorfozą towarów
i rozwinięte przy rozpatrywaniu tej metamorfozy prawa (księ
ga I, rozdz. III, 2), określające ilość cyrkulujących pieniędzy,
zachowują tu swoją moc. Jeżeli jednak nie poprzestaniemy na
tej formalnej stronie sprawy, lecz rozpatrzymy realny związek
zachodzący pomiędzy metamorfozami różnych kapitałów indy
widualnych, a więc faktycznie - związek zachodzący pomię
dzy ruchami okrężnymi kapitałów indywidualnych jako rucha
mi cząstkowymi procesu reprodukcji globalnego kapitału spo115
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łecznego, to związku tego nie zdołamy wyjaśnić przez samą
tylko zmianę formy pieniądza i towaru.
W nieustannie obracającym się kole każdy punkt jest zara
zem punktem wyjścia i punktem powrotu. Jeżeli przerwiemy
krążenie, to nie każdy punkt wyjścia będzie punktem powro
tu. Widzieliśmy na przykład, że nie tylko każdy poszczególny
ruch okrężny zakłada (implicite) istnienie drugiego, lecz tak
że, iż powtórzenie ruchu okrężnego w jednej formie obejmu
je już ruch okrężny w innych formach. W ten sposób cała róż
nica występuje jako wyłącznie formalna lub też jako różnica
czysto subiektywna, istniejąca tylko dla obserwatora.
Jeżeli każdy z tych ruchów okrężnych będziemy rozpatry
wali jako szczególną formę ruchu, w której znajdują się róż
ne indywidualne kapitały przemysłowe, to różnica ta będzie
też zawsze tylko różnicą indywidualną. W rzeczywistości zaś
każdy indywidualny kapitał przemysłowy znajduje się jedno
cześnie we wszystkich trzech ruchach okrężnych. Trzy ruchy
okrężne, formy reprodukcji trzech postaci kapitału, odbywają
się nieustannie obok siebie. N a przykład jedna część wartości
kapitałowej, która funkcjonuje teraz jako kapitał towarowy,
przekształca się w kapitał pieniężny, jednocześnie wszakże
inna część wychodzi z procesu produkcji i wchodzi do cyrku
lacji jako nowy kapitał towarowy. W ten sposób dokonuje się
nieustannie ruch okrężny T'... T '; to samo dotyczy obu innych
form. Reprodukcja kapitału w każdej z jego form i w każdym
z jego stadiów jest równie ciągła jak metamorfoza tych form
i kolejne przechodzenie przez trzy stadia. A zatem cały ruch
okrężny stanowi tutaj rzeczywistą jedność swych trzech form.
W naszych rozważaniach zakładaliśmy, że wartość kapita
łowa w łącznej swej wielkości występuje w całości bądź bo
jako kapitał pieniężny, bądź to jako kapitał produkcyjny,
bądź też jako kapitał towarowy. Tak więc np. owe 422 f. szt.
występowały u nas z początku w całości jako kapitał pienięż
ny, potem znowu w łącznej swej wielkości jako przekształco
ne w kapitał produkcyjny, aby stać się wreszcie kapitałem to
warowym: przędzą wartości 500 f. szt. (w tym 78 f. szt. war
tości dodatkowej). Tyle tu przerw, ile różnych stadiów. D o
póki np. owe 422 f. szt. pozostają w formie pieniężnej, tj. do
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póki nie dokonano aktów kupna P -T (Sr + Sp), dopóty cały
kapitał istnieje i funkcjonuje jedynie jako kapitał pieniężny.
Z chwilą gdy przekształca się on w kapitał produkcyjny, nie
funkcjonuje już ani jako kapitał pieniężny, ani też jako kapi
tał towarowy. Cały proces jego cyrkulacji zostaje przerwany,
podobnie jak, z drugiej strony, zostaje przerwany cały jego
proces produkcji, gdy kapitał ten - jako P ozy też jako T ' funkcjonuje w jednym z dwóch stadiów cyrkulacji. Ruch
okrężny Pr...Pr przedstawiałby się tedy nie tylko jako pe
riodyczne odnawianie kapitału produkcyjnego, lecz również
jako przerywanie jego funkcji - procesu produkcji - aż do za
kończenia procesu cyrkulacji; produkcja, zamiast odbywać się
nieprzerwanie, odbywałaby się więc skokami i wznawiałaby się
jedynie po przerwach o przypadkowej długości, zależnie od
tego, czy obydwa stadia procesu cyrkulacji przebiegają prę
dzej czy wolniej. Tak np. dzieje się u rzemieślnika chińskie
go, który pracuje wyłącznie d la prywatnej klienteli i w które
go procesie produkcji następuje przerwa aż do otrzymania
nowego zamówienia.
Dotyczy to faktycznie każdej poszczególnej części kapitału,
która znajduje się w ruchu, a wszystkie części kapitału odby
wają kolejno ten ruch. N a przykład 10 000 funtów przędzy
stanowi tygodniowy produkt właściciela przędzalni. Te 10 000
funtów przędzy wychodzi w całości ze sfery produkcji i wcho
dzi do sfery cyrkulacji; zawarta w nich wartość kapitałowa
musi się w całości przekształcić w kapitał pieniężny i dopóki
pozostaje w formie kapitału pieniężnego, nie może wejść po
nownie do procesu produkcji; musi uprzednio wejść do cyrku
l acji i przekształcić się z powrotem w elementy kapitału pro
dukcyjnego Sr + Sp. Proces ruchu okrężnego kapitału - to
ciągłe przerwy, opuszczanie jednego stadium, wkraczanie w na
stępne; zrzucanie jednej formy, istnienie w innej; każde z tych
stadiów nie tylko warunkuje drugie, lecz je zarazem wyklucza.
Ciągłość stanowi wszakże cechę charakterystyczną produk
cji kapitalistycznej; jest ona uwarunkowana techniczną pod
stawą tej produkcji, chociaż nie zawsze bywa bezwarunkowo
osiągalna. Przyjrzyjmy się tedy, jak sprawa przebiega w rze
czywistości. W czasie gdy np. owe 10 000 funtów przędzy
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wkracza na rynek jako kapitał towarowy i przekształca się
w pieniądz (bez względu na to, czy będzie to środek płatni
czy, środek kupna, czy też jedynie pieniądz rachunkowy),
miejsce ich w procesie produkcji zajmuje nowa bawełna, wę
giel itp., a zatem inna część wartości kapitałowej przekształ
ciła się już znowu z formy pieniężnej i towarowej w formę
kapitału produkcyjnego i jako taki rozpoczyna swą funkcję;
w tym samym czasie, kiedy te 10 000 funtów przędzy prze
kształca się w pieniądz, wytworzone wcześniej 10 000 funtów
przędzy przechodzi już przez drugie stadium swej cyrkulacji
i z powrotem przekształca się z pieniądza w elementy kapita
łu produkcyjnego. Wszystkie części kapitału odbywają po ko
lei proces ruchu okrężnego, znajdują się jednocześnie w róż
nych jego stadiach. W ten sposób kapitał przemysłowy wy
konując nieprzerwanie swój ruch okrężny znajduje się jedno
cześnie we wszystkich stadiach tego ruchu i odpowiadających
im różnych formach funkcjonalnych. Ta część, która po raz
pierwszy przekształca się z kapitału towarowego w pieniądz,
zaczyna ruch okrężny T'... T', gdy tymczasem kapitał przemy
słowy jako całość znajdująca się w ruchu przeszedł już przez
cuch okrężny T '...T '. Jedną ręką wykłada się pieniądze, dru
gą zaś zagarnia się je; początek mchu okrężnego P...P' w jed
nym punkcie jest zarazem jego zakończeniem w innym. Tak
samo rzecz się ma z kapitałem produkcyjnym.
Rzeczywisty ruch okrężny kapitału przemysłowego jest więc
w swej ciągłości nie tylko jednością procesu cyrkulacji i proce
su produkcji, lecz również jednością jego wszystkich trzech
ruchów okrężnych. Jednakże taką jedność ruch ów może sta
nowić tylko o tyle, o ile każda z różnych części kapitału mo
że kolejno przebywać następujące po sobie fazy ruchu okręż
nego, przechodzić z jednej fazy, z jednej formy funkcjonalnej
w drugą, o ile więc kapitał przemysłowy, jako całość składa
jąca się z tych części, znajduje się w tym samym czasie w róż
nych fazach i pełni różne funkcje, opisując w ten sposób jed
nocześnie wszystkie trzy ruchy okrężne. Kolejne następowanie
po sobie różnych części jest tu uwarunkowane ich istnieniem
obok siebie, tj. podziałem kapitału. Tak np. w systemie roz
członkowanej produkcji fabrycznej produkt stale znajduje się
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na różnych szczeblach procesu swego powstawania i stale prze
chodzi z jednej fazy produkcji do drugiej. Ponieważ indywi
dualny kapitał przemysłowy stanowi określoną wielkość, któ
ra zależy od środków kapitalisty i która w każdej gałęzi prze
mysłu ma określone minimum, przeto przy jego podziale mu
szą być zachowane określone proporcje liczbowe. Wielkość po
siadanego kapitału warunkuje rozmiary procesu produkcji, one
z kolei wyznaczają wielkość kapitału towarowego i kapitału
pieniężnego, które funkcjonują równolegle z procesem pro
dukcji. Równoległość istnienia różnych części kapitału, warun
kująca ciągłość produkcji, jest jednakże możliwa tylko dzięki
ruchowi tych części, w których przechodzą one kolejno przez
różne stadia. Sama owa równoległość jest jedynie następstwem
kolejności. Jeżeli np. nastąpi zahamowanie ruchu T '- P ' jed
nej części, jeżeli towaru nie można sprzedać, wówczas ruch
okrężny tej części zostaje przerwany i zastąpienie jej środkami
jej produkcji nie będzie dokonane; zmiana funkcji następnych
części, wychodzących jako T ' z procesu produkcji, zostanie za
hamowana przez ich poprzedniczki. Jeżeli taki stan trw a przez
pewien czas, to następuje ograniczenie produkcji i cały proces
ustaje. Wszelkie zahamowanie zachodzące w kolejnym ruchu
części wywołuje zakłócenie porządku ich równoległego istnie
nia, wszelkie zahamowanie w jednym stadium powoduje więk
sze lub mniejsze zahamowanie w całym ruchu okrężnym nie
tylko tej części kapitału, której ruch uległ zahamowaniu, lecz
również w ruchu okrężnym całego kapitału indywidualnego.
Inną formą, w której proces występuje, jest forma kolejnego
następowania po sobie faz, tak że przejście kapitału w nową
fazę jest uwarunkowane opuszczeniem przezeń poprzedniej fa
zy. Dlatego też każdy poszczególny ruch okrężny ma za
równo za punkt wyjścia, jak i za punkt powrotu jedną z funk
cjonalnych form kapitału. Z drugiej strony, proces jako całość
jest faktycznie jednością trzech ruchów okrężnych, stanowią
cych różne formy, w których znajduje swój wyraz ciągłość pro
cesu. Ruch okrężny w swym całokształcie występuje wobec
każdej funkcjonalnej formy kapitału jako jej specyficzny ruch
okrężny, przy czym każdy z tych ruchów okrężnych jest wa
runkiem ciągłości całego procesu; krążenie jednej formy funk
9 - M arks, E ngels - D zieła t. 24
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cjonalnej warunkuje krążenie innych. Przebieg całego procesu
produkcji, zwłaszcza gdy chodzi o kapitał społeczny, wymaga
nieodzownie, aby proces ten był jednocześnie procesem repro
dukcji, a przeto również ruchem okrężnym każdego z jego
momentów. Różne części kapitału przebiegają kolejno przez
różne stadia i różne formy funkcjonalne. Dzięki temu każda
forma funkcjonalna, mimo że występuje w niej coraz to inna
część kapitału, odbywa swój własny ruch okrężny jednocześnie
z innymi. Jedna część kapitału, wciąż jednak inna, wciąż re
produkowana, istnieje jako kapitał towarowy, który przekształ
ca się w pieniądz; druga część istnieje jako kapitał pieniężny,
który przekształca się w kapitał produkcyjny; trzecia część
istnieje jako kapitał produkcyjny, który przekształca się w ka
pitał towarowy. Stałe istnienie wszystkich trzech form osiąga
się dzięki temu, że cały kapitał w swym ruchu okrężnym prze
biega właśnie przez te trzy fazy.
Jako całość kapitał znajduje się przeto jednocześnie w
swych różnych fazach przebiegających obok siebie. Jednakże
każda część przechodzi wciąż po kolei z jednej fazy, z jednej
formy funkcjonalnej w drugą, funkcjonując w ten sposób ko
lejno we wszystkich formach. Formy te są tedy formami płyn
nymi, których jednoczesność wynika z ich kolejności. Każda
forma następuje po innej i poprzedza ją, tak że powrót pewnej
części kapitału do pewnej formy uwarunkowany jest powro
tem innej części do innej formy. K ażda część opisuje nieustan
nie swój własny krąg obiegu, jednakże w danej formie znaj
duje się coraz to inna część kapitału i te poszczególne obiegi
stanowią tylko jednoczesne i kolejne momenty ruchu jako ca
łości.
Tylko w jedności trzech ruchów okrężnych urzeczywistnia
się ciągłość całego procesu, zamiast opisanego wyżej przery
wanego ruchu. Kapitał społeczny wzięty w całości odznacza się
zawsze tą ciągłością, jego proces zaś stanowi zawsze jedność
trzech ruchów okrężnych.
Jeżeli idzie o kapitały indywidualne, to ciągłość ich repro
dukcji ulega tu i ówdzie większym lub mniejszym przerwom.
Po pierwsze, w różnych okresach masy wartości są często w
nierównych ilościach podzielone między różne stadia i formy
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funkcjonalne. Po drugie, owe ilości mogą być niejednakowo po
dzielone w zależności od charakteru towaru, który ma być wy
produkowany, a więc w zależności od szczególnej sfery pro
dukcji, w której ulokowano kapitał. Po trzecie, ciągłość mo
że ulegać większym lub mniejszym przerwom w takich gałę
ziach produkcji, które zależą od pory roku, czy to wskutek
warunków naturalnych (rolnictwo, połowy śledzi itp.) , czy też
wskutek okoliczności umownych, jak np. przy tzw. robotach
sezonowych. Najregularniej i najbardziej jednolicie proces ten
przebiega w fabrykach i górnictwie. Jednakże te różnice wy
stępujące w poszczególnych gałęziach produkcji nie wywołu
ją żadnej różnicy w ogólnych formach procesu -ruchu okręż
nego.
K apitał jako pomnażająca się wartość obejmuje nie tylko
stosunki klasowe, nie tylko określony charakter społeczeństwa,
który polega na tym, że praca istnieje jako praca najemna.
Kapitał jest ruchem, procesem ruchu okrężnego, który prze
biega przez różne stadia i sam z kolei obejmuje trzy różne for
my procesu ruchu okrężnego. Może więc być pojęty jedynie ja
ko ruch, nie zaś jako rzecz znajdująca się w stanie spoczynku.
Ci, którzy usamodzielnienie się wartości poczytują jedynie za
abstrakcję, zapominają, że ruch kapitału przemysłowego jest
tą abstrakcją in actu [w działaniu]. Wartość przechodzi tu
przez różne formy, przez różne ruchy, w których się zachowuje
i jednocześnie pomnaża, powiększa. Ponieważ zajmujemy się
tu przede wszystkim samą formą ruchu, nie uwzględniamy więc
tych rewolucji, którym wartość kapitałowa może podlegać w
procesie swego ruchu okrężnego; jest jednak rzeczą jasną, że
mimo wszelkich rewolucji, którym może podlegać wartość,
produkcja kapitalistyczna istnieje i istnieć może nadal tylko
dopóty, dopóki wartość kapitałowa się pomnaża, tj. dopóki
jako wartość usamodzielniona odbywa proces swego ruchu
okrężnego, dopóki więc rewolucyjne zmiany zachodzące w
wartości są w jakiś sposób przezwyciężane i wyrównywane.
Ruchy kapitału występują jako działania poszczególnego ka
pitalisty przemysłowego w ten sposób, że funkcjonuje on jako
nabywca towarów i pracy, jako sprzedawca towarów i kapi
talista produkcyjny, a więc przez działalność swoją zapośred
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nicza ruch okrężny. Jeżeli dokonuje się rewolucja w wartości
kapitału społecznego, wówczas może się zdarzyć, że kapitał
indywidualny danego kapitalisty ulegnie jej i przepadnie, nie
maże bowiem przystosować się do warunków tej zmiany war
tości. Im ostrzejsze i częstsze stają się rewolucje zachodzące
w wartości, tym bardziej ruch automatyczny usamodzielnionej
wartości, działający z siłą żywiołowego procesu przyrody, bie
rze górę nad przewidywaniami i kalkulacjami poszczególnego
kapitalisty, w tym większym stopniu bieg normalnej produkcji
jest podporządkowany anormalnej spekulacji, tym większe sta
je się niebezpieczeństwo zagrażające istnieniu poszczególnych
kapitałów. Owe periodyczne rewolucje zachodzące w wartości
potwierdzają tedy to, czemu m ają rzekomo zaprzeczać, to mia
nowicie, że wartość jako kapitał usamodzielnia się i dzięki
swemu ruchowi samodzielność tę zachowuje i umacnia.
Ta kolejność metamorfoz kapitału znajdującego się w ru
chu zawiera w sobie nieustanne porównywanie zmian wielkości
wartości kapitału, które zaszły podczas ruchu okrężnego, z war
tością pierwotną. Jeżeli usamodzielnienie się wartości w sto
sunku do siły tworzącej wartość, w stosunku do siły roboczej,
rozpoczyna się w akcie P -Sr (kupno siły roboczej) i urzeczy
wistnia się w procesie produkcji jako eksploatacja siły robo
czej, to owo usamodzielnienie się wartości nie występuje po
nownie w tym ruchu okrężnym, w którym pieniądz, towar,
elementy produkcji są jedynie kolejnymi formami wartości ka
pitałowej odbywającej swój proces i w którym poprzednią
wielkość wartości porównuje z obecną, zmienioną wielkością
wartości kapitału.
„Value” - powiada Bailey [7], oponując przeciwko koncesji usamo
dzielnienia się wartości, którą charakteryzuje kapitalistyczny sposób pro
dukcji, i którą on, Bailey, uważa za złudzenie niektórych ekonomi
stów - „value is a relation between con
temporary commodities, be
cause such only admit of being exchanged with each other” [Wartość
jest stosunkiem między jednoczesnymi towarami, gdyż tylko takie moż
na wymieniać jedne na drugie”].

To właśnie wysuwa on jako argument przeciwko porówny
waniu wartości towarów z różnych okresów, porównywaniu,
które - z chwilą gdy wartość pieniądza została już dla każ
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d ego okresu ustalona - oznacza jedynie porównywanie nakła
dów pracy niezbędnej w różnych okresach do produkcji to
warów tego samego rodzaju. T a opinia Baileya wynika z jego
ogólnego błędnego poglądu, że wartość wymienna = wartości,
że forma wartości jest samą wartością; że więc wartości towa
rów nie można porównywać, jeżeli nie funkcjonują one a k
tywnie jako wartości wymienne, jeżeli zatem nie można ich
realiter [rzeczywiście] wymieniać jedne na drugie. A więc nie
podejrzewa on nawet, że wartość o tyle tylko funkcjonuje ja
ko wartość kapitałowa lub kapitał, o ile w różnych fazach swe
go ruchu okrężnego - które nie są bynajmniej cotemporary
[jednoczesne], lecz następują kolejno po sobie - pozostaje iden
tyczna z samą sobą i porównywana jest ze sobą sam ą.
Aby rozpatrzyć wzór ruchu okrężnego w jego czystej posta
ci, nic wystarczy założyć, że towary sprzedaje się według ich
wartości, lecz że się to odbywa przy pozostałych warunkach
nie zmienionych. Weźmy np. formę Pr...Pr niezależnie od
wszelkich rewolucji technicznych, dokonywających się w obrę
bie -procesu produkcji, a mogących zdeprecjonować kapitał pro
dukcyjny jakiegoś określonego kapitalisty; niezależnie też od
wszelkiego wpływu, jaki zmiana wartości elementów kapitału
produkcyjnego może ze swej strony wywrzeć na wartość istnie
jącego kapitału towarowego, przy czym wartość ta może zwięk
szyć się lub zmniejszyć, jeżeli istnieją zapasy takiego kapitału.
Załóżmy, że T ', 10 000 funtów przędzy, sprzedaje się według
ich wartości za 500 f. szt.; 8440 funtów przędzy = 422 f. szt.
zastępuje zawartą w T ' wartość kapitałową. Jeżeli jednak w ar
tość bawełny, węgla itp. wzrosła (nie uwzględniamy tu zwy
kłych wahań cen), to może się zdarzyć, że owe 422 f. szt. nie
wystarczą do całkowitego zastąpienia elementów kapitału pro
dukcyjnego; dodatkowy kapitał pieniężny staje się niezbędny,
kapitał pieniężny zostaje związany. Odwrotnie dzieje się, gdy
owe ceny spadają; kapitał pieniężny zostaje zwolniony. Zu
pełnie normalnie przebiega proces tylko wtedy, gdy stosunki
wartości pozostają stałe; faktycznie przebiega on normalnie
dopóty, dopóki zakłócenia w powtarzaniu się ruchu okrężne
go wyrównują się; im większe są zakłócenia, tym większym
kapitałem pieniężnym musi dysponować kapitalista przem y
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słowy, aby móc doczekać, aż nastąpi wyrównanie; a ponieważ
w miarę rozwoju produkcji kapitalistycznej rozszerza się ska
la każdego indywidualnego procesu produkcji, a wraz z tym
wzrasta wielkość minimalna wykładanego kapitału, to oko
liczność ta dołącza się do szeregu innych, które sprawiają, że
funkcja kapitalisty przemysłowego staje się w coraz większym
stopniu monopolem wielkich kapitalistów pieniężnych, indy
widualnych lub zrzeszonych.
Przy sposobności należy tu zaznaczyć, że jeżeli następuje
zmiana wartości elementów produkcji, to uwidacznia się różnica pomiędzy formą P... P' z jednej str o ny a formą Pr...Pr oraz
T... T ' - z drugiej.
W P...P ', jako we wzorze nowo inwestowanego kapitału,
który występuje z początku jako kapitał pieniężny, trzeba bę
dzie przy spadku wartości środków produkcji, np. surowców,
materiałów pomocniczych itp., wyłożyć mniejszy kapitał pie
niężny na otwarcie przedsiębiorstwa określonej wielkości, niż
potrzeba by było przed tym spadkiem, gdyż rozmiary procesu
produkcji (przy nie zmieniającej się sile produkcyjnej) zale
żąod ilości środków produkcji, którym może podołać dana
ilość siły roboczej; nie zależą jednak ani od wartości
tych środków produkcji, ani też od wartości siły roboczej (war
tość siły roboczej wywiera jedynie wpływ na skalę pomnaża
nia wartości). N a odwrót, jeżeli podnosi się wartość elemen
tów produkcji towarów, które stanowią elementy kapitału pro
dukcyjnego, to na założenie przedsiębiorstwa określonej wiel
kości potrzeba większego kapitału pieniężnego. W obu wy
padkach odbija się to tylko na wielkości kapitału pieniężne
go, który trzeba na nowo inwestować; w pierwszym wypadku
ma się do czynienia z nadmiarem kapitału pieniężnego, w dru
gim zaś zostaje on związany, jeżeli w danej gałęzi produkcji
przypływ nowych indywidualnych kapitałów przemysłowych
odbywa się w zwykłym trybie.
Ruchy okrężne Pr...Pr i T ’...T ' o tyle tylko występują sa
me jako P...P', o ile ruch Pr i T ' jest jednocześnie akumulac
ją, a więc o ile dodatkowe p, pieniądz, przekształca się w ka
pitał pieniężny. Jeżeli tego pod uwagę nie weźmiemy, to
zmiana wartości elementów kapitału produkcyjnego odbija się
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na nich inaczej niż na P... P’; abstrahujemy tu znów od wpły
wu, który zmiana wartości ze swej strony wywiera na części
składowe kapitału uczestniczące w procesie produkcji. Zmia
na wartości odbija się w tym wypadku bezpośrednio nie na
pierwotnym wydatku, lecz na kapitale przemysłowym, który
znajduje się w procesie swej reprodukcji, a nie w swym pierw
szym ruchu okrężnym; odbija się to więc na T '...T < Sr/Sp, na
powrotnym przekształceniu kapitału towarowego w elemen
ty jego produkcji, o ile te ostatnie składają się z towarów.
Przy spadku wartości (lub spadku cen) możliwe są trzy przy
padki: proces reprodukcji odbywa się nadal w takiej samej
skali; w tym wypadku wyzwala się część dotychczasowego ka
pitału pieniężnego i odbywa się gromadzenie kapitału pienięż
nego, chociaż nie było ani faktycznej akumulacji (produkcji
w skali rozszerzonej), ani też przygotowującej ją i towarzyszą
cej jej przemiany p (wartości dodatkowej) w fundusz akumu
lacji; bądź też, jeżeli pozwalają na to warunki techniczne, pro
ces reprodukcji ulega rozszerzeniu w większej skali, niż dzia
łoby się to przedtem; bądź wreszcie powstają większe zapasy
surowców itp.
Odwrotnie dzieje się, gdy rośnie wartość elementów, które
mają odtworzyć kapitał towarowy. Reprodukcja nie odbywa
się już wtedy w normalnych rozmiarach (pracuje się np. przez
krótszy czas) albo też - aby kontynuować ją w poprzednich
rozmiarach - konieczny jest dodatkowy kapitał pieniężny
(związanie kapitału pieniężnego); albo pieniężny fundusz
akumulacji, jeżeli istnieje, służy w całości bądź częściowo nie
do rozszerzenia procesu reprodukcji, lecz do prowadzenia go
w dawnej skali. Stanowi to również związanie kapitału pie
niężnego, z tą wszakże różnicą, że dodatkowy kapitał pienięż
ny nie pochodzi z zewnątrz, z rynku pieniężnego, lecz ze środ
ków samego kapitału przemysłowego.
Przy Pr...Pr, T '...T ' mogą się jednak zdarzyć okoliczności
wywołujące takie czy inne zmiany. Jeżeli np. nasz właś
ciciel przędzalni ma wielki zapas bawełny (a więc znaczną
część swego kapitału produkcyjnego w postaci zapasu baweł
ny), to na skutek spadku cen bawełny część jego kapitału pro
dukcyjnego ulegnie deprecjacji; natomiast jeżeli ceny pójdą
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w górę, to wartość tej części jego kapitału produkcyjnego
zwiększy się. Z drugiej strony, jeżeli utrwalił on wielkie masy
wartości w formie kapitału towarowego, np. w przędzy ba
wełnianej, to przy spadku cen bawełny zdeprecjonuje się część
jego kapitału towarowego, a więc w ogóle część jego kapita
łu odbywającego ruch okrężny; odwrotnie dzieje się przy wzro
ście cen bawełny. Wreszcie w procesie T '- P - T < Sr/Sp sprawa
ma się tak: jeżeli ak t T ' —P, realizacja kapitału towarowego,
nastąpił przed zmianą wartości elementów T, to na kapitał
wpłynie to jedynie w sposób rozpatrzony w pierwszym przy
padku, a mianowicie odbije się na drugim akcie cyrkulacjiP-T
< sr/Sp; jeżeli zaś zmiana wartości elementów T nastąpi
ła przed realizacją T '- P, to - przy innych warunkach nie zmie
nionych - spadek ceny bawełny wywoła odpowiedni spa
dek ceny przędzy, i na odwrót, wzrost ceny bawełny wywo
ła wzrost ceny przędzy. Oddziaływanie na różne indywidual
ne kapitały, ulokowane w tej samej gałęzi produkcji, może
być bardzo rozmaite, w zależności od różnych okoliczności,
w których kapitały te mogą się znajdować. Zwolnienie i zwią
zanie kapitału pieniężnego może też wynikać z różnic w dłu
gości trwania procesu cyrkulacji, a więc z różnic w szybkości
cyrkulacji. Należy to już jednak do rozważań o obrocie. Tu
taj interesuje nas jedynie rzeczywista różnica pomiędzy P...P’
a obu innymi formami procesu ruchu okrężnego, różnica, któ
ra wychodzi na jaw w związku ze zmianą wartości elementów
kapitału produkcyjnego.
N a odcinku cyrkulacji P - T < S
r/p - w epoce rozwiniętego
już, a więc dominującego kapitalistycznego sposobu produk
cji - zmacana część towarów, z których składają się Sp, środ
ki produkcji, sama jest cudzym funkcjonującym kapitałem to
warowym. A więc z punktu widzenia sprzedawcy odbywa
się T '- P ', przemiana kapitału towarowego w kapitał pienięż
ny. N ie należy jednak brać tego w sensie bezwzględnym.
Przeciwnie. W obrębie procesu cyrkulacji kapitału przemysło
wego. gdzie kapitał ten funkcjonuje bądź jako pieniądz, bądź
też jako towar, ruch okrężny tego kapitału - bez względu na
to, czy występuje on jako kapitał pieniężny, czy też jako ka
pitał towarowy - krzyżuje się z cyrkulacją towarów wytworzo
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nych w warunkach najrozmaitszych społecznych sposobów pro
dukcji, o ile te ostatnie są zarazem produkcją towarową. Nie
zależnie od tego, czy towary są wytworem produkcji opartej
na niewolnictwie, czy też produktem wytwórczości chłopów
(Chińczyków, ryotów indyjskich), czy wspólnot (Holenderskie
Indie Wschodnie), czy produkcji państwowej (jak produkcja
oparta na poddaństwie, spotykana we wcześniejszych okresach
dziejów Rosji), czy półdzikich ludów myśliwskich itp. - wszy
stko jedno: jako towary i pieniądz występują one wobec pie
niądza i towarów, w których postaci przejawia się kapitał
przemysłowy, i tak samo wchodzą do ruchu okrężnego tego
kapitału, jak i do ruchu okrężnego wartości dodatkowej za
wartej w kapitale towarowym, o ile wydatkuje się ją jako do
chód; wchodzą więc do obu odgałęzień cyrkulacji kapitału to
warowego. Charakter procesu produkcji, którego są rezulta
tem, nie odgrywa żadnej roli; jako towary funkcjonują one
na rynku, jako towary wchodzą do ruchu okrężnego kapitału
przemysłowego, jak również do cyrkulacji zawartej w nim
wartości dodatkowej. Cechą znamienną procesu cyrkulacji ka
pitału przemysłowego jest tedy uniwersalny charakter pocho
dzenia towarów, istnienie rynku jako rynku światowego. To,
co dotyczy cudzych towarów, dotyczy również cudzego pienią
dza; podobnie jak kapitał towarowy występuje wobec niego
jedynie jako towar, talk też pieniądz ten funkcjonuje w stosun
ku do niego jedynie jako pieniądz; pieniądz funkcjonuje tutaj
jako pieniądz światowy.
Nasuwają się tu jednak dwie uwagi.
Po pierwsze. Z chwilą gdy dokonano aktu P -Sp, towa
ry (Śp) przestają być towarami i stają się jednym ze sposobów
istnienia kapitału przemysłowego w jego funkcjonalnej for
mie Pr, w formie kapitału produkcyjnego. Ale tym samym
ślady ich pochodzenia zastały zatarte; towary istnieją już tyl
ko jako formy istnienia kapitału przemysłowego, wcielono je
do tego kapitału. Pozostaje jednak w mocy okoliczność, że
aby je zastąpić, potrzebna jest ich reprodukcja, i o tyle kapi
talistyczny sposób produkcji uwarunkowany jest sposobami
produkcji, znajdującymi się na innym niż on szczeblu rozwoju.
Ale tendencją kapitalistycznego sposobu produkcji jest prze
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kształcenie w miarę możności wszelkiej produkcji w produkcję
towarową; najważniejszym środkiem prowadzącym do tego
celu jest właśnie wciąganie innych sposobów produkcji do
swego procesu cyrkulacji; a rozwinięta produkcja towarowa
jest kapitalistyczną produkcją towarową. Przenikanie kapitału
przemysłowego przyśpiesza wszędzie to przekształcenie, a wraz
z tym również przemianę wszystkich bezpośrednich producen
tów w robotników najemnych.
Po wtóre. Towary wchodzące do procesu cyrkulacji k a p ita 
łu przemysłowego (do nich należą też niezbędne środki utrzy
mania, w które w celu reprodukcji siły roboczej przekształca
się kapitał zmienny po wypłaceniu go robotnikom) - nieza
leżnie od ich pochodzenia, od społecznej formy procesu pro
dukcji, który je zrodził - występują wobec kapitału przemy
słowego same już w formie kapitału towarowego, w formie
kapitału towarowo-handlowego, czyli kupieckiego; a kapitał
ten z natury swej obejmuje towary wszystkich sposobów pro
dukcji.
Podobnie jak kapitalistyczny sposób produkcji zakłada, że
produkcja odbywa się na wielką skalę, tak też zakłada on
nieodzownie, że i sprzedaż odbywa się na wielką skalę; za
kłada więc, że sprzedaje się towary kupcowi, nie zaś poszcze
gólnym konsumentom. O ile konsument ten jest sam konsu
mentem produkcyjnym, a więc kapitalistą przemysłowym, a za
tem o ile kapitał przemysłowy jednej gałęzi produkcji dostar
cza środków produkcji innej gałęzi, o tyle ma miejsce również
bezpośrednia sprzedaż (w formie zamówienia itp. ) przez jed
nego kapitalistę przemysłowego w ie k innym. O tyle więc każ
dy kapitalista przemysłowy jest bezpośrednim sprzedawcą, jest
sam swoim kupcem, czym zresztą jest także, gdy swe towary
sprzedaje kupcowi.
Produkcja kapitalistyczna zakłada, że istnieje handel towa
rowy jako funkcja kapitału kupieckiego i że wraz z rozwojem
produkcji kapitalistycznej handel ten coraz bardziej się rozwi
ja. Aby zobrazować poszczególne strony kapitalistycznego pro
cesu cyrkulacji, zakładamy więc, że handel ten istnieje; jed
nakże przy ogólnej analizie kapitalistycznego procesu cyrkula
cji zakładamy, że sprzedaż odbywa się bezpośrednio, bez po
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średnictwa kupca, pośrednictwo to bowiem zaciemnia różne
momenty ruchu.
O to co mówi Sismondi, który nieco naiwnie ujmuje sprawę:
„Le commerce emploie un capital considerable, qui parait, au pre
mier coup d'oeil, ne point faire partie de celui dont nous avons detaille
la marche. La valeur des draps accumules dans les magasins du mar
chand-drapier semble d’abord tout-a-fait etrangere a cette partie de la
production annuelle que le riche donne au pauvre comme salaire pour le
faire travailler. Ce capital n’a fait cependant que remplacer celui dont
nous l’avans parl e. Pour saisir avec clarte le progres de la richesse, nous
l’avons prise a sa creation, et nous l'avons suivie jusqu’a sa consomma
tion. Alors le ca p ita l employe dans la manufacture des draps, par
exemple, nous a paru toujours le meme; echange contre le revenu du
consommateur, il ne s’est partage qu’en deux parties: l’une a servi de
revenu au fabricant comme produit, l’autre a servi de revenu aux
ouvriers comme salaire, tandis qu’ils fabriquent de nouveau drap.
Mais on trouva bientót que, pour l’avantage de tous, il v alait
mieux que les diverses parties de ce capital se remplacassent l'une
l’autte, et que, si cent mille ecus suffisaient a faire toute la circulation
entre le fabricant et le consommateur ces cent mille ecus se parta
geassent également entre le fabricant, le marchand en gros, et le mar
chand en détail. Le premier, avec le tiars seulement, fit le meme
ouvrage qu’il avait fait avec la totalite, parcequ’au moment ou sa fa 
brication etait achevee, il trouvait le marchand acheteur beaucoup plus
tot qu’il n’ aurait trouve le consommateur. Le capital du marchand
en gros se trouvait de son cóte beaucoup plus tot remplace par ce
lui du marchand en detail... La difference entre les sommes des salaires
avances et le prix d’achat du dernier consommateur devait faire le
profit des capitaux. Elle se repartit entre le fabricant, le marchand et
le detaillant, depuis qu’ils eurent divise entre eux leurs fonctions, et
l’ouvrage accompli fut le meme, quoiqu’il eut employe trois personnes
et trois fractions de capitaux, au lieu d’une”. (,,Nouveaux Princi
pes”, I, p. 139, 140). - „Tous” (kupcy) „concouraient indirectement
a la production; car celle-ci, ayant pour objet la consommation, ne
peut etre consideree comme accomplie que quand elle a mis la chose
produite a la portee du consommateur”. (Ib., p. 137).
[„Handel używa kapitału pokaźnego, który na pierwszy rzut oka
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zdaje się nie wchodzić do tego kapitału, którego działanie badaliśmy
uprzednio. Wartość sukna nagromadzonego w składach hurtowych su
kiennika wydaje się zrazu zupełnie nie należeć do tej części produkcji
rocznej, którą bogaty daje biednym jako płacę, żeby ich skłonić do pra
cy. Jednakże kapitał ten zastępuje właśnie tamten, o którym mówi
liśmy. Aby jasno zrozumieć rozwój bogactwa, rozpatrywaliśmy go przy
powstaniu i śledzili aż do spożycia. Wówczas kapitał użyty np. w ma
nufakturze sukna wydawał nam się wciąż ten sam; wymieniony na do
chód spożywcy rozdzielił się tylko na dwie części: jedna stała się do
chodem fabrykanta jako jego zysk, druga stała się dochodem robotni
ków jako ich płaca, podczas gdy wyrabiali nowe sukno.
Wkrótce jednak spostrzeżono, że z korzyścią dla wszystkich lepiej by
było, gdyby różne części tego kapitału zastępowały jedna drugą i żeby,
jeśli 100 000 talarów wystarczy na dokonanie całego obiegu między fa
brykantem a spożywcą, te 100 000 talarów podzieliły się również mię
dzy fabrykanta, hurtownika i detalistę, Pierwszy za trzecią część tylko
kapitału wykonał taką samą pracę, jaką by mógł zrobić za całość, po
nieważ w chwili, gdy wytwarzanie zostało ukończone, znalazł kupca-na
bywcę prędzej, niżby mógł znaleźć spożywcę. Kapitał hurtownika ze
swej strony został daleko szybciej zastąpiony przez kapitał detalisty...
Różnica między sumą płac wypłaconych z góry i ceną kupna ostatnie
go spożywcy powinna tworzyć zysk od kapitałów. Dzieli się ona mię
dzy fabrykanta, hurtownika i detalistę, odkąd rozdzielili między siebie
funkcje, ale robota dokonana była ta sama, chociaż użyto do niej trzech
osób i trzy części kapitału zamiast jednej” („Nowe zasady ekonomii
politycznej”, Warszawa 1955, t. I, str. 124-125). - „Wszyscy [kupcy]
pośrednio uczestniczyli w produkcji, która mając na celu spożycie nie
może być uważana za ukończoną, dopóki nie dostarczy rzeczy wytwo
rzonej do rąk spożywcy” (tamże, str. 123)].

Kiedy przy rozpatrywaniu ogólnych form ruchu okrężnego
i w ogóle w całej drugiej księdze mówimy o pieniądzu, ma
my na myśli pieniądz kruszcowy, z wyłączeniem pieniądza
symbolicznego, zwykłych znaków wartości, które stanowią tyl
ko specjalność niektórych państw, oraz z wyłączeniem pienią
dza kredytowego, którego jeszcze nie omówiliśmy. Po pierw
sze, jest to zgodne z biegiem historii: we wczesnej epoce pro
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dukcji kapitalistycznej pieniądz kredytowy nie odgrywa żad
nej roli lub też odgrywa rolę tylko nieznaczną. Po wtóre, ko
nieczność badania w takiej kolejności jest również teoretycz
nie uzasadniona tym, że we wszystkich dotychczasowych kry
tycznych pracach badawczych o cyrkulacji pieniądza kredyto
wego Tooke i inni musieli wciąż powracać do rozważań na te
m at tego, jakby się sprawa przedstawiała na gruncie cyrku
lacji wyłącznie kruszcowej. Nie wolno wszakże zapominać, że
pieniądz kruszcowy może funkcjonować zarówno w charakte
rze środka kupna, jak i środka płatniczego. W tej drugiej księ
dze dla uproszczenia sprawy ujmujemy w ogóle pieniądz krusz
cowy tylko w jego pierwszej funkcjonalnej formie.
Jeżeli proces cyrkulacji kapitału przemysłowego, będący je
dynie częścią jego indywidualnego procesu ruchu okrężnego,
stanowi tylko szereg aktów w obrębie ogólnej cyrkulacji towa
rowej, to wyznaczają go ogólne prawa, które omówiliśmy już:
poprzednio (księga I, rozdz. III). Ta sama suma pieniężna,
np. 500 f. szt., wciąga kolejno do cyrkulacji tym więcej kapi
tałów przemysłowych (bądź też kapitałów indywidualnych w
formie kapitałów towarowych), im większa jest szybkość obie
gu pieniądza, a więc im prędzej każdy poszczególny kapitał
przebiega przez szereg swych towarowych lub pieniężnych me
tamorfoz. W konsekwencji ta sama masa wartości kapitałowej
wymaga do swej cyrkulacji tym mniej pieniędzy, w im więk
szym stopniu pieniądz funkcjonuje jako środek płatniczy,
a więc w im większym stopniu, przy zastępowaniu np. kapi
tału towarowego jego środkami produkcji, do zapłacenia są
tylko salda i im krótsze są terminy płatności, np. przy wypła
cie zarobków robotniczych. Z drugiej strony, jeżeli założymy,
że szybkość cyrkulacji i wszystkie inne okoliczności nie ulega
ją zmianie, to ilość pieniędzy, która musi cyrkulować jako ka
pitał pieniężny, wyznaczona jest przez sumę cen towarów (ce
nę pomnożoną przez masę towarów) lub też - gdy da
na jest masa i wartość towarów - przez wartość samego pie
niądza.
Jednakże prawa rządzące ogólną cyrkulacją towarową za
chowują swą moc tylko o tyle, o ile proces cyrkulacji kapitału
stanowi szereg prostych aktów cyrkulacji, nie zaś wtedy, gdy
141

D z ia ł I . M etam orfozy kapitału i ich ruch okrężny

ak ty te stanow ią funkcjonalnie określone etapy ruchu okrężne
go indyw idualnych kapitałów przemysłowych.
A by w yraźnie to sobie uprzytom nić, najlepiej będzie, gdy
rozpatrzym y proces cyrkulacji w jego nieprzerw anym związku,
tak jak on przejaw ia się w obu form ach:

II) P r . . . T'

T P - T <
- P'

Sr/Śp. . . Pr (Pr')

t — p —t

III)

T '

T P - T <
- P'

Sr/Śp. . . Pr. . . T '

t — p —t
Proces cyrkulacji (niezależnie od tego, czy w ystępuje jako
T - P - T , czy też jako P -T - P ), będąc w ogóle szeregiem aktów
cyrkulacji, reprezentuje jedynie oba przeciw staw ne szeregi me
tam orfoz towarowych, z których każda zakłada z kolei prze
ciw staw ną m etam orfozę tow aru lub pieniądza, znajdujących
się w cudzych rękach.
A k t T - P ze strony posiadacza tow aru jest aktem P - T
ze strony nabyw cy; pierw sza m etam orfoza tow aru w akcie
T - P jest drugą m etam orfozą tow aru występującego jako P ;
odw rotnie rzecz m a się w akcie P—T. A więc to, co w ykaza
no, gdy chodzi o splatanie się m etam orfozy tow aru w jednym
stadium z m etam orfozą innego tow aru w innym stadium , d o 
tyczy cyrkulacji kapitału, o ile kapitalista funkcjonuje jako n a
bywca i sprzedaw ca tow aru, jego kapitał zatem jako pieniądz
w obec cudzego tow aru lub też jako tow ar w obec cudzego pie
niądza. Jednakże owo splatanie się m etam orfoz tow arów nie
jest jednocześnie wyrazem splatania się m etam orfoz k ap ita
łów.
Po pierwsze, jak już w idzieliśmy, a k t P - T (Sp) może
przedstaw iać splot m etam orfoz różnych kapitałów indyw idu
alnych. N a przykład kapitał tow arow y właściciela przędzalni
bawełny, przędza, zostaje częściowo zastąpiony w ęglem. Część
jego kapitału znajduje się w form ie pieniężnej i z niej prze
kształca się w form ę tow arow ą, podczas gdy k apitał kapitali
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stycznego producenta węgla znajduje się w formie towarowej
i dlatego przekształca się w formę pieniężną; ten sam akt
cyrkulacji przedstawia tutaj przeciwstawne metamorfozy dwóch
kapitałów przemysłowych (należących do różnych gałęzi pro
dukcji), a więc splatanie się szeregów metamorfoz tych kapita
łów. Jak jednak widzieliśmy, nie jest to konieczne, aby Sp,
w które przekształca się P, było kapitałem towarowym w sen
sie kategorycznym, tj. formą funkcjonowania kapitału przemy
słowego, środkami produkcji wytworzonymi przez kapitalistę.
Mamy tu zawsze P -T z jednej strony, T - P zaś z drugiej,
lecz nie zawsze splot metamorfoz kapitałów. N adto P-Sr,
zakup siły roboczej, nigdy nie stanowi splotu metamorfoz ka
pitałów, gdyż siła robocza jest wprawdzie towarem robotni
ka, jednak kapitałem staje się dopiero wtedy, kiedy została
sprzedana kapitaliście. Z drugiej strony w procesie T '-P '
nie jest rzeczą nieodzowną, aby P' było przekształconą formą
kapitału towarowego; może ono być pieniężną formą towaru
siła robocza (płacą roboczą) bądź też produktu wytworzonego
przez samodzielnego robotnika, niewolnika, poddanego chło
pa, wspólnotę.
A po wtóre, gdy chodzi o funkcjonalnie określoną rolę, ja
ką odgrywa każda metamorfoza dokonująca się w procesie
cyrkulacji kapitału indywidualnego, nie jest bynajmniej ko
nieczne, aby metamorfoza ta stanowiła odpowiednią przeciw
stawną metamorfozę w ruchu okrężnym innego kapitału - je
żeli mianowicie założymy, że cała produkcja rynku światowe
go prowadzona jest w sposób kapitalistyczny. N a przykład
w ruchu okrężnym Pr...Pr może P', którym płaci się za T ',
być dla nabywcy jedynie jego wartością dodatkową w formie
pieniężnej (gdy towar jest artykułem konsumpcji); lub też w
P '- T '< Sr/p (gdzie więc wchodzi kapitał już zakumulowany)
P' może dla sprzedawcy Śp wejść do cyrkulacji jego kapita
łu jedynie jako zastąpienie wyłożonego przezeń kapitału lub
też może nawet nie wejść w ogóle do cyrkulacji jego kapitału,
jeżeli P' odgałęzia się jako wydatkowanie dochodu.
Toteż zagadnienie, w jaki sposób zastępują się wzajemnie
w procesie cyrkulacji różne części składowe globalnego kapi
tału społecznego, w stosunku do którego poszczególne kapita
143

D z i a ł I. M e ta m o r fo z y k a p ita łu i ich ruch o k rężn y

ły stanowią jedynie samodzielnie funkcjonujące części składo
we, zagadnienie to - zarówno gdy chodzi o kapitał, jak
i o wartość dodatkową - nie może być rozwiązane drogą ba
dania prostych splotów metamorfoz cyrkulacji towarowej, któ
re są wspólne dla cyrkulacji kapitału i wszelkiej cyrkulacji to
warowej; zagadnienie to wymaga innego sposobu badania.
Dotychczas poprzestawano w tej sprawie na frazesach; przy
ich bliższej analizie okazywało się, że nie zawierają one nic
poza nieokreślonymi wyobrażeniami zapożyczonymi wyłącznie
z badań nad takimi splotami metamorfoz, które właściwe są
wszelkiej cyrkulacji towarowej.

Jedną z najbardziej rzucających się w oczy właściwości pro
cesu ruchu okrężnego kapitału przemysłowego, a więc i pro
dukcji kapitalistycznej, jest okoliczność, że z jednej strony ele
menty tworzące kapitał produkcyjny pochodzą z rynku towaro
wego i że na tym rynku trzeba je stale odnawiać, nabywać
jako towary; z drugiej zaś strony produkt procesu pracy wy
chodzi z tego procesu jako towar i trzeba go stale od nowa
sprzedawać jako towar. Porównajmy np. współczesnego dzier
żawcę z Dolnej Szkocji ze staroświeckim drobnym chłopem
na kontynencie. Pierwszy sprzedaje cały swój produkt i dlate
go też musi na nowo nabyć na rynku wszystkie jego elementy,
nawet nasiona; natomiast drugi sam bezpośrednio spożywa
większą część swego produktu, kupuje i sprzedaje jak najmniej,
sam w miarę możności sporządza narzędzia, odzież itp.
N a tej zasadzie przeciwstawiano sobie wzajemnie gospodar
kę naturalną, gospodarkę pieniężną i gospodarkę kredytową
jako trzy charakterystyczne formy ekonomiczne ruchu produ
kcji społecznej.
Po pierwsze, te trzy formy nie stanowią równorzędnych co
do znaczenia faz rozwojowych. Tak zwana gospodarka kredy
tow a sama jest tylko formą gospodarki pieniężnej, o ile oba
terminy oznaczają funkcje wymiany lub sposoby wymiany po
między samymi producentami. W rozwiniętej produkcji kapi
talistycznej gospodarka pieniężna stanowi już tylko podstawę
gospodarki kredytowej. A zatem gospodarka pieniężna i go
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spodarka kredytowa odpowiadają tylko różnym szczeblom roz
woju produkcji kapitalistycznej, nie stanowią jednak bynaj
mniej różnych samodzielnych form wymiany w porównaniu
z gospodarką naturalną. Z taką samą słusznością można by
tym dwóm formom przeciwstawić jako równorzędne różno
rakie formy gospodarki naturalnej.
Po wtóre, ponieważ w kategoriach: gospodarka pieniężna,
gospodarka kredytowa - podkreśla się i uważa za cechę cha
rakterystyczną nie gospodarkę, tj. sam proces produkcji, lecz
odpowiadający gospodarce sposób wymiany pomiędzy różny
mi agentami produkcji lub producentami, przeto tak samo na
leżałoby też postępować przy rozpatrywaniu pierwszej kate
gorii. A zatem zamiast gospodarki naturalnej mielibyśmy go
spodarkę wymienną. Zupełnie zamknięta gospodarka natural
na, np. peruwiańskiego państwa Inków [8], nie podpadałaby
pod żadną z tych kategorii.
Po trzecie, gospodarka pieniężna jest właściwa wszelkiej
produkcji towarowej i produkt występuje jako towar w naj
rozmaitszych społecznych organizmach wytwórczych. Cechą
charakterystyczną produkcji kapitalistycznej byłby tedy jedy
nie zakres, w jakim produkt wytwarza się jako przedmiot han
dlu, jako towar, a także zakres, w jakim elementy tworzenia
danego produktu muszą znów jako przedmioty handlu, jako
towary wejść do tej gospodarki, z której ów produkt po
chodzi.
W rzeczywistości produkcja kapitalistyczna jest produkcją
towarową, która stała się powszechną formą produkcji; jest
nią jednak i w miarę swego rozwoju staje się nią coraz bar
dziej jedynie dlatego, że sama praca występuje tu jako towar,
dlatego, że robotnik sprzedaje pracę, tj. funkcję swej siły ro
boczej, i to - jak zakładamy - według jej wartości, którą
określają koszty jej reprodukcji. W tej mierze, w jakiej praca
staje się pracą najemną, producent staje się kapitalistą prze
mysłowym; dlatego produkcja kapitalistyczna (a więc rów
nież i produkcja towarowa) występuje w całej pełni dopiero
wtedy, kiedy robotnikiem najemnym staje się również bezpo
średni producent rolny. W stosunku między kapitalistą a ro
botnikiem najemnym stosunek pieniężny, stosunek pomiędzy
10 - M arks, Engels - D zieła t. 24
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nabywcą a sprzedawcą, staje się stosunkiem immanentnym sa
mej produkcji. Jednakże stosunek ten zasadza się w istocie
rzeczy na społecznym charakterze produkcji, nie zaś sposobu
wymiany; przeciwnie, społeczny charakter wymiany wynika ze
społecznego charakteru produkcji. Zresztą horyzontowi bur
żuazji, pochłoniętej bez reszty robieniem interesów, odpowia
da w zupełności pogląd, że nie charakter sposobu produkcji
stanowi podstawę odpowiadającego mu sposobu wymiany,
lecz na o d w ró t7.

Kapitalista włącza do cyrkulacji mniej wartości w formie
pieniądza, niż z niej wyciąga, albowiem włącza do niej więcej
wartości w formie towaru, niż wyciągnął z niej w formie towa
ru. O ile funkcjonuje on tylko jako uosobienie kapitału, jako
kapitalista przemysłowy, jego podaż wartości towarowych jest
stalle większa niż jego popyt na wartości towarowe. Gdyby po
daż i popyt z jego strony pokrywały się pod tym względem,
oznaczałoby to, że wartość jego kapitału nie pomnaża się; jego
kapitał nie funkcjonowały jako kapitał produkcyjny; kapitał
produkcyjny przekształcałby się w kapitał towarowy, który
nie jest brzemienny wartością dodatkową; podczas procesu
produkcji nie wyciągałby z siły roboczej wartości dodatkowej
w formie towarowej, a więc w ogóle nie funkcjonowałby ja
ko kapitał. Kapitalista musi rzeczywiście „sprzedawać dro
żej, niż kupił”, ale to udaje mu się tylko dlatego, że za po
średnictwem kapitalistycznego procesu produkcji przekształ
cił on zakupiony przez siebie towar tańszy - posiadający
mniejszą wartość - w towar, który ma większą wartość, a więc
jest droższy. Sprzedaje drożej nie dlatego, że sprzedaje towar
powyżej jego wartości, lecz dlatego, że sprzedaje towar o war
tości większej niż suma wartości elementów jego produkcji.
Stopa, według której kapitalista pomnaża wartość swego
kapitału, jest tym większa, im większa jest różnica pomiędzy
7 D o tąd rękopis V . - T o, co następuje dalej aż do końca rozdziału, stanowi
notatkę, która znajduje się w zeszycie z roku 1877 lub 1878 w śród wyciągów z róż
nych książek.
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jego podażą a jego popytem, czyli im większa jest nadwyżka
tej wartości towarowej, którą dostarcza on na rynek, ponad
tę wartość towarową, którą nabywa na rynku. Nie jest jego
celem, aby popyt i podaż się pokrywały, lecz aby się możliwie
nie pokrywały, aby jego podaż przewyższała jego popyt.
To, co dotyczy poszczególnego kapitalisty, dotyczy również
klasy kapitalistów.
O
ile kapitalista uosabia tylko kapitał przemysłowy, o tyle
popyt z jego strony stanowi jedynie popyt na środki produkcji
i siłę roboczą. Popyt z jego strony na Sp, rozpatrywany z punktu
widzenia wartości, jest mniejszy od wyłożonego przezeń kapi
tału; zakupuje on środki produkcji o mniejszej wartości niż
wartość jego kapitału, a więc o znacznie jeszcze mniejszej w ar
tości niż wartość kapitału towarowego, który dostarcza na ry
nek.
Co się tyczy popytu ze strony kapitalisty na siłę roboczą, to
określa go pod względem wartości stosunek jego kapitału
zmiennego do całego jego kapitału, a więc = v: K , i dlatego
w produkcji kapitalistycznej popyt na silę roboczą wzrasta
w stosunkowo mniejszym stopniu niż popyt z jego strony na
środki produkcji. Kapitalista w coraz większym stopniu staje
się nabywcą Sp niż nabywcą Sr.
Ponieważ robotnik wymienia przeważnie swą płacę na środ
ki utrzymania, a przy tym głównie na niezbędne środki utrzy
mania, przeto popyt kapitalisty na siłę roboczą jest pośrednio
jednocześnie popytem na środki spożycia, wchodzące w zakres
konsumpcji klasy robotniczej. Jednakże popyt ten = v i nie
jest ani o atom większy (jeżeli robotnik zaoszczędza coś ze
swej płacy - pomijamy tu z konieczności wszelkie stosunki
kredytowe - oznacza to, że przekształca część swej płacy
w skarb i pro tanto [w tej mierze] nie występuje już jako re
prezentant popytu, jako nabywca). Maksymalna granica popytu
ze strony kapitalisty = K = c + v, podaż zaś z jego stro
ny = c + v + m ; jeżeli więc struktura jego kapitału towaro
wego jest 80c + 20v + 20m, to popyt z jego strony = 80c +
+ 20v, a więc rozpatrywany pod względem wartości jest o 1/5
mniejszy niż podaż z jego strony. Im wyższa jest stopa pro
centowa wytwarzanej przez kapitalistę masy m (stopa zysku),
147

Dział I. M e ta m o r fo z y kapitału i ich ruch o k rężn y

tym mniejszy staje się jego popyt w stosunku do jego podaży.
Aczkolwiek popyt kapitalisty na siłę rob oczą - a zatem po
średnio na niezbędne środki utrzymania - staje się z postępem
produkcji coraz mniejszy od popytu z jego strony na środki
produkcji, to jednakże nie należy zapominać, że popyt z jego
strony na Sp jest stale, przeciętnie biorąc, mniejszy od jego
kapitału. Ów popyt na środki produkcji musi więc pod wzglę
dem wartości być stale mniejszy niż produkt towarowy kapi
talisty dostarczającego mu owych środków produkcji i pracu
jącego przy pomocy takiego samego kapitału i w pozostałych
warunkach nie zmienionych. Okoliczność, że chodzi tu o wielu
kapitalistów, a nie o jednego, nie zmienia wcale postaci rze
czy. Przypuśćmy, że jego kapitał wynosi 1000 f. szt., część sta
ła kapitału = 800 f. szt.; wtedy popyt jego w stosunku do
wszystkich kapitalistów dostarczających mu środków produk
cji = 800 f. szt., oni zaś wszyscy razem na każde 1000 f. szt.
(niezależnie od tego, ile z tego przypada na każdego z nich
i jaką część całego jego kapitału stanowiłaby suma przypada
jąca na każdego) dostarczają przy takiej samej stopie zysku
środków produkcji wartości 1200 f. szt.; jego popyt pokrywa
więc zaledwie 2/3 ich podaży, gdy tymczasem cały jego własny
popyt wynosi pod względem wartości tylko 4/ 5 jego własnej
podaży.
Przy okazji musimy tu, wybiegając naprzód, zająć się jeszcze
obrotem kapitału. Przypuśćmy, że cały kapitał danego kapi
talisty wynosi 5000 f. szt., z czego 4000 f. szt. stanowi kapi
tał trwały, a 1000 f. szt. stanowi kapitał obrotowy; według
poprzedniego założenia ten 1000 = 800c + 200v. Aby cały
jego kapitał obrócił się jeden raz w ciągu roku, jego kapitał
Obrotowy musi obrócić się pięć razy w ciągu roku; jego pro
dukt towarowy równa się wtedy 6000 f. szt., a więc jest
o 1000 f. szt. większy niż wyłożony przezeń kapitał, co znów
daje taki sam stosunek wartości dodatkowej jak przedtem:
5000 K : 1000m = 100( c + v ) : 20m. A zatem obrót ten nie
zmienia wcale stosunku całego popytu ze strony kapitalisty do
całej jego podaży: popyt pozostaje o 1/5 mniejszy od podaży.
Załóżmy, że jego kapitał trwały należy odnawiać co 10 lat.
Kapitalista amortyzuje więc corocznie 1/ 10 = 400 f. szt. Dzię
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ki temu posiada on obecnie tylko wartość w wysokości
3600 f. szt. w kapitale trwałym + 400 f. szt. w pieniądzu. Je
żeli zachodzi potrzeba poczynienia napraw i jeżeli rozmiary
ich nie są większe od przeciętnych, to wydatki na te naprawy
nie są niczym innym jak wkładem kapitału, dokonanym przez
kapitalistę dopiero w późniejszym terminie. Możemy sprawę
tak potraktować, jak gdyby kapitalista, szacując wartość swego
wkładu kapitałowego, o ile wchodzi ona do rocznego pro
duktu towarowego, wliczył do niej od razu koszty napraw,
tak że są one objęte przez amortyzację wynoszącą 1/10 warto
ści kapitałowej. (Jeżeli potrzeba napraw jest w rzeczywistości
niższa od przeciętnej, to kapitalista zyskuje na tym, jeżeli zaś
jest wyższa - traci. Wyrównuje się to jednak, gdy chodzi o ca
łą klasę kapitalistów czynnych w tej samej gałęzi przemysłu).
W każdym razie, chociaż roczny popyt ze strony kapitalisty,
przy jednym w ciągu roku obrocie całego jego kapitału, pozo
staje 5000 f. szt., czyli równa się wyłożonej pierwotnie war
tości kapitałowej, to jednak wzrasta on w stosunku do obro
towej części kapitału, natomiast zmniejsza się stale w stosun
ku do jego części trwałej.
Przejdźmy teraz do reprodukcji. Załóżmy, że kapitalista
spożywa całą wartość dodatkową p i przekształca znów w ka
pitał produkcyjny tylko pierwotną wartość kapitałową K. Te
raz popyt ze strony kapitalisty równa się pod względem war
tości jego podaży. Jednakże nie pod względem ruchu jego ka
pitału; jego popyt jako kapitalisty wynosi tylko 4/ 5 jego poda
ży (pod względem wielkości w artości); 1/5 konsumuje on jako
niekapitalista, nie z tytułu swych funkcji kapitalisty, lecz na
swe potrzeby osobiste lub dla przyjemności.
W procentowym ujęciu rachunek jego będzie wtedy wyglą
dał, jak następuje:
Jego popyt jako kapitalisty
= 100, podaż = 120
Jego popyt jako człowieka
oddanego uciechom życia
= 20, podaż = —
Suma popytu = 120, podaży = 120
Założenie to równa się założeniu, że produkcja kapitalistycz
na nie istnieje, a więc nie istnieje też sam kapitalista przemy
słowy. Założenie bowiem, że motywem napędowym jest oso
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biste spożycie, a nie właśnie bogacenie się, usuwa samą pod
stawę kapitalizmu.
Ale ponadto założenie takie jest również technicznie nie
możliwe. K apitalista musi nie tylko twor z yć kapitał rezerwo
wy na wypadek wahań cen i aby móc wyczekać najkorzystniej
szej koniunktury dla kupna i sprzedaży; musi on akumulo
wać kapitał, aby móc w ten sposób rozszerzać produkcję
i wprowadzać udoskonalenia techniczne do organizmu wy
twórczego.
Aby akumulować kapitał, musi on przede wszystkim pewną
część wartości dodatkowej, która napływa mu w formie pie
niężnej z cyrkulacji, wyłączyć z cyrkulacji i gromadzić jako
skarb, aż osiągnie ona rozmiary niezbędne do rozszerzenia
starego przedsiębiorstwa lub założenia nowego przedsiębior
stwa obok starego. Dopóki trw a tworzenie skarbu, dopóty nie
zwiększa to popytu ze strony kapitalisty; pieniądz jest unie
ruchomiony; nie odciąga z rynku towarowego żadnego ekwi
walentu w towarze za ten ekwiwalent pieniężny, który został
odciągnięty z rynku w zamian za dostarczony towar.
N ie bierzmy tu pod uwagę kredytu; a należy to do dziedzi
ny kredytu, gdy kapitalista np. w miarę tego, jak gromadzą
mu się pieniądze, deponuje je w banku na oprocentowanym
rachunku bieżącym.

R O Z D Z IA Ł PIĄTY

Czas obiegu 8
Ruch kapitału przez sferę produkcji oraz przez dw ie fazy
sfery cyrkulacji odbyw a się, jak w idzieliśmy, w pew nej czaso
wej kolejności. Czas przebyw ania kapitału w sferze produkcji
stanow i jego czas produkcji, czas przebyw ania w sferze cyrku
lacji stanow i jego czas cyrkulacji, czyli obiegu. Łączny więc
czas, w ciągu którego kapitał dokonyw a swego ruchu okręż
nego, rów na się sumie czasu produkcji i czasu obiegu.
Czas produkcji obejmuje, rzecz naturalna, okres procesu p ra
cy, lecz okres procesu pracy nie obejm uje całego czasu pro
dukcji. N ależy sobie przede wszystkim przypomnieć, że część
kapitału stałego istnieje w postaci środków pracy, jak maszy
ny, budynki itp., które aż po kres swego żyw ota służą d o ta 
kich samych, wciąż o d nowa pow tarzających się procesów p ra
cy. Periodyczne przerw y w procesie pracy, np. w nocy, prze
ryw ają w praw dzie funkcjonow anie tych środków pracy, nie
przeryw ają jednak ich przebyw ania w miejscu produkcji. Po
zostają one tam nie tylko w tedy, kiedy funkcjonują, lecz rów 
nież i w tedy, kiedy nie funkcjonują. Z drugiej strony, k apita
lista musi mieć w pogotow iu określony zapas surowców i m a
teriałów pomocniczych, aby proces produkcji przez czas kró
tszy lub dłuższy mógł się odbyw ać w ustalonej uprzednio
skali, niezależnie od przypadkowości codziennej podaży na
rynku. Ó w zapas surowców itp. jest produkcyjnie konsumo
w any jedynie stopniowo, po trochu. D latego też zachodzi róż
nica pom iędzy jego czasem produkcji 9 a czasem jego funkcjo8 O d tą d ręk o p is IV .
9
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naw ania. A zatem czas produkcji środków produkcji obejm uje
w ogóle: 1. czas, w którym funkcjonują one jako środki pro
dukcji, a więc służą w procesie p ro d u k cji; 2. przerwy, podczas
których ustaje proces produkcji, a w ięc rów nież funkcjonow anie
włączonych doń środków produkcji; 3. czas, w którym środki
te znajdują się w praw dzie w pogotow iu jako w arunki procesu,
a zatem reprezentują już kapitał produkcyjny, a le nie weszły
jeszcze d o procesu produkcji.
Różnica, którą rozpatryw aliśm y dotychczas, stanowi w każ
dym w ypadku różnicę pom iędzy czasem przebyw ania kapitału
produkcyjnego w sferze produkcji a czasem jego przebyw ania
w procesie produkcji. Jednakże sam proces produkcji może
wymagać przerw w procesie pracy, a przeto również i w cza
sie pracy, przerw , podczas których przedm iot pracy poddany
zostaje działaniu procesów fizycznych bez dalszego zastoso
w ania pracy ludzkiej. W tym w ypadku proces produkcji,
a więc i funkcjonow anie środków produkcji trw a dalej, mimo
że w procesie pracy, a zatem i w funkcjonow aniu środków pro
dukcji jako środków pracy nastąpiła przerw a. D otyczy to np.
zboża, k tó re zasiano, w ina, które ferm entuje w piwnicy, m a
teriału pracy w w ielu m anufakturach, jak np. w garbarniach,
w których m ateriał p o ddaje się działaniu procesów chemicz
nych. Czas produkcji jest tu dłuższy niż czas pracy. Różnicę
pom iędzy nimi stanow i nadw yżka czasu produkcji ponad czas
pracy. N adw yżka ta polega zaw sze na tym, że k ap itał pro d u k 
cyjny przebywa w sferze produkcji w postaci utajonej, nie
funkcjonując w samym procesie produkcji, albo też że funkcjo
nuje w procesie produkcji, lecz nie znajduje się w procesie
pracy.
O w a część utajonego kapitału produkcyjnego, k tó ra znajdu
je się tylko w pogotow iu jako w arunek procesu produkcji, np.
baw ełna, węgiel itp. w przędzalni, nie działa ani jako czynnik
tw orzenia produktu, ani też jako czynnik tw orzenia wartości.
Jest kapitałem leżącym bezczynnie, chociaż bezczynność ta sta
nowi w arunek nieprzerw anego toku procesu produkcji. Budyn
ki, aparaty itp., potrzebne jako składnice zapasu produkcyjne
go (kapitału utajonego), są w arunkam i procesu produkcji
i dlatego stanow ią części składow e w yłożonego kapitału pro
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dukcyjnego. Spełniają swą funkcję chronienia elem entów pro
dukcji w stadium wstępnym. Jeżeli potrzebne tu są procesy
pracy, to wyw ołują one podrożenie surowca itp., są jednak
pracam i produkcyjnym i i tw orzą w artość dodatkow ą, gdyż
część tej pracy, jak wszelkiej innej pracy najemnej, nie jest
opłacana. N orm alne przerw y w całym procesie produkcji,
a więc okresy, w których kapitał produkcyjny nie funkcjonuje,
nie w ytw arzają ani wartości, ani też wartości dodatkow ej.
Stąd też bierze się dążenie do w prow adzenia pracy nocnej
(księga I, rozdz. V III, 4). - T akie przerw y w czasie pracy,
przez które przedm iot pracy musi przejść podczas samego pro
cesu produkcji, nie tw orzą ani wartości, ani w artości d o d atk o 
w ej; przyczyniają się jednak do stw orzenia produktu, stanow ią
część jego życia, proces, przez który musi on przejść. W artość
aparatów etc. przechodzi na produkt w stosunku do całego
czasu, w ciągu którego one funkcjonują; d o tego stadium do
prow adziła prod ukt sama praca i korzystanie z tych aparatów
jest w takim samym stopniu w arunkiem produkcji, jak rozpy
lenie pewniej części bawełny, która nie w chodzi do p roduktu,
lecz mimo to przenosi nań swoją wartość. D ru g a część utajo
nego kapitału, jak budynki, maszyny itp., tj. środki pracy, któ
rych funkcjonow anie przeryw ają jedynie norm alne pauzy w
procesie produkcji - nienorm alne przerw y spow odow ane przez
ograniczenie produkcji, kryzysy itp. stanow ią czyste straty dołącza do produktu swą wartość, mimo że n ie uczestniczy
w w ytw arzaniu p roduktu; cała wartość, którą ta część kapita
łu dołącza do produktu, wyznaczona jest przez przeciętny okres
jej istnienia; traci ona swą wartość, ponieważ traci w artość
użytkową, zarów no w tedy, kiedy funkcjonuje, jak i w tedy, kie
dy nie funkcjonuje.
W reszcie w artość tej części kapitału stałego, k tó ra znajduje
się nadal w procesie produkcji, mimo że proces pracy został
przerw any, zjaw ia się ponow nie w wytw orze procesu produ
kcji. Sama praca spraw iła, że środki produkcji znalazły się tu
w w arunkach, w których same przez się przechodzą przez p e
w ne procesy naturalne, przynoszące w wyniku określony efekt
użyteczny lub zm ianę formy ich w artości użytkowej. Praca zaw 
sze przenosi na produkt w artość środków produkcji, jeżeli
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zużywa je rzeczywiście w sposób celowy, jako środki produkcji.
N ie odgryw a przy tym żadnej roli, czy praca w celu osiągnię
cia takiego efektu musi bez przerw y oddziaływ ać n a przed
miot pracy za pomocą środków pracy, czy też m a dać tylko
pierwszy im puls, umieszczając środki produkcji w w arunkach,
w których ulegają one zam ierzonem u przeobrażeniu same przez
się, bez dalszego w spółudziału pracy, jedynie pod wpływem
procesów naturalnych.
N iezależnie o d tego, co jest przyczyną nadw yżki czasu pro
dukcji ponad czas pracy - czy to, iż środki produkcji stanow ią
jedynie utajony kapitał produkcyjny, a więc znajdu ją się dopiero
we wstępnym stadium rzeczywistego procesu produkcji, czy to,
że w obrębie procesu produkcji ich w łasne funkcjonow anie zo
staje w strzym ane n a skutek przerw zachodzących w tym proce
sie, czy też w reszcie to, że sam proces produkcji w ym aga przerw
w procesie pracy - w żadnym z tych w ypadków środki p ro d u k 
cji nie w chłaniają pracy. A skoro nie w chłaniają pracy, to nie
w chłaniają też pracy dodatkow ej. D latego też k ap itał produk
cyjny nie pom naża swej w artości tak długo, jak długo znajdu
je się on w tej części swego czasu produkcji, k tó ra stanowi
nadw yżkę ponad czas pracy - bez w zględu na to, jak dalece
urzeczywistnienie procesu pom nażania w artości nieodłączne jest
o d tych jego przerw . Rozum ie się, że im bardziej czas pro
dukcji i czas pracy pokryw ają się ze sobą, tym większa jest
produkcyjność oraz pom nażanie w artości danego kapitału pro
dukcyjnego w danym okresie czasu. Stąd tendencja produkcji
kapitalistycznej, aby m ożliwie najbardziej skrócić nadw yżkę
czasu produkcji ponad czas pracy. Chociaż czas produkcji ka
pitału może różnić się od jego czasu pracy, to jednak zaw iera
on zaw sze w sobie ten czas pracy, a nadw yżka stanow i naw et
w arunek procesu produkcji. Czas produkcji jest tedy zawsze
czasem, w ciągu którego kapitał produkuje wartości użytko
w e oraz pom naża swą w artość, a więc funkcjonuje jako kapi
tał produkcyjny, chociaż czas produkcji obejmuje również
i ten czas, w ciągu którego kapitał bądź znajduje się w stanie
utajonym , bądź też produkuje nie pom nażając swej wartości.
W obrębie sfery cyrkulacji kapitał przebywa jako kapitał
tow arow y i k apitał pieniężny. O b a procesy cyrkulacji kapitału
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polegają na jego przem ianie z form y tow arow ej w form ę pie
niężną i z form y pieniężnej w form ę tow arow ą. Okoliczność,
że przem iana tow aru w pieniądz jest tu zarazem realizacją za
w artej w tow arze w artości dodatkow ej i że przem iana pienią
dza w tow ar jest zarazem przem ianą lub pow rotną przem ianą
w artości kapitałow ej w postać elem entów jej produkcji, nie
zm ienia w niczym faktu, że procesy te, jako procesy cyrkula
cji, są procesami prostej m etam orfozy tow arów .
Czas obiegu i czas produkcji wzajem nie się wykluczają.
W czasie swego obiegu kapitał nie funkcjonuje jako kapitał
produkcyjny i dlatego nie w ytw arza ani tow aru, ani w artości
dodatkow ej. Jeżeli rozpatrujem y ruch okrężny w jego naj
prostszej formie, kiedy za każdym razem cała w artość k apita
łow a przechodzi łącznie z jednej fazy w drugą, to w idać od
razu, że proces produkcji - a więc rów nież sam opom nażanie
w artości kapitału - zostaje przerw any na cały czas jego obiegu
i że zależnie o d długości czasu obiegu wznow ienie procesu pro
dukcji następow ać będzie szybciej lub w olniej. Jeżeli natom iast
różne części kapitału odbyw ają ruch okrężny jedna po drugiej,
tak że ruch okrężny całej w artości kapitałow ej dokonuje się
stopniow o w ruchu okrężnym różnych jej części, to jest rzeczą
oczywistą, że im dłużej części składow e w artości kapitałow ej
pozostają nieprzerw anie w sferze cyrkulacji, tym mniejsza jest
ta jej część, która funkcjonuje nieprzerw anie w sferze pro
dukcji. Rozszerzenie i skrócenie czasu obiegu d ziała przeto
jako negatyw na granica na skrócenie lub rozszerzenie czasu
produkcji, czyli na zakres, w jakim kapitał określonej w iel
kości funkcjonuje jako kapitał produkcyjny. Im bardziej me
tam orfozy cyrkulacji kapitału są tylko idealne, tj. im bardziej
czas obiegu staje się równy zeru lub zbliża się do zera, w tym
większym stopniu funkcjonuje kapitał, tym większa staje się
jego produkcyjność i sam opom nażanie jego wartości. Jeżeli np.
kapitalista pracuje na zamówienie, tak że zapłata następuje
przy dostarczeniu produktu, i jeżeli zapłatę otrzym uje on w
postaci potrzebnych mu śro d k ó w produkcji - to czas cyrkula
cji zbliża się do zera.
Czas obiegu kapitału ogranicza tedy w ogóle jego czas p ro 
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dukcji, a zatem i proces pom nażania wartości. O granicza go
mianowicie proporcjonalnie d o swej długości. Czas obiegu mo
że się jednak zwiększać lub zmniejszać w bardzo różnym stop
niu i dlatego w bardzo różnym stopniu może ograniczać czas
produkcji kapitału. E konom ia polityczna jednak dostrzega tu
jedynie objaw y zewnętrzne, a m ianow icie tylko w pływ czasu
obiegu na proces pom nażania w artości kapitału w ogóle. Ujem 
ny ten w pływ ujmuje jako dodatni, gdyż następstw a jego są
dodatnie. Tym uporczywiej chw yta się tego pozoru, gdyż zda
je się on dostarczać dow odu, że kapitał posiada jakieś mi
styczne źródło sam opom nażania wartości, niezależnie o d pro
cesu produkcji, a zatem niezależnie od wyzysku pracy, źródło,
które płynie doń ze sfery cyrkulacji. Zobaczymy później, jak
naw et naukow a ekonom ia daje się zwieść przez ten pozór. N a
jego wzmocnienie w pływ ają - jak się to rów nież okaże - róż
ne zjaw iska: 1. K apitalistyczny sposób obliczania zysku, m a
jący to do siebie, że przyczyna negatyw na figuruje jako przy
czyna pozytywna, dla kapitałów bowiem ulokowanych w róż
nych sferach, różniących się jedynie czasem obiegu, dłuższy
czas obiegu działa jako podstaw a d o podniesienia cen, sło
wem, jako jedna z podstaw do w yrów nania zysków. 2. Czas
obiegu stanow i tylko m om ent czasu o b ro tu ; ten ostatni zaś
obejm uje czas produkcji czy też reprodukcji. To, co jest wyni
kiem czasu produkcji czy też reprodukcji, zdaje się być wy
nikiem czasu obiegu. 3. Przem iana tow arów w kap itał zmien
ny (w płacę roboczą) jest uw arunkow ana ich uprzednią prze
m ianą w pieniądz. A zatem przy akum ulacji kapitału prze
m iana w dodatkow y kapitał zm ienny odbyw a się w sferze cyr
kulacji, czyli w czasie obiegu. D latego też akum ulacja ta zd a
je się być wynikiem czasu obiegu.
W obrębie sfery cyrkulacji k ap itał przechodzi, w takiej
lub innej kolejności, przez dw ie przeciw staw ne fazy: T - P
i T -P . Czas obiegu kap itału rozpada się więc również na
dw ie części: na czas potrzebny do jego przem iany z tow aru
w pieniądz oraz na czas potrzebny do jego przem iany z pie
niądza w tow ar. Już z analizy prostej cyrkulacji tow arów (księ
ga I, rozdz. III) w iadom o, że T -P , sprzedaż, jest n ajtru d 
niejszą częścią jego m etam orfozy i dlatego w zwykłych w a
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runkach zajm uje większą część czasu obiegu. Jako pieniądz
wartość znajduje się w form ie, w której zawsze może być wy
m ieniona. Jako tow ar musi ona dopiero poprzez przem ianę w
pieniądz przybrać tę postać bezpośrednio wym ienialną, a więc
postać, w której byłaby zawsze gotow a do działania. Jednakże
w fazie P - T procesu cyrkulacji kap itału chodzi o jego prze
m ianę w tow ary, które stanow ią określone elementy kapitału
produkcyjnego w danym przedsiębiorstwie. M oże się zdarzyć,
iż środków produkcji nie m a n a rynku, że trzeba je dopiero
w yprodukow ać lub sprow adzić z odległych rynków, bądź też
że w zwykłej ich podaży pow stały niedobory, nastąpiła zm ia
na cen itp. - słowem, może zaistnieć m nóstw o okoliczności,
których nie dostrzega się w prostej zm ianie form y P -T , lecz
które i w tej części fazy cyrkulacji w ym agają krótszego lub
dłuższego czasu. Podobnie ja k T - P i P - T oddzielone są
od siebie w czasie, mogą one też być oddzielone od siebie
w przestrzeni, rynek zakupów i rynek sprzedaży mogą się znaj
dow ać w różnych miejscach. Jeżeli chodzi np. o fabryki, to
dokonujący zakupów i sprzedaw ca są naw et często różnymi
osobami. Przy produkcji tow arow ej cyrkulacja jest rów nie nie
odzow na jak sama produkcja, przeto i agenci cyrkulacji są
równie niezbędni jak agenci produkcji. Proces reprodukcji
obejm uje obie funkcje kapitału, a więc także konieczność re
prezentow ania tych funkcji bądź przez samego kapitalistę,
bądź też przez robotnika najemnego, agenta kapitalisty. D aje
to jednak równie mało podstaw do tego, by mieszać agentów
cyrkulacji z agentam i produkcji, jak i do tego, by mieszać fun
kcje kapitału tow arow ego i kapitału pieniężnego z funkcjami
kapitału produkcyjnego. Agenci cyrkulacji muszą być opłaca
ni przez agentów produkcji. Jeżeli zaś kapitaliści, którzy kupu
ją jeden od drugiego i w zajem nie sobie sprzedają, nie stw a
rzają przez a k t ten ani produktów , ani wartości, to nic się nie
zmienia, gdy rozm iary ich przedsiębiorstw um ożliw iają im
i zm uszają ich do przerzucenia tych funkcji na inne osoby.
W niektórych przedsiębiorstw ach opłaca się tych, co dokonują
zakupów i sprzedaży, tantiem am i, udziałam i w zysku. Frazes,
jakoby byli oni opłacani przez konsumentów, nic nie wyjaśnia.
Konsumenci mogą płacić tylko o tyle, o ile sami jako agenci
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produkcji w ytw arzają ekw iw alent w postaci tow arów lub
przywłaszczają go sobie, zabierając go agentom produkcji czy to na zasadzie tytułu praw nego (jako ich w spólnicy itp.),
czy też w zam ian za osobiste usługi.
Pomiędzy T - P i P - T zachodzi różnica, która nie ma
nic w spólnego z różnicą formy tow aru i pieniądza, lecz wyni
ka z kapitalistycznego charakteru produkcji. Z arów no T -P ,
jak i P - T są same w sobie jedynie przem ianam i danej w ar
tości z jednej form y w drugą. A le T '- P ' jest zarazem reali
zacją zaw artej w T ' w artości dodatkow ej. N ie tak m a się spra
w a z P -T . D latego też sprzedaż jest w ażniejsza o d kupna.
W norm alnych w arunkach P - T jest aktem niezbędnym do po
m nożenia w artości w yrażonej w P, nie jest jednak realizacją
w artości dodatkow ej; jest w stępem d o jej produkcji, nie zaś
końcowym efektem tej produkcji.
D la cyrkulacji kapitału tow arow ego T '- P ' istnieją okre
ślone granice ustanow ione przez samą form ę istnienia tow a
rów, przez ich istnienie w charakterze w artości użytkowych.
W artości użytkowe są z natury rzeczy przemijające. Jeżeli więc
w ciągu pewnego czasu nie w chodzą do konsumpcji produk
cyjnej lub indyw idualnej, w zależności od swego przeznacze
nia, jeżeli więc, innymi słowy, nie zostaną w określonym cza
sie sprzedane, to ulegają zepsuciu i w raz z u tratą w artości
użytkowej przestają być nosicielami wartości wymiennej. Prze
p ad a zaw arta w nich w artość kapitałow a w raz z narosłą w ar
tością dodatkow ą. W artości użytkowe o tyle tylko pozostają
nosicielam i trw ającej latam i i samopomnażającej się w artości
kapitałow ej, o ile się je stale odnaw ia i reprodukuje, o ile się
je stale zastępuje nowymi w artościam i użytkowymi tego sa
mego lub innego rodzaju. A le sprzedaż ich w formie gotowych
tow arów , a zatem ich wejście za pośrednictw em sprzedaży do
konsumpcji produkcyjnej lub indyw idualnej, stanow i odnaw ia
jący się wciąż w arunek ich reprodukcji. W ciągu określonego
czasu muszą one zmienić swą daw ną form ę użytkową, aby d a
lej istnieć w nowej. W artość w ym ienna może się zachować je
dynie przez takie nieustanne odnaw ianie swego ciała. W ar
tości użytkowe różnych tow arów psują się szybciej lub w ol
niej; dlatego też pom iędzy ich produkcją a konsum pcją może
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upłynąć dłuższy lub krótszy okres. M ogą więc one, n ie ulega
jąc zniszczeniu, przez czas krótszy lub dłuższy pozostaw ać ja
ko kapitał tow arow y w fazie cyrkulacji T -P , m ogą jako to
wary znieść krótszy lub dłuższy czas obiegu. G ranica, którą
czasowi obiegu kapitału tow arow ego zakreśla psucie się same
go ciała tow aru, stanowi absolutną granicę tej części czasu
obiegu lub tego czasu obiegu, w ciągu którego kapitał tow a
rowy może istnieć qua [jako] kapitał tow arow y. Im szybciej
jakiś tow ar ulega zepsuciu, im prędzej zatem musi być spożyty,
a więc i sprzedany po w yprodukow aniu, na tym mniejszą od
ległość od miejsca produkcji m ożna go przenosić, tym węższa
przestrzennie jest sfera jego cyrkulacji, tym bardziej lokalny
charakter m a jego rynek zbytu. T oteż im bardziej nietrw ały
jest jakiś tow ar, im bardziej jego fizyczne właściwości ograni
czają czas jego obiegu jako tow aru, tym mniej nadaje się on
d o tego, aby być przedm iotem produkcji kapitalistycznej. Mo
że się nim stać tylko w miejscach gęsto zaludnionych lub też
w m iarę tego, jak w raz z rozwojem środków transportu zm niej
szają się odległości. K oncentracja produkcji jakiegoś artykułu
w nielicznych rękach i w miejscowościach gęsto zaludnionych
może jednak stworzyć stosunkowo znaczny rynek także dla
takich artykułów ; na przykład produkty w ielkich brow arów ,
farm mlecznych itp.

R O Z D Z IA Ł SZÓSTY

Koszty cyrkulacji
I. Czyste koszty cyrkulacji
1.

Czas

kupna

i

sprzedaży

Przem iany form y kapitału z tow aru w pieniądz i z pienią
dza w tow ar są zarazem handlow ym i transakcjam i kapitali
sty, aktam i kupna i sprzedaży. Subiektywnie, z punktu w i
dzenia kapitalisty, czas, w ciągu którego dokonują się ow e
przem iany form y kapitału, stanow i czas kupna i czas sprzeda
ży, czas, w którym kapitalista funkcjonuje na rynku jako sprze
daw ca i nabywca. Podobnie jak czas obiegu kapitału stanow i
pew ną konieczną część jego czasu reprodukcji, tak też czas,
w ciągu którego kapitalista kupuje i sprzedaje, penetruje ry
nek, stanow i nieodzow ną część tego czasu, w którym funkcjo
nuje on jako kapitalista, tj. jako uosobienie kapitału. Stano
wi część tego czasu, w którym kapitalista załatw ia swe inte
resy.
{Ponieważ założyliśmy, że tow ary kupuje się i sprzedaje
w edług ich wartości, to przy aktach tych chodzi jedynie o prze
kształcenie tej samej w artości z jednej form y w drugą, z formy
tow arow ej w form ę pieniężną i z formy pieniężnej w form ę
tow arow ą - o zm ianę stanu. Jeżeli tow ary sprzedaje się w ed
ług ich wartości, to wielkość w artości zarów no w ręku naby
wcy, jak i sprzedaw cy pozostaje niezm ieniona; zm ienia się
tylko form a jej istnienia. Jeżeli zaś tow arów nie sprzedaje się
w edług ich wartości, to suma przekształconych wartości po
zostaje niezm ieniona; to, co dla jednej strony stanow i plus,
stanow i dla drugiej minus.
M etam orfozy T —P i P - T są jednak transakcjam i, które
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zaw ierają z e sobą nabyw ca i sprzedaw ca; muszą oni mieć czas
n a to, aby dojść do porozum ienia, zwłaszcza że toczy się tutaj
w alka, w której każda ze stron pragnie przechytrzyć drugą,
i że stoją naprzeciw siebie ludzie interesu, a „w hen G reek
meets G reek, then comes the tug of w ar” [gdy G rek spotyka
się z G rekiem , dochodzi d o zażartej walki] [9]. Z m iana formy
w ym aga czasu i siły roboczej, nie po to jednak, by wytworzyć
wartość, lecz po to, by dokonać przekształcenia w artości z jed
nej formy w inną; nic tu nie zm ieniają usiłow ania obu stron
zmierzających do przywłaszczenia sobie przy tej okazji do
datkow ej ilości wartości. Praca ta, którą powiększają jeszcze
obustronne złośliwe intencje, rów nie nie tw orzy w artości, jak
praca w ykonyw ana przy prow adzeniu procesu sądowego n ie
zwiększa w artości spornego obiektu. Z pracą tą - a stanowi
ona nieodzowny m om ent kapitalistycznego procesu produkcji
jako całości, przy czym proces ten obejmuje rów nież cyrkula
cję lub też jest przez nią objęty - rzecz się m a tak samo jak
z pracą przy spalaniu jakiejś substancji, zużywanej do w y
tw arzania ciepła. P raca spalania nie w ytw arza ciepła, mimo
że jest nieodzownym momentem procesu spalania. A by np.
w ęgiel mógł być użyty jako paliw o, m usim y połączyć go z tle
nem, a przeto przekształcić go ze stanu stałego w stan lotny
(albow iem w dw utlenku węgla, rezultacie spalania, węgiel
znajduje się w stanie lotnym ), a więc spow odow ać zm ianę fi
zycznej form y istnienia, czyli stanu fizycznego. N ow e połącze
nie musi być poprzedzone przez rozłączenie cząsteczek węgla,
które tw orzą zw artą całość, i przez rozbicie samych cząsteczek
w ęgla na poszczególne atomy. W ym aga to pewnego nakładu
energii, k tó ra zatem nie przekształca się w ciepło, lecz pow sta
je jego kosztem. Jeżeli tedy posiadacze tow arów nie są ka
pitalistam i, lecz samodzielnymi bezpośrednim i producentam i,
to czas zużyty przez nich na kupno i sprzedaż stanowi p o trą
cenie z ich czasu pracy - i dlatego starali się oni zaw sze (za
rów no w starożytności, jak i w średniowieczu) odkładać po
dobne operacje na dni świąteczne.
Rozmiary, jakie w ymiana tow arów przybiera w rękach ka
pitalistów , nie mogą oczywiście przekształcić tej pracy, nie
tworzącej w artości, lecz pośredniczącej jedynie w zm ianie form
11 - M arks, E n gels - D z ie ła t. 24
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wartości, w pracę tw orzącą w artość. Cud takiego przeistocze
nia nie może się też dokonać w drodze transpozycji, tj. w sku
te k te g o , że kapitaliści przemysłowi zam iast wykonywać oso
biście ow ą „pracę spalania” uczynią ją wyłącznym zajęciem
-opłacanych przez siebie osób trzecich. O w e osoby trzecie nie
będą oczywiście oddaw ały im do dyspozycji swej siły roboczej
d la ich beaux yeux [pięknych oczu]. Poborcę renty jakiegoś
w łaściciela ziemskiego lub gońca bankow ego m ało w zrusza
okoliczność, że ich praca naw et o grosz nie pow iększa ani ren
ty , ani też ilości złotych m onet przenoszonych w orkam i do in
nego b an k u } 10.
D la kapitalisty, który każe innym pracować n a siebie, kup
no i sprzedaż staje się podstaw ow ą funkcją. Poniew aż przy
w łaszcza on sobie prod u k t w ielu na szerszą społeczną skalę,
musi go też sprzedaw ać n a ta k ą samą skalę, potem zaś prze
kształcać z pow rotem z pieniądza w elementy produkcji. A le
ta k jak przedtem , czas kupna i sprzedaży nie tw orzy wartości.
Z łudzenie stw arza tutaj funkcjonow anie kapitału kupieckiego.
N ie w dając się tu wszakże w szczegóły, możemy stwierdzić,
że jedno nie ulega w ątpliw ości: jeżeli jakaś funkcja, sama
przez się nieprodukcyjna, stanow iąca jednak konieczny mo
ment reprodukcji, przekształca się w skutek podziału pracy
z ubocznej czynności w ielu w w yłączną czynność niewielu,
w ich odrębne zajęcie, to w skutek tego nie zm ienia się sam
charakter tej funkcji. ]eden kupiec (rozpatryw any tu tylko ja
ko agent przem iany formy tow arów , tylko jako nabyw ca
i sprzedaw ca) może przez swoje operacje skrócić czas, który
w ielu producentów traciło na kupno i sprzedaż. M ożna go
w tedy traktow ać jak maszynę, która zmniejsza bezużyteczne
w ydatkow anie energii, czyli zw alnia czas dla p ro d u k cji11.
10 U stępy w naw iasach klam row ych w z ię to z przypisu znajdującego s ię na koń
cu rękopisu V III.
11 „K o sz ty h a n d lo w e, ch ociaż są n ieo d zo w n e, n a leży uznać za u cią żliw y w yd a
tek ”

(Q u esn ay, " A n alyse du Tableau

E c o n o m iqu e ” , w yd .

D a ir e ,

„ P h y sio cra tes” ,

część I, Paryż 1846, str. 7 1 ). W e d łu g Q uesn aya „ z y sk ” , który przynosi konkurencja
m iędzy kupcam i, w skutek tego m ia n o w ic ie , ż e zm usza ich, aby
m niejszym zarobku lub zysku...
sprzedającego z pierw szej
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A by uprościć spraw ę (albow iem dopiero później będziemy
rozpatryw ać kupca jako kapitalistę oraz k apitał kupiecki), za
kładam y, że ów agent kupna i sprzedaży jest człowiekiem
sprzedającym swoją pracę. W ydatkuje on swoją siłę roboczą
i swój czas pracy na operacje T - P i P -T . Żyje w ięc z te
go tak samo, jak kto inny żyje np. z przędzenia lub z sporzą
dzania pigułek. W ykonuje konieczną czynność, gdyż sam p ro 
ces reprodukcji obejmuje funkcje nieprodukcyjne. Pracuje jak
inni, lecz treść jego pracy nie tw orzy ani wartości, ani pro
duktu. O n sam należy do faux frais [nieprodukcyjnych, le c z
niezbędnych kosztów] produkcji. Pożytek, jaki przynosi, nie
polega na przem ianie nieprodukcyjnej funkcji w produkcyjną
czy też nieprodukcyjnej pracy w produkcyjną. Byłby to cud,
gdyby takie przeniesienie funkcji mogło w yw ołać po d o b n ą
przemianę. Pożytek, jaki przynosi, polega raczej na tym, że
ta nieprodukcyjna funkcja pochłania mniejszą część siły robo
czej i czasu pracy społeczeństwa. A le pójdźm y jeszcze dalej.
Załóżmy, że człowiek ten jest po prostu robotnikiem najem 
nym, niechby naw et lepiej płatnym . N iezależnie jednak od
wysokości otrzym ywanego przezeń w ynagrodzenia, jako ro
botnik najemny pracuje on przez pew ną część sw ego czasu za
darm o. Być może, iż otrzym uje dziennie w artość produktu
ośmiu godzin pracy, pracuje zaś przez dziesięć godzin. D w ie
godziny wykonywanej przez niego pracy dodatkow ej tak samo
nie w ytw arzają wartości, jak i osiem godzin jego pracy nie
zbędnej, mim o że na skutek tych ośmiu godzin pracy niezbęd
nej otrzym uje on część produktu społecznego. Po pierwsze, te
raz jak i przedtem , jeśli rozpatryw ać rzecz w skali społecznej,
siłę roboczą zużywa się w ciągu dziesięciu godzin tylko na
w zakresie kosztów handlow ych n ie jest rea ln ym p r o d u k te m

ani też pom nożeniem

bogactw a uzyskanym

przez h a n d el, bez w zględu na to , czy b ęd ziem y rozpatryw ali

hand el

w ym ianę,

z n im i”

jako

zw ykłą

n ie za le ż n ie

od

kosztów transportu, czy też

łącznie

(str. 145, 1 46). " K oszty h and low e ponoszą zaw sze sprzedaw cy produktów ,

którzy uzyskaliby pełn ą cenę płaconą przez nabyw ców , gdyby n ie b yło k o sztó w p o 
śred n ictw a”
jącym i

(str. 163)

zarobki,

kupcy

„ W ła śc ic ie le ziem scy i producenci są «salariants»
są

«salaries»

[pobierającym i

zarobki"

[w ypłaca

(Q u esn a y ,

D ia lo 

gues sur le Com m e rce e t sur les T ravaux d es A r tisa n s” , w yd. D a ir e , „Physiocrate s ” , część I, Paryż 1846, st r. 164).
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tę funkcję cyrkulacji. N ie m ożna jej zastosować do niczego in 
nego, nie można jej zastosować do pracy produkcyjnej. Po dru
gie zaś, społeczeństwo nie opłaca owych dwóch godzin pracy
dodatkow ej, chociaż zostały one w ydatkow ane przez osobę
pracującą w ciągu tego czasu. Społeczeństwu nie przynosi to
ani dodatkow ego produktu, ani też dodatkow ej wartości. Jed 
nakże koszty cyrkulacji, które osoba ta reprezentuje, zm niej
szają się o piątą część, z dziesięciu do ośmiu godzin. Społe
czeństwo nie płaci żadnego ekw iw alentu za p ią tą część tego
rzeczywistego czasu cyrkulacji, której agentem jest ow a oso
ba. Jeżeli jednak z usług tego agenta korzysta kapitalista, to
nieopłacenie owych dwóch godzin zmniejsza koszty cyrkulacji
jego kapitału, stanow iące potrącenie z jego dochodu. D la ka
pitalisty jest to pozytyw na w ygrana, gdyż zwężają się dzięki
temu negatyw ne granice pom nażania w artości jego kapitału.
D opóki sam odzielni drobni wytwórcy tow arów zużywają na
kupno i sprzedaż część swego w łasnego czasu, dopóty sta
nowi to tylko bądź czas w ydatkow any w przerwach ich dzia
łalności produkcyjnej, b ąd ź też stratę części ich czasu pro
dukcji.
W każdym w ypadku czas zużyty na to stanowi koszty cyr
kulacji, które nic nie dodają do w artości ulegających prze
kształceniu. Są to koszty konieczne do przekształcenia wartości
z form y tow arow ej w form ę pieniężną. Jeżeli kapitalistyczny
wytw órca tow arów występuje jako agent cyrkulacji, różni się
on od bezpośredniego wytw órcy tow arów jedynie tym, że do
konuje sprzedaży i zakupów na szerszą skalę i dlatego w w ięk
szym zakresie funkcjonuje jako agent cyrkulacji. Jeżeli jednak
rozm iary przedsiębiorstw a zm uszają go lub pozw alają mu ku
pow ać (wynajmować) własnych agentów cyrkulacji w charak
terze robotników najemnych, to nie zm ienia to istoty rzeczy.
Siła robocza i czas pracy muszą być w pewnym stopniu wy
datkow ane na proces cyrkulacji (o ile stanowi on tylko prze
m ianę formy). Teraz jednak w ydatek ten w ystępuje jako do
datkow y w ydatek kapitałow y; część kapitału zmiennego trze
ba wyłożyć na zakup tej siły roboczej, która funkcjonuje wy
łącznie w sferze cyrkulacji. T akie wyłożenie kapitału nie stwa
rza ani produktu, ani wartości. Zmniejsza ono pro tan to [od
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pow iednio] zakres, w jakim wyłożony kapitał funkcjonuje pro
dukcyjnie. E fe k t jest taki sam, jak gdyby część produktu prze
kształcono w maszynę, która kupuje i sprzedaje pozostałą
część produktu. M aszyna ta k a stanow i potrącenie z produktu.
N ie bierze udziału w procesie produkcji, chociaż może zm niej
szyć w ydatkow aną na cyrkulację siłę roboczą itp. Stanowi po
prostu część kosztów cyrkulacji.
2. K s i ę g o w o ś ć

O prócz w ydatkow ania czasu pracy na rzeczywiste zakupy
i sprzedaże w ydatkuje się go na prow adzenie księgowości, k tó
ra pochłania nad to pracę uprzedm iotow ioną: pióra, atram ent,
papier, biurka, w ydatki biurowe. A więc na funkcję tę wy
d atkuje się, z jednej strony, siłę roboczą, z drugiej - środki
pracy. Rzecz się tu m a tak samo jak z czasem zużywanym na
kupno i sprzedaż.
K apitał jako jedność w obrębie swych ruchów okrężnych,
jako w artość znajdująca się w procesie - niezależnie od tego,
czy przebywa w sferze produkcji, czy też w obu fazach sfery
cyrkulacji - istnieje tylko idealnie w postaci pieniądza ra 
chunkowego, przede wszystkim w umyśle producenta tow arów
bądź też kapitalistycznego producenta tow arów . Księgowość,
k tó ra obejm uje też ustalanie cen lub obliczanie cen tow arów
(kalkulację cen), zapisuje te n ruch i spraw uje nad nim kon
trolę. W ten sposób ruch produkcji, a zwłaszcza pom nażania
wartości - przy czym tow ary figurują jedynie jako nosiciele
wartości, jako nazwy rzeczy, których idealne istnienie jako
w artości notow ane jest w pieniądzu rachunkow ym - uzysku
je symboliczne odbicie pojęciowe. D opóki poszczególny pro
ducent tow arów prow adzi swą księgowość bądź tylko we w ła
snej głowie (jak to robi np. chłop; dopiero rolnictw o k ap ita
listyczne w ytw arza farm era prow adzącego księgowość), bądź
też prow adzi księgę swych w ydatków , wpływów, term inów
płatności itp. tylko ubocznie, poza czasem przeznaczonym na
produkcję, dopóty rozum ie się samo przez się, że ta jego funk
cja, jak również środki pracy, które zużywa przy tym , jak
np. papier itp., są dodatkow ym zużyciem czasu pracy i środ
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ków pracy, niezbędnym w praw dzie, ale stanowiącym potrące
nie zarów no z czasu, który mógłby on zużyć produkcyjnie, jak
i ze środków pracy, które funkcjonują w rzeczywistym proce
sie produkcji i uczestniczą w tw orzeniu produktu i w a rto śc i12.
Istota samej funkcji nie zm ienia się ani w skutek rozm iarów,
jakie przybiera ona dzięki tem u, że zostaje skoncentrow ana
w ręku kapitalistycznego producenta tow arów i że z funkcji
wielu drobnych producentów towarowych staje się funkcją je d 
nego kapitalisty, funk cją pełnioną w procesie produkcji pro
w adzonym na w ielką skalę; ani też nie zm ienia się w skutek
oderw ania jej o d funkcji produkcyjnych, do których była do
datkiem , i jej usam odzielnienia się jako funkcji specjalnych
agentów, którzy ją wyłącznie wykonują.
Podział pracy, usam odzielnienie się jakiejś funkcji nie czyni
jej funkcją tw orzącą produkt i wartość, jeżeli nie była ta k ą sa
m a w sobie, a więc jeszcze zanim się usam odzielniła. G d y k a
pitalista dokonuje nowej lokaty swego kapitału, to część jego
musi przeznaczyć na najęcie księgowego itp. oraz na zakup
środków do prow adzenia księgowości. Jeżeli kapitał jego już
funkcjonuje, znajduje się w stałym procesie swej reprodukcji,
to kapitalista musi stale część produktu tow arow ego, zam ie
niając go w pieniądz, przekształcać z pow rotem w księgowe
go, subiektów itp. T a część kapitału zostaje w yłączona z pro
cesu produkcji i należy do kosztów cyrkulacji, do potrąceń
z w pływ ów ogólnych. (W łącznie z samą siłą roboczą, k tó rą za
tru d n ia się jedynie do tej funkcji).
Zachodzi jednak pew na różnica pom iędzy kosztam i wyni
kającymi z prow adzenia księgowości bądź nieprodukcyjnym
12

W w iekach średnich spotykam y się z księg o w o ścią w r o ln ictw ie tylk o po k la 

sztorach. W id z ie liśm y jednak (księga I , str. 343 * ), że już w prastarych w spólnotach
hinduskich figuruje księgow y do spraw roln ictw a. P row ad zenie ksiąg usa m o d zieln ia
się tu w w yłączną funkcję urzędnika gm iny. T ak i p o d zia ł pracy zaoszczędza czasu,
trudu, w yd atk ów , a le produkcja

i p row ad zenie

ksiąg dotyczących produkcji

rzeczy tak samo różne jak ładunek okrętow y i konsum ent.

W

o so b ie

są to

księgow ego

część s iły roboczej danej gm iny została o d cią g n ięta od produkcji, a koszty zw iąza
ne z jego d zia ła ln o ścią zw racane są n ie przez jego w łasną
trącenie z produktu gm iny. Z księgow ym

dis jak z księgow ym hinduskiej gm iny. (Z rękopisu II ).
* Patrz tom 23 n in . w y d ., str. 423. - R e d . p r z e k ł . p o lsk .
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w ydatkow aniem na to czasu pracy, z jednej strony, a koszta
mi zw iązanym i tylko z czasem kupna i sprzedaży, z drugiej.
T e ostatnie w ynikają jedynie z określonej społecznej formy
procesu produkcji, z tego, że jest to proces produkcji tow arów .
Księgowość, jako środek kontroli i myślowego ujęcia tego
procesu, staje się tym bardziej nieodzow na, im bardziej pro
ces odbyw a się w skali społecznej i zatraca czysto indyw idu
aln y charakter; staje się więc bardziej nieodzow na w produkcji
kapitalistycznej aniżeli w rozdrobnionej produkcji rzemieślni
czej i chłopskiej, bardziej nieodzow na w produkcji kolek
tywnej niż w kapitalistycznej. K aszty księgowości zmniejszają
się jednak w raz z koncentracją produkcji i im bardziej prze
kształca się ona w księgowość społeczną.
Chodzi tu tylko o ogólny charakter kosztów cyrkulacji wy
nikających ze zwykłej m etam orfozy form. W daw anie się we
w szelkie szczegółowe form y tych kosztów jest tu zbędne. A le
w jakim stopniu te funkcje, odnoszące się do dziedziny czystej
przem iany form w artości, a więc w ynikające z określonej spo
łecznej formy procesu produkcji, funkcje, które w w ypadku in
dyw idualnego producenta tow arow ego stanow ią jedynie chwi
low e i ledw o dostrzegalne momenty i przebiegają obok jego
funkcji produkcyjnych lub też splatają się z nimi - w jakim
stopniu mogą one zaćmiewać w zrok wówczas, gdy w ystępują
jako masowe koszty cyrkulacji, uw idacznia się na przykładzie
zwykłego przyjm ow ania i w ypłacania pieniędzy, w tedy gdy
operacje te usam odzielniają się i koncentrują na w ielką skalę
jako w yłączne funkcje banków itp. lub też kasjera w przed
siębiorstw ie indyw idualnym . N ie w olno jednak zapom inać, że
zm iana postaci owych kosztów cyrkulacji nie zm ienia ich cha
rakteru.
3. P i e n i ą d z

N iezależnie o d tego, czy jakiś pro d u k t zostaje wytworzony
jako tow ar, czy też nie jako tow ar, stanow i on zawsze m a
terialną postać bogactw a, w artość użytkową, przeznaczoną do
tego, aby wejść do konsumpcji indyw idualnej lub produkcyj
nej. W artość jego jako tow aru istnieje idealnie w cenie, k tó
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ra nic nie zm ienia w jego rzeczywistej formie użytkowej. Ta
jednak okoliczność, że określone tow ary, jak złoto i srebro,
funkcjonują jako pieniądze i jako takie przebyw ają wyłącznie
w procesie cyrkulacji (naw et jako skarb, rezerwy itp. pozostają
one w sferze cyrkulacji, chociaż w postaci utajonej), jest wy
łącznie wytw orem określonej formy społecznej procesu p ro 
dukcji, który jest procesem produkcji tow arów . Poniew aż na
gruncie produkcji kapitalistycznej tow ar staje się powszechną
postacią produktu, poniew aż przew ażająca m asa produktów
w ytw arzana jest jako tow ar i dlatego musi przybierać formę
pieniężną; ponieważ więc m asa tow arow a, tj. część bogactwa
społecznego, która funkcjonuje jako tow ar, nieustannie w zra
sta - to zwiększa się tu rów nież ilość złota i srebra, funkcjo
nujących jako środki cyrkulacji, środki płatnicze, rezerwy itp.
Tow ary te, funkcjonujące jako pieniądz, nie w chodzą ani do
konsumpcji indyw idualnej, ani też do konsumpcji produkcyj
nej. Jest to praca społeczna utrw alona w formie, w której słu
ży wyłącznie jako maszyna cyrkulacyjna. O prócz tego, że część
bogactw a społecznego uw ięziona jest w tej nieprodukcyjnej
formie, zużyw anie się pieniędzy w ym aga stałego ich o dtw a
rzania, czyli przekształcania większej ilości pracy społecznej w form ie produktu - w większe ilości złota i srebra. T e kosz
ty odtw arzania dochodzą do znacznej wysokości u narodów ,
któ re osiągnęły wysoki stopień rozw oju kapitalistycznego, po
nieważ w ogóle znaczna część bogactw a uw ięziona jest w for
mie pieniężnej. Z łoto i srebro, jako tow ary pieniężne, stano
w ią dla społeczeństwa koszty cyrkulacji, które w ynikają wy
łącznie ze społecznej formy produkcji. Są to faux frais [nie
produkcyjne, lecz niezbędne koszty] produkcji tow arow ej w
ogóle, które rosną w raz z rozwojem produkcji tow arow ej,
a zwłaszcza produkcji kapitalistycznej. Jest to część bogactw a
społecznego, którą musi się złożyć w ofierze procesowi cyrku
lacji 13.
13 " P ie n ią d z cyrkulujący w pew nym kraju stan ow i ok reśloną część kapitału tego
kraju, część, którą zu p e łn ie w yłączono z produkcji po to , aby u ła tw ić lub wzm óc
produkcyjność pozostałej części; d la teg o też pew n a określona w ie lk o ść bogactw a jest
rów nie

n iezb ęd na,

aby

uczynić ze

sporządzić m aszynę, której
n om ist” , t. V , str. 520).
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II. K o szty magazynowania
K oszty cyrkulacji w ynikające z samej tylko zmiany formy
wartości, z cyrkulacji rozpatryw anej w jej czystej postaci, nie
w chodzą do w artości tow arów . W ydane na nie części kapitału
stanow ią po prostu potrącenia z kapitału w ydatkow anego p ro 
dukcyjnie, o ile idzie o kapitalistę. Inny jest charakter kosztów
cyrkulacji, które będziem y teraz rozpatryw ali. M ogą one w y
nikać z procesów produkcji, które są tylko kontynuow ane w
sferze cyrkulacji, a zatem których charakter produkcyjny jest
tylko zam askow any przez form ę cyrkulacji. Z drugiej strony,
jeżeli rozpatryw ać je ze społecznego punktu w idzenia, mogą
one być czystymi kosztam i, nieprodukcyjnym w ydatkow aniem
pracy czy to żywej, czy też uprzedm iotow ionej, lecz właśnie
dzięki tem u mogą w ytw arzać w artość dla indyw idualnego ka
pitalisty, stanowić d o d atek do ceny sprzedażnej jego tow aru.
W ynika to już z tego, że owe kaszty są różne w różnych sfe
rach produkcji, a nieraz różne dla różnych kapitałów indyw i
dualnych w obrębie jednej i tej samej sfery produkcji. Stano
w iąc d o datek do ceny tow arów , ulegają one podziałow i sto
sownie d o tego, w jakim stopniu przypadają n a poszczególne
go kapitalistę. W szelka jednak praca dołączająca w artość mo
że też dołączać w artość d o d atkow ą i przy produkcji kap itali
stycznej będzie zawsze dołączała w artość dodatkow ą, gdyż
w ytw arzana przez nią w artość zależy od jej własnej wielkości,
a w ytw arzana przez nią w artość dodatkow a - od stopnia, w
jakim kapitalista pracę tę opłaca. K aszty więc, które podno
szą cenę tow aru nic nie dodając do jego wartości użytkowej,
które należą zatem z punktu w idzenia społeczeństwa d o faux
frais [nieprodukcyjnych, lecz niezbędnych kosztów] produkcji,
mogą stanowić źródło bogacenia się dla indyw idualnego kapi
talisty. Z drugiej strony, nieprodukcyjnego charakteru kosztów
nie zm ienia okoliczność, że dodatek, który dołączają one do
ceny tow aru, tylko je rów nom iernie rozdziela. Tow arzystw a
ubezpieczeniowe np. dzielą straty indyw idualnych kapitalistów
m iędzy całą klasę kapitalistów . N ie zm ienia to jednak faktu,
że w yrów nane w ten sposób straty pozostają nadal stratam i
z punktu w idzenia globalnego kapitału społecznego.
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Tworzenie

zapasu

w

ogóle

W czasie kiedy produkt istnieje jako k ap itał tow arow y czy
też przebywa na rynku, a więc jak długo znajduje się pomię
dzy procesem produkcji, z którego wychodzi, a procesem kon
sumpcji, do którego wchodzi, stanow i on zapas tow arow y.
Jak o tow ar na rynku, a w ięc w postaci zapasu, k ap itał tow a
rowy występuje dw ukrotnie w każdym ruchu okrężnym : raz
jako p ro d u k t tow arow y tego w łaśnie kapitału odbyw ającego
swój proces, którego ruch okrężny rozpatrujem y, dru gi raz na
tom iast jako pro d u k t tow arow y innego kapitału, produkt, któ
ry musi się znaleźć na rynku, aby go m ożna było kupić i prze
kształcić w kapitał produkcyjny. Oczywiście, jest rzeczą mo
żliwą, że ów drugi kapitał tow arow y będzie w yprodukow any
dopiero na zamówienie. N astąpi w tedy przerw a aż do chwili,
kiedy zostanie on w yprodukow any. Ciągłość procesu produkcji
i reprodukcji w ym aga jednak, aby pew na masa tow arów (środ
ków produkcji) znajdow ała się stale na rynku, a więc stano
w iła zapas. Podobnie kapitał produkcyjny obejm uje zakup si
ły roboczej, a form a pieniężna jest tu tylko form ą w artości
środków utrzym ania, które robotnik musi w znacznej części
zastać na rynku. W dalszym ciągu niniejszego paragrafu zaj
miemy się tą spraw ą bliżej. A le jedno zdołaliśm y już tu ta j
ustalić. Jeżeli będziemy rozpatryw ać spraw ę z punktu w idze
nia odbywającej swój proces w artości kapitałow ej, która prze
kształciła się w produkt tow arow y i musi być teraz sprzeda
na, czyli przekształcona z pow rotem w pieniądz, k tó ra więc
funkcjonuje obecnie na rynku jako kapitał tow arow y, to stan,
w jakim kapitał ten stanowi zapas, jest niecelowym, przym u
sowym pobytem na rynku. Im szybciej odbyw a się sprzedaż,
tym płynniej dokonuje się proces reprodukcji. Z w łoka w prze
m ianie form y T '- P ' przeszkadza dokonaniu się rzeczywistej
wymiany m aterii, która musi nastąpić w ruchu okrężnym ka
pitału, oraz dalszem u funkcjonow aniu kapitału w charakterze
kapitału produkcyjnego. Z drugiej strony, stałe znajdow anie
się tow aru na rynku, zapas tow arów , stanowi d la P - T w aru 
nek ciągłości procesu reprodukcji, jak również w arunek loko
w ania nowego czy też dodatkow ego kapitału.
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A by kapitał tow arow y mógł pozostaw ać na rynku jako za
pas tow arow y, potrzebne są budynki, składy, magazyny tow a
rów, składnice tow arow e, a więc potrzebne jest w ydatkow anie
kapitału stałego, a także opłacanie siły roboczej niezbędnej
do magazynowania tow arów w składach. Poza tym tow ary
psują się i są wystawione na działanie szkodliwych wpływ ów
żywiołu. Aby je przed tym uchronić, trzeba w ykładać do
datkow y kapitał - po części na środki pracy, w form ie przed
miotowej, po części na siłę roboczą 14.
A zatem przebyw anie kapitału w form ie kapitału tow aro
wego, a więc w charakterze zapasu tow arow ego, pow oduje
koszty, które - wobec tego, że nie należą do sfery produkcji zaliczają się do kosztów cyrkulacji. T e koszty cyrkulacji tym
różnią się o d przytoczonych sub I, że w pewnej mierze w cho
dzą do w artości tow arów , pow odują więc podrożenie tow a
ru. W każdym razie kapitał i siła robocza, które służą do za
chow ania i przechow yw ania zapasu tow arow ego, są wyłączo
ne z bezpośredniego procesu produkcji. Z drugiej strony, za
stosowane tu kapitały, łącznie z siłą roboczą jako częścią skła
dow ą kapitału, muszą być o d tw orzone z produktu społeczne
go. D latego też ich w ydatkow anie działa tak, jak zmniejszenie
produkcyjnej siły pracy, w obec czego osiągnięcie określonego
efektu użytecznego wym aga większej ilości kapitału i pracy.
Są to koszty nieprodukcyjne.
W tej mierze, w jakiej koszty cyrkulacji spow odow ane tw o
rzeniem zapasu tow arow ego w ynikają jedynie z długości o kre
su, w ciągu którego istniejące w artości przekształcają się z for
my tow arow ej w form ę pieniężną, a więc w tej mierze, w ja
kiej wynikają one jedynie z określonej formy społecznej pro
cesu produkcji (jedynie z tego, że pro d u k t w ytw arzany jest ja
14

C orbet o b liczył w r. 1841, ż e koszty m agazynow ania p szenicy w ciągu d z ie 

w ięcio m iesięczn eg o

sezonu w y n o siły : 1/2% -

strata ilo ś c i, 3 %

-

o d setk i od ceny

p szenicy, 2% za w ynajem m agazyn ów , 1% za zsyp i zw ó zk ę, 1/2% za pracę przy
w yład ow an iu ,

razem

7% ,

czyli

3 szyl . 6 p en só w

za kw arter przy c en ie

p szen i

cy w w ysokości 50 szylin g ó w (T h. C o r b e t , , , An In quiry into the Causes and M odes o f the W ealth o f In d iv id u a ls e tc ." Londyn 1841 [str. 1 4 0 ]). W e d łu g o św ia d 
czeń kupców z L iverp oolu , złożonych przed kom isją k o lejo w ą , koszty (czyste) m a
gazynow an ia zboża w y n o siły w 1865 r. 2 pensy za kw arter, czyli 9 - 1 0 pen só w za tonę
m iesięczn ie (,,R o y a l C om m ission on R a ilw a y s” , 1867. E v id e n c e , str. 19, nr 33).
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ko tow ar i dlatego też musi przekształcać się w pieniądz) m ają one taki sam charakter jak koszty cyrkulacji wyliczone
sub I. Z drugiej strony, w artość tow arów zostaje tu tylko za
chow ana lub też pomnożona, gdyż w artość użytkowa, sam pro
dukt, zostaje przeniesiona w określone w arunki przedm ioto
we, pow odujące w ydatkow anie kapitału, i p odd an a operac
jom, dzięki którym na wartości użytkow e oddziaływ a d o d a
tkow a ilość pracy. N atom iast obliczenie w artości towarowych,
księgowość rejestrująca ten proces, transakcje kupna i sprze
daży nie oddziałują n a w artość użytkową, w której uprzed
m iotow iona jest w artość tow arow a. K aszty te dotyczą tylko
formy tej w artości tow arow ej. Chociaż więc w przytoczonym
w ypadku ow e koszty tw orzenia zapasu (co jest tu przym u
sowe) w ynikają jedynie ze zw łoki w przem ianie form y i z ko
nieczności tej przem iany, to różnią się one jednak od kosztów
sub I tym, że celem ich jest nie przem iana form y wartości, lecz
zachow anie wartości, która jest uprzedm iotow iona w tow arze
jako produkcie, jako w artości użytkowej, i dlatego może być
zachow ana jedynie przez zachow anie produktu, przez zacho
w anie samej w artości użytkowej. W artość użytkowa ani się
tu nie zwiększa, ani też nie pomnaża, lecz - przeciwnie zmniejsza się. A le to jej zmniejszanie się zostaje ograniczone,
a ona sama zachow ana. N ie powiększa się tu też w artość wy
łożona, istniejąca w tow arze, ale dołącza się do niej now a
praca, uprzedm iotow iona i żywa.
N ależy teraz zastanow ić się nad tym, w jakim stopniu te do
datkow e koszty w ynikają ze szczególnego charakteru produkcji
tow arow ej w ogóle i z produkcji tow arow ej w jej powszech
nej, absolutnej form ie, tj. z kapitalistycznej produkcji tow aro
w ej; w jakim stopniu, z drugiej strony, są one w łaściw e wszel
kiej produkcji społecznej, a tu, przy produkcji kapitalistycznej,
przybierają tylko szczególną postać, szczególną form ę przeja
w iania się.
A. Smith był w yrazicielem fantastycznego p ogląd u , że tw o
rzenie zapasu jest zjawiskiem, które charakteryzuje produkcję
k apitalistyczną15. Ekonom iści późniejsi, np. Lalor, utrzym ują
15

„ W ealth o f N a tio n s ” , B ook II, Introd uction [por. A . Sm ith, „B o g a ctw o naro

d ó w ” , w yd . c y t., k sięga II, W stęp].
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odw rotnie, że wraz z rozwojem produkcji kapitalistycznej tw o
rzenie zapasu zmniejsza się. Sismondi w idzi w tym n aw et jed
ną z ciemnych stron produkcji kapitalistycznej [10].
W rzeczywistości zapas istnieje w trzech form ach: w form ie
kapitału produkcyjnego, w form ie funduszu konsumpcji indy
w idualnej, w form ie zapasu tow arow ego, czyli kapitału tow a
rowego. K iedy w jednej z tych form zapas się zwiększa, to w
drugiej stosunkowo się zmniejsza, chociaż pod w zględem w iel
kości absolutnej może jednocześnie w zrastać we wszystkich
trzech formach.
Rozumie się sam o przez się, że tam , gdzie produkcja m a na
celu bezpośrednie zaspokajanie własnych potrzeb i gdzie w
nieznacznym tylko stopniu produkuje się dla w ymiany lub
sprzedaży, a więc tam , gdzie produkt społeczny nie przybiera
wcale formy tow aru lub przybiera ją tylko m a ła część pro
duktu, tam zapas w form ie tow aru, czyli zapas tow arow y sta
nowi tylko drobną, znikom ą część bogactwa. Fundusz kon
sumpcyjny jest tu jednak stosunkowo znaczny, szczególnie fun
dusz właściwych środków utrzym ania. W ystarczy tylko w spom 
nieć o starodaw nym gospodarstw ie chłopskim. Przew ażająca
część p roduktu przekształca się tu bezpośrednio, nie tw orząc
zapasu tow arow ego - w łaśnie dlatego, że pozostaje ona w rę
kach swego posiadacza - w zapasowe środki produkcji lub za
pasowe środki utrzym ania. N ie przybiera ona formy zapasu to 
w arow ego i w łaśnie dlatego - zdaniem A. Smitha - w spo
łeczeństwach, które opierają się na takim sposobie produkcji,
nie istnieje żaden zapas. A. Smith miesza form ę zapasu z sa
mym zapasem i uw aża, że społeczeństwo żyło dotychczas
z dnia na dzień lub zdaw ało się na to, co mu przypadkow o
przyniesie dzień jutrzejszy 16. Jest to dziecięco naiw ne nieporo
zumienie.
16 A . Sm ith wyobraża so b ie, że tw o rzen ie zapasu jest dopiero następ stw e m prze
m iany produktu w tow ar i zapasu środków spożycia w zapas tow arow y. W rzeczy
w istości zaś ta zm iana form y przy przejściu od produkcji m ającej n a celu zaspoka
janie w łasnych potrzeb do produkcji tow arow ej w y w o łu je n a jg w a łto w n iejsze kryzysy
w gospodarce producentów . W Indiach np. zachow ał się aż do najnow szych czasów
„zw yczaj m agazynow ania w ie lk ic h ilo śc i zboża, za które w latach nadm iaru n ie w ie le
m ożna b yło otrzym ać”

(„R etu rn . B en g a l and O rissa F am in e. H . o f C. 1867” , I ,

str. 230, 231, nr 74). W zm ożony n agle popyt na ba w ełn ę, jutę itp ., w yw ołan y przez
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Zapas w form ie kapitału produkcyjnego istnieje w postaci
środków produkcji, które znajdują się już w procesie produkcji
łub przynajmniej w ręku producenta, czyli w utajonej postaci
znajdują się już w procesie produkcji. W idzieliśm y wyżej, że
w raz z rozwojem wydajności pracy, a więc również w raz z roz
wojem kapitalistycznego sposobu produkcji - bardziej rozw i
jającego społeczną produkcyjną siłę pracy, niż to czyniły wszy
stkie wcześniejsze sposoby produkcji - rośnie nieustannie m a
sa środków produkcji (budynki, m aszyny itd . ) raz n a zawsze
w form ie środków pracy wcielonych do procesu i w ciąż od no
w a funkcjonujących w nim w ciągu dłuższych lub krótszych
okresów . W idzieliśm y też, że ten w zrost jest zarów no prze
słanką, jak i skutkiem rozw oju społecznej produkcyjnej siły
pracy. N ie tylko absolutny, lecz i w zględny w zrost bogactw a
w tej form ie (por. księga I, rozdz. X X III, 2) jest charaktery
styczny przede wszystkim dla kapitalistycznego sposobu pro
dukcji. M aterialne form y istnienia kapitału stałego, środki pro
dukcji, składają się jednak nie tylko z takich środków pracy,
lecz rów nież z przedm iotu pracy, znajdującego się na rozm a
itych szczeblach obróbki, i z m ateriałów pomocniczych. W raz
ze skalą produkcji i ze w zrostem produkcyjnej siły pracy dzię
ki kooperacji, podziałow i pracy, stosowaniu maszyn itp. - roś
nie masa surowca, m ateriałów pomocniczych itd., k tó re wcho
dzą do codziennego procesu reprodukcji. Elem enty te muszą
znajdow ać się gotow e w miejscu produkcji. A zatem rozm iary
tego zapasu, który istnieje w form ie kapitału produkcyjnego,
rosną absolutnie. P o to, aby proces produkcji przebiegał nie
przerw anie - niezależnie o d tego, czy ów zapas może być od
naw iany codziennie, czy też tylko w określonych term inach rzeczą nieodzow ną jest, aby w miejscu produkcji zaw sze znaj
dow ało się więcej surowców itp., niż zużywa się ich np. w ciąam erykańską w ojnę dom o w ą , sta ł się w w ielu d zieln ica ch In d ii przyczyną znacznego
ograniczenia uprawy ryżu, wzrostu jego cen i w yprzedania przez p roducentów sta
rych zapasów ryżu. D o teg o w latach 1 8 6 4 -6 6 d o łą czy ł się jeszcze n iezw y k le duży
w yw óz ryżu d o A u str a lii, na M adagaskar itp . Stąd tak ostry charakter klęsk i g ło d o 
wej

w

roku 1866,

która w

jednym

tylko

okręgu

O rissy

po ch ło n ęła

m ilio n

o fiar

(tam że, 174, 175, 213, 214 i III: ,,P apers rela tin g to the F am in e in B ehar” , str.
32. 33, gd z ie wśród przyczyn klęsk i g ło d o w ej podk reśla się the drain o f o ld stock
[w yczerp anie starych z ap a só w ]). (Z rękopisu II).
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gu dnia czy tygodnia. Ciągłość procesu wymaga, alby istnienie
niezbędnych dla niego w arunków nie było uzależnione ani od
przerw możliwych przy codziennych zakupach, ani też od tego,
że p ro d u k t tow arow y sprzedaje się co dzień lub co tydzień,
wobec czego tylko nieregularnie może on przekształcać się
z pow rotem w elem enty swej produkcji. Jednakże k ap itał pro
dukcyjny może, oczywiście, w bardzo różnych rozm iarach znaj
dow ać się w stanie utajonym , czyli stanow ić zapas. N a przy
k ła d stanow i to w ielką różnicę, czy właściciel przędzalni mu
si m ieć w pogotow iu zapas baw ełny lub w ęgla na trzy m ie
siące, czy też tylko na jeden miesiąc. W idzim y, że zapas ten
może się w zględnie zmniejszać, chociaż absolutnie w zrasta.
Zależy to od różnych w arunków , a wszystkie one w istocie
rzeczy sprow adzają się do większej szybkości, regularności
i pewności stałych dostaw m asy surowca potrzebnej na to,
aby nigdy nie było przerw. W im mniejszym stopniu w aru n 
ki te istnieją, a więc im mniejsza jest pewność, regularność
i szybkość dostaw , tym większa musi być utajona część kapi
tału produkcyjnego, którą posiada producent, tj. zapas surow 
ców itp., czekający jeszcze na przerób. W arunki te pozostają
w odw rotnym stosunku do poziomu rozwoju produkcji kapi
talistycznej, a zatem również i do produkcyjnej siły pracy spo
łecznej. To samo dotyczy zapasu w tej formie.
A tymczasem to, co w ydaje się tu zmniejszeniem zapasu (np.
u L alora), jest tylko częściowo zmniejszeniem zapasu w for
m ie kapitału tow arow ego, czyli właściwego zapasu tow aro
w ego; jest to więc tylko zm iana form y tego samego zapasu. Je
żeli np. ilość w ęgla produkow ana dziennie w danym kraju
jest duża, jeżeli więc rozm iary i energia produkcji w ęgla są
w ielkie, to właścicielowi przędzalni do zapew nienia ciągłości
jego produkcji nie jest potrzebny w ielki skład węgla. Stały
i pew ny dow óz węgla czyni go zbytecznym. Po drugie, szyb
kość, z jaką produkt jednego procesu może jako środek pro
dukcji przejść do innego procesu, zależy od rozwoju środków
transportu i kom unikacji. W ielką rolę odgryw a przy tym ta 
niość transportu. W ciąż ponaw iany transport, np. w ęgla z ko
palni do przędzalni, w ypadłby drożej niż zaopatrzenie na d łu ż
szy czas w większą ilość w ęgla przy stosunkowo tańszym trans
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porcie. O bie te dotychczas rozpatryw ane okoliczności wyni
kają z samego procesu produkcji. Po trzecie, w pływ wywiera
tu rozwój systemu kredytow ego. Im mniej właściciel przędzal
ni przy odnaw ianiu swych zapasów bawełny, w ęgla itp. za
leżny jest od bezpośredniej sprzedaży swej przędzy - a im bar
dziej rozw inięty jest system kredytowy, tym mniejsza jest ta
bezpośrednia zależność - tym mniejsza może być w zględna
wielkość tych zapasów, które są niezbędne, aby zapew nić ciąg
łą produkcję przędzy w określonej skali, niezależną od przy
padkow ości w sprzedaży przędzy. Po czwarte, w iele surow 
ców, półfabrykatów itd . wymaga jednak d o swej produkcji
dłuższych okresów ; dotyczy to zwłaszcza wszystkich surow
ców , których dostarcza rolnictwo. Aby więc nie następow ały
przerwy w procesie produkcji, musi istnieć określony zapas
tych m ateriałów na cały okres, w którym now o wytworzony
produkt nie może jeszcze zastąpić starego. Jeżeli zapas ten
zmniejsza się w ręku kapitalisty przemysłowego, jest to tylko
dow odem tego, że powiększa się on w form ie zapasu tow aro
w ego w ręku kupca. N a przykład rozwój środków transporto
wych pozw ala na szybkie przewiezienie z L iverpoolu do M an
chesteru baw ełny znajdującej się w porcie przywozu, dzięki
czemu fabrykant może w m iarę potrzeby odnaw iać swój za
pas baw ełny stosunkowo niewielkim i partiam i. A le wówczas
tym większa m asa tej baw ełny będzie pozostaw ała w postaci
zapasu tow arow ego w rękach kupców liverpoolskich. Zachodzi
tu więc tylko zm iana form y zapasu, czego nie dostrzegali Lalor i inni. A jeżeli rozpatryw ać kapitał w skali społecznej, to
ta sam a co przedtem ilość produktu znajduje się w form ie za
pasu. D la poszczególnego kraju rozm iary tej niezbędnej masy,
która musi być w pogotow iu np. na rak, zm niejszają się w raz
z rozwojem środków transportow ych. Jeżeli pom iędzy A m ery
ką i A nglią kursuje w iele parow ców i żaglowców, to A nglia
może częściej odnaw iać swój zapas baw ełny i w ten sposób
zmniejsza się przeciętna wielkość zapasu bawełny, k tóry musi
się znajdow ać na składzie w A nglii. Podobny w pływ wywie
ra rozwój rynku światowego, a w raz z nim powiększenie licz
by źródeł zakupu tych samych artykułów . A rtykuły przywo
zi się partiam i z różnych krajów i w różnych term inach.
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W idzieliśm y już, że na gruncie produkcji kapitalistycznej to
w ar staje się powszechną form ą produktu i staje się nią w tym
większym stopniu, im bardziej produkcja ta rozw ija się wszerz
i w głąb. T oteż - naw et przy takich samych rozm iarach p ro 
dukcji - znacznie większa część produktu istnieje w postaci to
w aru, w porów naniu czy to z wcześniejszymi sposobami pro
dukcji, czy też z kapitalistycznym sposobem produkcji n a niż
szym szczeblu rozwoju. A le wszelki tow ar - a więc i wszelki
kap itał tow arow y, który jest tylko tow arem , lecz tow arem bę
dącym form ą istnienia w artości kapitałow ej - jeżeli nie prze
chodzi bezpośrednio ze sfery swojej produkcji do sfery kon
sumpcji produkcyjnej lub indyw idualnej, a więc dopóki znaj
duje się na rynku, stanowi elem ent zapasu tow arow ego. D la 
tego też w raz z rozwojem produkcji kapitalistycznej - cho
ciażby naw et rozm iary produkcji pozostaw ały takie same —
w zrasta zapas tow arow y jako taki (tj. w zrasta usam odzielnia
nie się i utrw alanie tow arow ej form y produktu). W idzieliśm y
już, iż jest to tylko zm iana formy zapasu, tzn. że po jednej
stronie zwiększa się zapas w form ie tow arow ej, poniew aż po
drugiej stronie zmniejsza się on w form ie zapasu służącego
bezpośrednio d o produkcji lub konsumpcji. Jest to jedynie
zm ieniona społeczna form a zapasu. Jeżeli jednocześnie w zra
sta nie tylko w zględna wielkość zapasu tow arow ego w sto
sunku do globalnego produktu społecznego, lecz rośnie rów 
nież i jego wielkość absolutna, to dzieje się ta k dlatego, że
w raz z produkcją kapitalistyczną rośnie też m asa produktu
globalnego.
W raz z rozwojem produkcji kapitalistycznej skalę produkcji
w coraz mniejszym stopniu wyznacza bezpośredni popyt na
p rodukt, a w coraz większym stopniu wielkość kapitału, któ
rym dysponuje indyw idualny kapitalista, dążenie jego kapi
tału do pom nażania swej w artości oraz konieczność ciągłości
i rozszerzania procesu produkcji. W raz z tym w każdej posz
czególnej gałęzi produkcji w zrasta nieuchronnie masa produ
ktu znajdująca się na rynku w postaci tow aru lub poszuku
jąca zbytu. W zrasta m asa kapitału utrw alona na czas krótszy
12 - M arks, E n g els - D z ie ła t. 24
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lub dłuższy w formie kapitału tow arow ego. D latego też w zra
sta zapas tow arow y.
W reszcie, przew ażająca część społeczeństwa przekształca się
w robotników najemnych, w ludzi, którzy żyją z dnia na dzień,
otrzym ują swą płacę roboczą co tydzień, a w ydają ją codzien
nie, którzy muszą więc znajdow ać środki utrzym ania w po
staci zapasu. Bez w zględu na płynność poszczególnych ele
m entów tego zapasu, pew na ich część musi być stale unieru
chomiona, aby cały zapas m ógł znajdow ać się w ciągłym ru
chu.
W szystkie te m om enty w ynikają z form y produkcji i z uw a
runkow anej nią przem iany formy, przez k tó rą p ro d u k t m u si
przejść w procesie cyrkulacji.
N iezależnie o d społecznej form y zapasu produktów , jego
przechow yw anie zw iązane jest z kosztam i, wymaga budynków ,
zbiorników itp., które stanow ią składnice p rodu k tu ; w ym aga
też, w zależności od charakteru produktu, większej lub mniej
szej ilości środków produkcji i pracy, których w yd atk o w an ie
jest nieodzow ne d la zapobieżenia szkodliwym wpływom. Im.
wyższy stopień osiągnęła społeczna koncentracja zapasów, tym
stosunkowo mniejsze są te koszty. W ydatki te stanow ią zaw 
sze część pracy społecznej bądź to w form ie uprzedm iotow io
nej, bądź też żyw ej; a więc przy kapitalistycznej form ie pro
dukcji są one w ydatkam i kapitału, które nie uczestniczą w sa
mym tw orzeniu produktu, są więc potrąceniem z niego. Są one
niezbędne, są nieprodukcyjnymi kosztam i bogactw a społecz
nego. Są kosztam i zachow ania produktu społecznego, nieza
leżnie od tego, czy istnienie tego produktu jako elem entu za
pasu tow arow ego w ynika li tylko ze społecznej formy pro
dukcji, a więc z formy tow arow ej i jej koniecznej m etam or
fozy form, czy też będziemy rozpatryw ali zapas tow arow y tyl
k o jako szczególną form ę zapasu produktów , który właściwy
jest wszelkim społeczeństwom, choćby naw et nie w form ie za
pasu towarowego, tej form ie zapasu produktów , któ ra zw iąza
na jest z procesem cyrkulacji.
Pow staje teraz pytanie, w jakim stopniu koszty te w chodzą
do wartości tow arów .
K iedy kapitał wyłożony n a środki produkcji i siłę roboczą
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został już przez kapitalistę przekształcony w produkt, w masę
gotowych tow arów przeznaczoną na sprzedaż i masa ta zalega
nie sprzedana w składach, to nie tylko ustaje na ten czas pro
ces pom nażania w artości jego kapitału. W ydatki na budynki,
na dodatkow ą pracę itd., których wym aga zachow anie tego
zapasu, stanow ią efektyw ną stratę. N abyw ca, który by się w
końcu znalazł, wyśmiałby kapitalistę, gdyby ten mu ośw iad
czył: nie mogłem sprzedać mojego tow aru przez sześć miesię
cy, a konserw ow anie go w ciągu tych sześciu miesięcy spowo
d ow ało nie tylko to, że taka to a taka część m ego kapitału
leżała bezczynnie, lecz nadto pociągnęło za sobą x d o d atk o 
wych kosztów. T ant pis pour vous [tym gorzej dla p an a], po
w iedziałby nabywca. Tu, w sąsiedztwie, jest inny sprzedaw ca,
którego tow ar w yprodukow ano dopiero przedwczoraj. Pański
to w ar jest niepokupny i praw dopodobnie bardziej lub mniej
nadgryziony zębem czasu. M usi więc pan sprzedać go taniej
niż pański rywal. - To, czy producent tow aru jest jego rze
czywistym producentem , czy też jego kapitalistycznym p ro d u 
centem, a więc faktycznie tylko reprezentantem jego praw dzi
w ych producentów , nic nie zm ienia w w arunkach życiowych
to w a ru . P roducent m usi rzecz swą przekształcić w pieniądz.
K oszty, które w ynikają dla niego z utrw alenia jej w form ie
tow arow ej, należą do jego spraw osobistych i nic nie obcho
d z ą nabyw cy tow aru. N abyw ca nie płaci mu za czas cyrkula
cji jego tow aru. N aw et w tych w ypadkach, kiedy k ap italista
umyślnie trzym a swój tow ar z dala od rynku, w czasach rze
czywistej lub domniemanej rew olucji w wartości, realizacja je
go dodatkow ych kosztów zależy od tego, czy ow a rew olucja
w w artości rzeczywiście nastąpi, od tego, czy jego spekulacja
była trafna, czy nie. Rew olucja w w artości nie jest jednak
skutkiem jego kosztów dodatkow ych. O ile tedy tw orzenie
zapasu jest zaham ow aniem cyrkulacji, to spow odow ane tym
koszty nie dodają tow arow i w artości. Z drugiej strony, zapas
nie może istnieć bez przebyw ania w sferze cyrkulacji, bez dłuż
szego lub krótszego pozostaw ania kapitału w jego form ie to
w arow ej; nie może więc być zapasu bez zaham ow ania cyrku
lacji, podobnie jak nie może być cyrkulacji pieniądza bez tw o
rzen ia rezerw pieniężnych. A zatem bez zapasu tow arow ego
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nie m a cyrkulacji tow arow ej. Jeżeli kapitalista nie napotyka
tej konieczności w akcie T ’-P ', to napotyka ją w P - T ; jeżeli
nie w stosunku d o swego kapitału tow arow ego, to w stosunku
d o kapitału tow arow ego innych kapitalistów , którzy produku
ją środki produkcji d la niego i środki utrzym ania d la jego ro
botników .
W ydaje się, że nie zm ienia to istoty rzeczy, czy tw orzenie
zapasu odbyw a się dobrow olnie, czy niedobrow olnie, tj. czy
producent tow aru trzym a zapas rozmyślnie, czy też jego tow a
ry tw orzą zapas w skutek oporu, jaki okoliczności samego pro
cesu cyrkulacji staw iają ich sprzedaży. Jednakże chcąc rozw ią
zać tę kwestię, dobrze jest wiedzieć, czym się różni dobrow ol
ne tw orzenie zapasu o d niedobrow olnego. N iedobrow olne tw o
rzenie zapasu w ynika z zaham ow ania cyrkulacji lub jest iden
tyczne z zaham ow aniem cyrkulacji, niezależnym od przew idy
w ań producenta tow arów i sprzecznym z jego w olą. Co cha
rakteryzuje dobrow olne tw orzenie zapasu? Jak zw ykle sprze
daw ca chce możliw ie szybko zbyć tow ar. O feruje stale swój
p ro d u k t jako tow ar. G dyby pow strzym yw ał się od sprzedaży,
tow ar jego stałby się tylko możliwym (duvauei), nie zaś efek
tywnym (energeia) elem entem zapasu tow arow ego. Ja k zwy
kle tow ar jako taki jest d la niego tylko nosicielem wartości
wymiennej i w tym charakterze działać może jedynie przez
zrzucenie i po zrzuceniu form y tow arow ej, p o przybraniu for
my pieniężnej.
Z apas tow aru musi posiadać pew ną wielkość, aby w ciągu
pewnego określonego czasu móc zaspokajać popyt danej w iel
kości. Bierze się przy tym pod uw agę nieustanne rozszerzanie
się kręgu nabywców. A by np. zapas mógł wystarczyć na jeden
dzień, część tow arów znajdujących się na rynku musi stale
trw ać w form ie tow arow ej, podczas gdy inna część płynie,
przekształca się w pieniądz. Przy tym ta część, któ ra się za
trzym uje - podczas gdy inna płynie - zmniejsza się nieustan
nie, tak jak zmniejsza się wielkość samego zapasu, aż w resz
cie cały zostanie sprzedany. Z atrzym anie się tow arów jest tu
więc brane w rachubę jako nieodzowny w arunek sprzedaży
tow aru. D alej, rozm iary zapasu muszą być większe niż rozm ia
ry przeciętnej sprzedaży czy też rozm iary przeciętnego popytu.
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Inaczej bowiem nie m ożna by zaspokoić nadw yżki popytu po
nad tę przeciętną. Z drugiej strony, zapas trzeba stale o d n a
wiać, gdyż stale się go w ydatkuje. O dnaw ianie to może w
ostatecznym rachunku pochodzić jedynie z produkcji, z do
wozu tow arów . Czy tow ar przychodzi z zagranicy, czy też nie nie zm ienia to postaci rzeczy. O dnaw ianie zależy od czasu,
którego wymaga reprodukcja tow arów . Zapas tow arow y m u
si wystarczyć na cały ten czas. Okoliczność, że zapas ten nie
pozostaje w ręku pierw otnego producenta, lecz przechodzi
przez różne składnice - poczynając od hurtow nika i kończąc
na detaliście - n ie zm ienia samej sprawy, lecz tylko jej ze
w nętrzny przejaw. D opóki tow ar nie w ejdzie do sfery kon
sumpcji produkcyjnej lub indyw idualnej, dopóty ze społecz
nego punktu w idzenia część kapitału znajduje się po daw ne
mu w form ie zapasu tow arow ego. Sam producent stara się
mieć na składzie zapas odpow iadający jego przeciętnem u po
pytowi, aby nie zależeć bezpośrednio o d produkcji i aby za
pew nić sobie stały krąg klientów . O dpow iednio do okresów
produkcji ustalają się term iny zakupów , a tow ary w ciągu
dłuższego lub krótszego czasu tw orzą zapas, aż do chwili, kie
dy można je zastąpić nowymi egzem plarzam i tego samego ro
dzaju. Jedynie dzięki takiem u tw orzeniu zapasu zapew niona
jest stałość i ciągłość procesu cyrkulacji, a więc i procesu re
produkcji, który obejm uje proces cyrkulacji.
N ależy przypomnieć, że T '- P ' może się dokonać d la pro
ducenta T , m im o że T znajduje się jeszcze na rynku. G dyby
sam producent zechciał trzym ać swój w łasny tow ar n a skła
dzie aż do chwili, kiedy sprzeda go ostatecznem u konsum en
tow i, to m usiałby uruchom ić podw ójny kapitał; jeden jako
producent tow aru, drugi jako kupiec. G d y chodzi o sam to 
w ar - rozpatryw any bądź jako indyw idualny tow ar, bądź jako
część składow a kapitału społecznego - nie zmieni to w niczym
sprawy, czy koszty tw orzenia zapasu spadną na producenta
tow aru, czy też na szereg kupców, poczynając od A i kończąc
na Z.
Jeżeli zapas tow arow y nie jest niczym innym, jak ty lk o fo r
m ą tow arow ą zapasu - który gdyby nie istniał przy danej skali
produkcji społecznej jako zapas tow arow y, to istniałby alb o
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jako zapas produkcji (utajony fundusz produkcji), albo też ja
k o fundusz konsumpcyjny (rezerw a środków konsumpcji) - to
r ó w n i e ż i koszty, których w ym aga zachow anie zapasu, a więc
koszty tw orzenia zapasu - tj. zużyta n a ten cel p raca uprzed
m iotow iona lub żyw a - są tylko transponow anym i kosztam i
zachow ania bądź społecznego funduszu produkcji, b ąd ź też
społecznego funduszu konsumpcji. Spow odow any tymi koszta
m i w zrost w artości tow aru rozkłada je tylko p ro rata [p ro 
porcjonalnie] na różne tow ary, gdyż są one rozm aite d la róż
nych rodzajów tow aru. K oszty tw orzenia zapasu pozostają po
daw nem u potrąceniem z bogactw a społecznego, m im o że sta
now ią w arunek jego istnienia.
T ylko w tedy, gdy zapas tow arow y jest w arunkiem cyrkulacji
tow arow ej i sam stanow i formę, k tó ra nieuchronnie pow staje
w cyrkulacji tow arow ej, gdy więc ten pozorny zastój jest for
m ą samego ruchu - tak jak tw orzenie rezerw y pieniężnej jest
w arunkiem cyrkulacji pieniężnej - zastój ten jest zjawiskiem
normalnym. G dy natom iast tow ary, któ re znajdują się w re
zerw uarach cyrkulacji, nie ustępują miejsca następnej fali pro
duktów , a więc gdy następuje przepełnienie rezerw uarów , w ów 
czas zapas tow arow y rośnie n a skutek zaham ow ania cyrku
lacji - zupełnie tak samo, jak rosną skarby, gdy następuje
zaham ow anie cyrkulacji pieniężnej. Jest przy tym rzeczą obo
jętną, czy owo zaham ow anie następuje w m agazynach k apita
listy przemysłowego, czy też w składach kupca. W tedy zapas
tow arow y nie jest już w arunkiem ciągłości sprzedaży, lecz jest
następstw em tego, że tow arów nie m ożna sprzedać. K oszty po
zostają te same, ale w ynikają teraz jedynie z formy - a m ia
nowicie z konieczności przem iany tow arów w pieniądz oraz
trudności, z jakim i połączona jest ta m etam orfoza - i dlatego
nie w chodzą d o w artości tow aru, lecz stanow ią potrącenie,
stratę w artości przy realizacji wartości. Poniew aż norm alna
form a zapasu nie różni się pod względem formy o d nienor
malnej i obie stanow ią zaham ow anie cyrkulacji, to zjawiska
te mogą być w zięte jedno za drugie. Samych agentów pro
dukcji m ogą one w prow adzić w błąd tym łatw iej, że dla pro
ducenta proces cyrkulacji jego kapitału m oże płynąć dalej,
m im o że proces cyrkulacji jego tow arów , k tó re przeszły do
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rąk kupców, uległ zaham ow aniu. Jeżeli zw iększają się rozm ia
ry produkcji i konsumpcji, to - przy pozostałych w arunkach
nie zmienionych - w zrasta rów nież zapas tow arow y. O d n aw ia
się on i zostaje w chłonięty z poprzednią szybkością, jednakże
rozm iary jego są większe. Rozm iary zapasu tow arow ego, ros
nące na skutek zaham ow ania cyrkulacji, m ożna przeto błędnie
poczytywać za symptom rozszerzania się procesu reprodukcji,
zwłaszcza że rozwój systemu kredytow ego m oże wyw ołać fał
szywe w yobrażenie o rzeczywistym ruchu.
K oszty tw orzenia zapasu obejm ują: 1. ilościowe zmniejsze
nie się masy produktu (np. przy zapasie m ą k i); 2. pogorszenie
się jakości; 3. uprzedm iotow ioną i żywą pracę, której w ym a
ga zachow anie zapasu.

111. K o szty transportu
N ie m a potrzeby wchodzić tu w e wszystkie szczegóły kosz
tów cyrkulacji, jak np. opakow anie, sortow anie itp. Praw o
ogólne polega na tym, że w szelkie koszty cyrkulacji, które
w ynikają jedynie z przem iany form y towaru, nie przysparzają
m u wartości. Są to tylko koszty realizacji wartości, czyli koszty
niezbędne do przekształcenia jej z jednej formy w drugą. K a
pitał wyłożony na te koszty (łącznie z pracą, którą on rozpo
rządza) należy do faux frais [nieprodukcyjnych, lecz niezbęd
nych kosztów] produkcji kapitalistycznej. Z w rot tych kosztów
musi nastąpić z produktu dodatkow ego i stanow i, gdy cho
dzi o całą klasę kapitalistów , potrącenie z wartości do d atk o 
wej, czyli z p roduktu dodatkow ego, zupełnie ta k samo jak
czas potrzebny robotnikow i n a zakupienie niezbędnych śro d 
ków utrzym ania jest dla niego czasem straconym. N atom iast
koszty transportu odgryw ają rolę zbyt pow ażną, abyśmy nie
mieli om ówić ich tutaj pokrótce.
W obrębie ruchu okrężnego kapitału i m etam orfozy tow aru,
stanowiącej część tego ruchu, dokonuje się w ym iana m aterii
pracy społecznej. T a wym iana m aterii może w arunkow ać prze
mieszczenie produktów , ich rzeczywiste przeniesienie z jedne
go miejsca na drugie. Jednakże cyrkulacja tow arów m oże się
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odbyw ać bez fizycznej zm iany miejsca, przew óz produktów bez cyrkulacji tow arow ej, a naw et bez bezpośredniej wymiany
produktów . D om , który A sprzedaje B, cyrkuluje jako tow ar,
nie odbyw a jednak w ędrów ki z miejsca na miejsce. Ruchome
w artości tow arow e, jak baw ełna lub surów ka żelaza, pozo
stają w tej samej składnicy tow arow ej, a jednocześnie prze
b iegają przez dziesiątki procesów cyrkulacji, kupow ane i znów
sprzedaw ane przez spekulantów 17. Rzeczywiście przenosi się
tutaj tylko tytuł własności rzeczy, nie zaś sam ą rzecz. Z dru
giej strony, np. w państw ie Inków przemysł transportow y od
grywał w ielką rolę, aczkolw iek prod u k t społeczny ani nie cyr
kulow ał jako tow ar, ani też nie rozdzielano go za pośred
nictwem handlu wymiennego.
Chociaż więc na gruncie produkcji kapitalistycznej prze
mysł transportow y zdaje się być przyczyną kosztów cyrkula
cji, to ow o szczególne zjaw isko w niczym istoty spraw y nie
zmienia.
M asa produktów nie zwiększa się przez ich transport. Rów 
nież i zm iany naturalnych właściwości produktu, spow odow a
ne ew entualnie transportem , nie są - z pewnymi w yjątka
mi - jakim ś zam ierzonym efektem użytecznym, lecz złem ko
niecznym. Je dnakże w artość użytkow a przedm iotów realizo
w ana jest tylko przez ich konsumpcję, konsum pcja zaś może
wymagać ich przemieszczenia, a więc dodatkow ego procesu
produkcji w przemyśle transportow ym . K ap itał produkcyjny,
ulokow any w tym przemyśle, dodaje w ięc w artości tran sp o rto 
wanym produktom , po części przez przeniesienie w artości ze
środków transportu, po części w skutek dołączenia w artości
przez pracę zatrudnioną przy transporcie. D ołączanie w ar
tości przez pracę rozszczepia się, jak przy wszelkiej produkcji
kapitalistycznej, na zw rot płacy roboczej i na w artość d o d atk o 
wą.
W każdym procesie produkcji w ielką rolę odgryw a prze
mieszczenie przedm iotu pracy oraz niezbędne p o temu środki
pracy i siła robocza - np. baw ełna przenoszona z oddziału
grem plarskiego do przędzalniczego, w ęgiel w ydobyw any z szy
17 Storch nazywa taką cyrkulację circu la tio n fa c tic e [sztuczną].
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bu na powierzchnię. T akie samo zjawisko, tylko w większej
skali, zachodzi przy przejściu gotowego produktu, jak o goto
w ego tow aru, z jednego sam odzielnego w arsztatu produkcji
d o innego, przestrzennie od niego oddalanego. Po transporcie
produktów z jednego w arsztatu produkcji do innego następuje
jeszcze transport gotowych produktów ze sfery produkcji do
sfery konsumpcji. P ro d u k t będzie dopiero w tedy gotów do
konsumpcji, gdy zakończy ten ruch.
Ja k to już wcześniej wykazaliśmy, tak ie oto jest ogólne p ra
w o produkcji tow arow ej: w ydajność pracy znajduje się w od
w rotnym stosunku do w artości, którą tw orzy praca. Dotyczy
to przemysłu transportow ego, podobnie jak każdego innego.
Im mniejsza jest ilość pracy, martwej i żywej, której wymaga
transport tow aru n a daną odległość, tym większa jest pro
dukcyjna siła pracy, i na o d w r ó t18.
A bsolutna wielkość wartości, którą tran sp o rt dołącza do to 
w arów , jest - przy innych w arunkach nie zmienionych - o d 
w rotnie proporcjonalna do siły produkcyjnej przemysłu tran 
sportow ego i w prost proporcjonalna do odległości, k tó rą prze
byw a tow ar.
W zględna część w artości, którą koszty transportu - przy in
nych w arunkach nie zm ienionych - dołączają do ceny tow aru,
jest w prost proporcjonalna do jego objętości i wagi. Istnieją
jednak liczne okoliczności modyfikujące. T ransport w ym aga
np. większych lub mniejszych środków ostrożności, a więc
18
koszty

R icardo cytu je Saya, który do b ro d ziejstw o hand lu upatruje w
transportu

,,H a n d e l -

han d el

p od n osi

p ow iad a Say -

cenę

produk tów ,

czyli

podw yższa

tym , ż e przez
ich

w artość.

po zw a la nam otrzym yw ać tow ar w m iejscu, w którym

m ożna go zn aleźć, i p rzew ieźć go tam , g d z ie tow ar ten b ę d z ie s ię konsum ow ało.
U m o ż liw ia w ię c nam zw ię k sze n ie jego w artości o całą różnicę p o m iędzy ceną to 
waru w pierw szym z tych m iejsc a ceną w drugim m iejscu ” [11] .
do tego następującą u w ag ę:

„ S łu sz n ie . W

R icardo dodaje

jaki jed nak sposób następuje to zw ięk 

szen ie w artości tow aru? Przez d o d a n ie do kosztów produkcji po p ierw sze, w yd atków
na przew óz, po drugie, zysku o d kapitału w y ło żo n eg o przez kupca. T ow ar jest w ię 
cej w art z tych sam ych tylko przyczyn, d zięk i którym w zrasta w artość k ażdego in 
nego

tow aru,

a

w ięc w sku tek

dukcję i przew óz, zanim

teg o , ż e

n abył go

w ięcej

pracy w ydatkow ano n a

konsum ent. N ie

n ależy

tego

jego

pro

uw ażać za jedną

z z a le t h a n d lu ” , R icardo „ T h e P rinciples o f P o litica l E conom y and T a x a tio n ” , 3rd
e d ., L ondyn 1821, str. 309, 310. [ ,, Z a sa d y e k o n o m ii politycznej i o p o d a tk o w a n ia ” ,
W arszaw a 1957, str. 306J.
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większego lub mniejszego w ydatkow ania pracy i środków p ra
cy w zależności od względnej kruchości, nietrwałości artykułu,
jego skłonności d o eksplodow ania. W tej dziedzinie magnaci
kolejowi w ykazują większą genialność i fantazję w w ynajdo
w aniu rodzajów aniżeli botanicy czy zoologowie. N a przykład
klasyfikacja tow arów obow iązująca na kolejach angielskich wy
pełnia całe tomy, a jej zasadniczą cechą jest tendencja do prze
kształcania różnorodnej pstrokacizny naturalnych właściwości
tow arów w rów nie liczne w ady z punktu w idzenia transportu
i w tyleż pretekstów d o zdzierstwa.
„Szkło, które kosztowało dawniej 11 f. szt. za crate” (skrzynia okre
ślonej pojemności służąca za opakowanie), „teraz, wskutek postępu
w przemyśle i zniesienia podatku od szkła, kosztuje tylko 2 f. szt., ale
koszty transportu są równie wysokie jak poprzednio, a przy transporcie
kanałami naw et wzrosły. Dawniej przewóz szkła i towarów szklanych,
używanych do produkcji wyrobów ołowianych, w promieniu 50 mil
od Birmingham kosztował 10 szyl. za tonę. Obecnie cenę transportu
podniesiono trzykrotnie pod pretekstem ryzyka z powodu łamliwości
artykułu. Ale właśnie dyrekcja kolejowa nie płaci za to, co się na
prawdę tłucze” 19.

N astępnie, okoliczność, że w zględna część wartości, którą
koszty transportu dod ają do jakiegoś artykułu, jest odw rotnie
proporcjonalna do jego w artości, stanow i dla m agnatów kole
jowych szczególny pow ód, aby ustanaw iać staw ki transporto
we w prost proporcjonalne do w artości tow arów . Skargi prze
mysłowców i kupców dotyczące tego punktu pow tarzają się
na każdej stronicy zeznań św iadków w przytoczonym spra
w ozdaniu.
K apitalistyczny sposób produkcji zmniejsza koszty transpor
tu każdej sztuki tow aru przez rozwój środków transportu
i kom unikacji, jak i przez koncentrację - pow iększanie skali transportu. Zw iększa część zarów no żywej, jak i uprzedm ioto
wionej pracy społecznej w ydatkow anej na transportow anie to
w arów , po pierwsze, przekształcając znaczną większość wszyst

19 „ R o y a l C om m ission on R a ilw a y s” , str. 31, nr 630.
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kich produktów w tow ary, a po drugie - zastępując rynki lo
kalne rynkam i odległymi.
Cyrkulow anie, tj. rzeczywiste przenoszenie tow arów z miej
sca n a miejsce, realizuje się przez transport tow aru. Z jednej
strony, przemysł transportow y stanow i sam odzielną gałąź pro
dukcji, a stąd i odrębną sferę lokaty kapitału produkcyjnego.
Z drugiej zaś, w yróżnia się on tym, że występuje jako prze
dłużenie procesu produkcji w obrębie procesu cyrkulacji i dla
procesu cyrkulacji.

D Z IA Ł

DRUGI

O BRÓ T KAPITAŁU
R O Z D Z IA Ł S IÓ D M Y

Czas obrotu i liczba obrotów
Widzieliśmy, że całkowity czas cyrkulacji danego kapitału
równa się sumie jego czasu obiegu i czasu produkcji. Stanowi
to okres, który upływa od chwili wyłożenia wartości kapita
łowej w określonej formie aż do chwili, gdy odbywająca swój
proces wartość kapitałowa powraca w tej samej formie.
Celem, który określa charakter produkcji kapitalistycznej,
jest zawsze pomnożenie wyłożonej wartości, niezależnie od te
go, czy wartość tę wyłożono w jej formie samodzielnej, tj. w
formie pieniężnej, czy też w postaci towaru, wobec czego jej
forma wartości posiada jedynie idealną samodzielność w cenie
wyłożonych towarów. W obu wypadkach owa wartość kapita
łowa przechodzi podczas swego ruchu okrężnego przez różne
formy istnienia. Jej tożsamość z samą sobą zostaje stwierdzona
w księgach kapitalisty, czyli w formie pieniądza rachunko
wego.
Niezależnie od tego, czy weźmiemy formę P...P', czy też
formę Pr...Pr, obie te formy wyrażają: 1. że w a rtość wyło
żona funkcjonowała jako wartość kapitałowa i pomnożyła się;
2. że po zakończeniu procesu powróciła do tej formy, w której
go rozpoczęta. Pomnożenie wyłożonej wartości P i jednocześnie
powrót kapitału do tejże formy (do formy pieniężnej) wystę
puje w sposób oczywisty w P...P'. Ale to samo występuje też
i w formie drugiej. Punktem wyjścia bowiem dla Pr jest istnie
nie elementów produkcji, towarów o określonej wartości. For
ma ta obejmuje pomnożenie tej wartości ( T ' i P') oraz powrót
do formy pierwotnej, gdyż w drugim Pr wyłożona wartość
przybiera znów formę elementów produkcji, w której ją pier
wotnie wyłożono.
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Widzieliśmy już wcześniej: „Jeżeli produkcja ma formę ka
pitalistyczną, to również i reprodukcja ma taką formę. Podob
nie jak w warunkach kapitalistycznego sposobu produkcji pro
ces pracy występuje tylko jako środek pomnażania wartości,
tak też i reprodukcja występuje tylko jako środek odtwarzania
wyłożonej wartości w charakterze kapitału, tzn. w charakte
rze pomnażającej się wartości” (księga I, rozdz. X X I str. 588 * ).
Trzy formy: I. P...P', II. Pr...Pr i III. T'...T' wykazują na
stępujące różnice: w formie II (Pr...Pr) wznowienie proce
su, proces, reprodukcji, wyrażone jest jako rzeczywiste, w for
mie I zaś tylko jako możliwe. Obie te formy tym się jednak
różnią od formy III, że wyłożona wartość kapitałowa - bądź
jako pieniądz, bądź też w postaci materialnych elementów
produkcji - stanowi punkt wyjścia, a zatem i punkt powro
tu. W P...P' powrót wyraża się w P' = P + p. Jeżeli wzna
wia się proces w takiej samej skali, to P stanowi znów punkt
wyjścia i p nie wchodzi do niego, lecz pokazuje nam tylko,
że P jako kapitał pomnożyło swą wartość i dlatego wytworzy
ło wartość dodatkową p, którą jednak od siebie odepchnęło.
Również w Pr...Pr wartość kapitałowa, wyłożona w formie
elementów produkcji Pr, stanowi punkt wyjścia. Forma ta obej
muje pomnożenie wyłożonej wartości. Jeżeli odbywa się re
produkcja prosta, to taka sama wartość kapitałowa, w tej sa
mej formie Pr, rozpoczyna na nowo swój proces. Jeżeli odby
wa się akumulacja, to wtedy proces otwiera Pr’ (które pod
względem wielkości wartości = P' = T ') jako powiększona
wartość kapitałowa. Ale proces rozpoczyna się znów od wy
łożonej wartości kapitałowej w początkowej formie, chociaż
ta wartość kapitałowa jest większa niż przedtem. Natomiast
w formie III wartość kapitałowa rozpoczyna proces nie jako
wyłożona wartość kapitałowa, lecz jako już pomnożona, jako
całe bogactwo znajdujące się w formie towarów, którego czę
ścią tylko jest wyłożona wartość kapitałowa. Ta ostatnia for
ma ważna jest dla trzeciego działu niniejszej księgi, w którym
ruch kapitałów indywidualnych ujmuje się w powiązaniu z ru
chem globalnego kapitału społecznego. Natomiast formy tej
* Patrz tom 23 nin. w yd., str. 6 7 4 -6 7 5 . - R e d . p r z e k ł. p o ls k .
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nie można użyć w rozważaniach o obrocie kapitału, który zaw
sze zaczyna się od wyłożenia wartości kapitałowej bądź w for
mie pieniądza, bądź też towaru i który zawsze wymaga po
wrotu krążącej wartości kapitałowej w formie, w jakiej ją wy
łożono. Z ruchów okrężnych I i II należy posługiwać się pierw
szym, jeżeli bierze się głównie pod uwagę wpływ obrotu na
tworzenie wartości dodatkowej, drugim - gdy chodzi o wpływ
obrotu na tworzenie produktu.
Nie rozgraniczając różnych form ruchów okrężnych, ekono
miści nie rozpatrywali ich też oddzielnie pod kątem widzenia
ich stosunku do obrotu kapitału. Zwykle bierze się formę
P...P’, panuje ona bowiem nad poszczególnym kapitalistą i słu
ży mu w jego obliczeniach nawet wtedy, kiedy pieniądz jest
punktem wyjścia jedynie w postaci pieniądza rachunkowe
go. Inni za punkt wyjścia biorą wyłożenie kapitału w formie
elementów produkcji i rozpatrują ruch do chwili, gdy nastę
puje powrót, nie zastanawiając się wcale nad formą owego po
wrotu - czy dokonuje się on w towarze, czy też w pieniądzu.
Na przykład:
„Cykl ekonomiczny ..., tj. cały przebieg produkcji, od chwili doko
nania nakładów aż do momentu powrotu. W
wów

stanowi

początek

cyklu

ekonomicznego,

rolnictwie czas zasie
żniwa

zaś

(„E con o m ic cycle..., the whole course of production, from

-

koniec”
the time

th at outlays are made till returns are received. In agriculture seedtime
is its commencement, and harvesting its ending” . -

S. P. N ew m an,

„Elem ents of Political E conom y” , A ndover and N ew Y o rk . str. 8 1 ).

Inni zaczynają od T ’ (III form a):
„M ożna

uważać, że

świat

działalności

produkcyjnej

opisuje koło,

k tó re nazwiemy cyklem ekonomicznym. K ażdy cykl kończy się z chwilą,
gdy operacja gospodarcza, po dokonaniu się jej kolejnych transakcji,
dochodzi znów do punktu, od którego się zaczęła. Z a początek moż
na uważać moment, w którym

kapitalista

otrzymuje

swe należności,

dzięki czemu zwraca mu się jego kapitał. O d tego momentu przystę
puje on znów do werbowania robotników i do podziału między nich
środków utrzymania -

a raczej środków dających możność ich nabycia

— w postaci płacy roboczej. Robotnicy zaczynają produkować wyroby,
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których produkcja jest specjalnością kapitalisty, a ten dostarcza te wy
roby na rynek i kończy tam ruch okrężny tego szeregu czynności w ten
sposób, że sprzedaje tow ary i w

uzyskanej

za nie sumie otrzymuje

zw rot całego wyłożonego kapitału” (Th. Chalmers, „O n Political E c o nomy” , wyd. 2 , Glasgow 1 8 3 2 , str. 8 5 ).

Z chwilą gdy cała wartość kapitałowa, umieszczona przez
poszczególnego kapitalistę w jakiejkolw iek gałęzi produkcji,
zakończyła proces swego ruchu okrężnego, znajduje się ona
znów w swej formie początkowej i może powtórzyć ten sam
proces. Musi go powtórzyć, jeśli wartość ma się uwiecznić i po
mnażać jak o wartość kapitałowa. Poszczególny ruch okrężny
stanowi w życiu kapitału jedynie fragment, który wciąż się po
wtarza, stanowi więc jedynie pewien okres. W końcu okresu
P...P' kapitał znajduje się znów w form ie kapitału pieniężne
go, który przejdzie od nowa przez szereg przekształceń for
my, obejmujących również proces jego reprodukcji czy też pro
ces pomnażania wartości. W końcu okresu Pr...Pr kapitał znaj
duje się znów w formie elementów produkcji stanowiących
przesłankę wznowienia przezeń ruchu okrężnego. Ruch okręż
ny kapitału, ujęty nie jak o odosobniony akt, lecz jak o pro
ces periodyczny, nazywa się obrotem kapitału. Czas trwania
tego obrotu jest określony przez sumę jego czasu produkcji
i czasu obiegu. Suma ta stanowi czas obrotu kapitału. O bej
muje więc odcinek czasu od początku okresu ruchu okrężnego
całej wartości kapitałowej do okresu następnego; określa tedy
periodyczność w procesie życia kapitału lub - jeżeli kto woli czas ponawiania, powtarzania procesu pomnażania wartości
czy też procesu produkcji tej samej wartości kapitałowej.
Pom ijając indywidualne przygody, które mogą przedłużyć
lub skrócić czas obrotu poszczególnego kapitału, czas ten jest
różny w zależności od sfery lokaty kapitału.
Podobnie jak dzień roboczy stanowi naturalną jednostkę
miary funkcji siły roboczej, tak też rok jest naturalną jed
nostką miary obrotów funkcjonującego kapitału. Naturalną
podstawą tej jednostki miary jest fakt, że najważniejsze pło
dy rolne strefy umiarkowanej, która jest ojczyzną produkcji
kapitalistycznej, są produktami rocznymi.
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Jeżeli rok jako jednostkę miary czasu obrotu oznaczymy
przez O, czas obrotu określonego kapitału przez o, liczbę je
go obrotów przez n, to n = O
.
/o

Jeżeli więc czas obrotu o wy

nosi np. 3 miesiące, to n = 12/ 3 = 4; kapitał dokonuje 4 obro
tów rocznie, czyli obraca się czterokrotnie. Jeżeli o = 18 mie
siącom, to n = 12/ 18 = 2/3,
czyli kapitał odbywa w ciągu ro
ku tylko 2/3 swego czasu obrotu. Jeżeli jego czas obrotu wy
nosi kilka lat, to wyraża się on jako wielokrotna jednego roku.
D la kapitalisty czasem obrotu jego kapitału jest czas, na któ
ry musi on wyłożyć swój kapitał, aby go pomnożyć i otrzy
mać z powrotem w pierwotnej formie.
Zanim zbadamy bliżej wpływ wywierany przez obrót na
proces produkcji i proces pomnażania wartości, musimy roz
patrzyć dwie nowe formy, które kapitał przybiera w procesie
cyrkulacji i które oddziałują na formę jego obrotu.
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Okres roboczy
Weźmy dwie gałęzie produkcji, w których obowiązuje dzień
roboczy jednakowej długości, dajmy aa to dziesięciogodzinny
proces pracy; niechaj to będzie np. przędzalnia (bawełny i fa
bryka lokomotyw. W jednej gałęzi wytwarza się dziennie, ty
godniowo określoną ilość gotowego produktu - przędzy ba
wełnianej; w drugiej gałęzi proces pracy powtarzać trzeba,
być może, w ciągu trzech miesięcy, aby wytworzyć gotowy pro
dukt - lokomotywę. W jednym wypadku produkt jest z na
tury swej podzielny i co dzień lub co tydzień taka sama pra
ca zaczyna się na nowo. W drugim wypadku proces pracy jest
ciągły, obejmuje większą liczbę dziennych procesów pracy, któ
re w swym powiązaniu, w ciągłości swych operacji dają go
towy produkt dopiero po dłuższym czasie. Mimo że dzienny
proces pracy trwa w obu wypadkach jednakowo długo, to jed
nak istnieje bardzo poważna różnica, gdy chodzi o czas trwa
nia aktu produkcji, tj. o czas trwania powtarzających się pro
cesów pracy, które są niezbędne, aby dostarczyć gotowy pro
dukt, posłać go jako towar na rynek, a więc przekształcić go
z kapitału produkcyjnego w kapitał towarowy. N ie ma to nic
wspólnego z różnicą między kapitałem trwałym a obrotowym.
Wspomniana wyżej różnica istniałaby nawet wówczas, gdy
by w obu gałęziach produkcji stosowano kapitał trwały i obro
towy w zupełnie jednakowych proporcjach.
Te różnice w długości aktu produkcji zachodzą nie tylko
między różnymi sferami produkcji, lecz również w obrębie
tej samej sfery produkcji: zależy to od rozmiarów produktu,
który ma być wytworzony. Zwykły dom mieszkalny można
zbudować w krótszym czasie niż wielką fabrykę i dlatego wy
maga on mniejszej liczby powiązanych ze sobą procesów pra
cy. Jeżeli budowa lokomotywy wymaga trzech miesięcy, to
284

Rozdział 12. Okras roboczy

budowa pancernika musi trwać rok lub kilka lat. Produkcja
zboża pochłania blisko rok czasu, produkcja bydła rogatego kilka lat, wyhodowanie lasu może trwać od 12 do 100 łat;
drogę wiejską można zbudować w ciągu kilku miesięcy, gdy
tymczasem budowa drogi żelaznej wymaga lat; sporządzenie
zwykłego dywanu może trwać tydzień, gobelinu - lata itd.
A więc gdy chodzi o czas trwania aktu produkcji, różnice są
nieskończenie wielorakie.
Przy jednakowych nakładach kapitału różnice w długości
aktu produkcji muszą oczywiście powodować różnice w szyb
kości obrotu kapitału, a zatem różnice w długości okresów,
na jakie wykłada się dany kapitał. Załóżmy, że przędzalnia
mechaniczna i fabryka lokomotyw stosują jednakowo duże
kapitały, że w obu wypadkach podział kapitału na stały i zmien
ny jest taki sam i że proporcja między kapitałem trwałym
a płynnym jest również w obu wypadkach taka sama; za
łóżmy wreszcie, że jednakowa jest długość dnia roboczego
i że w jednakowym stosunku dzieli się on na pracę niezbędną
i dodatkową. Następnie, aby wyeliminować wszelkie okolicz
ności wynikające z procesu cyrkulacji jako nieistotne w danym
wypadku, załóżmy, że zarówno przędzę, jak i lokomotywę
produkuje się na zamówienie i że zapłata za nie następuje przy
dostawie gotowego produktu. Po upływie tygodnia właściciel
przędzalni dostarczając gotową przędzę otrzymuje z powrotem
(abstrahujemy tutaj od wartości dodatkowej) wyłożony kapi
tał obrotowy, jak i zużytą część wartości kapitału trwałego,
która zawarta jest w wartości przędzy. Ten sam kapitał może
więc powtórzyć od nowa taki sam ruch okrężny. K apitał tan
zakończył swój obrót. Natomiast fabrykant lokomotyw musi
w ciągu trzech miesięcy wykładać tydzień po tygodniu coraz
to nowy kapitał na płacę roboczą i surowce, a dopiero po
upływie trzech miesięcy, po dostarczaniu lokomotywy, kapitał
obrotowy, stopniowo wykładany przez ten czas na jeden i ten
sam ak t produkcji, na wytworzenie jednego i tego samego to
waru, przybierze znowu formę, w której może od nowa roz
począć swój ruch okrężny; zużyta w ciągu trzech miesięcy część
wartości maszyn również dopiero teraz zostaje zastąpiona.
Pierwszy z przedsiębiorców wykłada kapitał na przeciąg jed
285

D ział II. Obrót kapitału

nego tygodnia; kapitał wyłożony przez drugiego jest wyda
tkiem tygodniowym pomnożonym przez 12. Jeżeli założymy, że
wszystkie inne okoliczności są jednakowe, to drugi przedsię
biorca musi dysponować dwanaście razy większym kapitałem
obrotowym niż pierwszy.
Okoliczność, że kapitały wykładane co tydzień są równej
wielkości, jest tu jednak bez znaczenia. Bez względu na wiel
kość wyłożonego kapitału, w jednym wypadku wykłada się
go tylko na jeden tydzień, w drugim - na dwanaście (tygod
ni, i dopiero po upływie tych okresów można będzie znów
operować tym kapitałem, powtórzyć nim taką samą operację
lub też rozpocząć inną.
Różnica w szybkości obrotu, czyli w długości okresu, na któ
ry trzeba wyłożyć poszczególne kapitały, zanim ta sama war
tość kapitałowa będzie znów mogła służyć do nowego proce
su pracy, czyli procesu pomnażania wartości, wynika tu z na
stępujących okoliczności:
Przypuśćmy, że budowa lokomotywy lub jakiejś innej ma
szyny wymaga 100 dni roboczych. O ile chodzi o robotników
zatrudnionych w przędzalnictwie i w przemyśle budowy ma
szyn, w obu wypadkach 100 dni roboczych stanowi wielkość
nieciągłą (podzielną), składającą się - w myśl naszego za
łożenia - ze stu kolejno po sobie następujących, odrębnych
dziesięciogodzinnych procesów pracy. O ile jednak chodzi
o produkt, o maszynę, owe 100 dni roboczych stanowią wiel
kość ciągłą, stanowią 1 dzień roboczy wynoszący 1000 godzin
pracy, jeden ciągły ak t produkcji. Taki dzień roboczy, na któ
ry składa się niniejsza lub większa liczba następujących po so
bie i powiązanych ze sobą dni roboczych, nazywam okresem
roboczym. Kiedy mówimy o dniu roboczym, mamy na myśli
długość czasu roboczego, w ciągu którego robotnik musi co
dziennie wydatkować swą siłę roboczą, musi codziennie pra
cować. Gdy natomiast mówimy o okresie roboczym, mamy
na myśli liczbę powiązanych ze sobą dni roboczych, niezbęd
nych w określonej gałęzi produkcji do sporządzenia gotowe
go produktu. Produkt każdego dnia roboczego jest tu jodynie
produktem cząstkowym, którego obróbka dzień po dniu po
stępuje naprzód i który dopiero w końcu dłuższego lub kró
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tszego okresu roboczego uzyskuje gotową postać, staje się go
tową wartością użytkową.
Toteż przerwy, zaburzenia w społecznym procesie produkcji,
np. powstałe wskutek kryzysów, bardzo różnie wpływają na
te produkty pracy, które są z natury swej podzielne, i na te,
których produkcja wymaga dłuższego, ciągłego okresu robo
czego. W jednym wypadku po wyprodukowaniu w dniu dzi
siejszym określonej ilości przędzy, węgla itp. nie będzie jutro
dalszej produkcji przędzy, węgla itp. Inaczej jednak rzecz się
ma z okrętami, budynkami, koleją itp. Nie tylko następuje
tu przerwa w pracy, następuje tu przerwa w ciągłym akcie pro
dukcji. Jeżeli nie kontynuuje się budowy, to środki produkcji
i pracę zużyte dotychczas na budowę wydatkowano bezuży
tecznie. A jeśli nawet budowę podejmuje się na nowo, to w
czasie przerwy musiały nastąpić takie czy inne uszkodzenia.
Przez cały czas trwania okresu roboczego nawarstwia się ta
część wartości, którą kapitał trwały przenosi codziennie na
produkt, dopóki nie będzie on zupełnie gotowy. I tu zarazem
ukazuje się praktyczne znaczenie różnicy pomiędzy kapitałem
trwałym a obrotowym. Kapitał trwały wykłada się na proces
produkcji na przeciąg dłuższego czasu i przed upływem tego,
być może, wieloletniego okresu nie potrzeba go odnawiać. Czy
maszyna parowa codziennie cząstkami przenosi swą wartość
na przędzę, produkt nieciągłego procesu pracy, czy też prze
nosi ją w ciągu trzech miesięcy na lokomotywę, produkt ciąg
łego aktu produkcji - okoliczność ta pozostaje zupełnie bez
wpływu na wyłożenie kapitału potrzebnego na kupno maszyny
parowej. W jednym wypadku wartość jej powraca w niewiel
kich dozach, np. co tydzień, w drugim - w większych ilościach,
np. co trzy miesiące. W obu jednak wypadkach odnowienie
maszyny parowej następuje dopiero, powiedzmy, po 20 la
tach. Dopóki każdy poszczególny okres, w ciągu którego w ar
tość maszyny parowej powraca cząstkami dzięki sprzedaży pro
duktu, jest krótszy od jej własnego okresu istnienia, dopóty ta
sama maszyna parowa będzie przez wiele okresów roboczych
funkcjonować nadal w procesie produkcji.
Inaczej natomiast rzecz się ma z częściami obrotowymi wy
łożonego kapitału. Zakupioną na bieżący tydzień siłę roboczą
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wydatkowano w ciągu tego tygodnia i uprzedmiotowiła się
ona w produkcie. W końcu tego tygodnia należy ją opłacić.
I takie wykładanie kapitału na siłę roboczą powtarza się co
tydzień w ciągu trzech miesięcy, przy czym wydatkowanie
tej części kapitału w jednym tygodniu nie czyni kapitalisty
zdolnym do pokrycia kosztów kupna pracy w tygodniu następ
nym. Co tydzień trzeba na opłacanie siły roboczej wydatko
wać nowy, dodatkowy kapitał, toteż - jeżeli pominiemy wszel
kie stosunki kredytowe - kapitalista musi być zdolny do wy
łożenia płacy roboczej na okres trzech miesięcy, mimo że wy
płaca ją w tygodniowych tylko dozach. To samo dotyczy dru
giej części kapitału obrotowego - surowców i materiałów po
mocniczych. Praca warstwa po warstwie osadza się na pro
dukcie. Podczas procesu pracy nie tylko wartość wydatkowa
nej siły roboczej, lecz również wartość dodatkowa przechodzi
nieustannie na produkt, ale przechodzi na produkt nie wy
kończony, który nie przybrał jeszcze postaci gotowego towaru,
a więc nie jest jeszcze zdolny do cyrkulacji. To samo dotyczy
wartości kapitałowej, która z surowców i materiałów pomoc
niczych przechodzi warstwami na produkt.
W zależności od większej lub mniejszej długości okresu ro
boczego, określonej specyficzną naturą wytwarzanego produ
ktu lub też zamierzonego efektu użytecznego, niezbędne są
nieustanne dodatkowe nakłady kapitału obrotowego (płaca
robocza, surowce i materiały pomocnicze), przy czym żadna ich
część nie znajduje się w formie zdatnej do cyrkulacji, a zatem
nie może służyć do wznowienia takiej samej operacji; prze
ciwnie, każda ich część po kolei zatrzymuje się w sferze pro
dukcji jako część składowa powstającego produktu, zostaje
związana w formie kapitału produkcyjnego. Ale czas obrotu
równa się sumie czasu produkcji i czasu cyrkulacji kapitału.
Wobec tego przedłużenie czasu produkcji tak samo zmniejsza
szybkość obrotu, jak zmniejsza ją przedłużenie czasu cyrkula
cji. W danym zaś wypadku należy zwrócić uwagę a a dwie
okoliczności.
Po pierwsze: przedłużony pobyt w sferze produkcji. N a przy
kład kapitał wyłożony w pierwszym tygodniu na pracę, su
rowce itp., podobnie jak i przeniesione na produkt w ciągu
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tego tygodnia części wartości kapitału trwałego są przez cały
trzymiesięczny okres przykute do sfery produkcji; wcielone do
powstającego dopiero, nie gotowego jeszcze produktu, nie mo
gą jako towar wejść do cyrkulacji.
Po w tóre: ponieważ okres roboczy, którego wymaga akt
produkcji, trwa trzy miesiące i stanowi w rzeczywistości tyl
ko jeden ciągły proces pracy, przeto każdego tygodnia trze
ba dodawać nową dozę kapitału obrotowego do już wyłożo
nych. A więc wraz z długością okresu roboczego wzrasta masa
dodatkowych kapitałów, wykładanych jeden po drugim.
Założyliśmy, że w przędzalni i fabryce maszyn ulokowano
kapitały jednakowej wielkości, że kapitały te w takim samym
stosunku dzielą się na kapitał stały i zmienny, ditto na trwały
i obrotowy, że długość dnia roboczego jest jednakowa, sło
wem, że z wyjątkiem długości okresu roboczego wszystkie wa
runki są jednakowe. W pierwszym tygodniu wyłożony kapitał
jest jednakowej wielkości w obu przedsiębiorstwach, ale fa
brykant przędzy może swój produkt sprzedać i za uzyskane
pieniądze kupić ponownie siłę roboczą, nowe surowce itp.,
krótko mówiąc, może kontynuować produkcję w tej samej
skali. Natomiast fabrykant maszyn może wyłożony przez sie
bie w pierwszym tygodniu kapitał obrotowy przekształcić z po
wrotem w pieniądze dopiero po upływie trzech miesięcy, gdy
produkt jego jest już gotowy; dopiero wtedy może też pie
niędzmi tymi rozpocząć nowe operacje. Tak więc, po pierwsze,
stwierdzamy tu różnicę, gdy chodzi o powrót tej samej ilości
wyłożonego kapitału. Po wtóre zaś: w ciągu tych trzech mie
sięcy stosowano w przędzalni i w fabryce maszyn kapitały pro
dukcyjne jednakowej wielkości, ale wielkość nakładów kapi
tału jest bezwzględnie różna u fabrykanta przędzy i u fabry
kanta maszyn, gdyż w jednym wypadku ten sam kapitał szyb
ko się odnawia, wobec czego można taką samą operację na
nowo powtórzyć; w drugim zaś wypadku odnawia się on sto
sunkowo powoli, wobec czego aż do chwili jego odnowienia
trzeba do poprzednich ilości kapitału dodawać coraz to nowe.
A zatem różna jest długość okresów, w ciągu których odna
wiają się określone części kapitału, czyli okresów, na które
wykłada się kapitał; różne są także ilości kapitału (chociaż
19 - M arks, Engels - D zieła t. 24
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kapitały stosowane dziennie lub tygodniowo są jednakowe),
które trzeba wykładać zależnie od długości procesu pracy. N a
okoliczność tę należy dlatego zwrócić uwagę, że długość okre
su, na który wykłada się kapitał, może wzrastać - jak w wy
padkach, które będziemy rozpatrywać w następnym rozdzia
le - nie wywołując proporcjonalnego wzrostu ilości wykłada
nego kapitału. K apitał trzeba wykładać na czas dłuższy i więk
sza jego ilość związana jest w formie kapitału produkcyjnego.
N a niższych szczeblach rozwoju produkcji kapitalistycznej
takie przedsięwzięcia, które wymagają dłuższego okresu robo
czego, a więc znacznych nakładów kapitałowych na dłuższy
okres - takie zwłaszcza, które dadzą się zrealizować tylko: w
wielkiej skali - albo w ogóle nie są wykonywane w sposób
kapitalistyczny, lecz na koszt gmin lub państwa, jak np. budo
wa dróg, kanałów itp. (dawniej, o ile chodzi o siłę roboczą,
korzystano tu przeważnie z pracy przymusowej); albo też takie
produkty, których sporządzanie wymaga stosunkowo długie
go okresu roboczego, w znikomej tylko części fabrykuje się
z funduszów samego kapitalisty. N a przykład przy budowie
domu osoba prywatna, dla której stawia się dom, wpłaca od
czasu do czasu zaliczki przedsiębiorcy budowlanemu. Fak
tycznie osoba ta płaci za dom ratami, w miarę tego, jak pro
ces produkcji posuwa się naprzód. N atom iast w epoce rozwi
niętego kapitalizmu, kiedy to z jednej strony w ielkie masy ka
pitału koncentrują się w ręku jednostek, z drugiej zaś - obok
kapitalistów indywidualnych zjawia się kapitalista zrzeszony
(spółki akcyjne) i jednocześnie rozwija się system kredytowy,
kapitalistyczny przedsiębiorca budowlany jedynie wyjątkowo
wznosi budowle na zamówienie poszczególnych osób prywa
tnych. Przedsiębiorstwo jego polega na tym, że buduje on sze
regi domów i całe dzielnice miasta na potrzeby rynku, podob
nie jak niektórzy kapitaliści podejmują się w charakterze przed
siębiorców budowy kolei żelaznych.
O
tym, jaki przewrót wywołała produkcja kapitalistyczna
w budownictwie domów w Londynie, dowiadujemy się z ze
znań złożonych przed Komisją Bankową w 1857 r. przez pe
wnego przedsiębiorcę budowlanego. W czasach jego młodości oświadczył on - domy budowano przeważnie na zamówienie,
2 )0
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a należność wypłacano przedsiębiorcy podczas budowy rata
mi, po zakończeniu pewnych stadiów robót. N a spekulację bu
dowano bardzo mało; jeżeli przedsiębiorcy budowali na spe
kulację, to głównie po to, aby stale zatrudniać swych robotni
ków i w ten sposób zatrzymać ich przy sobie. W ciągu ostat
nich 40 lat wszystko to się zmieniło. N a zamówienie buduje
się już teraz bardzo mało. Jeżeli ktoś chce kupić nowy dom,
to wybiera sobie jeden z tych, które wybudowano na speku
lację lub które znajdują się jeszcze w budowie. Przedsiębior
ca nie pracuje już teraz na zamówienie klienta, lecz na rynek;
podobnie jak każdy inny przemysłowiec musi on mieć na ryn
ku gotowy towar. Dawniej przedsiębiorca budował na speku
lację jakieś trzy lub cztery domy jednocześnie, teraz zaś musi
kupić (tj. według określenia używanego na kontynencie - wy
dzierżawić przeważnie na 99 lat) dużą parcelę, postawić na
niej 100 do 200 domów, a zatem zaangażować się w przed
siębiorstwo, które przekracza jego m ajątek dwudziesto- lub
nawet pięćdziesięciokrotnie. Środki zdobywa się zaciągając
dług hipoteczny, przy czym pieniądze otrzymuje przedsiębior
ca do swej dyspozycji w miarę tego, jak budowa poszczegól
nych domów posuwa się naprzód. Jeżeli następuje kryzys, któ
ry powoduje wstrzymanie wypłaty zaliczek, to wali się za
zwyczaj cale przedsiębiorstwo; w najlepszym razie domy po
zostają nie dokończone aż do lepszych czasów, w najgorszym
zaś id ą pod młotek i sprzedaje się je za pół ceny. Bez budo
wania na spekulację, i to na wielką skalę, nie może już dziś
obejść się żaden przedsiębiorca. Zysk osiągany na samych ro
botach budowlanych jest znikomy; główny zysk przedsiębior
cy pochodzi ze wzrostu renty gruntowej, z trafnego wyboru
i wykorzystania terenów budowlanych. W drodze takiej spe
kulacji, antycypującej popyt na domy, zbudowano niemal ca
łą Belgravię i Tyburnię oraz wiele tysięcy will w okolicach
Londynu (skrót z „Report from the Select Committee on Bank
Acts”. Część I, 1857, Evidence, pytania 5413-18, 5435-36).
Wykonywanie robót na wielką skalę, wymagających bardzo
długiego okresu roboczego, dopiero wtedy zostaje całkowicie
objęte przez produkcję kapitalistyczną, kiedy koncentracja ka
pitału osiąga już znaczny stopień i kiedy, z drugiej strony, roz
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wój systemu kredytowego stwarza dla kapitalisty dogodną sy
tuację, umożliwiając mu wykładanie cudzego kapitału zamiast
własnego, a więc i ryzykowanie cudzym kapitałem. Rozumie
się to jednak samo przez się, że na szybkość obrotu i na czas
obrotu nie wywiera żadnego wpływu okoliczność, iż kapitał
wyłożony na produkcję należy czy też nie należy do tego, kto
go stosuje.
Okoliczności, które powiększają produkt poszczególnego
dnia roboczego, jak kooperacja, podział pracy, stosowanie ma
szyn, skracają zarazem okres roboczy przy ciągłych aktach
produkcji. Tak więc maszyny skracają czas budowy domów,
mostów itp .; żniwiarka i młockarnia itp. skracają okres robo
czy niezbędny do przekształcenia dojrzałego Zboża w gotowy
towar. Udoskonalenia wprowadzone w budownictwie okrę
towym, zwiększając szybkość okrętów, skracają czas obrotu
kapitału zaangażowanego w żegludze. Ale te udoskonalenia,
skracające okres roboczy, a wraz z tym i czas, na który trze
ba wykładać kapitał obrotowy, łączą się zazwyczaj ze wzmo
żonym wykładaniem kapitału trwałego. Z drugiej strony, w
niektórych gałęziach produkcji można skrócić okres roboczy
przez samo rozszerzenie kooperacji; budowę kolei można skró
cić przez utworzenie wielkich armii robotników, a więc przez
podjęcie prac jednocześnie w wielu miejscach. Czas obrotu
skraca się tu dzięki powiększeniu wyłożonego kapitału. Wię
cej środków produkcji i więcej siły roboczej musi się tu zjed
noczyć pod komendą kapitalisty.
Jeżeli skrócenie okresu roboczego związane jest przeważnie
z powiększeniem kapitału wyłożonego na krótszy termin - tak
że ilość wyłożonego kapitału wzrasta w miarę, jak skraca się
czas, na który się go wykłada - to należy tu przypomnieć,
że oprócz ilości istniejącego kapitału społecznego istotne zna
czenie ma też okoliczność, w jakim stopniu środki produkcji
i środki utrzymania - bądź dysponowanie nimi - są rozpro
szone czy też zjednoczone w ręku indywidualnych kapitalistów,
a więc jaki stopień osiągnęła koncentracja kapitałów. W tej
mierze, w jakiej kredyt przyczynia się do koncentracji kapita
łu w jednym ręku, przyspiesza i wzmaga ją, przyczynia się on
do skrócenia okresu roboczego, a zatem i czasu obrotu.
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W gałęziach produkcji, w których określone warunki natu
ralne wyznaczają długość okresu roboczego, czy to ciągłego,
czy też przerywanego, nie można osiągnąć jego skrócenia za
pomocą wyżej wspomnianych środków.
„Wyrażenia: szybszy obrót - nie można zastosować do zbioru zbo
ża, ponieważ w ciągu raku możliwy jest tylko jeden obrót. Co się zaś
tyczy pogłowia bydła, to zadamy po prostu pytanie: Jak można przy
spieszyć obrót dwu- lub trzyletnich owiec oraz cztero- lub pięcioletnich
wołów? ” (W. Walter Good, Political, Agricultural, and Commercial
Fallacies”, Londyn 1866 str. 325).

Konieczność jak najszybszego uzyskania płynnej gotówki
(np. na regulowanie stałych płatności, jak podatki, renta grun
towa itp.) prowadzi do rozwiązania tej sprawy w taki sposób,
że np. z wielką szkodą dla rolnictwa sprzedaje się i zarzyna
bydło, zanim jeszcze osiągnęło ono wiek normalny z punktu
widzenia ekonomicznego; wywołuje to też w końcu wzrost cen
mięsa.
„Ci, którzy przedtem zajmowali się głównie hodowlą bydła i posyłali
je na wypas - w lecie na pastwiska w Midland counties [w hrabstwach
środkowych], w zimie zaś do obór hrabstw wschodnich... tak podupadli
na skutek wahań i spadku cen zboża, że radzi są, gdy mogą ciągnąć
korzyści z wysokich cen masła i sera; masło wynoszą co tydzień na
targ, aby pokryć z tego bieżące wydatki; na ser biorą zaliczki od po
średników, którzy zabierają produkt, skóro tylko nadaje się do prze
wozu, i wyznaczają oczywiście swoją własną cenę. Z tego powodu,
a także na skutek tego, że rolnictwem rządzą prawa ekonomii politycz
nej, cielęta, wysyłane przedtem z rejonów gospodarki mlecznej na wy
pas na południe, zabija się obecnie masowo, częstokroć już w ósmym
lub dziesiątym dniu życia, w rzeźniach Birminghamu, Manchesteru,
Liverpoolu i innych wielkich miast sąsiednich. Gdyby natomiast słód
był wolny od podatku, to nie tylko farmerzy osiągaliby większy zysk,
co pozwoliłoby im na chowanie młodego bydła aż do czasu, kiedy sta
nie się starsze i cięższe, lecz słód mógłby również służyć zamiast mle
ka do karmienia cieląt u tych, którzy nie trzymają krów; uniknęłoby
się więc w znacznym stopniu obecnego zastraszającego braku przychów 
ka. Kiedy się teraz doradza tym drobnym gospodarzom, aby chowali
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cielęta, odpowiadają oni: wiemy doskonale, że karmienie mlekiem
opłacałoby się, lecz po pierwsze, musielibyśmy wykładać pieniądze, na
co nas nie stać, a po drugie, musielibyśmy długo czekać na zwrot na
szych pieniędzy, gdy tymczasem w gospodarce mlecznej otrzymujemy
je natychmiast z powrotem” (tamże, str. 11, 12).

Skoro przedłużenie obrotu pociąga za sobą takie następstwa
nawet u drobniejszych farmerów angielskich, to można sobie
łatwo wyobrazić, jak wielkie trudności musi ono wywoływać
u drobnych chłopów na kontynencie.
Odpowiednio do długości okresu roboczego, a więc również
czasu niezbędnego na wytworzenie towaru zdolnego do cyrku
lacji, gromadzi się część wartości, przenoszona warstwami
z kapitału trwałego na produkt, i odwleka się powrót tej czę
ści wartości. Ale zwłoka ta nie powoduje ponownego wyda
tkowania kapitału trwałego. Maszyna funkcjonuje dalej w pro
cesie produkcji bez względu na to, czy zużyta część jej w ar
tości wraca w formie pieniężnej szybciej lub wolniej. Inaczej
rzecz się ma z kapitałem obrotowym. Trzeba nie tylko zamro
zić kapitał na dłuższy czas, odpowiednio do długości okresu
roboczego, lecz nadto trzeba nieustannie wykładać nowy ka
pitał na płacę roboczą, surowce i materiały pomocnicze. A za
tem zwłoka w powrotnym przypływie kapitału odmiennie od
działuje na kapitał trwały i obrotowy. Niezależnie od tego,
czy powrotny przypływ jest powolniejszy, czy szybszy, kapitał
trwały funkcjonuje w dalszym ciągu. Jeżeli natomiast idzie
o kapitał obrotowy, to staje się on niezdolny d o funkcjonowa
nia w wypadku zwłoki w powrotnym przypływie, kiedy leży
w formie produktów nie sprzedanych lub jeszcze nie goto
wych, nie nadających się jeszcze do sprzedaży, a nie ma do
datkowego kapitału, aby go odnowić in natura. „W tym czasie gdy chłop przymiera głodem, jego bydło ma się dosko
nale. Padały obfite deszcze i trawa bujnie wyrosła. Chłop indyjski
umrze z głodu tuż obok swego tłustego wołu. Przykazania zabobonów
wydają się okrutne w stosunku do jednostki, przyczyniają się jednak do
zachowania społeczeństwa; zachowanie bydła roboczego zapewnia rol
nictwu dalszy rozwój, a tym samym źródła przyszłych środków utrzy
mania i przyszłego bogactwa. Może to surowe i smutne, ale tak juz
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jest: w Indiach łatwiej zastąpić człowieka niż wołu” („Return, East
India. Madras and Orissa Famine” nr 4, str. 44).

Porównaj z tym sentencję z „M anava-Dharma-Sastra” [20],
rozdz. X, § 62:
„Bezinteresowna ofiara z życia po to, aby zachować życie kapłana
lub krowy... może zapewnić zbawienie tym niskourodzonym plemio
nom”.

Rozumie się, że przed upływem pięciu lat nie można wy
hodować pięcioletniego zwierzęcia. Przez zmianę sposobu ho
dowli można jednak w pewnych granicach przygotować zwie
rzę w krótszym czasie do spełnienia wyznaczonej mu roli. Do
konał tego zwłaszcza Bakewell. Dawniej owce angielskie, po
dobnie jak jeszcze w 1855 francuskie, nie nadawały się do ubo
ju, jeżeli nie osiągnęły wieku czterech lub pięciu lat. Według
systemu Bakewella można już tuczyć jednoroczną owcę, a w
każdym razie osiąga ona pełny wzrost przed upływem dwóch
lat. Bakewell, dzierżawca z Dishley Grange, zredukował przez
staranny dobór kościec owiec do minimum niezbędnego im do
istnienia. Owce jego nazywano newleicesterskimi.
„Obecnie hodowca może w takim samym czasie, jakiego wymagało
przedtem wyhodowanie jednej owcy, dostarczyć na rynek trzy, i to ow
ce, w których części dające najwięcej mięsa są szersze, grubsze i lepiej
rozwinięte. Niemal cała ich waga składa się z czystego mięsa” (La
vergne, „The Rural Economy of England etc.” , 1855, str. 20).

Metody skracające okresy robocze jedynie w bardzo różnym
stopniu dają się zastosować w rozmaitych gałęziach przemysłu
i bynajmniej nie mogą wyrównać różnic w długości różnych
okresów roboczych. Powracając do naszego przykładu: przez
zastosowanie nowych maszyn można skrócić absolutny okres
roboczy potrzebny do wyprodukowania lokomotywy. Jeżeli
jednak przez udoskonalenie procesów przędzenia osiąga się
niewspółmiernie szybszy wzrost ilości gotowego produktu do
starczanego w ciągu dnia lub tygodnia, to w porównaniu
z przędzalnictwem długość okresu roboczego w przemyśle ma
szynowym uległa przecież stosunkowemu zwiększeniu.
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Czas produkcji
Czas pracy jest zawsze czasem produkcji, tj. czasem, w cią
gu którego kapitał związany jest w sferze produkcji. N ato
miast nie cały czas, w ciągu którego kapitał znajduje się w pro
cesie produkcji, jest już z tego powodu koniecznie czasem
pracy.
N ie chodzi tu o przerwy w procesie pracy uwarunkowane
naturalnymi granicami samej siły roboczej, chociaż widzie
liśmy, jak silnym bodźcem do nienaturalnego przedłużania pro
cesu pracy oraz do wprowadzania pracy trwającej nieprzerwa
nie dniem i nocą jest sam fakt, że kapitał trwały, zabudowa
nia fabryczne, maszyny itp. są nieczynne podczas przerw w
procesie pracy *. Chodzi tu o przerwę, która nie zależy od dłu
gości procesu pracy, lecz uwarunkowana jest samym charakte
rem produktu i sposobem jego wytwarzania, o przerwę, pod
czas której przedmiot pracy poddany jest mniej lub bardziej
długotrwałym procesom naturalnym i musi doznawać zmian
fizycznych, chemicznych, fizjologicznych; podczas tej przerwy
proces pracy jest zupełnie lub częściowo wstrzymany.
Tak więc wino po wytłoczeniu musi przez pewien czas prze
chodzić proces fermentacji, a potem znów przez pewien czas
dojrzewać, aby osiągnąć określony stopień doskonałości.
W wielu gałęziach przemysłu produkt musi przejść przez pro
ces suszenia, jak np. w garncarstwie, lub musi być wystawiony
na działanie pewnych czynników, aby zmienił swoje właści
wości chemiczne, jak np. w blicharstwie. Aby zboże ozime
dojrzało, musi upłynąć około dziewięciu miesięcy. Pomiędzy
siewem a żniwami następuje niemal zupełna przerwa w pro
cesie pracy. W leśnictwie, po zakończeniu siewu i niezbędnych
* P atrz tom 23 nin. w yd., str. 298-307. - R e d . prze k ł. polsk.
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przy tym prac przygotowawczych, potrzeba może całego stu
lecia, aby nasienie przekształciło się w gotowy produkt; przez
cały ten czas wymaga ono tylko bardzo nieznacznego stosun
kowo oddziaływania pracy.
We wszystkich tych wypadkach w ciągu znacznej części cza
su produkcji tylko niekiedy stosuje się dodatkowo pracę. Opi
sane w poprzednim rozdziale warunki, w których do kapitału
już umieszczonego w procesie produkcji trzeba dołączać do
datkowo kapitał i pracę, istnieją tu jedynie z dłuższymi lub
krótszymi przerwami.
A więc we wszystkich tych wypadkach czas produkcji wy
łożonego kapitału składa się z dwóch okresów: z jednego,
w którym kapitał znajduje się w procesie pracy, z drugiego,
w którym forma istnienia kapitału - forma nie gotowego jesz
cze produktu - wystawiona jest na działanie procesów natural
nych poza obrębem procesu pracy. Okoliczność, że dwa te
okresy mogą gdzieniegdzie krzyżować się i włączać jeden w
drugi, nic tu nie zmienia. Okres roboczy nie pokrywa się tu
z okresem produkcji. Okres produkcji jest dłuższy od okresu
roboczego. Jednakże dopiero po zakończeniu okresu produkcji
produkt jest gotowy, dojrzały, można go tedy przekształcić
z formy kapitału produkcyjnego w formę kapitału towarowe
go. Odpowiednio więc do długości tej części czasu produkcji,
która nie stanowi czasu pracy, przedłuża się również okres
obrotu kapitału. Jeżeli owa część czasu produkcji nie jest wy
znaczona przez niezmienne prawa przyrody, jak np. przy doj
rzewaniu zboża, rośnięciu dębu itp., to przez sztuczne skrócenie
czasu produkcji można często mniej lub bardziej skrócić okras
obrotu. Można to np. osiągnąć wprowadzając blichowanie che
miczne zamiast blichowania łąkowego lub stosując udoskona
lone aparaty w procesach suszenia. W garbarstwie sycenie skór
kwasem garbnikowym dawną metodą wymagało 6-18 miesię
cy, według nowej zaś metody, przy zastosowaniu pompy pneu
matycznej, wymaga już tylko półtora do dwóch miesięcy
(J. G. Courcelle-Seneuil, „Traite theorique et p ratique des entreprises industrielles etc.”, Paryż 1857, 2 wyd. [str. 49]). N aj
wspanialszy przykład sztucznego skrócenia tej części czasu pro
dukcji, na którą składają się same procesy naturalne, daje hi
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storia rozwoju produkcji żelaza, a w szczególności historia
rozwoju metod wytapiania z surówki żelaza stali w ciągu ostat
nich 100 lat, poczynając od wynalazku pudlingowania w ro
ku 1780 aż po nowoczesny proces Bessemera i nowsze metody
wprowadzone później. Czas produkcji został ogromnie sk ró
cony, lecz w takiej samej mierze wzrosły również nakłady ka
pitału trwałego.
Charakterystyczny przykład niepokrywania się czasu pro
dukcji z czasem pracy stanowi fabrykacja kopyt szewskich
w Ameryce. Znaczna część kosztów powstaje tu na skutek
tego, że drewno musi schnąć przez dłuższy czas, do 18 mie
sięcy, aby gotowe kopyto później się nie paczyło i nie traciło
fasonu. Przez ten czas drewno nie podlega żadnemu innemu
procesowi pracy. Dlatego też okres obrotu kapitału ulokowa
nego w tej gałęzi produkcji wyznaczany jest nie tylko przez
czas niezbędny do samej fabrykacji kopyt, lecz również przez
czas, w ciągu którego kapitał ten leży bezczynnie w postaci
schnącego drewna. Drewno znajduje się przez 18 miesięcy w
procesie produkcji, zanim będzie mogło wejść do właściwego
procesu pracy. Przykład ten pokazuje jednocześnie, jak różne
mogą być okresy obrotu rozmaitych części kapitału płynnego,
a to na skutek okoliczności, które mają swe źródło nie w obrę
bie sfery cyrkulacji, lecz w procesie produkcji.
Różnica pomiędzy czasem produkcji a czasem pracy wystę
puje szczególnie dobitnie w rolnictwie. W naszej strefie kli
matu umiarkowanego ziemia rodzi zboże raz do roku. Skró
cenie lub przedłużenie okresu produkcji (trwającego dla za
siewów ozimych przeciętnie dziewięć miesięcy) zależy znowuż
od kolejności lat pomyślnych i niepomyślnych i dlatego nie
można go z góry tak dokładnie ustalić i regulować jak w prze
myśle. Jedynie produkty uboczne, jak mleko, ser itp. można re
gularnie wytwarzać i sprzedawać w krótszych odstępach czasu.
Natomiast z czasem pracy sprawa wygląda ta k :
„W różnych okolicach Niemiec, zależnie od wpływu warunków kli
matycznych i innych, można przyjąć następującą liczbę dni roboczych
podczas trzech głównych okresów pracy: w okresie wiosennym od po
łowy marca lub początku kwietnia do połowy maja 5 0 -60 dni robo
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czych; w okresie letnim od początku czerwca do końca sierpnia 6 5 80 dni roboczych, a w okresie jesiennym od początku września do koń
ca października bądź też do połowy lub końca listopada 5 5 -7 5 dni
roboczych. N a zimę przypadają jedynie prace, które można wykonywać
w tym sezonie, jak wywożenie nawozu, zwózka drewna, materiałów bu
dowlanych, wyjazdy na targ itp . ” (F. Kirchhof, „Handbuch der land 
wirthschaftlichen Betriebslehre” , Dessau 1852, str. 160).

Dlatego też im mniej korzystne są warunki klimatyczne, tym
krótszy jest czas, w którym zmieścić trzeba okres roboczy rol
nictwa, a wobec tego również czas, na który wykłada się ka
pitał i pracę. N a przykład w Rosji. W niektórych okolicach na
północy prace w polu można wykonywać tylko przez 130—
150 dni w roku. Łatwo sob ie wyobrazić, jakie straty poniosła
by Rosja, gdyby z 65 milionów jej ludności europejskiej 50 mi
lionów pozostawało bez zatrudnienia przez sześć do ośmiu
miesięcy zimowych, kiedy to wszelkie roboty w polu muszą
ustać. 200 000 chłopów zatrudnionych jest w 10 500 fabry
kach rosyjskich, a obok tego wszędzie po wsiach rozwinął się
przemysł chałupniczy. Istnieją więc wsie, w których wszyscy
chłopi są już od wielu pokoleń tkaczami, garbarzami, szewca
mi, ślusarzami, nożownikami itp.; dotyczy to zwłaszcza gu
berni moskiewskiej, władymirskiej, kałuskiej, kostromskiej
i petersburskiej. Nawiasem mówiąc, to chałupnictwo wprzęga
ją już coraz bardziej w służbę produkcji kapitalistycznej; kup
cy np. dostarczają tkaczom bezpośrednio lub przez pośredni
ków wątku i osnowy (skrót z „Reports by H. M. Secretaries
of Embassy and Legation, on the Manufactu res, Commerce
etc.” nr 8, 1865 r., str. 86, 87). W idać z tego, że różnica po
między okresem produkcji a okresem pracy - ten ostatni jest
tylko częścią pierwszego - stanowi naturalną podstawę do łą
czenia rolnictwa z wiejskimi przemysłami ubocznymi, a one,
z drugiej strony, stają się z kolei punktem zaczepienia dla ka
pitalisty, który wciska się tu przede wszystkim jako kupiec.
Kiedy później produkcja kapitalistyczna dokonuje oddziele
nia manufaktury od rolnictwa, robotnik rolny staje się coraz
bardziej zależny od czysto przypadkowych zajęć ubocznych i na
skutek tego sytuacja jego się pogarsza. D la kapitału - jak się
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o tym później przekonamy - wszelkie różnice w obrocie wy
równują się. Nie wyrównują się one jednak dla robotnika.
W przeważającej liczbie gałęzi przemysłu we właściwym
znaczeniu tego słowa, jak w górnictwie, transporcie itp., pro
dukcja przebiega równomiernie, czas pracy jest równomierny
przez cały rok i - jeżeli pominąć wahania cen i zastoje w in 
teresach jako przerwy nienormalne - nakłady kapitału obro
towego rozkładają się równomiernie na każdy dzień. Tak sa
mo, przy nie zmienionych warunkach rynkowych, przypływ po
wrotny kapitału obrotowego, czyli jego odnowienie, rozkła
da się w ciągu roku równomiernie. N atom iast w tych dziedzi
nach lokaty kapitału, w których czas pracy stanowi tylko część
czasu produkcji, wykładanie kapitału obrotowego odbywa się
w różnych porach roku w sposób jak najbardziej nierówno
mierny, gdy tymczasem jego przypływ powrotny następuje za
jednym razem w czasie wyznaczonym przez warunki natural
ne. Dlatego też w przedsiębiorstwach prowadzonych w takiej
samej skali, tj. przy tej samej wielkości wyłożonego kapitału
obrotowego, kapitał ten musi być w tych dziedzinach wykła
dany od razu w większej ilości i na czas dłuższy niż w przed
siębiorstwach o ciągłych okresach roboczych. Większa takż e
jest tutaj różnica między długością życia kapitału trwałego
a czasem, w ciągu którego wykonuje on rzeczywiście funkcję
produkcyjną. Jest rzeczą zrozumiałą, że odpowiednio do róż
nicy między czasem pracy a czasem produkcji ulega wciąż
dłuższym lub krótszym przerwom także i czas użytkowania
zastosowanego kapitału trwałego, jak to się dzieje np. w rol
nictwie ze zwierzętami roboczymi, narzędziami i maszynami.
W tej mierze, w jakiej ten kapitał trwały składa się ze zwie
rząt roboczych, wymaga on przez cały czas takich samych łub
niemal takich samych wydatków na paszę itp., niezależnie od
tego, czy zwierzęta te pracują, czy też nie. Jeżeli chodzi o mar
twe środki pracy, to tracą one w pewnym stopniu na wartości
także wtedy, kiedy nie są w użyciu. W konsekwencji produkt
w ogóle drożeje, ponieważ wartość przeniesioną na produkt ob
licza się nie według czasu, w ciągu którego kapitał trwały
funkcjonuje, lecz według czasu, w ciągu którego traci wartość.
W tych gałęziach produkcji bezczynność kapitału trwałego, nie
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zależnie od tego, czy połączona jest jeszcze ponadto z koszta
mi bieżącymi, czy też nie, stanowi taki sam warunek jego nor
malnego użytkowania jak np. strata pewnej ilości bawełny
przy przędzeniu; tak też w każdym procesie pracy siła robo
cza, której wydatkowanie w normalnych warunkach technicz
nych było nieprodukcyjne, lecz niezbędne, liczy się zupełnie
tak samo jak wydatkowana produkcyjnie. Każde ulepszenie
zmniejszające nieprodukcyjne wydatkowanie środków pracy,
surowców i siły roboczej zmniejsza też wartość produktu.
W rolnictwie splatają się obydwa czynniki: dłuższy okres
roboczy z dużą różnicą pomiędzy czasem pracy a czasem pro
dukcji. Hodgskin robi w związku z tym słuszną uwagę:
„Różnica pomiędzy czasem” {chociaż nie odróżnia on tu czasu pra
cy od czasu produkcji}, „którego wymaga wytworzenie produktów rol
nictwa, a czasem, którego wymaga wytworzenie produktów innych ga
łęzi pracy, stanowi główną przyczynę wielkiej zależności rolników.
N ie mogą oni dostarczyć na rynek swoich towarów w czasie krótszym
niż rok. Przez cały ten czas muszą się zapożyczać u szewca, krawca,
kowala, kołodzieja i u różnych innych producentów, których produkty
są im potrzebne; a produkty te można sporządzić w ciągu niewielu dni
lub tygodni. N a skutek tej naturalnej okoliczności i z powodu szybsze
go wzrastania bogactw w innych gałęziach pracy właściciele ziemscy,
którzy zmonopolizowali ziemię w całym państwie i którzy ponadto przy
właszczyli sobie także monopol ustawodawstwa, nie są mimo to w sta
nie uchronić siebie i swych sług, dzierżawców, przed losem ludzi naj
bardziej w kraju uzależnionych” (Thomas Hodgskin, „Popular Politi 
cal Economy” , Londyn 1827, str. 147, przypis).

Wszelkie metody, które sprawiają, że w rolnictwie wydatki
na płace robocze i środki pracy rozkładają się po części bar
dziej równomiernie na cały rok, po części zaś skraca się czas
obrotu, i to na skutek tego, że uprawia się bardziej różno
rodne rośliny i wobec tego w ciągu roku możliwe są zbiory
w różnych porach - wszelkie takie metody wymagają powięk
szenia wyłożonego na produkcję kapitału obrotowego, przezna
czonego na płace robocze, nawozy, nasiona itp. Tak dzieje się
przy przejściu od gospodarki trójpolowej z ugorem do płodo
301

Dział 11. Obrót kapitału

zmianu bez ugoru. Tak dzieje się we Flandrii, gdy chodzi
o cultures dero bees [poplony],
„Przy culture derobee uprawia się korzeniowe rośliny pastew ne; to
samo pole rodzi najpierw zboże, len, rzepak na potrzeby człowieka,
a po ich sprzęcie sieje się rośliny korzeniowe przeznaczone na paszę
dla bydła. System ten, przy którym bydło rogate może stale przeby
wać w oborze, przynosi znaczne nagromadzenie nawozu i staje się w ten
sposób podstawą gospodarki płodozmianowej. W okolicach piaszczy
stych więcej niż jedną trzecią powierzchni uprawnej zużytkowuje się
pod cultures derobees; rezultat jest taki sam, jak gdyby obszar grun
tów uprawnych powiększono o jedną trzecią” .

Oprócz roślin korzeniowych uprawia się również koniczynę
i inne rośliny pastewne.
„Rolnictwo doprowadzone w ten sposób do punktu rozwoju, w któ
rym przechodzi w ogrodnictwo, wymaga oczywiście stosunkowo znacz
nego nakładu kapitału. W Anglii nakład ten określa się na 250 fran
ków na hektar. W e Flandrii nasi chłopi uznaliby prawdopodobnie, że
nakład kapitału w wysokości 500 franków na hektar jest o wiele za
niski” (E mile de Laveleye, „Essais sur l ’E conomie Rurale de la Belgique”, Paryż 1863, str. 59, 60, 63).

Weźmy wreszcie leśnictwo.
„G ospodarka leśna tym się głównie różni od przeważnej liczby in
nych dziedzin produkcji, że siły przyrody działają tu samoistnie i przy
naturalnym odmładzaniu lasu nie wymagają stosowania ani siły ludz
kiej, ani kapitału. Zresztą naw et tam, gdzie odmładzanie lasu odbywa
się w sposób sztuczny, nakład siły ludzkiej i kapitału jest w porówna
niu z działaniem sił przyrody niewielki. N adto las może rosnąć na ta 
kich gruntach i w takich okolicach, w których zboże już się nie uda
je lub też produkcja jego się nie opłaca. Jednakże racjonalna gospodar
ka leśna wymaga... większych obszarów niż uprawa zbóż, gdyż na ma
łych działkach leśnych nie można dokonywać prawidłowej trzebieży,
produkty uboczne marnują się przeważnie, trudniejsza jest ochrona la
su itp. Poza tym proces produkcji wymaga tak długich okresów, że prze
kracza możliwości prywatnego gospodarstwa, a niekiedy naw et okres
życia człowieka. K apitał wydatkowany na kupno terenów leśnych”
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{przy wspólnej produkcji kapitał ten odpada i zagadnienie
polega jedynie na tym, o jak wielki obszar gmina może zmniej
szyć ziemię orną i pastwiska, aby przeznaczyć go na zalesie
nie}
" przynosi mianowicie korzyści dopiero po upływie długiego czasu i do
konuje jedynie częściowego obrotu, pełny zaś obrót trw a przy nie 
których gatunkach drzew do 150 lat. N adto, obliczona na dłuższy
okres gospodarka leśna wymaga sama zapasu drzew na pniu, przekra
czającego dziesięć do czterdziestu razy zużycie roczne. Kto więc nie ma
innych dochodów i nie posiada rozległych obszarów leśnych, nic mo
że prowadzić racjonalnej gospodarki leśnej” (Kirchhof, str. 58).

Długi czas produkcji (obejmujący stosunkowo nieznaczny
tylko czas pracy), a więc długie okresy obrotu sprawiają, że
leśnictwo jest gałęzią niekorzystną dla gospodarki prywatnej,
a wobec tego i kapitalistycznej, która z istoty swej jest pro
dukcją prywatną nawet wtedy, kiedy zamiast kapitalisty in
dywidualnego występuje kapitalista zrzeszony. Rozwój kultury
i przemysłu - ogólnie biorąc - cechuje od dawna tak wielka
energia w niszczeniu lasów, że w porównaniu z tym wszystko,
co, z drugiej strony, rozwój ten uczynił dla ich zachowania
i krzewienia, stanowi wielkość zupełnie znikomą.
W przytoczonym wyżej cytacie z Kirchhofa na szczególną
uwagę zasługuje następujące zdanie:
„N adto, obliczona na dłuższy okres gospodarka leśna wymaga sa
ma zapasu drzew na pniu, przekraczającego dziesięć do czterdziestu ra
zy zużycie roczne” .

A więc jeden obrót przypada na dziesięć do czterdziestu
i więcej lat.
Podobnie rzecz się ma z hodowlą bydła. Część stada (za
pas bydła) pozostaje w procesie produkcji, gdy tymczasem
druga jego część zostaje sprzedana jako roczny produkt. Tyl
ko część kapitału dokonuje tu corocznie obrotu, zupełnie tak
samo jak się to dzieje z kapitałem trwałym, maszynami, zwie
rzętami roboczymi itp. Chociaż kapitał ten jest kapitałem
utrwalonym na dłuższy czas w procesie produkcji, a więc
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przedłuża obrót całego kapitału, nie stanowi on jednak kapi
tału trwałego w ścisłym znaczeniu tego słowa.
To, co się tu nazywa zapasem - określona ilość drzew na
pniu czy też określana ilość bydła - znajduje się tylko względ
nie w procesie produkcji (zarazem jako środek pracy i jako
materiał pracy); zgodnie z naturalnymi warunkami jego re
produkcji w racjonalnie prowadzonej gospodarce znaczna je
go część powinna stale znajdować się w tej formie.
Podobny wpływ na obrót wywiera inny rodzaj zapasu, któ
ry stanowi jedynie potencjalny kapitał produkcyjny, lecz ze
względu na charakter gospodarki musi stale istnieć w więk
szych lub mniejszych ilościach i dlatego trzeba go wykładać
na cele produkcji na dłuższy czas, mimo że do aktywnego pro
cesu produkcji wchodzi jedynie stopniowo. D o kategorii tej
należy np. nawóz, zanim się go wywiezie na pole, również
zboże, siano itp. oraz takie zapasy środków utrzymania, które
służą do produkcji bydła.
„Znaczna część kapitału produkcyjnego umieszczona jest w zapasach
gospodarskich. Zapasy te mogą jednak w większym lub mniejszym stop
niu stracić na wartości, jeżeli nie zastosuje się we właściwy sposób
środków niezbędnych do zachowania ich w dobrym stanie; przez brak
dozoru część zapasu produktów może naw et zupełnie przepaść dla go
spodarstwa. Dlatego też nieodzowny jest tu bardzo staranny nadzór
nad stodołami, spichrzami, w których przechowuje się paszę i zboże,
i piwnicami; należy też zawsze dokładnie zamykać składnice, w któ
rych znajdują się zapasy, a nadto utrzymywać je w czystości, wietrzyć
je i td .; zboże i inne magazynowane płody należy od czasu do czasu
szuflować, kartofle i buraki odpowiednio zabezpieczyć zarówno przed
mrozem, jak przed wodą, gniciem itp. ” (Kirchhof, str. 292). „Przy usta
laniu potrzeb gospodarstwa, zwłaszcza gdy chodzi o wyżywienie bydła przy czym podziału powinno się dokonywać stosownie do zbiorów i ce
lu - należy brać pod uwagę nie tylko zaspokojenie potrzeb, lecz rów
nież starać się o pozostawienie stosunkowo znacznego zapasu na nie
przewidziane wypadki. Jeżeli się przy tym okaże, że zapotrzebowania
nie można w całości zaspokoić wytworami własnego gospodarstwa, to
należy przede wszystkim zastanowić się, czy braku tego nie można po
kryć innymi wytworami (surogatami) lub też czy nie można nabyć ta-
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niej takich surogatów zamiast brakujących produktów. Jeżeli np. oka
że się, że brakuje siana, to można je zastąpić korzeniowymi roślinami
pastewnymi z domieszką słomy. W ogóle powinno się przy tym stale
mieć na uwadze wartość naturalną i cenę rynkową różnych wytworów
i zależnie od tego dobierać artykuły konsumpcji; jeżeli np. owies jest
drogi, natom iast groch i żyto stosunkowo tanie, to część owsa można
wtedy w paszy dla koni zastąpić z korzyścią grochem lub żytem, a za
oszczędzony w ten sposób owies sprzedać” (tamże, str. 300).

Zaznaczyliśmy już wyżej, przy rozpatrywaniu zagadnienia
tworzenia zapasów *, że nieodzowna jest określona, większa
lub mniejsza ilość potencjalnego kapitału produkcyjnego, tj.
określona ilość środków produkcji przeznaczonych do pro
dukcji, które w większych lub mniejszych ilościach powinny
znajdować się w zapasie, aby wchodzić stopniowo do procesu
produkcji. Zaznaczyliśmy jednocześnie, że w danym przedsię
biorstwie czy też kapitalistycznym zakładzie produkcyjnym
o określonej wielkości - rozmiary tego zapasu produkcyjnego
zależą od większej czy mniejszej łatwości jego odnawiania, od
względnej bliskości rynków, na których dokonuje się zakupów,
od rozwoju środków transportu i komunikacji itp. Wszystkie
te okoliczności wpływają na owo minimum kapitału, które
musi znajdować się w formie zapasu produkcyjnego, wpływa
ją więc na długość czasu, na jaki trzeba kapitał wykładać, i na
wielkość kapitału, który trzeba od razu wyłożyć. O w a wiel
kość, wywierająca zatem wpływ także na obrót, zależy od
tego, czy dłuższy lub krótszy jest czas, w ciągu którego kapitał
obrotowy leży unieruchomiony w formie zapasu produkcyjne
go jako kapitał produkcyjny jedynie potencjalny. Z drugiej
strony, o ile ów zapas zależy od większej lub mniejszej mo
żliwości jego szybkiego odnawiania, od stosunków rynkowych
itp., to sam on z kolei uwarunkowany jest czasem obiegu, oko
licznościami odnoszącymi się d o sfery cyrkulacji.
„Ponadto wszelki taki inwentarz lub sprzęt pomocniczy, jak ręczne
narzędzia, sita, kosze, sznury, smar do kół, gwoździe itp., tym bardziej
musi znajdować się w formie zapasu, by móc natychmiast zastąpić to,
* Patrz tom niniejszy, str. 177-183. - R e d . przekł . polsk.
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co się zużyło, im rzadziej ma się okazję sprzęt ten nabyć szybko w po
bliżu. Wreszcie, każdego roku powinno się w zimie przejrzeć uważnie
cały inwentarz i zatroszczyć się niezwłocznie o to, aby dokonane zo
stały wszelkie niezbędne uzupełnienia i naprawy. Czy jednak należy
w ogóle robić większe czy mniejsze zapasy na potrzeby inwentarza, za
leży to głównie od warunków miejscowych. Tam, gdzie nie ma w po
bliżu rzemieślników i sklepów, należy dbać o większe zapasy niż tam,
gdzie rzemieślnicy i sklepy znajdują się na miejscu lub też bardzo bli
sko. Jeżeli jednak, gdy pozostałe warunki są jednakowe, zakupuje się
niezbędne zapasy w większych od razu ilościach, to kupuje się zazwy
czaj taniej, jeśli tylko wybrano odpowiedni po temu moment; co pra
wda, zmniejsza się przez to kapitał obrotowy przedsiębiorstwa o tym
znaczniejszą na raz sumę, a bez tej sumy gospodarstwo nie zawsze mo
że się łatwo obejść” (Kirchhof, str. 301).

Jak widzieliśmy, różnica między czasem produkcji a czasem
pracy dopuszcza najrozmaitsze możliwości. K apitał obrotowy
może się znajdować w obrębie czasu produkcji, zanim wej
dzie do właściwego procesu pracy (fabrykacja kopyt szew
skich); albo może się znajdować w obrębie czasu produkcji po
przebyciu właściwego procesu pracy (wino, zboże siewne);
bądź też czas produkcji zostaje tu i ówdzie przerwany przez
czas pracy (rolnictwo, leśnictwo); znaczna część produktu zdol
nego do cyrkulacji pozostaje w aktywnym procesie produkcji,
gdy tymczasem o wiele mniejsza jego część wchodzi co roku
do cyrkulacji (leśnictwo i hodowla b ydła); dłuższy lub kró
tszy okres, na jaki trzeba wyłożyć kapitał obrotowy w formie
potencjalnego kapitału produkcyjnego, a więc także większa
lub mniejsza masa tego kapitału, która musi być wyłożona od
razu, zależy po części od charakteru procesu produkcji (rol
nictwo), po części zaś od bliskości rynków itp., słowem, od
okoliczności odnoszących się do sfery cyrkulacji.
Zobaczymy później (w księdze III), do jak niedorzecznych
teorii doprowadziła MacCullocha, Jamesa M illa i innych pró
ba identyfikow ania czasu pracy z czasem produkcji, mimo
istniejących między nimi różnic, próba, która sama z kolei wy
nikła z błędnego stosowania teorii wartości.
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Rozpatrywany wyżej cykl obrotów zależy więc od długości
żyda kapitału trwałego, wyłożonego na proces produkcji. Po
nieważ cykl ten obejmuje więcej lub mniej lat, obejmuje więc
również szereg rocznych bądź też powtarzających się w ciągu
roku obrotów kapitału trwałego. W rolnictwie taki cykl obro
tów powstaje przy systemie gospodarki płodozmianowej.
„Czas trwania dzierżawy nie powinien być w każdym razie krótszy
od czasu obrotu określonego przez zastosowaną gospodarkę pł odozmia 
nową, dlatego też przy gospodarce trójpolowej w umowach o dzierża
wę operuje się zawsze liczbami 3, 6, 9. Przy zastosowaniu jednak trój 
polówki z czarnym ugorem pole uprawia się tylko cztery razy w cią
gu sześciu lat; w latach, w których się je uprawia, obsiewa się je zbo
żem ozimym lub jarym, a jeżeli tego wymagają lub na to pozwalają
właściwości gleby, sieje się na przemian pszenicę i żyto, jęczmień
i owies. Każdy rodzaj zboża daje na tym samym gruncie większe lub
mniejsze plony niż inny rodzaj, każdy ma inną wartość i sprzedaje się
go też po innej cenie. Toteż dochód z roli inny jest w każdym roku
uprawy, inny też w pierwszej połowie obrotu” (w ciągu pierwszych
trzech lat) „i inny w drugiej połowie. N aw et przeciętny dochód nie
jest jednakowo wielki w pierwszej i drugiej połowie czasu obrotu, uro
dzajność gleby bowiem zależy nie tylko od jej jakości, lecz również od
pogody, a ceny zależą od najrozmaitszych okoliczności. Jeżeli teraz obli
czymy dochód z roli, biorąc za podstawę średnią urodzajność i prze
ciętne ceny w ciągu całego sześcioletniego okresu obrotu, to otrzymamy
roczny dochód zarówno dla pierwszej, jak i dla drugiej części okresu
obrotu. N ie tak jednak ma się rzecz, jeżeli dochód obliczymy tylko dla
połowy czasu obrotu, a więc tylko dla trzech lat, gdyż wówczas łączne
sumy dochodu będą nierówne. W ynika z tego, że przy gospodarce trój
polowej czas dzierżawy powinno się ustalać co najmniej na sześć lat.
Je st jednak zawsze o wiele bardziej pożądane i korzystne, zarówno
dla właściciela gruntów, jak i dla ich dzierżawcy, jeżeli czas dzierża
wy stanowi wielokrotną czasu dzierżawy” {sic!}, „jeżeli więc przy go
spodarce trójpolowej zamiast 6 lat wynosi 12, 18 lub jeszcze więcej
lat, przy gospodarce zaś siedmiopolowej zamiast 7 lat - 14, 28 lat”
( Kirchhof, str. 117, 118).

{W tym miejscu czytamy w rękopisie: „Angielska gospodar
ka płodozmianowa. Umieścić tu uwa gę”.}
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O brót kapitału zmiennego
I. Roczna stopa wartości dodatkowej
Przypuśćmy, że mamy do czynienia z kapitałem obrotowym
w wysokości 2500 f. szt., którego 4/5 równające się 2000 f.
szt. stanowią kapitał stały (materiały produkcji), a 1/5, rów
nająca się 500 f. szt., stanowi kapitał zmienny, wyłożony na
płacę roboczą.
Niech okres obrotu = 5 tygodniom, okres roboczy = 4 ty
godniom, okres cyrkulacji = 1 tygodniowi. W tedy kapitał
I = 2000 f. szt. i składa się z 1600 f. szt. kapitału stałego
oraz 400 f. szt. kapitału zmiennego; kapitał II = 500 f. szt.,
z których 400 f. szt. stanowi kapitał stały, 100 f. szt. zaś kapitał zmienny. W ciągu każdego tygodnia roboczego wy
kłada się kapitał w wysokości 500 f. szt. W ciągu roku skła
dającego się z 50 tygodni wytwarza się produkt roczny 50 X
X 500 = 25 000 f. szt. A więc stosowany n ie p r z e r w
anie w cią
gu okresu roboczego kapitał I w wysokości 2000 f. szt. robi
121/2 obrotu. 12‘/2 X 2000 = 25 000 f. szt. Z tych 25 000 f.
szt. 4/s, równające się 20 000 f. szt., stanowią kapitał stały,
wyłożony na środki produkcji, a ł/5, równająca się 5000 f.
szt., stanowi kapitał zmienny, wyłożony na płacę roboczą. N a
tomiast łączny kapitał w wysokości 2500 f. szt. obraca się
25 000
2500
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Zmienna część kapitału obrotowego, wydatkowana podczas
produkcji, o tyle tylko może ponownie służyć w procesie cyr
kulacji, o ile produkt, w którym odtworzono jej wartość, zo
staje sprzedany, przekształcony z kapitału towarowego w ka
pitał pieniężny, który może być ponownie Wyłożony na opła
canie siły roboczej. Ale tak samo ma się rzecz z wyłożoną na
produkcję stałą częścią kapitału obrotowego (materiałami
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produkcji), której wartość znowu się zjawia w produkcie jako
część jego wartości. Wspólna cecha obu tych części - zmiennej
i stałej części kapitału obrotowego - cecha, która odróżnia je
od kapitału trwałego, polega nie na tym, że ich wartość prze
niesiona na produkt cyrkuluje wraz z kapitałem towarowym,
tzn. że cyrkuluje dzięki cyrkulacji produktu jako towaru.
Pewna część wartości produktu, a więc i produktu cyrkulują
cego jako towar, kapitału towarowego, pochodzi zawsze ze
zużycia kapitału trwałego, czyli z tej części wartości kapitału
trwałego, która podczas produkcji przeszła na produkt. Róż
nica zaś polega na następującym: w ciągu dłuższego lub krót
szego cyklu okresów obrotu ‘k apitału płynnego ( = sumie swej
stałej i zmiennej części) kapitał trwały funkcjonuje nadal
w procesie produkcji w swej dawnej postaci użytkowej; na
tomiast warunkiem każdego poszczególnego obrotu jest za
stąpienie całego kapitału płynnego, który - w postaci kapitału
towarowego - przeszedł ze sfery produkcji do sfery cyrkula
cji. Stała i zmienna część kapitału obrotowego przebiegają ra 
zem pierwszą fazę cyrkulacji T '-P '. W drugiej fazie roz
dzielają się one. Pieniądze, w które towar z powrotem się
przekształcił, częściowo zamieniają się w zapas produkcyjny
(w stałą część kapitału obrotowego). Stosownie do różnych
terminów zakupu części składowych tego zapasu jedna część
pieniędzy może zamienić się w materiały produkcji wcześniej,
druga zaś później, koniec końców jednak wszystkie te pienią
dze zamieniają się w materiały produkcji. Inna część pienię
dzy uzyskanych ze sprzedaży towaru pozostaje jako zapas pie
niężny i jest stopniowo wydatkowana na opłacanie siły robo
czej, włączonej do procesu produkcji. Jest to zmienna część
kapitału obrotowego. Niemniej jednak za każdym obrotem
kapitału - jego przemianą w produkt, z produktu w towar,
z towaru zaś w pieniądz - dokonuje się całkowite zastąpienie
jednej lub drugiej części kapitału obrotowego. Z tego to powo
du w poprzednim rozdziale rozpatrywaliśmy obrót kapitału
płynnego - jego stałej i zmiennej części - oddzielnie i łącznie,
z pominięciem kapitału trwałego.
Gdy chodzi o zagadnienie, którym mamy się teraz zająć,
musimy pójść jeszcze dalej i tak traktować zmienną część ką363
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pitału obrotowego, jak gdyby wyłącznie ona stanowiła kapi
tał obrotowy. Znaczy to, że abstrahujemy od stałej części ka
pitału obrotowego, która wraz z nią dokonuje obrotu.
Wyłożono 2500 f. szt., wartość zaś produktu rocznego =
= 25 000 f. szt. Ale zmienna część kapitału obrotowego wy
nosi 500 f. szst.; a więc kapitał zmienny zawarty w 25 000 f.
/
*
25 000
szt. równa się —-— = 5000 f. szt. Jeżeli te 5000 f. szt. po
dzielimy przez 500, otrzymamy liczbę obrotów = 10, zupełnie
taką samą jak d la łącznego kapitału 25 000 f. szt.
Powyższe obliczanie przeciętnej, kiedy wartość produktu
rocznego dzielimy przez wartość wyłożonego kapitału, nie zaś
przez wartość części tego kapitału stosowanej nieprzerwanie
w ciągu jednego okresu roboczego (a więc w danym wypadku
nie przez 400, lecz przez 500, nie przez kapitał I, lecz przez
kapitał I + kapitał II), jest tutaj, gdzie chodzi jedytnie o pro
dukcję wartości dodatkowej, bezwzględnie ścisłe. Zobaczymy
później, że z innego punktu widzenia nie jest ono zupełnie
ścisłe, jak w ogóle takie obliczenia przeciętnej nie są zupełnie
ścisłe. To znaczy, że wystarcza ono, gdy chodzi o praktyczne
cele kapitalisty, nie wyraża jednak ściśle ani też w sposób
właściwy wszystkich realnych okoliczności obrotu.
Pomijaliśmy dotychczas zupełnie jedną część wartości ka
pitału towarowego, a mianowicie tkwiącą w nim wartość do
datkową, którą wytworzono w ciągu procesu produkcji
i wcielono do produktu. Jej to poświęcimy teraz uwagę.
Jeżeli założymy, że wykładany co tydzień kapitał zmienny
w wysokości 100 f. szt. wytwarza wartość dodatkową 100% =
= 100 f. szt., to kapitał zmienny 500 f. szt. wyłożony w cią
gu pięciotygodniowego okresu obrotu wytwarza wartość do
datkową w wysokości 500 f. szt., tzn. że połowa dnia robocze
go składa się z pracy dodatkowej.
Jeżeli 500 f. szt. kapitału zmiennego wytwarza 500 f. szt.
wartości dodatkowej, to 5000 f. szt. wytwarza jej 10 X 500 =
= 5000 f. szt. Wyłożony kapitał zmienny wynosi jednak 500 f.
szt. Stosunek wytworzonej w ciągu roku łącznej masy warto
ści dodatkowej do sumy wartości wyłożonego (kapitału zmien
nego nazywamy roczną stopą wartości dodatkowej. A więc w
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danym wypadku stopa ta = -7^ - = 1000%. Jeżeli stopę tę
poddamy bliższej analizie, to okaże się, że równa się ona sto
pie wartości dodatkowej, którą wyłożony kapitał zmienny
produkuje w Ciągu jednego okresu obrotu, pomnożonej przez
liczbę obrotów kapitału zmiennego (która pokrywa się z licz
bą obrotów całego kapitału obrotowego).
Kapitał zmienny wyłożony w ciągu jednego okresu obrotu
wynosi w danym wypadku 500 f. szt.; wytworzona w tym
okresie wartość dodatkowa wynosi również 500 f. sat. Wobec
tego stopa wartości dodatkowej w ciągu jednego okresu obro
tu = — — = 100%. Te 100% pomnożone przez 10, przez
500 v

liczbę obrotów dokonanych w ciągu roku, dadzą
=

500 v

—

1000%.

Powyższe odnosi się do rocznej stopy wartości dodatkowej.
Co się zaś tyczy masy wartości dodatkowej, uzyskanej w ciągu
określonego okresu obrotu, to masa ta równa się wartości ka
pitału zmiennego wyłożonego w ciągu tego okresu - w da
nym wypadku — 500 f. szt. - pomnożonej przez stopę w ar
tości dodatkowej, w danym więc wypadku 500 X — =
= 500 X 1 = 500 f. szt. Gdyby wyłożony kapitał wynosił
1500 f. szt., to przy tej stopie wartości dodatkowej masa w ar
tości dodatkowej wynosiłaby 1500 X
= 1500 f. szt.
Kapitał zmienny w wysokości 500 f. szt., który obraca się
10 razy w ciągu roku i wytwarza przez rok 5000 f. szt. war
tości dodatkowej, dla którego zatem roczna stopa wartości do
datkowej = 1000%, nazwijmy kapitałem A.
Przypuśćmy teraz, że inny kapitał zmienny B w wysokości
5000 f. szt. wykłada się na cały rok (tj. w danym wypadku
na 50 tygodni) i dlatego robi on w ciągu roku jeden tylko
obrót. Przypuśćmy nadto, że w końcu roku zapłata za pro
dukt następuje w tym samym dniu, w którym jest on gotowy,
i że wobec tego kapitał pieniężny, w który produkt się prze
kształca, wpływa w tym samym dniu z powrotem. Okres cyr
kulacji równa się tu więc 0, okres obrotu = okresowi robo
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czemu, wynosi mianowicie 1 rok. Tak jak w poprzednim wy
padku, w procesie produkcji znajduje się każdego tygodnia
kapitał zmienny w wysokości 100 f. szt., czyli w ciągu 50 ty
godni - 5000 f. szt. Przypuśćmy następnie, że stopa wartości
dodatkowej jest taka sama = 100%, tan. że przy tej samej
długości dnia roboczego połowa jego składa się z pracy do
datkowej. Jeżeli będziemy rozpatrywali okres 5 tygodni, to
nakład kapitału zmiennego będzie = 500 f. szt., stopa war
tości dodatkowej = 100%, a więc masa wartości dodatkowej
wytworzonej w ciągu tych 5 tygodni = 500 f. szt. Maisa eks
ploatowanej siły roboczej oraz stopień jej wyzysku są tu w myśl -naszego założenia - zupełnie takie same jak w wy
padku kapitału A.
Zastosowany kapitał zmienny w wysokości 100 f. szt. wytwa
rza co tydzień 100 f. szt. wartości dodatkowej, a więc w cią
gu 50 tygodni zastosowany kapitał wynoszący 50 X 100 =
= 5000 f. szt. wytwarza 5000 f. szt. wartości dodatkowej.
Masa wytwarzanej rocznie wartości dodatkowej jest taka sa
ma jak w poprzednim wypadku, równa się 5000 f. szt., lecz
roczna stopa wartości dodatkowej jest zupełnie inna. Równa
się ona wartości dodatkowej wytworzonej w ciągu roku, po
dzielonej przez wyłożony kapitał zmienny:
= 100%,
OUUU V
podczas gdy przedtem dla kapitału A wynosiła 1000%.
Zarówno przy kapitale A , jak i przy kapitale B wydawa
liśmy tygodniowo 100 f. szt. kapitału zmiennego; stopień po
mnażania wartości, czyli stopa wartości dodatkowej jest rów
nież taka sama = 100% ; wielkość kapitału zmiennego jest
także taka sama = 100 f. szt. Wyzyskuje się taką samą masę
siły roboczej, wielkość i stopień wyzysku są w obu wypad
kach takie same, dni robocze są jednakowe i w tym samym
stosunku dzielą się na pracę niezbędną i pracę dodatkową.
Suma kapitału zmiennego zastosowanego w ciągu roku jest
taka sama == 5000 f. szt., 'uruchamia taką samą masę pracy
i wydobywa z siły roboczej, uruchomionej przez oba jednako
we kapitały, taką samą masę wartości dodatkowej, 5000 f.
szt. A mimo to pomiędzy rocznymi stopami wartości dodatko
366

R o zd zia ł 16. O brót kapitału zm iennega

wej kapitałów A i B zachodzi różnica wynosząca 900%,
Zjawisko to sprawia rzeczywiście wrażenie, jak gdyby stopa
wartości dodatkowej zależała nie tylko od masy i stopnia wy
zysku siły roboczej uruchamianej przez kapitał zmienny, lecz
nadto od jakichś niepojętych wpływów, mających swe źródło
w procesie cyrkulacji; toteż istotnie zjawisko to tłumaczono
w taki właśnie sposób -i wywoływało ono - chociaż nie w tej
czystej formie, lecz w bardziej skomplikowanej i zamaskowa
nej (w formie rocznej stopy zysku) - począwszy od lat dwu
dziestych zupełny zamęt w szkole Ricarda.
Zjawisko to przestanie natychmiast być dziwne, gdy nie
tylko pozornie, lecz faktycznie umieścimy kapitał A i kapitał
B w zupełnie jednakowych warunkach. Jednakowe warunki
zaś powstaną dopiero wtedy, kiedy kapitał zmienny B będzie
w całej swej wielkości wydatkowany na płacę roboczą w cią
gu takiego samego czasu co kapitał A.
5000 f. szt. kapitału B wykłada się wówczas w ciągu 5 ty
godni, tygodniowo po 1000 f. szt., co w ciągu roku daje wy
datek 50 000 f. szt. Wartość dodatkowa wynosi wtedy, zgod
nie z naszym założeniem, również 50 000 f. szt. K apitał wy
noszący po dokonaniu obrotów 50 000 f. szt., podzielony przez
wyłożony kapitał = 5000 f. szt., daje liczbę obrotów = 10.
Stopa wartości dodatkowej =
= 100% pomnożona
przez liczbę obrotów = 10 daje roczną stopę wartości doda
tkowej = -| ^ n

=

y

= 1000%. Obecnie więc roczne

stopy wartości dodatkowej są jednakowe dla A i B, miano
wicie = 1000%, lecz masy wartości dodatkowej wynoszą:
dla B - 50 000 f. szt., dla A - 5000 f. szt.; masy wytworzonej
wartości dodatkowej mają się teraz do siebie tak jak wyłożo
ne wartości kapitałowe B i A , mianowicie jak 5000 : 500 =
= 10 : 1. Ale też kapitał B uruchomił w tym samym czasie
dziesięć razy więcej siły roboczej niż kapitał A.
Jedynie kapitał rzeczywiście zastosowany w procesie pracy
wytwarza wartość dodatkową i jedynie do niego odnoszą się
wszystkie prawa rządzące wartością dodatkową, a więc rów36 7

D zia ł II. Obrót kapitału

nież prawo, według którego przy danej stopie wartości do
datkowej masa wartości dodatkowej wyznaczona jest przez
stosunkową wielkość kapitału zmiennego *.
Sam proces pracy mierzy się za pomocą czasu. Gdy dana
jest długość dnia roboczego (jak tutaj, gdzie dla jasnego przed
stawienia różnicy między rocznymi stopami wartości dodatko
wej zakładamy, że wszystkie warunki dla 'kapitałów A i B są
jednakowe), tydzień roboczy składa się z określonej liczby dni
roboczych. Albo też możemy rozpatrywać jakikolwiek okres ro
boczy - w danym wypadku np. pięciotygodniowy - jako jeden
dzień roboczy, trwający np. 300 godzin, jeżeli dzień roboczy =
= 10 godzinom, a tydzień = 6 dniom roboczym. Następnie
zaś musimy liczbę tę pomnożyć przez liczbę robotników, któ
rzy co dzień jednocześnie zatrudniani są razem w tym samym
procesie pracy. Gdyby np. liczba ich wynosiła 10, to tydzień
roboczy równałby się 60 X 10 = 600 godzinom, a pięcioty
godniowy okres roboczy = 600 X 5 = 3000 godzin. A więc
przy jednakowej stopie wartości dodatkowej i jednakowej dłu
gości dnia roboczego stosuje się kapitały zmienne jednakowej
wielkości tylko wtedy, kiedy w ciągu tego samego czasu uru
chamia się jednakowe masy siły roboczej (siła robocza o okre
ślonej cenie, pomnożona przez liczbę tych sil).
Wróćmy teraz do poprzednich naszych przykładów. W obu
wypadkach, A i B, w ciągu każdego tygodnia roku stosuje się
jednakowej wielkości 'kapitały zmienne, po 100 f. sat. tygod
niowo. Toteż zastosowane, rzeczywiście funkcjonujące w pro
cesie pracy kapitały zmienne są jednakowe, lecz wyłożone ka
pitały zmienne bynajmniej nie są jednakowe. Sub A na każde
5 tygodni wykłada stię po 500 f. szt., z których co tydzień sto
suje się w procesie pracy 100 f. szt. Sub B na pierwszy pięcio
tygodniowy okres trzeba wyłożyć 5000 f. szt., lecz z kwoty tej
stosuje się tylko po 100 f. szt. tygodniowo, a zatem w ciągu
5 tygodni tylko 500 f. szt. = Vio wyłożonego kapitału. W dru
gim pięciotygodniowym okresie należy wyłożyć 4500 f. szt.,
stosuje się jednak tylko 500 f. szt. itd. Kapitał zmienny, wy
łożony na pewien okras, przekształca się w zastosowany, a więc
* P a trz to m 23 n in . w y d ., s tr. 3 5 5 -3 6 6 . - R e d . p r z e k ł. p o lsk .
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rzeczywiście funkcjonujący i czynny kapitał zmienny, tylko
w miarę tego, jak rzeczywiście wchodzi w wypełnione przez
proces pracy etapy owego okresu, tj. w miarę tego, jak rze
czywiście funkcjonuje w procesie pracy. Poza tymi etapami a więc przez czas, kiedy pewna część kapitału zmiennego wy
łożona jest po to, aby można ją było dopiero później zastoso
wać - część ta jak gdyby zupełnie nie istniała dla procesu
pracy i wobec tego nie wywiera żadnego wpływu ani na po
wstawanie wartości, ani na powstawanie wartości dodatkowej.
Weźmy np. kapitał A w wysokości 500 f. szt. Wyłożono go
na 5 tygodni, lecz do procesu pracy wchodzi zeń kolejno co
tydzień tylko 100 f. szt. W pierwszym tygodniu ł/s znajduje
zastosowanie; 4/s wyłożono, lecz nie znalazły one zastosowa
nia; muszą jednak być w zapasie dla procesów pracy w 4 na
stępnych tygodniach i dlatego trzeba je było wyłożyć.
Okoliczności, które różnicują stosunek istniejący pomiędzy
wyłożonym a zastosowanym kapitałem zmiennym, w tej tylko
mierze i w ten tylko sposób wpływają na produkcję wartości
dodatkowej - przy danej stopie wartości dodatkowej - że
różnicują ilość kapitału zmiennego, która może być rzeczy
wiście zastosowana w ciągu pewnego okresu, np. w ciągu 1 ty
godnia, 5 tygodni itp. Wyłożony kapitał zmienny funkcjonuje
jako kapitał zmienny w tej tylko mierze i w przeciągu tego
tylko czasu, kiedy jest rzeczywiście stosowany, nie zaś wtedy,
kiedy jest wyłożony w postaci zapasu i nie znajduje zastoso
wania. Wszelkie jednak okoliczności, które różnicują stosunek
istniejący pomiędzy wyłożonym a zastosowanym kapitałem
zmiennym, sprowadzają się do różnicy w okresach obrotu
(określonej przez różnicę bądź w okresach roboczych, bądź
w okresach cyrkulacji, bądź też przez jedną i drugą). Prawo
produkcji wartości dodatkowej głosi, że przy jednakowej sto
pie wartości dodatkowej jednakowe ilości funkcjonującego ka
pitału zmiennego wytwarzają jednakowe masy wartości do
datkowej. Jeżeli więc w jednakowych okresach z kapitałów
A i B zastosuje się - przy jednakowej stopie wartości do
datkowej - jednakowe ilości kapitału zmiennego, to w tych
samych okresach muszą one wytworzyć jednakowe masy war
tości dodatkowej, niezależnie od tego, jak różny byłby stosu2 4 - M a rk s , E n g e ls - D z ie ła t. 24
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nok tego kapitału zmiennego zastosowanego w pewnym okre
sie do kapitału zmiennego wyłożonego w tymże okresie, a za
tem jak różny byłby również stosunek wytworzonych mas war
tości dodatkowej nie do zastosowanego, lecz do całego wyło
żonego kapitału zmiennego. Okoliczność, że stosunek ten mo
że być różny, nie tylko nie przeczy ustalonym przez nas pra
wom produkcji wartości dodatkowej, lecz je raczej potwierdza
i stanowi ich nieuniknione następstwo.
Zastanówmy się nad pierwszym pięciotygodniowym etapem
produkcji kapitału B. D o końca piątego tygodnia zastosowa
no i zużyto 500 f. szt. Nowo wytworzona wartość = 1000 i.
szt., a więc
= 100%. zupełnie tak samo jak w wy
padku kapitału A. N ie interesuje nas tu okoliczność, że w wy
padku kapitału A wartość dodatkow a łącznie z wyłożonym
kapitałem jest realizowana, a w wypadku kapitału B - nie,
gdyż chodzi tu jedynie o produkcję wartości dodatkowej i o jej
stosunek do kapitału zmiennego, wyłożonego w czasie jej pro
dukcji. Jeżeli natomiast w wypadku B obliczymy stosunek war
tości dodatkowej do całego wyłożonego kapitału w wysokości
5000 f. szt., a nie do tej jego części, którą zastosowano, a więc
i zużyto podczas produkcji owej wartości dodatkowej, to otrzy
mamy -500
” = r~
= 10%. A więc w wypadku kapitału B OuUU V
1U
10%, a w wypadku kapitału A - 100%, czyli dziesięć razy
więcej. Gdyby ktoś w związku z tym powiedział, że ta różni
ca w stopie wartości dodatkowej dla kapitałów jednakowej
wielkości, które uruchomiły jednakową ilość pracy, i to pracy
dzielącej się w równych częściach na pracę opłaconą i nie
opłaconą, przeczy prawom produkcji wartości dodatkowej - to
odpowiedź byłaby prosta i do udzielenia jej wystarczyłby po
bieżny rzut oka na faktyczne stosunki: sub A wyrażona jest
rzeczywista stopa wartości dodatkowej, tzn. stosunek wartości
dodatkowej wytworzonej w ciągu 5 tygodni przez kapitał
zmienny w wysokości 500 f. szt. do tegoż kapitału zmienne
go wynoszącego 500 f. szt. Sub B natomiast obliczenia doko
nuje się w sposób, który nie pozostaje w żadnym związku ani
z produkcją wartości dodatkowej, ani też z odpowiadającym
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jej określeniem stopy wartości dodatkowej. A mianowicie,
obliczenia dokonuje się biorąc 500 f. szt. wartości dodatko
wej, wytworzonej przez kapitał zmienny 500 f. szt., nie w
stosunku do 500 f. szt. kapitału zmiennego, wyłożonego pod
czas produkcji tej wartości dodatkowej, lecz w stosunku do
kapitału 5000 f. szt., którego 9/io, równające się 4500 f. szt.,
nie ma nic wspólnego z produkcją powyższych 500 f. szt. w ar
tości dodatkowej; te 9/io ma dopiero stopniowo funkcjonować
w ciągu następnych 45 tygodni, a więc w ogóle nie istnieje
dla produkcji w ciągu tych pierwszych 5 tygodni, o których
tu wyłącznie mowa. W tym więc wypadku różnica między
stopami wartości dodatkowej A i B n,ie stanowi żadnego pro
blemu.
Porównajmy teraz roczne stopy wartości dodatkowej dla
kapitału B i A. D la kapitału B mamy
= 100%; dla
kapitału A mamy 5°°°
= 1000%. Ale stosunek pomiędzy
stopami wartości dodatkowej jest taki sam jak przedtem. Mie
liśmy wtedy:
stopa w artości d o d atk o w ej k ap itału B

-■

■— —-

1

....

stopa w artości d o d atk o w ej k a p itału A

10°/o

— ———

IOO^/g ’

teraz zsls

mamy:
roczna stopa w artości d o d atk o w ej k ap itału B

10°/o

roczna sto p a w artości d o d atk o w ej k ap itału A

100% ’

1^

10*/. _
100"/o
.
,
,.
ioo»7»
ióoo°/o ' a wlęc st,0,sunek taki sam jak wyzq.
Obecnie mamy jednak odwrotny problem. Roczna stopa ka
pitału B: g000 ” ■ = 100% nie stanowi bynajmniej odchyle
nia ani nawet pozor>u odchylenia od znanych nam praw, rzą
dzących produkcją wartości dodatkowej i odpowiadającą jej
stopą wartości dodatkowej. 500v, wyłożonych i produkcyjnie
skonsumowanych w ciągu roku, wytworzyło 500m. A za
tem stopę wartości dodatkowej wyraża powyższy ułamek
5q0 0 = 100%. Roczna stopa zgadza się z rzeczywistą stopą
wartości dodatkowej. Tym razem więc nie (kapitał B, jak po371
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przednio, lecz kapitał A przedstawia anomalię, która wymaga
wyjaśnienia.
W wypadku kapitału A mamy stopę wartości dodatkowej
5000
"*■ = 1000%. Jeżeli jednak w pierwszym wypadku 500m,
500 v
produkt pięciu tygodni, obliczano w stosunku do wyłożonego
kapitału 5000 f. szt., z których 9/io nie użyto do wytworzenia
tego produktu, to obecnie 5000m oblicza się w stosunku d o
500v, tj. do 7 io tylko części kapitału zmiennego, który rzeczy
wiście zastosowano do produkcji 5000m; albowiem owe 5000m
są produktem kapitału zmiennego 5000 f. szt., produkcyjnie
skonsumowanego w ciągu 50 tygodni, nie zaś produktem ka
pitału 500 f. szt., zużytego w ciągu jednego tylko okresu pięciotygodniowego. W pierwszym wypadku wartość dodatkową
wytworzoną w ciągu 5 tygodni obliczono w stosunku do ka
pitału wyłożonego na 50 tygodni, a więc dziesięciokrotnie
większego od kapitału zużytego w ciągu pięciu tygodni. Obec
nie wartość dodatkową wytworzoną w ciągu 50 tygodni obli
cza się w stosunku do kapitału wyłożonego na 5 tygodni,
a więc dziesięć razy mniejszego od kapitału zużytego w ciągu
50 tygodni.
Kapitału A w wysokości 500 f. szt. nie wykłada się nigdy
na czas dłuższy niż 5 tygodni. W końcu tego okresu wpływa
on z powrotem i obracając się dziesięć razy w ciągu roku mo
że taki sam proces powtórzyć 10 razy. W ynikają z tego dwa
w nioski:
Po pierwsze: kapitał wyłożony sub A jest tylko pięć razy
większy od części kapitału stosowanej stale w tygodniowym
procesie produkcji. Natomiast kapitał B, który obraca się tyl
ko jeden raz w ciągu 50 tygodni, a więc musi też być wyłożo
ny na 50 tygodni, jest 50 razy większy od tej jego części, która
może być stale stosowana w ciągu tygodnia. A zatem obrót
zmienia stosunek pomiędzy kapitałem wyłożonym na proces
produkcji w ciągu roku a kapitałem, który można stale sto
sować w ciągu określonego okresu produkcji, np. tygodnia.
Z tego wynika pierwszy wypadek, kiedy to pięciotygodniową
wartość dodatkową oblicza się nie w stosunku do kapitału
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zastosowanego w ciągu tych pięciu tygodni, lecz do kapitału
dziesięciokrotnie większego, zastosowanego w ciągu 50 ty
godni.
Po wtóre-, pięciotygodniowy okres obrotu kapitału A stano
wi zaledwie .1/10 roku, czyli rok obejmuje 10 takich okresów
obrotu, podczas których stosuje się wciąż na nowo kapitał A
w wysokości 500 f. szt. Zastosowany kapitał równa 6ię tu ka
pitałowi wyłożonemu na 5 tygodni pomnożonemu przez liczbę
okresów obrotu przypadającą na rok. Kapitał zastosowany
w ciągu roku = 500 X 10 = 5000 f. szt. Kapitał wyłożony
w ciągu roku =
= 500 f. szt. I rzeczywiście, aczkolwiek
owe 500 f. szt. są wciąż na nowo stosowane, to jednak co pięć
tygodni wykłada się stale nie więcej niż tę samą kwotę 500 f.
szt. Z drugiej strony, gdy chodzi o kapitał B, stosuje się w
ciągu 5 tygodni i wykłada na te 5 tygodni wprawdzie tylko
500 f. szt., ponieważ jednak okres obrotu równa się tutaj
50 tygodniom, to kapitał zastosowany w ciągu roku równa się
kapitałowi wyłożonemu nie na 5 tygodni, lecz a a 50. Ale pro
dukowana rocznie ilość wartości dodatkowej zależy - przy
danej stopie wartości dodatkowej - od kapitału zastosowanego
w ciągu roku, a nie od kapitału wyłożonego w ciągu roku. Jest
ona zatem dla tego kapitału 5000 f. szt., obracającego się je
den raz, nie większa niż dla kapitału 500 f. szt., obracającego
się 10 razy, i jest tylko dlatego tak wielka, że kapitał, obra
cający się jeden raz w ciągu roku, sam jest dziesięć razy więk
szy od kapitału obracającego się dziesięć razy w ciągu roku.
K apitał zmienny, który w ciągu roku dokonał obrotu a więc część produktu rocznego lub też równająca się jej część
nakładów rocznych - stanowi kapitał zmienny, rzeczywiście
zastosowany, produkcyjnie skonsumowany w ciągu roku. Z te
go więc wynika, że jeżeli kapitał zmienny A , który w ciągu
roku dokonał obrotu, oraz kapitał zmienny B, który w ciągu
raku dokonał obrotu, są jednakowej wielkości i jeżeli warun
ki pomnażania wartości, w jakich je zastosowano, są jednako
we, a więc stopa wartości dodatkowej jest dla obu kapitałów
taka sama, to i wytwarzana rocznie ilość wartości dodatko
wej musi być dla obu kapitałów taka sama; a zatem skoro
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zastosowane masy kapitałowe są jednakowe, to taka sama też
musi być obliczona w stosunku rocznym stopa wartości do
datkowej, o ile wyraża ją wzór:
ilość w a rto śc i d o d a tk o w e j w yp ro d u k o w a n a w c ią g u r o k u ,
k a p ita ł

z m ie n n y ,

k tó ry

w

ciąg u

ro k u

dokonał

o b ro tu

Albo też wyrażając to w sposób bardziej ogólny: niezależnie
od względnej wielkości 'kapitałów zmiennych, które dokona
ły obrotu, stopę wytworzonej przez nie w ciągu roku wartości
dodatkowej wyznacza stopa wartości dodatkowej, przy której
odpowiednie kapitały funkcjonowały w przeciętnych okresach
(np. przeciętnie w ciągu tygodnia lub dnia).
Taka jest jedyna konsekwencja wynikająca z praw rządzą
cych produkcją wartości dodatkowej i wyznaczających stopę
wartości dodatkowej.
Zobaczymy teraz, co wyraża stosunek:
.k a p ita ł,

k tó ry w

ciąg u ro k u

d o k o n a ł o b ro tu

k a p ita ł w y ło żo n y

(przy czym, jak już nadmieniliśmy, bierzemy spod uwagę je
dynie kapitał zmieńmy). W wyniku dzielenia otrzymujemy
liczbę obrotów kapitału wyłożonego w ciągu roku.
D la kapitału A mamy:
5000 f. sz t. k a p i ta ł u , k tó ry w c ią g u ro k u d o k o n a ł o b ro tu
500 f. szt. w y ło żo n eg o k a p ita łu

dla kapitału B zaś:
5000 f. szt. k a p ita łu , k tó ry w c ią g u ro k u d o k o n a ł o b ro tu
5000 f. sz t. w y ło żo n eg o k a p ita łu

W obydwóch stosunkach licznik wyraża wyłożony kapitał
pomnożony przez Liczbę obrotów, dla A - 500 X 10, dla B 5000 X 1, albo też wyłożony kapitał pomnożony przez od
wrotność ułamka wyrażającego czas obrotu obliczony w sto
sunku rocznym. Czas obrotu dla A wynosi Vio roku; odwro
tność ułamka wyrażającego czas obrotu wynosi 10/i roku,
a więc 500 X 10/i = 5000; dla B - 5000 X >/i = 5000. Mia
nownik wyraża kapitał, który dokonał obrotu, pomnożony
przez odwrotność ułamka wyrażającego liczbę obrotów; dla
A - 500 X Vi«, dla B - 5000 X Vi.
Odpowiednie ilości pracy (suma pracy opłaconej i nie opła
conej) uruchomione przez oba kapitały zmienne, które w cią
gu roku dokonały obrotu, są tu jednakowe, ponieważ same
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kapitały, które dokonały obrotu, są jednakowe, a także jed
nakowe są ich stopy pomnażania wartości.
Stosunek kapitału zmiennego, który dokonał w ciągu roku
obrotu, do wyłożonego kapitału zmiennego wskazuje: 1. Sto
sunek, w jakim kapitał, który ma być wyłożony, pozostaje do
kapitału zmiennego zastosowanego w danym okresie robo
czym. Jeżeli liczba obrotów = 10, jak sub A , i jeżeli założo
no, że rok równa się 50 tygodniom, to czas obrotu = 5 ty
godniom. N a te 5 tygodni trzeba wyłożyć kapitał zmienny
i ten kapitał wyłożony na 5 tygodni musi być pięć razy więk
szy od kapitału zmiennego zastosowanego w ciągu jednego
tygodnia. Znaczy to, że tylko Vs wyłożonego kapitału (tutaj
kapitału w wysokości 500 f. szt.) może być zastosowana w cią
gu jednego tygodnia. N atomiast w wypadku kapitału B, gdzie
ilości obrotów = Vi, czas obrotu = 1 rokowi = 50 tygodniom.
A więc kapitał wyłożony tak się ma do kapitału zastosowanego
w ciągu tygodnia, jak 50 : 1. Gdyby dla B stosunek ten był
taki sam jak dla A , to B .musiałby tygodniowo zastosować
1000 f. szt. zamiast 100 f. szt. - 2. Wynika z tego, że B zasto
sował kapitał dziesięć razy większy (5000 f. szt.) niż A , aby
uruchomić taką samą ilość kapitału zmiennego, a więc przy
danej stopie wartości dodatkowej taką samą ilość pracy (opła
conej i nie opłaconej), a zatem aby w ciągu roku wyproduko
wać taką samą ilość wartości dodatkowej. Rzeczywista stopa
wartości dodatkowej nie wyraża nic innego, jak tylko stosu
nek kapitału zmiennego, zastosowanego w pewnym okresie,
do wartości dodatkowej, wytworzonej w tym samym okresie;
czyli wyraża ilość nie opłaconej pracy, którą uruchamia kapi
tał zmienny zastosowany w ciągu tego okresu. N ie ma ona
absolutnie nic wspólnego z tą częścią kapitału zmiennego, któ
ra choć wyłożona, nie zostaje jednak w danym czasie zasto
sowana; a przeto nie ma też nic wspólnego ze stosunkiem po
między częścią kapitału wyłożoną w pewnym okresie a częścią
kapitału zastosowaną w tym samym okresie - stosunkiem dla
różnych kapitałów zmodyfikowanym i zróżnicowanym przez
okres obrotu.
Z wywodów powyższych wynika raczej, że roczna stopa
wartości dodatkowej w jednym tylko wypadku pokrywa się
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z rzeczywistą stopą wartości dodatkowej, wyrażającą stopień
wyzysku pracy; mianowicie wtedy, kiedy wyłożony kapitał
obraca się tylko jeden raz w ciągu roku, wobec czego wyło
żony kapitał równa się kapitałowi, który w ciągu roku doko
nał obrotu, a zatem kiedy stosunek wytworzonej w ciągu ro
ku ilości wartości dodatkowej do zastosowanego w ciągu ro
ku na jej produkcję kapitału pokrywa się i jest identyczny
ze stosunkiem ilości wartości dodatkowej wytworzonej w cią
gu roku do kapitału wyłożonego w ciągu roku.
A. Roczną stopę wartości dodatkowej wyraża wzór:
ilo «

w a rto ś c i d o d a tk o w e j

w y .w orzon cj _ w_ ^ i?gU_ r o k ^ ^

w & a o i d d<}_

w y łożony k a p ita ł z m ie n n y

datkowej wytworzonej w ciągu roku równa się rzeczywistej
stopie wartości dodatkowej pomnożonej przez kapitał zmien
ny zastosowany do produkcji tej wartości dodatkowej. Kapi
tał zastosowany do produkcji rocznej ilości wartości dodatko
wej równa się wyłożonemu kapitałowi pomnożonemu przez
liczbę jego obrotów, którą oznaczymy literą n. Wzór A prze
kształca się wobec tego w sposób następujący:
B. Roczną stopę wartości dodatkowej wyraża wzór:
rze c z y w ista

s to p a w a rto ś c i d o d a tk o w e j

X

w y ło żo n y k a p ita ł z m ie n n y

X

n

w y łożon y k a p ita ł zm ie n n y

N a przykład d la kapitału B — 100/11 loco00"*-” ’ czy!^ 100 % • Tyl
ko wtedy, kiedy n — 1, fij. kiedy wyłożony kapitał zmien
ny ma tylko jeden obrót w ciągu roku, a więc kiedy rów
na się kapitałowi, który w ciągu roku został zastosowany, czy
li dokonał obrotu - tylko w tym wypadku roczna stopa war
tości dodatkowej równa się rzeczywistej stopie wartości do
datkowej.
Oznaczmy roczną stopę wartości dodatkowej przez M ', rze
czywistą stopę wartości dodatkowej - m', wyłożony kapitał
zmienny - v, liczbę obrotów - n ; otrzymamy wtedy, że: M ' —
= trin; a więc M ' = rrin i jedynie w tym wypadku
= tri, kiedy n = 1, czyli M ' = tri X 1 = m '.
Z powyższego wynika nadto, że roczna stopa wartości dodatkowanej zawsze = trin, tj. równa się rzeczywistej stopie
wartości dodatkowej wytworzonej w ciągu jednego okresu
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obrotu przez kapitał zmienny zużyty w ciągu tego okresu pom
nożonej przez liczbę obrotów dokonanych w ciągu roku przez
ten kapitał zmienny lub pomnożonej (co wychodzi na to sa
mo) przez odwrotność ułamka, wyrażającego czas obrotu ka
pitału zmiennego obliczony w stosunku do roku jako jedności.
(Jeżeli kapitał zmienny obraca się dziesięć razy w ciągu ro
ku, to czas jego obrotu = V roku; a więc odwrotność ułam
ka wyrażającego czas obrotu = 10/i = 10).
jo

Z powyższego wynika dalej, że M' — rri, jeżeli n = 1. M '
jest większe niż rri, jeżeli n jest większe od 1, tj. jeżeli wyło
żony kapitał obraca się więcej niż jeden raz w ciągu roku,
czyli gdy kapitał, który dokonał obrotu, większy jest od ka
pitału wyłożonego.
Wreszcie,
1, 6j. jeżeli
nowi tylko
obrotu trwa

M ' jest mniejsze niż rri, jeżeli n jest mniejsze od
kapitał, który w ciągu roku dokonał obrotu, sta
część wyłożonego kapitału, a więc jeżeli okres
dłużej niż jeden rok.

Zastanówmy się przez chwilę nad ostatnim wypadkiem.
Zachowujemy wszystkie założenia naszego poprzedniego
przykładu, przedłużając jedynie okres obrotu d o 55 tygodni.
Proces pracy wymaga tygodniowo 100 f. szt. kapitału zmien
nego, a więc 5500 f. szt. na okres obrotu, ii wytwarza tygod
niowo 100m; tri wynosi więc 100%, tak samo jak dotychczas.
Liczba obrotów n równa się tu
ponieważ czas obrotu
wynosi 1 + Vio roku (zakładając, że rok ma 50 tygodni) =
= To rt>ku100% X 5500 x

m

10

= _ _ _______ ii_ = ioo x i °
5500

11

9o~%,
U

11

jest więc mniejsze od 100%. W samej rzeczy, gdyby rocz
na stopa wartości dodatkowej wynosiła 100%, to 5500v mu
siałoby wytworzyć w ciągu roku 5500m, gdy tymczasem po
trzeba na to

roku. Owe 5500v wytwarzają w ciągu roku
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tylko 5000m, a więc roczna stopa wartości dodatkowej =
__

5000«
5500z>

_

10
11

_

g 0 10 c y
U

'° '

Dlatego też roczna stopa wartości dodatkowej, czyli po
równanie wartości dodatkowej, wytworzonej w ciągu roku,
z wyłożonym w ogóle kapitałem zmiennym (w odróżnieniu od
kapitału zmiennego, który w ciągu roku dokonał obrotu) nie
jest porównaniem jedynie subiektywnym; sam rzeczywisty ruch
kapitału wywołuje to przeciwstawienie. W końcu roku posia
dacz kapitału A otrzymuje z powrotem swój wyłożony kapitał
zmienny = 500 f. szt., a ponadto 5000 f. szt. wartości do
datkowej. Wielkość wyłożonego przezeń kapitału wyraża się
nie w ilości kapitału zastosowanego przez niego w ciągu roku,
lecz w ilości kapitału, który periodycznie do niego powraca.
Okoliczność, że w końcu roku kapitał może istnieć po części
jako zapas produkcyjny, po części jako kapitał towarowy lub
pieniężny i że może w różnym stosunku dzielić się na te róż
ne części —okoliczność ta nie ma znaczenia dla rozpatrywanej
kwestii. Posiadacz kapitału B otrzymał z powrotem 5000 f.
szt., wyłożony przezeń kapitał, i ponadto jeszcze 5000 f. szt.
wartości dodatkowej. D la posiadacza kapitału C (rozpatry
wanego przez nas ostatnio kapitału w wysokości 5500 f. szt.)
wyprodukowano w ciągu roku wartość dodatkową w wyso
kości 5000 f. szt. (wydatkowano 5000 f. szt., stopa wartości
dodatkowej 100% ), lecz wyłożony przez niego kapitał nie
wpłynął jeszcze z powrotem, tak samo jak i wytworzona war
tość dodatkowa.
M! = m 'n wyraża, że stopa wartości dodatkowej obowią
zująca dla kapitału zmiennego zastosowanego w ciągu jednego
okresu obrotu, czyli
ilo ś r w a rto śc i

d o d a tk o w e j

w y tw o rz o n a w c ią g u

k a p ita ł zm ie n n y za sto so w a n y w ciąg u

je d n e g o o k re s u

je d n e g o

o k resu

o b ro tu

o b ro tu

winna być pomnożona przez liczbę okresów obrotu, czyli okre
sów reprodukcji wyłożonego kapitału zmiennego - przez licz
bę okresów, w których powtarza on swój ruch okrężny.
Widzieliśmy już w księdze I, rozdz. IV (Przemiana pienią
dza w kapitał), a następnie w księdze I, rozdz. XXI (Repro
dukcja prosta), że wartość kapitałową w ogóle wykłada się,
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ale nie wydatkuje, wartość ta bowiem .po przejściu przez róż
ne fazy swego ruchu okrężnego powraca znów do swego pun
ktu wyjścia i to wzbogacona wartością dodatkową. To ją cha
rakteryzuje jako wartość wyłożoną. Czas upływający od roz
poczęcia przez nią ruchu aż do chwili powrotu jest czasem,
na który ją wyłożono. Cały ruch okrężny, przez który prze
biega wartość kapitałowa, mierzony czasem, który upływa od
chwili wyłożenia jej aż do chwili powrotu, stanowi jej obrót,
a czas trwania tego obrotu - okres obrotu. Gdy okres ten
upłynął, gdy ruch okrężny się skończył, ta sama wartość ka
pitałowa może od -nowa rozpocząć taki sam ruch okrężny, mo
że więc znów się pomnażać, wytwarzać wartość dodatkową.
Jeżeli, jak w wypadku A , kapitał zmienny obraca się dziesięć
razy na rok, to w ciągu roku ten sam wyłożony kapitał dzie
sięć razy wytwarza tę ilość wartości dodatkowej, która od
powiada jednemu okresowi obrotu.
Należy sobie wyjaśnić, jaki charakter ma to wykładanie
z punktu widzenia społeczeństwa kapitalistycznego.
Kapitał A , który obraca się dziesięć razy w ciągu roku,
jest w ciągu roku dziesięć razy wykładany. N a każdy nowy
okres obrotu wykłada się go ponownie. Ale A nie wykłada
przy tym w ciągu roku nigdy więcej niż tę samą wartość ka
pitałową, wynoszącą 500 f. >szt., i w istocie rzeczy nigdy nie
rozporządza na rozpatrywany przez nas proces produkcji su
mą większą niż 500 f. szt. Gdy owe 500 f. szt. kończą jeden
ruch okrężny, kapitalista A puszcza je ponownie w taki sam
ruch okrężny; zgodnie ze swą istotą kapitał właśnie tylko dla
tego zachowuje charakter kapitału, że w powtarzających się
procesach produkcji funkcjonuje stale jako kapitał. N ie wy
kłada się go też nigdy na czas dłuższy niż pięć tygodni. Jeżeli
obrót trwa dłużej, to kapitału nie wystarczy. Jeżeli obrót trwa
krócej, to część kapitału staje się zbędna. Nie wykłada się
tu dziesięciu kapitałów po 500 f. szt., lecz jeden kapitał w wy
sokości 500 f. szt. wykłada się dziesięć razy w kolejnych od
stępach czasu. D latego też rocznej stopy wartości dodatkowej
nie oblicza się w stosunku do wyłożonego dziesięć razy kapi
tału 500 f. szt., czyli w stosunku do 5000 f. szt., lecz w sto
sunku do kapitału 500 f. szt., wyłożonego jeden raz; zupełnie
379

D ział Ił- Obrót kapitału

talk samo, jak jeden talar, który cyrkuluje dziesięć razy, po
zostaje zawsze tym samym jednym znajdującym się w cyrku
lacji talarem, mimo że pełni funkcję 10 talarów. W ręku, w
którym znajduje się przy każdej zmianie posiadacza, pozostaje
on po dawnemu zupełnie tą samą wartością, wynoszącą je
den talar.
Podobnie kapitał A przy każdorazowym powrocie, jak i przy
powrocie w końcu roku, wskazuje, że jego posiadacz operuje
wciąż tą samą tylko wartością kapitałową w wysokości 500 f.
szt. Dlatego też do jego rąk wpływa za każdym razem z po
wrotem tylko 500 f. szt. Wyłożony przez niego kapitał nie
przekracza zatem nigdy kwoty 500 f. szt. Wyłożony kapitał
w wysokości 500 f. szt. stanowi wobec tego mianownik ułam
ka, który wyraża roczną stopę wartości dodatkowej. D la tej
rocznej stopy mieliśmy wyżej w zór: M ' =
= rrin. Po
nieważ rri, rzeczywista stopa wartości dodatkowej, równa się
a więc równa się ilości wartości dodatkowej podzielonej
przez kapitał zmienny, który ją wytworzył, to w iloczynie rrin
możemy tri zastąpić jego wartością, tj. — , i otrzymamy wte
dy inny wzór: M ' =
Jednakże kapitał w wysokości 500 f. szt. na skutek swego
dziesięciokrotnego obrotu, a zatem na skutek tęgo, że dziesięć
razy wykłada się go ponownie, spełnia funkcję dziesięć razy
większego kapitału, kapitału wynoszącego 5000 f. szt., zupeł
nie tak samo, jak owe 500 talarów, które w ciągu roku doko
nują dziesięciu obiegów, spełniają tę samą funkcję co 5000 ta
larów, które w ciągu roku dokonują jednego tylko obiegu.

II. Obrót indywidualnego kapitału zmiennego
„Bez względu na społeczną formę procesu produkcji, musi
on być procesem ciągłym, czyli musi okresowo przebiegać od
nowa te same kolejne stadia... Dlatego wszelki społeczny pro
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ces produkcji, rozpatrywany w ciągłym powiązaniu i w nie
przerwanym ruchu jego odnawiania się, jest zarazem proce
sem reprodukcji... Jako periodyczny przyrost wartości kapita
łu, czyli jako periodyczny owoc kapitału znajdującego się w
procesie, wartość dodatkowa przybiera formę dochodu zro
dzonego przez kapitał (księga I, rozdz. XXI, str. 588, 589 *).
Mamy 10 pięciotygodniowych okresów obrotu kapitału A ;
w pierwszym okresie obrotu wykłada się 500 f. szt. kapitału
zmiennego; znaczy to, że co tydzień wymienia się na siłę ro
boczą 100 f. szt., wobec czego w końcu pierwszego okresu
obrotu kwota wydatkowana na siłę roboczą wynosi 500 f. szt.
Te 500 f. szt., stanowiące pierwotnie część wyłożonego kapi
tału, przestało być kapitałem. W ydatkowano je na płacę ro
boczą. Robotnicy wydatkują je ze swej strony na kupno środ
ków utrzymania, a zatem spożywają środki utrzymania war
tości 500 f. szt. W ten sposób ulega zniszczeniu masa towa
rów na tę sumę wartości (to, co robotnik ewentualnie zaoszczę
dzi w postaci pieniędzy itp., również nie jest kapitałem). Ta
masa towarowa - gdy chodzi o robotnika - zostaje spożyta
nieprodukcyjnie, wyjąwszy okoliczność, że podtrzymuje ona
w stanie zdolności do pracy jego siłę roboczą, a więc narzędzie
nieodzowne dla kapitalisty. - Z drugiej jednak strony owe
500 f. szt. zamieniło się dla kapitalisty w siłę roboczą takiej
samej wartości (czy też ceny). Siła robocza zostaje przez niego
w procesie pracy produkcyjnie skonsumowana. W końcu pią
tego tygodnia istnieje już nowo wytworzona wartość w wyso
kości 1000 f. szt. Połowa tej wartości, 500 f. szt., jest odtwo
rzoną wartością kapitału zmiennego, wydatkowanego na opła
cenie siły roboczej. Druga połowa, 500 f. szt., stanowi nowo
wytworzoną wartość dodatkową. Jednakże ową pięciotygodniową siłę roboczą, w którą za pośrednictwem wymiany prze
kształciła się część kapitału, przeistaczając się w kapitał zmien
ny, również wydatkowano, spożyto, aczkolwiek produkcyjnie.
Praca, która była czynna wczoraj, nie jest tą samą pracą, któ
ra jest czynna dzisiaj. Jej wartość, plus wytworzona przez nią
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wartość dodatkowa, istnieje teraz jako wartość rzeczy odmien
nej od samej siły roboczej, jako wartość produktu. Ale dzięki
temu, że produkt przekształca się w pieniądz, część jego war
tości, równająca się wartości wyłożonego kapitału zmiennego,
może być znowu wymieniona na siłę roboczą i dlatego może
znowu funkcjonować jako kapitał zmienny. Obojętna jest przy
tym okoliczność, że za pomocą wartości kapitałowej, którą nie
tylko zreprodukowano, lecz również przekształcono z powro
tem w formę pieniężną, zatrudnia się tych samych robotników,
tj. tych samych nosicieli siły roboczej. Być może, iż w dru
gim okresie obrotu kapitalista zatrudni nowych robotników
zamiast dawnych.
A więc faktycznie w ciągu 10 pięciotygodniowych okresów
obrotu wydatkuje się stopniowo na płacę roboczą kapitał w
wysokości 5000 f. szt., nie zaś 500 f. szt., a tę płacę robo
czą robotnicy wydatkują z kolei na środki utrzymania. Wy
łożony w ten sposób kapitał w wysokości 5000 f. szt. został
spożyty. Już nie istnieje. Z drugiej strony, do procesu produkcji
włącza się stopniowo siłę roboczą wartości nie 500, lecz 5000 f.
szt., która nie tylko reprodukuje własną wartość = 5000 f.
szt., lecz wytwarza ponadto wartość dodatkową w wysokości
5000 f. szt. K apitał zmienny w wysokości 500 f. szt., który wy
kłada się w drugim okresie obrotu, nie jest identyczny z ka
pitałem 500 f. szt., który wyłożono w pierwszym okresie obro
tu. Ten ostatni spożyto, wydatkowano na płacę roboczą. Za
stąpiono go jednak nowym kapitałem zmiennym w wysokości
500 f. szt., który w pierwszym okresie obrotu wyprodukowano
w formie towarowej i przekształcono z powrotem w formę
pieniężną. A zatem ten nowy kapitał pieniężny w wysokości
500 f. szt. stanowi formę pieniężną masy towarowej, wypro
dukowanej na nowo w ciągu pierwszego okresu obrotu. Oko
liczność, że w ręku kapitalisty znów znajduje się zupełnie iden
tyczna suma pieniędzy w wysokości 500 f. szt., tj. abstrahując
od wartości dodatkowej, dokładnie tyle kapitału pieniężnego,
ile wyłożył on pierwotnie, przysłania inną okoliczność, że ope
ruje on nowo wytworzonym kapitałem. (Co się tyczy innych
części składowych wartości kapitału towarowego, które zastę
pują elementy kapitału stałego, to ich wartość nie jest nowo
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wytworzoną wartością; zmieniła się tylko forma, w której
wartość ta istnieje). - Weźmy trzeci okres obrotu. Tuta;j jest
rzeczą oczywistą, że wyłożony po raz trzeci kapitał w wyso
kości 500 f. szt. nie jest dawnym, lecz nowo wytworzonym
kapitałem, stanowi bowiem formę pieniężną masy towarowej
wytworzonej w drugim, nie zaś w pierwszym okresie obrotu,
tj. formę pieniężną części tej masy towarowej, której wartość
równa się wartości wyłożonego kapitału zmiennego. Wytwo
rzoną w pierwszym okresie obrotu masę towarową sprzedano.
Część jej wartości, równającą się zmiennej części wartości wy
łożonego kapitału, wymieniono na nową silę roboczą drugie
go okresu obrotu i wytworzyła ona nową masę towarową; m a
sę tę znów sprzedano, część jej wartości stanowi kapitał 500 f.
szt. wyłożony w trzecim okresie obrotu.
I tak się dzieje przez dziesięć okresów obrotu. W ciągu tych
okresów co pięć tygodni rzuca się na rynek nowo wytworzone
masy towarów (których wartość - w tej mierze, w jakiej za
stępuje ona kapitał zmienny - została również na nowo wy
tworzona, a nie tylko zjawia się ponownie, jak wartość stałej
części kapitału obrotowego), aby włączać do procesu produkcji
coraz to nową siłę roboczą.
A więc przez dziesięciokrotny obrót wyłożonego kapitału
zmiennego w sumie 500 f. szt. osiąga się nie to, że można ów
kapitał 500 f. szt. dziesięć razy produkcyjnie konsumować lub
że kapitał zmienny, wystarczający na 5 tygodni, można sto
sować w ciągu 50 tygodni. Rzecz ma się inaczej - w ciągu
50 tygodni stosuje się kapitał zmienny w wysokości 10 X
X 500 f. szt., kapitał zaś w wysokości 500 f. szt. zawsze
starczy tylko na 5 tygodni i po upływie 5 tygodni trzeba go
zastąpić nowo wytworzonym kapitałem w wysokości 500 f. szt.
Dotyczy to zarówno kapitału A , jak i kapitału B. Tu jednak
zaczyna się różnica.
Przy końcu pierwszego pięciotygodniowego okresu zarówno
B, jak i A wyłożyli i wydatkowali kapitał zmienny w wyso
kości 500 f. szt. Zarówno w wypadku A , jak i B wartość te
go kapitału wymieniono na siłę roboczą i zastąpiono tą częścią
wytworzonej przez nią nowej wartości produktu, która równa
się wartości wyłożonego kapitału zmiennego w wysokości
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500 f. szt. Zarówno w wypadku B, jak i A sita robocza nie
tylko zastąpiła wartość wydatkowanego kapitału zmiennego
w kwocie 500 f. szt. nową wartością takiej samej wielkości,
lecz dołączyła wartość dodatkową - zgodnie z naszym zało
żeniem - takiej samej wielkości.
Jednakże w wypadku B ta nowo wytworzona wartość, któ
ra zastępuje wyłożony kapitał zmienny i do jego wartości do
łącza wartość dodatkową, nie znajduje się w takiej formie,
w jakiej mogłaby od nowa funkcjonować jako kapitał produk
cyjny bądź też jako kapitał zmienny. W wypadku A zaś znaj
duje się ona w takiej formie. I aż do końca roku kapitał zmien
ny wydatkowany przez B w ciągu pierwszych 5 tygodni, a po
tem stopniowo g o 5 tygodni, chociaż zastępuje się go nowo
wytworzoną wartością plus wartość dodatkowa, nie znajduje
się w takiej formie, w jakiej mógłby od nowa funkcjonować
jako kapitał produkcyjny bądź też kapitał zmienny. Wartość
jego zastąpiono wprawdzie nową wartością, a więc odnowio
no ją, lecz forma jego wartości (tutaj absolutna forma war
tości, jej forma pieniężna) nie została odnowiona.
Tak więc na drugi okres pięciotygodniowy (i kolejno na
każdy pięciotygodniowy okres w ciągu roku) musi być w za
pasie dalsze 500 f. szt., zupełnie tak samo jak na pierwszy
okres. Jeżeli abstrahować od stosunków kredytowych, to na
początku roku powinna znajdować się w zapasie suma 5000 f.
szt. jako potencjalny wyłożony kapitał pieniężny, mimo że
w rzeczywistości będzie się ją dopiero w ciągu roku stopnio
wo wydawać, przekształcając ją w siłę roboczą.
Natomiast w wypadku A , ponieważ ruch okrężny, obrót
wyłożonego kapitału, kończy się już po upływie 5 tygodni,
wartość, która zastąpiła wyłożony kapitał, znajduje się już
po upływie pierwszych 5 tygodni w formie, w której może
uruchomić nową siłę roboczą na 5 tygodni: znajduje się w
swej pierwotnej formie pieniężnej.
Zarówno sub A , jak i sub B następuje w drugim okresie
pięciotygodniowym konsumpcja nowej siły roboczej i na opła
cenie tej siły roboczej wydatkuje się nowy kapitał w wyso
kości 500 f. szt. Środki utrzymania robotników kupione za
pierwsze 500 f. szt. są już spożyte, w każdym razie wartość ta
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nie znajduje się już w rękach kapitalisty. Za drugie 500 f. szt.
kupuje się nową siłę roboczą, pobiera się z rynku nowe środki
utrzymania. Krótko mówiąc, wydatkuje się nowy kapitał w
wysokości 500 f. szt., nie zaś dawny. Jednakże sub A ten no
wy kapitał w wysokości 500 f. szt. stanowi formę pieniężną
nowo wyprodukowanej wartości, która zastąpiła wydatkowane
dawniej 500 f. szt. Sub B ta wartość zastępcza znajduje się
w formie, w której nie może funkcjonować jako kapitał zmien
ny. Istnieje ona, lecz nie w formie kapitału zmiennego. Aby
więc kontynuować proces produkcji, trzeba na następne 5 ty
godni mieć do dyspozycji i wyłożyć dodatkowy kapitał 500 f.
szt. w nieodzownej tu formie pieniężnej. Tak więc w ciągu
50 tygodni zarówno A , jak i B wydatkują jednakowe ilości
kapitału zmiennego, opłacają i zużywają jednakowe ilości siły
roboczej. B wszakże musi ją opłacać wyłożonym kapitałem,
który równa się całej jej wartości = 5000 f. szt.; natomiast A
opłaca ją stopniowo kapitałem, który stanowi odnawianą wciąż
formę pieniężną wartości wytwarzanej co 5 tygodni i zastępu
jącej wykładany co 5 tygodni kapitał w wysokości 500 f. szt.
A więc nie wykłada się tu nigdy kapitału pieniężnego na czas
dłuższy niż 5 tygodni, tj. nie wykłada się nigdy kapitału więk
szego od kapitału w wysokości 500 f. szt., który wyłożono na
pierwsze 5 tygodni. Tych 500 f. szt. starczy ina cały rok. Jest
tedy rzeczą jasną, że przy jednakowym stopniu wyzysku pra
cy, przy jednakowej rzeczywistej stopie wartości dodatkowej,,
stosunek pomiędzy rocznymi stopami wartości dodatkowej ka
pitałów A i B równa się odwrotnemu stosunkowi wielkości
kapitałów zmiennych w formie pieniężnej, które trzeba było
wyłożyć, aby w oiągu roku uruchomić taką samą ilość siły robocznej.1 D la A :

-5®
0"—
500 v

= 1000%,1 dla B:

Lecz 500v : 5000v = 1 : 10 =

5000 v

= 100%.

100% : 1000%.

Różnica ta jest następstwem odmienności okresów obrotu,,
tj. okresów, po upływie których wartość zastępująca kapitał
zmienny, zastosowany w ciągu określonego czasu, może po
nownie funkcjonować jako kapitał, a więc funkcjonować jako
nowy kapitał. Zarówno w wypadku B, jak i w wypadku A
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wytworzona zostaje taka sama wartość zastępująca kapitał
zmienny, zastosowany w ciągu takich samych okresów. Nastę
puje też taki sam przyrost wartości dodatkowej w ciągu takich
samych okresów. Jednakże w wypadku B wytworzona wpraw
dzie zostaje co 5 tygodni wartość stanowiąca zwrot 500 f. szt.
i następuje przyrost wartości dodatkowej w wysokości 500 f.
szt., lecz ow a wartość zastępcza nie stanowi jeszcze nowego
kapitału, ponieważ nie znajduje się w formie pieniężnej.
W wypadku A dawna wartość kapitałowa nie tylko zostaje
zastąpiona nową, lecz zostaje przywrócona w swej formie pie
niężnej, a więc zastąpiona jako nowy, zdolny do funkcjono
wania kapitał.
Wcześniejsze lub późniejsze przekształcenie wartości zastę
pującej wyłożony kapitał w pieniądz, tj. w formę, w której
wykłada się kapitał zmienny, jest oczywiście okolicznością zu
pełnie obojętną dla samej produkcji wartości dodatkowej. Pro
dukcja ta zależy od wielkości zastosowanego kapitału zmien
nego i od stopnia wyzysku pracy. Lecz okoliczność owa mo
dyfikuje wielkość kapitału pieniężnego, który trzeba wyłożyć,
aby uruchomić w ciągu roku określoną ilość siły roboczej, de
cyduje przeto o rocznej stopie wartości dodatkowej.

III. Obrót kapitału zmiennego z punktu widzenia społecznego
Spójrzmy przez chwilę na sprawę z punktu widzenia spo
łecznego. Przypuśćmy, że robotnik kosztuje 1 f. szt. tygodnio
wo i że dzień roboczy = 10 godzinom. Zarówno w wypadku
A , jak w wypadku B zatrudnia się w ciągu roku 100 robotni
ków (100 f. szt. tygodniowo dla 100 robotników wynosi w cią
gu 5 tygodni 500 f. szt., w ciągu 50 tygodni 5000 f. szt.); ro
botnicy ci pracują przez 6 dni w tygodniu, każdy przez 60 go
dzin roboczych. A więc 100 robotników przepracowuje w cią
gu tygodnia 6000 godzin roboczych, a w ciągu 50 tygodni
300 000 godzin roboczych. Zarówno kapitalista A , jak i kapi
talista B zablokowali taką ilość siły roboczej, wobec czego spo
łeczeństwo nie może wydatkować jej na nic innego. Pod tym
względem sprawa przedstawia się więc z punktu widzenia spo
3S6

R ozdział 16. Obrót kapitału zmiennego

łecznego tak samo sub A , jak i sub B. Następnie: zarówno
stu robotników sub A , jak i stu robotników sub B otrzymuje
w ciągu roku 5000 f. szt. płacy roboczej (a więc łącznie 200 ro
botników otrzymuje 10 000 f. szt.) i za tę sumę pobiera środki
utrzymania od społeczeństwa. A więc i pod tym względem
sprawa przedstawia się z punktu widzenia społecznego tak sa
mo sub A , jak i sub B. Ponieważ w obu wypadkach robotnicy
otrzymują wypłatę tygodniowo, więc również co tydzień po
bierają od społeczeństwa środki utrzymania, za które też w obu
wypadkach co tydzień wrzucają do cyrkulacji ekwiwalent pie
niężny. Tu jednak zaczyna się różnica.
Po pierwsze. Pieniądze, które robotnik sub A wrzuca do cyr
kulacji, są nie tylko, jak dla robotnika sub B, formą pieniężną
wartości jego siły roboczej (w rzeczywistości - środkiem pła
tniczym za już wykonaną pracę); poczynając już od drugiego
okresu obrotu po uruchomieniu przedsiębiorstwa, są one for
mą pieniężną nowej wartości wytworzonej przez niego same
go w ciągu pierwszego okresu obrotu (wartości = cenie siły
roboczej plus wartość dodatkow a); wartością tą opłaca się je
go pracę w ciągu drugiego okresu obrotu. Sub B rzecz się ma
inaczej. W prawdzie w stosunku do robotnika pieniądze są
i tu środkiem płatniczym za już wykonaną przezeń pracę, lecz
tej wykonanej już pracy nie opłaca się wytworzoną przez nią
nową wartością przekształconą w pieniądz (pieniężną formą
wartości wytworzonej przez nią samą). Może to nastąpić do
piero poczynając od drugiego roku, kiedy to robotnika sub B
opłaca się przekształconą w pieniądz nową wartością, wytwo
rzoną przez niego w ubiegłym roku.
Im krótszy jest okres obrotu kapitału - a więc im mniejsze
są odstępy czasu, w których powtarzają się w ciągu roku ter
miny jego reprodukcji - tym szybciej zmienna część kapitału,
wyłożona początkowo przez kapitalistę w formie pieniężnej;
przekształca się w formę pieniężną nowej wartości (która po
nadto zawiera wartość dodatkową), wyprodukowanej przez ro
botnika i zastępującej ten kapitał zmienny; tym krótszy jest te
dy czas, na który kapitalista musi wyłożyć pieniądze z włas
nych funduszy, tym mniejszy jest w stosunku do danej skali
produkcji kapitał, który on w ogóle w ykłada; tym stosunkowo
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większa jest ilość wartości dodatkowej, którą przy danej sto
pie wartości dodatkowej uzyskuje on w ciągu toku. A dzieje
się tak dlatego, że kapitalista tym częściej może woiąż oa no
wo kupować robotnika za formę pieniężną nowej wartości wy
tworzonej przez samego robotnika i uruchamiać jego pracę.
Przy danej skali produkcji absolutna wielkość wyłożonego
zmiennego kapitału pieniężnego (jak i kapitału obrotowego
w ogóle) zmniejsza się, a roczna stopa wartości dodatkowej
wzrasta w stosunku do tego, jak skraca się okres obrotu. Jed
nocześnie ze wzrostem rocznej stopy wartości dodatkowej, spo
wodowanym przez skrócenie okresów reprodukcji, wzrasta przy
danej wielkości wyłożonego kapitału skala produkcji, a więc
wzrasta przy danej stopie wartości dodatkowej absolutna ilość
wartości dodatkowej, wytwarzanej w ciągu jednego okresu
obrotu. Z dotychczasowych dociekań wynika w ogóle, że za
leżnie od różnej długości okresu obrotu trzeba wykładać bar
dzo rozmaitej wielkości kapitał pieniężny, aby przy takim sa
mym stopniu wyzysku pracy uruchomić taką samą ilość pro
dukcyjnego kapitału obrotowego i taką samą ilość pracy.
Po drugie - a łączy się to z pierwszą różnicą - zarówno
sub B, jak i sub A robotnik płaci za nabywane przez siebie
środki utrzymania kapitałem zmiennym, który przekształca
się w jego ręku w środki cyrkulacji. Robotnik nie tylko zabie
ra z rynku np. pszenicę, lecz zastępuje ją również ekwiwalen
tem w pieniądzu. Ponieważ jednak pieniądze, którymi robot
nik sub B płaci za swoje środki utrzymania, pobierając je
z rynku, nie stanowią pieniężnej formy nowo wytworzonej
wartości rzucanej przez niego w ciągu roku na rynek, jak to
się dzieje u robotnika sub A , to wprawdzie dostarcza on pie
niędzy sprzedawcy środków utrzymania, lecz nie dostarcza to
warów - ani środków produkcji, ani środków utrzymania które by sprzedawca mógł nabyć za uzyskane pieniądze, jak
to się natomiast dzieje sub A. Pobiera się więc z rynku siłę
roboczą, środki utrzymania dla tej siły roboczej, kapitał trwa
ły w formie środków pracy zastosowanych sub B oraz mate
riały produkcji, a w zamian za to rzuca się na rynek ekwiwa
lent w pieniądzu; nie rzuca się jednak w ciągu roku na rynek
żadnego produktu, który by zastąpił pobrane z niego rnate388
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rialne elementy kapitału produkcyjnego. Jeżeli wyobrazimy
sobie, że mamy do czynienia nie ze społeczeństwem kapita
listycznym, lecz z komunistycznym, to przede wszystkim od
padnie zupełnie kapitał pieniężny, a więc odpadnie również
owo maskowanie transakcji, którego kapitał ten jest sprawcą.
Kwestia sprowadzi się wtedy po prostu do tego, że społeczeń
stwo musi z góry obliczyć, ile pracy, środków produkcji i środ
ków utrzymania może ono bez jakiegokolwiek uszczerbku za
stosować w takich gałęziach produkcji, które, jak np. budowa
kolei, nie dostarczają przez dłuższy czas, w ciągu roku albo
jaszcze dłużej, ani środków produkcji, ani środków utrzyma
nia, ani też nie dają w ogóle żadnego efektu użytecznego, za
bierają zaś z globalnej produkcji rocznej pracę, środki pro
dukcji i środki utrzymania. Natomiast w społeczeństwie ka
pitalistycznym, w którym rozum społeczny daje o sobie znać
zawsze dopiero post festum, powyższe okoliczności mogą
i muszą stale wywoływać poważne zaburzenia. Z jednej stro
ny wywierany jest nacisk na rynek pieniężny; gdy, na odwrót,
większa podaż na rynku pieniężnym powoduje ze swej strony
powstawanie licznych podobnych przedsiębiorstw, a więc
właśnie takie okoliczności, które wywołują później nacisk na
rynek pieniężny. Wywierany jest nacisk na rynek pieniężny,
gdyż przez długi czas wciąż wymagane są w tym wypadku na
kłady kapitału pieniężnego na wielką skalę. Pomijamy tu zu
pełnie okoliczność, że przemysłowcy i kupcy angażują w spe
kulacjach kolejowych itp. kapitał pieniężny potrzebny do pro
wadzenia własnych przedsiębiorstw i zastępują go pożyczka
mi zaciąganymi na rynku pieniężnym. - Z drugiej strony wy
wierany jest nacisk na kapitał produkcyjny, którym dysponuje
społeczeństwo. Ponieważ z rynku pobiera się wciąż elementy
kapitału produkcyjnego i w zamian za nie rzuca się na rynek
jedynie ekwiwalent pieniężny, to wzmaga się popyt ze strony
osób płacących gotówką, które same jednak nie dostarczają
żadnych elementów podaży. Stąd wzrost cen zarówno środ
ków utrzymania, jak i materiałów produkcji. D o tego docho
dzi jeszcze, że zwykle w takich czasach rozwijają się oszukań
cze operacje i następują znaczne przesunięcia kapitału. Banda
spekulantów, przedsiębiorców, inżynierów, adwokatów itp.
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bogaci się. Wywołują oni na rynku silny popyt konsumpcyjny,
a jednocześnie następuje wzrost płac roboczych. Jeżeli chodzi
o popyt na artykuły spożywcze, to stanowi on co prawda bo
dziec również dla rolnictwa. A że ilości tych artykułów spo
żywczych nie można powiększyć od razu w środku roku,
wzmaga się więc ich przywóz, jak w ogóle przywóz egzotycz
nych artykułów spożywczych (kawy, cukru, wina itp.) oraz
przedmiotów zbytku. Wywołuje to w konsekwencji nadm ier
ny przywóz i spekulację w tym dziale importu. Z drugiej stro
ny w gałęziach przemysłu, w których można szybko zwiększyć
produkcję (właściwa manufaktura, górnictwo itp.), wzrost cen
powoduje raptowne rozszerzenie produkcji, po którym szybko
następuje krach. Podobne następstwa wywołuje to na rynku
pracy; nowe gałęzie produkcji przyciągają wielkie masy uta
jonego względnego nadmiaru ludności, a nawet zatrudnionych
już robotników. W ogóle takie przedsiębiorstwa na wielką
skalę, jak budowa kolei, zabierają z rynku pracy pewną ilość
sił roboczych, która rekrutować się może jedynie z niektórych
gałęzi, jak np. rolnictwo itp., gdzie zatrudnia się ludzi silnych.
Trwa to nawet jeszcze i wówczas, kiedy nowe przedsiębior
stwa uzyskały już charakter stałej gałęzi produkcji, a więc
kiedy już wytworzyła się niezbędna dla nich klasa robotników
wędrownych. Dzieje się tak np., gdy budowa kolei odbywa
się przez pewien czas w skali większej niż przeciętna. Wów
czas wchłonięta zostaje część rezerwowej armii robotników,
której nacisk utrzymywał płace na niższym poziomie. Nastę
puje ogólny wzrost płac, nawet w tych działach rynku pracy,
w których i dotychczas poziom zatrudnienia był wysoki. Trwa
to dopóty, dopóki nieunikniony krach znowu nie zwolni re
zerwowej armii robotników i nie zepchnie zmów płac do ich
minimum i jeszcze niżej82.
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W tej mierze, w jakiej większa lub mniejsza długość okresu
obrotu zależy od okresu roboczego we właściwym znaczeniu
tego słowa, tj. od okresu, który jest potrzebny, aby sporządzić
dla rynku gotowy produkt - w tej mierze zależy ona od ma
terialnych warunków produkcji, określonych każdorazowo dla
różnych lokat kapitału. W rolnictwie warunki te mają bar
dziej charakter naturalnych warunków produkcji, w manu
fakturze zaś i w przeważającej części przemysłu wydobywcze
go zmieniają się one wraz ze społecznym rozwojem samego
procesu produkcji.
W tej mierze, w jakiej długość okresu roboczego zależy od
rozmiarów dostaw (od ilości, w jakich produkt jako towar
rzuca się zazwyczaj na rynek), ma on charakter warunkowy.
Ale materialną podstawą samej tej warunkowości jest skala
produkcji; toteż jest ona przypadkowa jedynie wtedy, gdy się
ją rozpatruje z osobna.
W tej też mierze wreszcie, w jakiej długość okresu obrotu
zależy od długości okresu cyrkulacji, jest ona, oo prawda,
uwarunkowana po części nieustanną zmianą koniunktur rynko
wych, większą lub mniejszą łatwością sprzedaży i wynikającą
z tego koniecznością częściowego rzucania produktu na rynek
bliższy lub dalszy. Jeżeli abstrahować od wielkości popytu
w ogóle, ruch cen odgrywa tu ważną rolę: przy spadku cen
ogranicza się umyślnie sprzedaż, gdy tymczasem produkcja
trwa nadal; przy wzroście cen, na odwrót, produkcja i sprze
daż dotrzymują sobie kroku lub też można towar sprzedać,
zanim się go wyprodukowało. Za właściwą jednak podstawę
materialną należy uważać rzeczywistą odległość miejsca pro
dukcji od rynku zbytu.
Sprzedaje się na przykład angielską tkaninę bawełnianą lub
przędzę do Indii. Przypuśćmy, że angielskiemu fabrykantowi
przędzy bawełnianej płaci eksporter (eksporter czyni to chęt
nie jedynie przy dobrym stanie rynku pieniężnego. Jeżeli faw a ć ; sp rz e d a ż to w a ró w , re a liz a c ja k a p ita łu to w a ro w e g o , a w ię c ró w n ie ż i w a rto śc i
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ibrykant zastępuje swój kapitał pieniężny w drodze operacji
kredytowych, świadczy to już o złym stanie interesów). Eks
porter sprzedaje później swój towar bawełniany na rynku in
dyjskim, skąd przekazują mu wyłożony przez niego kapitał.
Aż do powrotu tego kapitału rzecz ma się zupełnie tak samo
jak w wypadku, kiedy długi okres roboczy wymaga wyłoże
nia nowego kapitału pieniężnego, aby można było kontynuo
wać proces produkcji w nie zmienionej skali. K apitał pie
niężny, którym fabrykant opłaca swych robotników, jak rów
nież odnawia pozostałe elementy swego kapitału obrotowego,
nie jest formą pieniężną wyprodukowanej przez niego przę
dzy. Może to mieć miejsce dopiero wtedy, gdy wartość owej
przędzy powróci do Anglii w postaci pieniędzy lub produktu.
Tak jak przedtem ten kapitał pieniężny jest dodatkowym ka
pitałem pieniężnym. Różnica polega jedynie na tym, że za
miast fabrykanta wykłada go eksporter, który sam, być może,
uzyskał go w drodze operacji kredytowych. Tak samo też, za
nim pieniądze te będą rzucone na rynek lub jednocześnie z ni
mi, na rynek angielski nie rzuca się dodatkowej ilości produk
tu, która mogłaby być kupiona za te pieniądze i wejść do sfe
ry konsumpcji produkcyjnej lub indywidualnej. Jeżeli podob
ny stan rzeczy utrzymuje się przez dłuższy czas i w stosunkowo
dużej skali, to musi on wywołać takie same skutki, jak przed
tem przedłużenie okresu roboczego.
Może się zresztą zdarzyć, że w samych Indiach przędzę
sprzeda się również na kredyt. Za pomocą tego kredytu ku
puje się w Indiach produkt i przesyła do Anglii jako zapłatę
lub też przekazuje się weksel na odpowiednią sumę. Jeżeli ta
ki stan przeciąga się, zaczyna to wywierać nacisk na indyjski
rynek pieniężny, pod wpływem czego w Anglii może nastąpić
kryzys. Z kolei kryzys ten, naw et jeżeli towarzyszy mu eks
port metali szlachetnych do Indii, wywołuje w Indiach no
wy kryzys. Przyczyną jego jest bankructwo angielskich domów
handlowych i ich indyjskich filii, które korzystały z kredytu
w bankach indyjskich. W ten sposób wybucha jednoczesny
kryzys zarówno na rynku, którego bilans handlowy kształtuje
się ujemnie, jak i na rynku, którego bilans kształtuje się do
datnio. Zjawisko to może być jeszcze bardziej skomplikowa
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ne. Anglia wysłała np. d o Indii srebro w sztabach, lecz an
gielscy wierzyciele Indii zgłaszają tam teraz swoje pretensje,
wobec czego Indie będą niebawem musiały wystać swoje sre
bro w sztabach z powrotem do Anglii
Może się zdarzyć, że eksport do Indii będzie się w przy
bliżeniu równoważył z importem z Indii, chociaż import ten
(wyjąwszy szczególne okoliczności, jak podrożenie bawełny
itd.) pod względem swych rozmiarów określany i stymulowa
ny jest przez eksport. Bilans handlowy między Anglią a In
diami może się wydawać zrównoważony lub też wykazywać
słabe jedynie wahania w jedną lub drugą stronę. Kiedy jed
nak w Anglii wybucha kryzys, okazuje się, że w Indiach za
legają w składach nie sprzedane towary bawełniane (które
nie przekształciły się tedy z kapitału towarowego w kapitał
pieniężny - nadprodukcja z tej strony), a z drugiej strony, że
w Anglii leżą nie tylko nie sprzedane zapasy produktów in
dyjskich, lecz że za znaczną część sprzedanych i skonsumowa
nych już zapasów wcale jeszcze nie zapłacono. A więc to, co
wydaje się kryzysem na rynku pieniężnym, jest w rzeczywisto
ści wyrazem anomalii w samym procesie produkcji i repro
dukcji.
Po trzecie. Gdy chodzi o zastosowany kapitał obrotowy (za
równo zmienny, jak i stały), to długość okresu obrotu - w tej
mierze, w jakiej zależy ona od długości okresu roboczego prowadzi do następującej różnicy: przy kilku obrotach w cią
gu roku element zmiennego lub stałego kapitału obrotowego
może być dostarczony przez jego własny produkt, jak to się
dzieje np. w przemyśle węglowym, odzieżowym itd. W innym
wypadku nie jest to możliwe, przynajmniej nie jest możliwe
w ciągu roku.

R O Z D Z IA Ł

S IE D E M N A S T Y

Cyrkulacja wartości dodatkowej
Widzieliśmy wyżej, że różnice w okresach obrotiu wywołują
różnice w rocznej stopie wartości dodatkowej nawet wtedy,
kiedy masa wytwarzanej rocznie wartości dodatkowej pozo
staje nie zmieniona.
Ponadto jednak powstaje siłą rzeczy różnica w kapitalizacji
wartości dodatkowej, w akumulacji, a odpowiednio do tego
powstaje też - przy jednakowej stopie wartości dodatkowej różnica w masie wartości dodatkowej wytwarzanej w ciągu
roku.
Zaznaczymy przede wszystkim, że kapitał A (z przykładu
przytoczonego w poprzednim rozdziale) przynosi bieżący, pe
riodyczny dochód, że więc, z wyjątkiem pierwszego okresu
obrotu po otwarciu przedsiębiorstwa, kapitalista własne swe
spożycie w ciągu roku opłaca ze swej produkcji wartości do
datkowej i nie musi na to wykładać środków z własnych fun
duszy. Konieczność wykładania na to środków z własnych
funduszy zachodzi natomiast w wypadku kapitału 23. Kapitał
B wytwarza wprawdzie w ciągu takich samych okresów takie
same ilości wartości dodatkowej co A , jednakże wartość do
datkowa nie jest realizowana, wobec czego nie można jej spo
żyć ani indywidualnie, ani produkcyjnie. Jeżeli chodzi o spo
życie indywidualne, to antycypuje się wartość dodatkową. Fun
dusze na ten cel muszą być wykładane.
Część kapitału produkcyjnego, którą nie wiadomo jak za
klasyfikować, a mianowicie kapitał dodatkowy potrzebny na
remonty i konserwację kapitału trwałego, także ukazuje się
teraz w nowym świetle.
W wypadku A nie wykłada się na początku produkcji tej
części kapitału - ani w całości, ani w przeważającej części.
Kapitalista może nie dysponować tą częścią kapitału, może
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jej nawet w ogóle nie posiadać. Jest ona wynikiem funkcjo
nowania samego przedsiębiorstwa, powstaje przez bezpośred
nią przemianę wartości dodatkowej w kapitał, czyli przez bez
pośrednie zastosowanie wartości dodatkowej w charakterze
kapitału. Część wartości dodatkowej, nie tylko wytwarzanej
periodycznie w ciągu roku, lecz również realizowanej, może
pokryć konieczne wydatki na remonty itp. Tak tedy samo
przedsiębiorstwo w toku swego funkcjonowania wytwarza w
drodze kapitalizacji pewnej części wartości dodatkowej ową
część kapitału, która niezbędna jest do prowadzenia przed
siębiorstwa w jego pierwotnej skali. W wypadku kapitalisty
B jest to niemożliwe. Część kapitału, o której tu -mowa, musi
u niego stanowić część pierwotnie wyłożonego kapitału. W obu
wypadkach ta część kapitału będzie w księgowości kapitalisty
figurowała jako kapitał wyłożony, czym też jest w rzeczywi
stości, ponieważ w myśl naszego założenia jest ona częścią
kapitału produkcyjnego, niezbędnego do prowadzenia przed
siębiorstwa w danej skali. Stanowi to jednak ogromną różni
cę, z jakiego funduszu się ją wykłada. U kapitalisty B jest ona
rzeczywiście częścią kapitału, który trzeba na początku wyło
żyć lub też mieć do dyspozycji. N atom iast u kapitalisty A jest
ona częścią wartości dodatkowej, zastosowanej jako kapitał.
Ten 'Ostatni wypadek dowodzi, że nie tylko kapitał zakumulo
wany, lecz również część kapitału pierwotnie wyłożonego mo
że po prostu być skapitalizowaną wartością dodatkową.
Wraz z rozwojem kredytu stosunek pomiędzy pierwotnie
wyłożonym kapitałem a skapitalizowaną wartością dodatko
wą staje się jeszcze bardziej zagmatwany. N a przykład: ka
pitalista A pożycza sobie u bankiera C część kapitału produk
cyjnego, za pomocą którego zaczyna prowadzić przedsiębior
stwo lub też kontynuuje je w ciągu roku. Nie ma on wystar
czającego na ten cel własnego kapitału. Bankier C pożycza mu
pewną sumę, która składa się wyłącznie z wartości dodatko
wej zdeponowanej u niego przez przemysłowców D , E, F itd.
Z punktu widzenia kapitalisty A nie chodzi tu jeszcze o zaku
mulowany kapitał. Jednakże dla D, E, F itd. jest A w rzeczy
wistości tylko agentem kapitalizującym przywłaszczoną przez
nich wartość dodatkową.
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W księdze I, rozdz. XXII, widzieliśmy, że akumulacja, prze
miana wartości dodatkowej w kapitał, jest w swej rzeczywi
stej treści procesem reprodukcji w skali rozszerzonej, nieza
leżnie od tego, czy rozszerzenie to wyraża się w sposób eksten
sywny, w postaci nowych fabryk, które stają obok już istnie
jących, czy też polega na intensywnym powiększaniu dotych
czasowej skali produkcji w przedsiębiorstwie.
Rozszerzanie skali produkcji może się odbywać stopniowo,
w taki sposób, że część wartości dodatkowej zużyta zostaje na
udoskonalenia, które bądź tylko podnoszą siłę produkcyjną
zastosowanej pracy, bądź też pozwalają zarazem na jej inten
sywniejsze wyzyskiwanie. Albo też - tam gdzie nie ma usta
wowego ograniczenia dnia roboczego - wystarczy dodatkowe
wyłożenie kapitału obrotowego (na materiały produkcji i pła
cę roboczą), aby rozszerzyć skalę produkcji bez powiększenia
kapitału trwałego; w ten sposób przedłuża się jedynie czas
codziennego użytkowania kapitału trwałego, a skraca się od
powiednio okres jego obrotu. Albo też skapitalizowana war
tość dodatkowa umożliwia przy sprzyjającej koniunkturze ryn
kowej uprawianie spekulacji surowcami, umożliwia więc ope
racje, na które wyłożony pierwotnie kapitał byłby niewystar
czający itd.
Jest jednak rzeczą oczywistą, że tam, gdzie większa liczba
okresów obrotu pociąga za sobą częstsze realizowanie wartości
dodatkowej w ciągu roku, mogą nastąpić okresy, w których
nie będzie można ani przedłużyć dnia roboczego, ani też wpro
wadzić częściowych udoskonaleń; z drugiej zaś strony, rozsze
rzenie całego przedsiębiorstwa w proporcjonalnej skali mo
żliwe jest jedynie w pewnych szerszych lub węższych granicach
uwarunkowanych po części całą konstrukcją przedsiębiorstwa,
np. budynków, po części powierzchnią gruntów uprawnych,
jak w rolnictwie; wymaga to na domiar tak znacznego kapi
tału dodatkowego, że może go zapewnić jedynie wieloletnia
akumulacja wartości dodatkowej.
Obok rzeczywistej akumulacji, czyli przemiany wartości do
datkowej w kapitał produkcyjny (oraz odpowiedniej repro
dukcji w rozszerzonej skali), odbywa się zatem akumulacja
pieniędzy, gromadzenie części wartości dodatkowej w postaci
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potencjalnego kapitału pieniężnego, który dopiero później, gdy
osiągnie odpowiednią wielkość, będzie funkcjonował jako do
datkowy aktywny kapitał.
Tak przedstawia się sprawa z punktu widzenia poszczegól
nego kapitalisty. Ale jednocześnie z rozwojem produkcji kapi
talistycznej rozwija się system kredytowy. Kapitał pieniężny,
którego kapitalista nie może jeszcze zastosować we własnym
przedsiębiorstwie. stosują inni i płacą mu za to procenty. Ka
pitał ten funkcjonuje dla swego właściciela jako kapitał pie
niężny w specyficznym znaczeniu, jako rodzaj kapitału odmien
ny od 'kapitału produkcyjnego. Ale w rękach innej osoby czyn
ny jest jako kapitał. Rozumie się, że im częściej odbywa się
realizacja wartości dodatkowej i im większa jest skala jej pro
dukcji, tym bardziej wzrasta proporcja, w jakiej na rynek pie
niężny rzuca się nowy kapitał pieniężny, czyli pieniądz jako
kapitał, skąd w przeważającej przynajmniej części zużywany
jest na potrzeby rozszerzonej produkcji.
Najprostsza forma, którą może przybrać ten dodatkowy po
tencjalny kapitał pieniężny - to forma skarbu. Skarbem tym
jest, być może, dodatkowe złoto lub srebro, otrzymane wprost
lub pośrednio w drodze wymiany z krajami produkującymi
kruszce szlachetne. I w taki tylko sposób skarb pieniężny ja
kiegoś kraju może wzrosnąć absolutnie. Z drugiej strony jest
rzeczą możliwą - i tak dzieje się w większości wypadków —
że skarb ten nie jest niczym innym jak pieniędzmi, które wyco
fano z cyrkulacji wewnątrz kraju i które w ręku poszczegól
nych kapitalistów przybrały formę skarbu. Jest także możliwe,
że ów potencjalny kapitał pieniężny składa się jedynie ze zna
ków wartości - abstrahujemy tu jeszcze od pieniądza kredy
towego - lub też ze zwykłych, stwierdzonych dokumentami
prawnymi pretensji kapitalistów do osób trzecich (tytułów
prawnych). We wszystkich wymienionych wypadkach ten do
datkowy kapitał pieniężny - niezależnie od formy swego ist
nienia - w tej mierze, w jakiej jest on kapitałem in spe [przy
szłym kapitałem], nie reprezentuje nic innego jak tylko do
datkowe, trzymane w rezerwie, tytuły prawne kapitalistów do
przyszłego, dodatkowo w ciągu roku wytworzonego produktu
społeczeństwa.
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„M asa rzeczyw iście nagrom adzonego bogactw a, rozpatryw ana od stro
ny ilościow ej... jest zup ełn ie nieznaczna w porów naniu z siłam i wy
tw órczym i społeczeństw a, do k tórego należy, i to niezależnie od szcze
bla cywilizacji, n a którym zn ajduje się to społeczeństw o; lub naw et
w po rów naniu z rzeczyw istą konsum pcją tego

sam ego

społeczeństw a

w ciągu n iew ielu la t; m asa ta jest ta k nieznaczna, że praw odaw cy i eko
nom iści p o w in n i by głów nie zw racać uw agę na siły w ytw órcze i ich
sw obodny rozw ój w przyszłości, n ie zaś, jak dotychczas, w yłącznie na
zakum ulow ane bogactw o, k tó re rzuca się w oczy. P rzew ażna część tak
zw anego zakum ulow anego bogactw a jest tylko nom inalna i składa się
nie z realnych o b iektów , takich jak statki, dom y, tow ary baw ełniane,
m elioracje rolne, lecz z samych tylko tytułów praw nych, z pretensji do
przyszłych rocznych sił w ytw órczych społeczeństw a, z tytułów praw nych,
w ytw orzonych i uw iecznionych przez środki lub instytucje w łaściw e sta
now i niepew ności... U żytkow anie tych przedm iotów

(nagrom adzonych

rzeczy fizycznych, czyli istniejącego bogactw a) jako prostego śro d k a słu
żącego ich w łaścicielom do przyw łaszczenia sobie bogactw a, k tó re przy
szłe siły w ytw órcze społeczeństw a m ają d opiero w ytw orzyć -

możność

takiego użytk o w an ia o d eb ran o by im stopniow o przez n atu raln e p ra 
w a po d ziału , bez u ciekania się do przem ocy; w oparciu o pracę zrze
szoną (co-operative lab o u r) pozbaw iono by ich tej możności w ciągu
niew ielu la t” (W illiam T hom pson, ,,Inquiry into th e P rinciples of the
D istrib u tio n of W e a lth ” , Londyn 1850, str. 453. — K siążka ta ukaza
ła się p o ra z pierw szy w roku 1824).
„M ało k to zastan aw ia się n ad tym, a w iększość n a w e t nie przy
puszcza, ja k znikom e jest, zarów no p o d w zględem masy, jak i mocy
d ziałan ia, rzeczywiście nag ro m adzone bogactw o społeczeństw a w sto
sunku do ludzkich sil w ytw órczych, a n aw et do norm alnej konsum pcji
jednego p o k o len ia w ciągu kilku zaled w ie lat. Przyczyna tego jest oczy
w ista, lecz sk u tek b ard zo szkodliw y. B ogactw o, spożyw ane corocznie,
znika, gdy zo staje spożyte; m a się je p rzed oczam i jedynie przez chwilę
i w yw iera ono w rażen ie tylko w tedy, kiedy się z niego korzysta lub je
spożyw a. A le część bogactw a, k tó ra zużyw a się pow oli, m eble, maszy
ny, budynki, m am y p rzed oczam i od dzieciństw a aż po starość jako
trw a łe pom niki w ysiłków ludzkich. D zięki p o siad an iu tej trw ałej, sta
łej, zużyw ającej się jedynie pow oli części bogactw a społecznego: ziemi
i surow ców , do których p rzy k ład a się pracę, narzędzi, którym i w yko
nuje się pracę, dom ów , k tó re d a ją schronienie podczas pracy -
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tem u p o siad aniu w łaściciele tych obiektów opanow ują dla w łasnej ko
rzyści roczne siły w ytw órcze wszystkich rzeczywiście produkcyjnych ro 
botników społeczeństw a, bez w zględu na to, że obiekty te są ta k zni
kom e w stosunku do nieustannie odnaw iających się w ytw orów tej p ra
cy. L udność B rytanii i Irlan d ii wynosi 20 m ilionów ; średnie spożycie
na osobę, m ężczyznę, k o b ietę lub dziecko, wynosi praw d o p o d o b n ie oko
ło 20 f. s z t.; rocznie spożyw any p ro d u k t pracy stanow i więc bogactw o
rów nające się w przybliżeniu 400 m ilionom f. szt. Szacuje się, że łącz
n a w ysokość n agrom adzonego k ap itału nie przekracza w tych krajach
1200 m ilionów f. szt., tj. trzykrotnego p ro d u k tu pracy jednego roku;,
jeżeli dokonać rów nego po d ziału, w ynosi to 60 f. szt. k ap itału na gło
wę. O b chodzi nas tu raczej stosunek niż m niej lub bardziej d o k ład n a
wysokość tych szacunkowych sum. O d setk i od tego globalnego k ap itału
wystarczyłyby n a utrzym anie całej ludności na jej obecnym poziom ie
życia przez około dw a m iesiące w roku, a cały nagrom adzony kap itał
(gdyby znaleźć n a niego nabyw ców ) m ógłby utrzym yw ać ją bez p racy
w ciągu całych trzech ła t! Po upływ ie tego czasu ludzie, pozbaw ieni do
m ów, odzieży i pożyw ienia, m usieliby albo um rzeć z głodu, albo też
stać się niew olnikam i tych, którzy ich utrzym yw ali przez te trzy la 
ta. T a k jak trzy la ta m ają się do długości życia jednego zdrow ego po
kolenia, pow iedzm y do 40 lat, ta k też m a się w ielkość i znaczenie
istniejącego bogactw a, nagrom adzony k a p itał najbogatszego n aw et k ra 
ju, do jego sił w ytw órczych, do sił w ytw órczych jednego tylko pokole
nia lu d zk ieg o ; n ie do tego, co m ogłyby one w yprodukow ać przy ro
zum nych u rządzeniach jednakow ego dla wszystkich zabezpieczenia, zw ła
szcza zaś przy pracy zrzeszonej — lecz do tego, co rzeczywiście p ro d u 
kują przy nędznych i zniechęcających półśrodkach obecnego staifti nie
pew ności!... I po to , aby zachow ać i uw iecznić tę pozornie olbrzym ią
m asę istniejącego k ap itału , a raczej zdobyte przy jej pom ocy m onopol
i w ład zę n ad rocznym p ro d u k tem pracy w jego obecnym stanie wym u
szonego po d ziału , uw ieczniony m a być cały ten potw orny m echanizm ,
w ystępki, zb ro d n ie i u d ręk i w yw ołane stanem niepew ności. N ie m ożna
grom adzić żadnego bogactw a, dopóki nie zaspokoi się najpilniejszych
potrzeb , a szeroki strum ień ludzkich pragnień szuka zaspokojenia; tym
się tłum aczy stosunkow o nieznaczna ilość bogactw a społecznego istnie
jącego w danym m om encie. Je st to w ieczny ruch okrężny produkcji
i konsum pcji. W tej niezm iernej m asie rocznej produkcji i konsum pcji
m ożna by w cale nie d ostrzec tej odrobiny nagrom adzonego b o g actw a;
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a mim o to uw aga zw rócona była głów nie nic na ow ą m asę sił w ytw ór
czych, lecz n a tę odro b in ę n agrom adzonego bogactw a. T ę odrobinę
przyw łaszczyła jed n ak sobie nieliczna g arstk a i przekształciła w narzę
dzie przyw łaszczania sobie odnaw iających się nieustannie z roku na
ro k w ytw o ró w pracy szerokich rzesz. Tym się tłum aczy w ielkie znacze
nie, jak ie m a p o d o b n e n arzęd zie d la owej nielicznej garstki... O koło
trzeciej części rocznego p ro d u k tu narodow ego zabiera się obecnie pro
ducentom p o d nazw ą św iadczeń publicznych; spożyw ają ją niep ro d u k 
cyjnie ludzie, którzy nie dają za nią żadnego ekw iw alentu, tj. tego, co
m iałoby znaczenie ekw iw alen tu d la pracow ników ... T łum
spojrzeniem

o g arn ia m asę n agrom adzonego

zdum ionym

bogactw a, zw łaszcza

gdy

skupia się o n a w ręku niew ielu. A le w ytw arzane corocznie masy pro
du k tó w przep ły w ają obok, niby odw ieczne i nieobjęte fale potężnej rze
ki, i giną b ezpow rotnie w oceanie konsum pcji. A w łaśnie ow a w ieczna
konsum pcja stanow i nie tylko o w szelkich rozkoszach, lecz rów nież o sa
mym istnieniu rodzaju ludzkiego. Ilość tego p ro d u k tu rocznego i jego
podział pow inny p rzed e wszystkim stać się przedm iotem b adania. Istnie
jące nagrom adzenie m a zgoła drugorzędne znaczenie, a i to znaczenie
zaw dzięcza niem al w yłącznie w pływ ow i, jaki w yw iera na podział p ro 
d uktu rocznego... Istniejące n agrom adzenie i p odział ro zpatruje się tu ”
(w pracy T hom psona) „stale jako czynniki pochodne i zależne od sił
wytwórczych. N iem al w e wszystkich innych system ach rozpatryw ano si
ły w ytw órcze jak o czynnik pochodny, zależny od nagrom adzenia oraz
pod p o rząd k o w an y spraw ie uw iecznienia istniejącego sposobu podziału.
U w ażano, że zag ad n ien ie stale odradzającej się nędzy czy też pom yślno
ści całego rodzaju ludzkiego nie jest w arte naw et jednego spojrzenia,
jeżeli ł i ę je p o ró w n a ze spraw ą zachow ania tego istniejącego sposobu
p odziału. U w iecznienie w yników przem ocy, oszustw a i przypadku naz
w ano stanem zabezpieczenia i spraw ie zachow ania tego rzekom ego za
bezpieczenia złożono b ezlitośnie w ofierze w szystkie siły w ytw órcze ro
dzaju ludzkiego” (tam że, str. 4 4 0 -4 4 3 ).

Możliwe są tylko dwa normalne wypadki reprodukcji, je
śli pominąć zakłócenia, które hamują reprodukcję w dotych
czasowej nawet sikali.
Albo odbywa się reprodukcja prosta. Albo odbywa się kapi
talizacja wartości dodatkowej, akumulacja.
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I. Reprodukcja prosta
W wypadku reprodukcji prostej wartość dodatkową, wy
twarzaną i realizowaną corocznie lub też -w razie kilku obro
tów periodycznie w ciągu roku, konsumują indywidualnie, tj.
nieprodukcyjnie, jej właściciele, kapitaliści.
Okoliczność, że wartość produktu składa się po części z w ar
tości dodatkowej, p o części zaś z wartości utworzonej przez
zreprodukowany w nim kapitał zmienny plus zużyty nań ka
pitał stały, okoliczność ta w niczym absolutnie nic zmienia
ani ilości, ani też wartości produktu globalnego, który jako
kapitał towarowy wchodzi nieustannie do cyrkulacji i równie
nieustannie jest z niej wycofywany dla celów konsumpcji pro
dukcyjnej lub indywidualnej, tj. po to, aby służyć za środek
produkcji lub też za środek konsumpcji. Jeżeli abstrahować od
kapitału stałego, okoliczność ta wpływa jedynie na podział
rocznego produktu między robotników i kapitalistów.
Dlatego naw et w wypadku reprodukcji prostej pewna część
wartości dodatkowej musi stale znajdować się w postaci' pie
niężnej, nie zaś w postaci produktu, w przeciwnym bowiem
razie nie można by jej przekształcić w celach konsumpcyjnych
z pieniędzy w produkt. Tę przemianę wartości dodatkowej
z jej pierwotnej formy towarowej w pieniądz musimy tu do
kładnie zbadać. Aby uprościć sprawę, ujmiemy zagadnienie
w jego najprostszej postaci, założymy mianowicie, że mamy
do czynienia wyłącznie z cyrkulacją pieniądza kruszcowego,
czyli pieniądza, który stanowi rzeczywisty ekwiwalent.
Zgodnie z prawami prostej cyrkulacji towarowej (wyłożo
nymi w księdze I, rozdz. III *), ilość pieniędzy kruszcowych
znajdujących się w kraju musi wystarczać nie tylko do cyr
kulacji towarów. Musi również wystarczać w wypadku wahań
w obiegu pieniężnym, powstających po części na skutek zmian
w szybkości cyrkulacji, po części n a skutek zmian w cenach
towarów, po części zaś wskutek różnych i zmieniających się
proporcji, w których pieniądz funkcjonuje jako środek płatni
czy lub jako środek cyrkulacji we właściwym sensie. Stosu* P a trz tom 23 n in . w y d ., s tr . 1 5 9 -1 6 3 . - R e d . p r z e k l. p o lsk

26 - M a rk s , E n g e ls - D z ic ta t. 24

401

D ział U. Obrót kapitału

nak, w jakim istniejąca ilość pieniędzy rozszczepia się ina skarb
i pieniądze znajdujące się w obiegu, ulega ciągłym zmianom,
lecz ilość pieniędzy równa się zawsze sumie pieniędzy istnie
jących w postaci skarbu i pieniędzy znajdujących się w obie
gu. Owa ilość pieniędzy (masa kruszcu szlachetnego) stanowi
gromadzony stopniowo skarb społeczeństwa. W tej mierze,
w jakiej część tego skarbu niszczy się na skutek zużycia, na
leży ją corocznie zastępować, podobnie jak każdy inny pro
dukt. Odbywa się to w rzeczywistości przez bezpośrednią lub
pośrednią wymianę części rocznego produktu danego kraju na
produkt krajów wytwarzających złoto i srebro. Ten między
narodowy charakter transakcji przysłania jednak prostotę jej
przebiegu. Aby więc sprowadzić zagadnienie do jego najpro
stszego i najbardziej przejrzystego wyrazu, powinniśmy zało
żyć, że dany kraj sam produkuje złoto i srebro, czyli że pro
dukcja złota i srebra stanowi w każdym kraju część globalnej
produkcji społecznej.
Minimum rocznej produkcji złota i srebra - jeżeli pominąć
złoto i srebro, które produkuje się w celu sporządzania przed
miotów zbytku - musi odpowiadać zużyciu kruszców pienięż
nych, spowodowanemu przez roczną cyrkulację pieniędzy. N a
stępnie: jeżeli wzrasta suma wartości masy towarowej wytwa
rzanej i wrzucanej w ciągu roku do cyrkulacji, to musi rów
nież wzrastać roczna produkcja złota i srebra, chyba że zwięk
szona suma wartości cyrkulujących towarów oraz ilość pienię
dzy niezbędna do ich cyrkulacji (i do gromadzenia skarbu od
powiedniej wielkości) będzie skompensowana przez większą
szybkość obiegu pieniężnego i przez szerszy zakres funkqonowainia pieniądza w charakterze środka płatniczego, tj. przez
częstsze wzajemne saldowanie należności z tytułu kupna
i sprzedaży, bez udziału rzeczywistych pieniędzy.
A zatem część społecznej siły roboczej i część społecznych
środków produkcji musi być corocznie wydatkowana na pro
dukcję złote i srebra.
Przyjęliśmy założenie, że mamy tu do czynienia z repro
dukcją prostą, tan. że kapitaliści, którzy zajmują się produkcją
złota i srebra, redukują ją do granic przeciętnego rocznego zu
życia i wywołanej przez nie przeciętnej rocznej konsumpcji
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złota i srebra; swą wartość dodatkow ą, którą w myśl naszego
założenia corocznie konsumują nic z niej nie kapitalizując,
wrzucają wprost do cyrkulacji w formie pieniężnej, która jest
dla nich formą naturalną, nie zaś formą przekształconą pro
duktu, jaką jest w innych gałęziach produkqi.
Następnie: co się tyczy płacy roboczej - formy pieniężnej,
w której wykłada się kapitał zmienny - to tutaj również i ją
zastępuje się nie w drodze sprzedaży produktu, nie w drodze
jego przemiany w pieniądz, lecz samym produktem, którego
formą naturalną jest od samego początku forma pieniężna.
Wreszcie, to samo dzieje się z tą częścią produktu, kruszcu
szlachetnego, która równa się wartości periodycznie konsumo
wanego kapitału stałego, zarówno obrotowego kapitału stałe
go, jak i zużywanego w ciągu roku trwałego kapitału sta
łego.
Rozpatrzmy ruch okrężny bądź obrót kapitału ulokowanego
w produkcji kruszców szlachetnych, nasamprzód w formie
P-T'...Pr...P'. Skoro T w P -T składa się nie tylko z siły ro
boczej i środków produkcji, lecz również z kapitału trwałe
go, którego tylko część wartości ulega zużyciu w Pr, to ro
zumie się, że P' - produkt - jest sumą pieniężną równającą
się kapitałowi zmiennemu, wyłożonemu na płacę roboczą, plus
obrotowy kapitał stały, wyłożony na środki produkcji, plus
część wartości, równająca się zużyciu kapitału trwałego, plus
wartość dodatkowa. Gdyby przy nie zmienionej ogólnej war
tości złota suma ta okazała się mniejsza, to albo oznaczałoby
to, że kopalnia jest nieprodukcyjna, albo też - jeśliby zjawisko
to miało charakter powszechny - wzrosłaby w przyszłości
wartość złota w porównaniu z towarami, których wartość nie
zmieniła się; znaczy to, że nastąpiłby spadek cen towarów,
a więc suma pieniężna wykładana w akcie P -T stałaby się w
przyszłości mniejsza.
Rozpatrzmy najpierw tylko obrotową część kapitału wyło
żonego w postaci P, stanowiącego punkt wyjścia ruchu okręż
nego P-T...Pr...P'; wykłada się określoną sumę pienięż
ną, wrzuca się ją do cyrkulacji na opłacenie siły roboczej
i kupno materiałów produkcji. Jednakże ruch okrężny tego
kapitału nie odciąga znów tej sumy z cyrkulacji po to, aby ją
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do miej ponownie wrzucić. Już w swej formie naturalnej pro
dukt jest pieniądzem, nie trzeba go więc dopiero za pośred
nictwem wymiany, przez proces cyrkulacji, przekształcać w
pieniądz. Wychodzi on z procesu produkcji i wstępuje do sfe
ry cyrkulacji nie w formie kapitału towarowego, który ima się
z powrotem przekształcić w kapitał pieniężny, lecz jako kapi
tał pieniężny, który ma się z powrotem przekształcić w. kapi
tał produkcyjny, tj. ma znów zakupić siłę roboczą i materiały
produkcji. Formę pieniężną -kapitału obrotowego zużytego na
siłę roboczą i środki produkcji otrzymuje się z powrotem nie
za pośrednictwem sprzedaży produktu, lecz dzięki formie na
turalnej samego produktu, a więc nie przez ponowne wycofa
nie z cyrkulacji jego wartości w formie pieniężnej, lecz dzięki
dodatkowym, nowo wyprodukowanym pieniądzom.
Przypuśćmy, że ton kapitał obrotowy = 500 f. szt., okres
obrotu = 5 tygodniom, okres roboczy = 4 tygodniom, okres
cyrkulacji = tylko 1 tygodniowi. Trzeba z góry wyłożyć pie
niądze na 5 tygodni; po części na zapas produkcyjny, a po
części należy je mieć w zapasie po to, aby stopniowo wypła
cać zarobki robotnicze. N a początku 6 tygodnia wpływa z po
wrotem 400 f. szt. i zwalnia się 100 f. szt. Powtarza się to
stale. Tak samo jak przedtem, 100 f. szt. będzie się przez pe
wien czas w ciągu obrotu stale znajdować w formie zwolnio
nych pieniędzy. Ale kwota ta, podobnie jak pozostałe 400 f.
szt., składa się z dodatkowych, nowo wyprodukowanych pie
niędzy. Mieliśmy tu 10 obrotów w ciągu roku i wytworzony
roczny produkt = 5000 f. szt. w złocie. (Na okres cyrkulacji
składa się tu nie czas, którego wymaga przemiana towaru
w pieniądz, lecz czas, którego potrzeba na przemianę pienię
dzy w elementy produkcji).
W wypadku każdego innego kapitału w wysokości 500 f.
szt., dokonującego obrotu w takich samych warunkach, stale
odnawiająca się forma pieniężna stanowi przekształconą for
mę wyprodukowanego -kapitału towarowego, który co 4 ty
godnie wrzucany jest do cyrkulacji i który przez to, że się go
sprzedaje - a więc że się wycofuje periodycznie taką ilość pie
niędzy, jaka pierwotnie w stąpiła do procesu - przybiera w c ią ż
na nowo tę formę pieniężną. Tutaj natomiast w każdym oikre404
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sie obrotu z samego procesu produkcji wrzuca się do cyrku
lacji nową dodatkową sumę pieniężną w wysokości 500 f. szt.,
aby nieustannie odciągać z cyrkulacji materiały produkcji i silę
roboczą. Owych wrzucanych d o cyrkulacji pieniędzy nie wy
cofuje już z miej ruch okrężny tego kapitału, lecz stale je jeszcze
pomnaża o nowo wyprodukowane masy złota.
Jeżeli będziemy rozpatrywali zmienną część tego kapitału
obrotowego i przypuścimy jak wyżej, że równa się ona 100 f.
szt., to w zwykłej produkcji towarowej owych 100 f. szt. wy
starczyłoby, aby przy dziesięciu obrotach na rok opłacać wciąż
siłę roboczą. Tutaj, w produkcji złota, wystarczy taka sama
suma; jednakże wpływające z powrotem 100 f. szt., którymi
co 5 tygodni opłaca się siłę roboczą, nie jest przekształconą
formą jej produktu, lecz częścią tego samego, nieustannie od
nawiającego się produktu. Producent złota opłaca swoich ro
botników bezpośrednio częścią złota wyprodukowanego przez
nich samych. Dlatego też kwota 1000 f. szt. corocznie wyda
wana na siłę roboczą i wrzucana przez robotników do cyrku
lacji nie powraca w drodze cyrkulacji do swego punktu wyj
ścia.
Następnie, co się tyczy kapitału trwałego, to zaraz przy za
kładaniu przedsiębiorstwa wymaga on wydatkowania znacz
niejszego kapitału pieniężnego, który wrzuca się zatem do cyr
kulacji. Podobnie jak wszelki kapitał trwały, wpływa on z po
wrotem jedynie częściami, w ciągu lat. W pływa jednak z po
wrotem jako bezpośrednia część produktu, złota, nie zaś za
pośrednictwem sprzedaży produktu i dokonanego w ten spo
sób jego przekształcenia w pieniądz. Swą formę pieniężną ka
pitał trwały uzyskuje tedy stopniowo nie przez odciąganie pie
niędzy z cyrkulacji, lecz przez gromadzenie odpowiedniej czę
ści produktu. Przywrócony w taki sposób kapitał pieniężny
nie jest sumą pieniężną odciąganą stopniowo z cyrkulacji ce
lem pokrycia tej sumy pieniężnej, którą na samym początku
wrzucono do niej, aby nabyć kapitał trwały. Jest to dodatkowa
suma pieniężna.
Wreszcie, co się tyczy wartości dodatkowej, to stanowi ona
także część nowego produktu, złota, część, którą w każdym
nowym okresie obrotu wrzuca się do cyrkulacji, aby - w myśl
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naszego założenia - wydatkować ją nieprodukcyjnie, na opła
cenie środków utrzymania i przedmiotów zbytku.
Jednakie, w myśl naszego założenia, cała ta roczna pro
dukcja złota, dzięki której odciąga się wciąż z rynku siłę robo
czą i materiały produkcji, lecz nie odciąga się zeń pieniędzy,
ale zasila się go nieustannie dodatkową ilością pieniędzy cała ta roczna produkcja złota zastępuje tylko pieniądze zu
żyte w ciągu roku, a więc przyczynia się jedynie do tego, aby
w społeczeństwie nie zmniejszała się ta ilość pieniędzy, która
stale, aczkolwiek w zmieniających się proporcjach, istnieje w
dwóch formach: w formie skarbu i w formie pieniędzy znaj
dujących się w obiegu.
Zgodnie z prawem cyrkulacji towarowej, ogólna ilość pie
niędzy powinna równać się ilości pieniędzy niezbędnych do
cyrkulacji plus pewna ilość pieniędzy znajdujących się w for
mie skarbu; ta ilość pieniędzy znajdujących się w formie skar
bu zwiększa się lub zmniejsza w miarę kurczenia się lub roz
szerzania cyrkulacji, a w szczególności służy do tworzenia nie
zbędnego funduszu rezerwowego środków płatniczych. Jeżeli
nie zachodzi wzajemne wyrównywanie należności - to war
tość towarów należy opłacać pieniędzmi. N ie zmienia to wcale
postaci rzeczy, że p e w n a część tej wartości składa się z war
tości dodatkowej, tzn. że nic nie kosztowała sprzedawcy to
warów. Załóżmy, że wszyscy producenci są samodzielnymi
właścicielami swych środków produkcji, że zatem cyrkulacja
odbywa się pomiędzy samymi bezpośrednimi producentami.
Jeżeli pominąć stałą część ich kapitału, to przez analogię ze
stanem rzeczy w społeczeństwie kapitalistycznym można by
było ich roczną nowo wytworzoną wartość podzielić na dwie
części: na część a, zastępującą tylko niezbędne dla nich środ
ki utrzymania, i na drugą część, b, którą częściowo wydają na
przedmioty zbytku, częściowo zaś zużywają ma rozszerzenie pro
dukcji; a reprezentuje wtedy kapitał zmienny, b zaś wartość
dodatkową. Podział taki pozostawałby jednak bez jakiegokol
wiek wpływu na wielkość sumy pieniężnej niezbędnej do cyr
kulacji ich globalnego produktu. Przy innych warunkach nie
zmienionych wartość cyrkulującej masy towarowej byłaby ta
ka sama, a wobec tego również taka sama byłaby ilość nie
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zbędnych do tego pieniędzy. Przy takim samym podziale okre
sów obrotu producenci ci musieliby mieć również takie same
rezerwy pieniężne, tj. musieliby stale trzymać taką samą część
swego kapitału w formie pieniężnej, gdyż zgodnie z naszym
założeniem ich produkcja byłaby, tak jak uprzednio, produ
kcją towarową. A więc okoliczność, że część wartości towaro
wej składa się z wartości dodatkowej, absolutnie nie zmienia
ilości pieniędzy niezbędnych do prowadzenia przedsiębior
stwa.
Pewien przeciwnik Tooke'a, który kurczowo trzyma się for
my P -T -P ’, zadaje mu pytanie, w jaki to sposób kapitaliście
udaje się stale zabierać z cyrkulacji więcej pieniędzy, niż do
niej wrzuca. Należy to zrozumieć w sposób właściwy. Nie
chodzi tu o tworzenie wartości dodatkowej. Tworzenie w ar
tości dodatkowej, stanowiące jedyną tajemnicę, jest z kapita
listycznego punktu widzenia samo przez się zrozumiałe. Wszak
zastosowana suma wartości nie byłaby kapitałem, gdyby nie
zwiększała się o wartość dodatkową. A że zgodnie z założe
niem jest ona kapitałem, to wartość dodatkow a rozumie się sa
ma przez się.
Pytanie nie polega więc ma tym: skąd się bierze wartość do
datkowa? - lecz na tym : skąd się biorą pieniądze, w które
przekształca się wartość dodatkowa?
Ale w ekonomii burżuazyjnej istnienie wartości dodatko
wej jest czymś samo przez się zrozumiałym. A więc zakłada
się nie tylko, że wartość dodatkow a istnieje, lecz zarazem za
kłada się i to, że część masy towarowej wrzuconej do cyrku
lacji składa się z produktu dodatkowego, stanowi zatem w ar
tość, której kapitalista nie wrzucił do cyrkulacji wrzucając do
niej swój kapitał; zakłada się więc, że kapitalista wrzucając
swój produkt do cyrkulacji wrzuca do niej pewną nadwyżkę
ponad swój kapitał ,i nadwyżkę tę znów z cyrkulacji wyco
fuje.
Kapitał towarowy, który kapitalista wrzuca d o cyrkulacji,
ma wartość większą (skąd się to bierze, tego się nie wyjaśnia
ani nie pojmuje, lecz c'est un fait [jest to fakt] z punktu wi
dzenia ekonomii burżuazyjnej) niż kapitał produkcyjny, który
odciągnął on z cyrkulacji w postaci siły roboczej plus środki
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produkcji. Przy tym założeniu staje się zrozumiałe, dlaczego
nie tylko kapitalista A , lecz również kapitaliści B, C, D itd.
mogą przez wymianę swych towarów odciągać stale z cyrku
lacji wartość większą niż wynosi wartość kapitału wyłożonego
przez nich pierwotnie i wciąż na nowo wykładanego. A , B,
C, D itd. wrzucają stale do cyrkulacji w formie kapitału to
warowego wartość towarową większą niż ta, którą odciągają
z cyrkulacji w formie kapitału produkcyjnego - operacja ta
jest równie wielostronna, jak rozmaite są funkcjonujące samo
dzielnie kapitały. A zatem dzielą oni stale między siebie sumę
wartości (czyli każdy ze swej strony odciąga z cyrkulacji kapi
tał produkcyjny) równającą się sumie wartości wyłożonych
przez każdego z nich kapitałów produkcyjnych; tak samo dzie
lą stale między siebie sumę wartości, którą wrzucają w formie
towarowej d o cyrkulacji - jako odpowiednią nadwyżkę war
tości towaru ponad wartość jego elementów produkcji.
Jednakże zanim kapitał towarowy przekształci się z powro
tem w kapitał produkcyjny i zanim wydatkuje się tkwiącą
w nim wartość dodatkową, musi on przekształcić się w pie
niądz. Skąd biorą się na to pieniądze? N a pierwszy rzut oka
pytanie wydaje się trudne i ani Tooke, ani też nikt inny do
tychczas nie odpowiedział na nie.
Załóżmy, że kapitał obrotowy w wysokości 500 f. szt., wy
łożony w formie kapitału pieniężnego - okres jego obrotu mo
że być dowolny - stanowi globalny kapitał obrotowy społe
czeństwa, tzn. klasy kapitalistów. Przypuśćmy, że wartość do
datkowa wynosi 100 f. szt. W jakiż więc sposób klasa kapi
talistów może pobierać stale z cyrkulacji 600 f. szt., jeżeli sta
le wrzuca do niej tylko 500 f. szt.?
Po przekształceniu 500 f. szt. kapitału pieniężnego w kapi
tał produkcyjny kapitał tan przekształca się w procesie pro
dukcji w wartość towarową wynoszącą 600 f. szt. i w cyrku
lacji znajduje się nie tylko wartość towarowa wynosząca 500 f.
szt., równająca się pierwotnie wyłożonemu kapitałowi pienięż
nemu, lecz także nowo wytworzona wartość dodatkowa w wy
sokości 100 f. szt.
Tę wartość dodatkową w wysokości 100 f. szt. wrzuca się
w formie towarowej do cyrkulacji. Co do tego nie ma wątpli
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wości. Operacja ta nic dostarcza jednak sama przez się do
datkowej sumy pieniędzy niezbędnych do cyrkulacji tej do
datkowej wartości towarowej.
N ie wolno omijać tej trudności, uciekając się do wykrętów,
które mają pozory prawdopodobieństwa.
N a przykład: co się tyczy stałego kapitału obrotowego, to
jest rzeczą jasną, że nie wszyscy wykładają go jednocześnie.
W tym czasie, kiedy kapitalista A sprzedaje swój towar,
a więc kiedy kapitał wyłożony przez niego przybiera formę
pieniężną, dla nabywcy B, na odwrót, jego kapitał znajdujący
się w formie pieniężnej przybiera formę środków produkcji,
tych właśnie, które produkuje kapitalista A. Przez ten sam akt,
za pośrednictwem którego A przywraca formę pieniężną wy
produkowanemu przez siebie kapitałowi towarowemu, B przy
wraca swemu kapitałowi formę produkcyjną, przekształca go
z formy pieniężnej w środki produkcji i silę roboczą; ta sa
ma suma pieniędzy funkcjonuje w dwustronnym procesie, jak
w każdym prostym akcie sprzedaży T -P . Z drugiej strony,
gdy A przekształca ponownie pieniądze w środki produkcji, to
kupuje je u C, a ten płaci tymi pieniędzmi kapitaliście B itd.
W ten sposób sprawa byłaby wyjaśniona. Jednakże:
Kapitalistyczny charakter procesu produkcji w niczym nie
zmienia żadnego ze sformułowanych przez nas praw (księga I,
rozdz. Ilł), które dotyczą ilości pieniędzy znajdujących się
w obiegu przy cyrkulacji towarowej.
Jeżeli więc mówi się, że kapitał obrotowy społeczeństwa,
który trzeba wyłożyć w formie pieniężnej, wynosi 500 f. szt.,
to uwzględnia się już przy tym, iż z jednej strony jest to su
ma, którą jednocześnie wyłożono, z drugiej jednak strony
suma ta uruchamia więcej kapitału produkcyjnego niż 500 f.
szt., ponieważ służy ona na przemian za fundusz pieniężny
różnych kapitałów produkcyjnych. Taki więc sposób wyjaśnia
nia zakłada już obecność tych pieniędzy, których istnienie na
leżało wyjaśnić.
Można by jeszcze powiedzieć: kapitalista A produkuje arty
kuły, które kapitalista B konsumuje indywidualnie, niepro
dukcyjnie. A zatem pieniądze B przekształcają w pieniądz ka
pitał towarowy A i w ten sposób ta sama suma pieniężna słu
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ży do przekształcenia w pieniądz wartości dodatkowej B i sta
łego kapitału obrotowego A. Ale tutaj w sposób jeszcze bar
dziej bezpośredni zakłada się, że zagadnienie, które ma być
dopiero rozwiązane, zostało już rozstrzygnięte. Mianowicie,
skąd B bierze owe pieniądze na spieniężenie swego dochodu?
W jaki sposób B sam spieniężył tę część swego produktu, swą
wartość dodatkową?
Można by następnie powiedzieć, że część zmiennego kapitału
obrotowego, którą A stale awansuje swym robotnikom, wciąż
wpływa do niego z powrotom z cyrkulacji; i że tylko pewna
zmieniająca się część tego kapitału stale leży u niego bezczynnie, przeznaczona na wypłaty dla robotników. Pomiędzy wy
datkowaniem a powrotem pieniędzy wydatkowanych ma płacę
roboczą upływa jednak pewien czas, w ciągu którego pienią
dze te mogą między innymi służyć również do przekształcenia
w pieniądz wartości dodatkowej. - Wiemy wszakże po pierw
sze, że im dłuższy jest ten czas, tym większa musi też być 'ma
sa zapasu pieniężnego, którą kapitalista A musi trzymać stale
in petto [w pogotowiu]. Po drugie, robotnik wydaje pienią
dze, kupuje za nie towary i tym samym przekształca pro tanto
w pieniądz wartość dodatkową tkwiącą w tych towarach. Te
same zatem pieniądze, wyłożone w formie kapitału zmienne
go, służą również pro tanto do przekształcenia w pieniądz
wartości dodatkowej. N ie wdając się tu jeszcze w głębszą ana
lizę tej sprawy, nadmienimy tylko tyle: równolegle z kon
sumpcją klasy robotniczej odbywa się konsumpcja całej klasy
kapitalistów i z a c n y c h od niej osób nieprodukcyjnych; a więc
jednocześnie z pieniędzmi, które wrzucają do cyrkulacji ro
botnicy, muszą również wrzucać pieniądze do cyrkulacji kapi
taliści, aby swoją wartość dodatkową wydać jako dochód;
a więc pieniądze za tę wartość dodatkową trzeba odciągnąć
z cyrkulacji. Przytoczone przed chwi!ą wyjaśnienie oznacza
łoby jedynie zmniejszenie ilości potrzebnych pieniędzy, arie zaś
usuniecie samej ich potrzeby.
Można by wreszcie powiedzieć: wszak przy pierwszej lo
kacie kapitału trwałego z a w sze wrzuca się do cyrkulacji znacz
ną ilość pieniędzy i osoba, która je wrzuciła do cyrkulacji, wy
cofuje je z niej jedynie stopniowo, częściami, w ciągu lat. Czy
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suma ta nie wystarczy do przekształcenia wartości dodatkowej
w pieniądz? - Odpowiedzieć na to należy, że kwota 500 f. szt.
(która mieści w sobie również gromadzenie skarbu na nie
zbędne fundusze rezerwowe) obejmuje już, być może, zasto
sowanie tej sumy jako kapitału trwałego, jeżeli nie przez tego,
kto wrzucił ją do cyrkulacji, to przez kogoś innego. N adto za
kłada się, że w sumie, którą wydaje się na zakup produktów
służących za kapitał trwały, zawarta jest już także opłata
tkwiącej w tych towarach wartości dodatkowej, a zagadnienie
polega właśnie na tym, skąd się te pieniądze biorą.
Daliśmy już ogólną odpowiedź: jeżeli cyrkulować ma masa
towarowa wartości x X 1000 f. szt., to ilość pieniędzy, której
wymaga ta cyrkulacja, bynajmniej nie zmienia się wskutek te
go, że wartość owej masy towarowej zawiera wartość dodatko
wą lub też jej nie zawiera, że ową masę towarową wyproduko
wano w sposób kapitalistyczny lub też niekapitalistyczny.
A więc sam ten problem nie istnieje. Jeżeli dane są inne w a
runki, jak szybkość obiegu pieniędzy itd., to do cyrkulacji
wartości towarowej wynoszącej x X 1000 f. szt. potrzebna jest
określona suma pieniędzy, która zupełnie nie zależy od tego,
jak dużo czy też jak mało taj wartości otrzymują bezpośredni
producenci. O ile istnieje tu jakiś problem, to pokrywa się
on z zagadnieniem ogólnym: skąd bierze się suma pieniędzy
niezbędna do cyrkulacji towarów w danym kraju.
A przecież z punktu widzenia produkcji kapitalistycznej
istnieje tu rzeczywiście pozór odrębnego zagadnienia. M iano
wicie jako punkt wyjścia, z którego wrzuca się pieniądze do
cyrkulacji, występuje tu kapitalista. Pieniądze, które wydaje
robotnik płacąc za niezbędne środki utrzymania, istnieją już
przedtem jako forma pieniężna kapitału zmiennego, a więc
początkowo wrzuca je kapitalista do cyrkulacji jako środki
kupna siły roboczej lub przeznaczone na nią środki płatnicze.
Oprócz tego kapitalista wrzuca do cyrkulacji pieniądze, które
początkowo stanowiły dla niego formę pieniężną jego kapitału
stałego: trwałego i płynnego; jako środki kupna i środki płat
nicze wydaje je na środki pracy i materiały produkcji. Poza
tym jednak kapitalista nie występuje już jako punkt wyjścia
masy pieniężnej znajdującej się w cyrkulacji. Ale istnieją prze
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cież tylko dwa punkty wyjścia: kapitalista i robotnik. Osoby
trzecie wszelkich 'kategorii bądź muszą otrzymywać pieniądze
od tych dwóch klas za świadczone usługi, bądź też, jeżeli
otrzymują pieniądze bez usług wzajemnych, są współposiada
czami wartości dodatkowej w formie renty, odsetek itp. Oko
liczność, że wartość dodatkowa nie pozostaje w całości w kie
szeni kapitalisty przemysłowego, lecz że musi się on dzielić
nią z innymi osobami, nie m a nic wspólnego z rozpatrywanym
tu zagadnieniem. Idzie tu o to, w jaki sposób przekształca on
swoją wartość dodatkową w pieniądz, a nie o to, jak się po
tem dzieli uzyskane za nią pieniądze. A więc w naszym wy
padku kapitalistę należy jeszcze uważać za jedynego posiada
cza wartości dodatkowej. Co się zaś tyczy robotnika, to po
wiedzieliśmy już, że występuje on tylko jako wtórny punkt
wyjścia, kapitalista zaś stanowi pierwotny punkt wyjścia tych
pieniędzy, które robotnik wrzuca do cyrkulacji. Pieniądze wy
łożone wpierw jako kapitał zmienny dokonują już swego dru
giego obiegu, kiedy robotnik wydaje je płacąc za środki utrzy
mania.
Klasa kapitalistów pozostaje więc jedynym punktem wyj
ścia obiegu pieniężnego. Jeżeli na opłacenie środków produkcji
potrzebuje ona 400 f. szt., a na opłacenie siły roboczej 100 f. szt., to wrzuca do cyrkulacji 500 f. szt. Ale tkwiąca
w produkcie wartość dodatkowa równa się, przy stopie w ar
tości dodatkowej wynoszącej 100%, wartości 100 f. szt. W ja
ki więc sposób może klasa kapitalistów stale wyciągać z cyr
kulacji 600 f. szt., skoro stale wrzuca do niej tylko 500 f. szt.?
Z niczego nic nie powstaje. Cała klasa kapitalistów nie może
wyciągnąć z cyrkulacji nic takiego, czego by przedtem do cyr
kulacji nie wrzucono.
Abstrahujemy tutaj od okoliczności, że suma pieniężna wy
nosząca 400 f. szt. wystarczy, być może, przy dziesięciokrotnym
obrocie do cyrkulacji środków produkcji wartości 4000 f. szt.
oraz pracy wartości 1000 f. szt. i że pozostałe 100 f. szt. rów
nież wystarczy, d o cyrkulacji wartości dodatkowej w wyso
kości 1000 f. szt. Ten stosunek sumy pieniężnej do wartości to
warowej, cyrkulującej za jej pośrednictwem, w niczym spra
wy nie zmienia. Zagadnienie pozostaje takie samo. Gdyby ta
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sama moneta nie obiegała wiele razy, to trzeba by było wrzu
cić do cyrkulacji 5000 f. szt. jako kapitał, a do przekształcenia
wartości dodatkowej w pieniądz potrzeba by było 1000 f. szt.
Powstaje pytanie, skąd się biorą te właśnie pieniądze, czy to
będzie 1000 f. szt., czy też 100 f. szt. Stanowią one w każdym
razie nadwyżkę kapitału pieniężnego wrzuconego do cyrku
lacji.
W rzeczywistości - chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się
to paradoksalne - sama klasa kapitalistów wrzuca d o cyrku
lacji pieniądze, które służą do realizacji wartości dodatkowej
tkwiącej w towarach. Jednakże notabene: wrzuca je do cyr
kulacji nie jako pieniądze wyłożone, a więc nie jako kapitał.
Wydatkuje je jako środki kupna przedmiotów swej indywidu
alnej konsumpcji. A zatem klasa kapitalistów nie wykłada tych
pieniędzy, mimo że stanowi punkt wyjścia ich cyrkulacji.
Weźmy jakiegoś kapitalistę, który zakłada przedsiębiorstwo,
np. kapitalistycznego farmera. W ciągu pierwszego roku wy
kłada on kapitał pieniężny, dajmy na to w wysokości 5000 f.
szt.. na opłacenie środków produkcji (4000 f. szt.) i siły ro
boczej (1000 f. szt.). Stopa wartości dodatkowej niechaj wy
nosi 100%, przywłaszczana przez niego wartość dodatkow a =
= 1000 t. szt. Powyższe 5000 f. szt. obejmuje wszystkie pie
niądze, które wykłada on jako kapitał pieniężny. Ale człowiek
ten musi też żyć, a przed końcem roku nie wpłyną z powro
tem żadne pieniądze. Przypuśćmy, że jego konsumpcja wyno
si 1000 f. szt. Musi on tę sumę posiadać. Mówi on wprawdzie,
że w ciągu pierwszego roku musi te 1000 f. szt. wyłożyć dla
siebie. Lecz to wyłożenie - które m a tu sens jedynie subiek
tywny - oznacza tylko, że w ciągu pierwszego roku musi on
swą osobistą konsumpcję opędzić z własnej kieszeni, nie zaś
z gratisowej produkcji swych robotników. Nie wykłada on
tych pieniędzy w charakterze kapitału. W ydatkuje je, płaci ni
mi w zamian za ekwiwalent w postaci środków utrzymania,
które spożywa. W artość tę wydatkował w pieniądzu, wrzucił
do cyrkulacji i pobrał z cyrkulacji w postaci wartości towaro
wych. Te wartości towarowe farmer spożył. Oznacza to, że
ustał już jakikolwiek stosunek pomiędzy nim a ich wartością.
Pieniądze, którymi ją opłacił, istnieją obecnie jako część pie
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niędzy będących w obiegu. Jednakże wartość tych pieniędzy
odciągnął on z cyrkulacji w postaci produktów i uległa ona
zniszczeniu wraz z produktami, w których istniała. Wartość
ta znikła. W końcu roku farmer wrzuca do cyrkulacji wartość
towarową wynoszącą 6000 f. szt. i sprzedaje ją. W ten sposób
wpływa mu z powrotem: 1. wyłożony przez niego kapitał pie
niężny w kwocie 5000 f. szt. oraz 2. przekształcona w pieniądz
wartość dodatkowa w wysokości 1000 f. szt. Wyłożył on
5000 f. szt. jako kapitał, wrzucił je d o cyrkulacji, a odciąga
z niej 6000 f. szt., 5000 f. szt. w zamian za kapitał i 1000 f.
szt. jako wartość dodatkową. Te 1000 f. szt. przekształciło się
w pieniądz za pomocą pieniędzy, które sam farm er wrzucił do
cyrkulacji nie jako kapitalista, lecz jako konsument, pieniędzy,
których nie wyłożył, lecz które wydatkował. Teraz powracają
one do niego jako forma pieniężna wyprodukowanej przezeń
wartości dodatkowej. I od tej chwili operacja taka powtarza
się corocznie. Poczynając jednak od drugiego roku ów wyda
tkowany przez farmera 1000 f. szt. stale stanowi przekształco
ną formę, pieniężną formę wyprodukowanej przez niego war
tości dodatkowej. W ydatkuje on ją corocznie i również corocz
nie wpływa ona do niego z powrotem.
Gdyby kapitał farmera dokonywał w ciągu roku więcej
Obrotów, nie zmieniłoby to wcale postaci rzeczy, lecz wpłynę
łoby niechybnie na długość czasu, a więc i na wielkość su
my, którą ponad wykładany przez siebie kapitał pieniężny
musiałby wrzucać do cyrkulacji na swą osobistą konsumpcję.
Pieniędzy tych kapitalista nie wrzuca do cyrkulacji w cha
rakterze kapitału. Jest to wszakże jedna z cech charakterystycz
nych kapitalisty, że aż do chwili powrotnego wpływu wartości
dodatkowej może on utrzymywać się z posiadanych przez sie
bie środków.
Założyliśmy w danym wypadku, że suma pieniężna, którą
kapitalista wrząca do cyrkulacji, aby aż do pierwszego po
wrotnego wpływu swego kapitału opędzić wydatki na osobistą
konsumpcję, równa się dokładnie wartości dodatkowej, którą
produkuje i którą ma wobec tego przekształcić w pieniądz.
Gdy chodzi o kapitalistę indywidualnego, jest to oczywiście
przypuszczenie dowolne. Musi ono jednak być słuszne w sto414
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sun ku do całej klasy kapitalistów, jeżeli zakładamy, że odby
wa się reprodukcja prosta. Wyraża ono tylko to samo, co i za
łożenie dotyczące reprodukcji prostej, a mianowicie, że całą
wartość dodatkową spożywa się nieprodukcyjnie, ale też jedy
nie wartość dodatkową, bez najmniejszej nawet cząstki pier
wotnego kapitału.
Założyliśmy wyżej, że globalna produkcja kruszców szla
chetnych ( = 500 f. szt.) wystarcza tylko na zastąpienie pie
niędzy, które się zużyły.
Kapitaliści produkujący złoto posiadają cały swój produkt
w złocie, zarówno tę jego część, która zastępuje kapitał stały,
jak i tę, która zastępuje kapitał zmienny, a t akże i tę część,
która składa się z wartości dodatkowej. A zatem część spo
łecznej wartości dodatkowej składa się ze złota, nie zaś z ta
kiego produktu, który dopiero w procesie cyrkulacji przekształ
ca się w złoto. Już od początku składa się ona ze złota i wrzu
ca się ją do cyrkulacji, aby z niej odciągać produkty. To sa
mo dotyczy w danym wypadku także płacy roboczej, kapitału
zmiennego i zastąpionej części wyłożonego kapitału stałego.
Gdy więc jedna część klasy kapitalistów wrzuca do cyrkulacji
wartość towarową większą (o wartość dodatkową) od wyło
żonego przez nich kapitału pieniężnego, to inna część kapita
listów wrzuca do cyrkulacji wartość pieniężną większą (o war
tość dodatkową) od wartości towarowej, którą odciąga wciąż
z cyrkulacji na produkcję złota. Gdy część kapitalistów wy
pompowuje stale z cyrkulacji więcej pieniędzy, niż do niej
wprowadza, to ta część kapitalistów, która produkuje złoto,
wpompowuje stale do cyrkulacji więcej pieniędzy, niż wycofuje
z cyrkulacji w postaci środków produkcji.
Chociaż część tego produktu - złota wartości 500 f. szt. stanowi wartość dodatkow ą producentów złota, to jednak ca
la suma przeznaczona jest tylko do zastąpienia pieniędzy nie
zbędnych do cyrkulacji towarów; obojętne jest przy tym, ile
z tej sumy idzie :na spieniężenie wartości dodatkowej zawar
tej w towarach, a ile na spieniężanie innych części wartości
towarów.
Jeżeli produkcję złota przeniesie się z danego kraju do inne
go, nie zmieni to wcale postaci rzeczy. Część społecznej siły ro415
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boczcj i społecznych środków produkcji w kraju A przekształ
cono w produkt, np. w płótno wartości 500 f. szt., które wy
wozi się do kraju B, aby zakupić tam złoto. K apitał produk
cyjny zastosowany w ten sposób w kraju A zupełnie tak samo
nie rzuca towarów na rynek kraju A - towarów innych niż
pieniądz - jak nie rzucałby ich, gdyby był stosowany bez
pośrednio d o produkcji złota. Ten produkt kraju A wyraża
6ię w 500 f. szt. złota i wchodzi do cyrkulacji kraju A jedy
nie jako pieniądz. Część społecznej wartości dodatkowej, za
wartej w tym produkcie, istnieje bezpośrednio w formie pie
niężnej i dla kraju A nie istnieje nigdy inaczej niż w formie
pieniężnej. Aczkolwiek dla kapitalistów produkujących złoto
tylko część produktu wyobraża wartość dodatkową, druga
zaś część stanowi zwrot kapitału, to jednak kwestia, jaka ilość
tego złota zastępuje, oprócz stałego kapitału obrotowego, k a
pitał zmienny, a jaka wyobraża wartość dodatkową, zależy
wyłącznie od wzajemnego stosunku płacy roboczej i wartości
dodatkowej jako części wartości cyrkulujących towarów. Część
stanowiąca wartość dodatkow ą dzieli się między różnych
członków klasy kapitalistów. Chociaż część tę wydatkują oni
wciąż na swą osobistą konsumpcję i wciąż na nowo inkasują
dzięki sprzedaży nowego produktu - właśnie tylko te akty
kupna i sprzedaży sprawiają w ogóle, że cyrkulują między ni
mi pieniądze, niezbędne do spieniężenia wartości dodatko
wej - to jednak pewna część społecznej wartości dodatkowej,
aczkolwiek w zmieniających się ilościach, znajduje się w for
mie pieniężnej w kieszeni kapitalistów, zupełnie tak samo, jak
część płacy roboczej przynajmniej w ciągu pewnej części ty
godnia zatrzymuje się w formie pieniężnej w kieszeniach ro
botników. A część owa nie jest ograniczona przez część wypro
dukowanego złota, która stanowiła pierwotnie wartość dodatko
wą kapitalistów produkujących złoto, lecz, jak już wyżej po
wiedziano, jest ograniczona przez proporcję, w jakiej wspom
niany wyżej produkt wartości 500 f. szt. dzieli się w ogóle
między kapitalistów i robotników oraz w jakiej wartość towa
rowa przeznaczona do cyrkulacji składa się z wartości do
datkowej i innych części składowych wartości.
Jednakże część wartości dodatkowej, istniejąca nie w po
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staci innych towarów, lecz w postaci pieniędzy obok tych in
nych towarów, o tyle tylko składa się z części złota wyprodu
kowanego w ciągu roku, o ile część złota wyprodukowanego
w ciągu roku cyrkuluje w celu realizacji wartości dodatkowej.
D ruga część pieniędzy, która w zmieniających się ilościach
znajduje się stałe w ręku klasy kapitalistów jako forma pie
niężna ich wartości dodatkowej, nie jest częścią złota wypro
dukowanego w ciągu ro;ku, lecz częścią wcześniej zakumulowa
nej w kraju masy pieniężnej.
W myśl naszego założenia roczna produkcja złota w wyso
kości 500 f. szt. wystarcza akurat tylko d o zastąpienia pie
niędzy, które zużywają się w ciągu roku. Jeżeli więc będziemy
m idi ma względzie tylko owe 500 f. szt. i pominiemy tę część
produkowanej corocznie masy towarowej, której cyrkulacja od
bywa się za pomocą wcześniej zakumulowanych pieniędzy, to
wartość dodatkowa wyprodukowana w formie towarowej już
właśnie dlatego znajduje w cyrkulacji pieniądze potrzebne jej
do przekształcenia się w pieniądz, że, z drugiej strony, co
rocznie produkuje się wartość dodatkową w formie złota. To
samo dotyczy również innych części wyprodukowanego złota
w wysokości 500 f. szt., które zastępują wyłożony kapitał pie
niężny.
Niezbędne są tu dwie uwagi.
Z powyższego wynika po pierwsze: wartość dodatkowa,
którą kapitaliści wydają w postaci pieniądza, jak również ka
pitał zmienny i pozostały kapitał produkcyjny wykładamy przez
nich w postaci pieniądza, jest w rzeczywistości produktem ro
botników, mianowicie robotników zatrudnionych w produkcji
złota. Wytwarzają oni na nowo zarówno tę część produktu,
złota, którą „wykłada się” im w postaci płacy roboczej, jak
i tę część, która bezpośrednio wyraża wartość dodatkową kapi
talistów produkujących złoto. Co się wreszcie tyczy tej części
złota, która zwraca tylko stalą wartość kapitałową wyłożoną
na produkcję złota, to występuje ona ponownie w formie zło
ta (w ogóle w formie produktu) jedynie dzięki rocznej pracy
robotników. Zakładając przedsiębiorstwo kapitalista wydał ją
w postaci nie nowo wyprodukowanych pieniędzy, lecz w po
staci pieniędzy stanowiących część znajdującej 6ię w obiegu
27 - M a rk s , E n g e ls - D z ie ła t. 24
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społecznej masy pieniężnej. Natomiast jeżeli część tę zastępu
je nowy produkt, dodatkowe złoto, to jest ona już rocznym
produktem robotnika. Również i tutaj wykładanie ze strony
kapitalisty występuje tylko jako forma, która stąd się bierze,
że robotnik ani nie jest posiadaczem swych własnych środków
produkcji, ani też nie rozporządza podczas produkcji środka
mi utrzymania wytworzonymi przez innych robotników.
Po wtóre zaś: co się tyczy tej masy pieniędzy, która istnieje
niezależnie od produkowanego rocznie złota, zastępującego zu
żyte 500 f. szt., i znajduje się po części w formie skarbu, a po
części w formie obiegających pieniędzy, to sprawa z nią musi
się przedstawiać - to znaczy musiała się pierwotnie przedsta
wiać - zupełnie tak samo, jak się to dzieje corocznie z ową
sumą 500 f. szt. D o tego punktu powrócimy w końcu niniej
szego podrozdziału. A teraz jeszcze kilka innych uwag.

Badając obrót widzieliśmy, że wraz ze zmianą długości okre
sów obrotu - przy innych warunkach nie zmienionych - zmie
nia się masa kapitału pieniężnego potrzebnego do prowadzenia
produkcji w tej samej skali. Przeto cyrkulacja pieniężna musi
być dostatecznie elastyczna, aby mogła się przystosować do te
go kolejnego wydłużania się i skracania okresów obrotu.
Jeżeli następnie założymy, że przy innych warunkach nie
zmienionych - w tej liczbie przy nie zmienionej długości, in
tensywności i wydajności dnia roboczego - żenienia się tylko
podział nowo wytworzonej wartości na płacę roboczą i war
tość dodatkową, wobec czego albo pierwsza się podnosi, a dru
ga spada, albo też odwrotnie, to okoliczność ta 'nie wywrze
żadnego wpływu na ilość obiegających pieniędzy. Zmiana ta
może nastąpić bez jakiegokolwiek zwiększania się lub kurcze
nia ilości pieniędzy znajdujących się w obiegu. Rozpatrzmy
w szczególności wypadek, w którym następuje powszechny
wzrost płacy roboczej, wobec czego - przy wyżej wymienio
nych założeniach - następuje powszechny spadek stopy war
tości dodatkowej, a oprócz tego, również zgodnie z założe
niem, nie zmienia się wartość cyrkulującej masy towarowej.
W tym wypadku rośnie rzeczywiście -kapitał pieniężny, który
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trzeba wyłożyć jako kapitał zmienny, a więc zwiększa się też
ilość pieniędzy, która pełni tę funkcję. Jednakże w takim sa
mym stopniu, w jakim rośnie ilość pieniędzy potrzebna do
funkcjonowania kapitału zmiennego, zmniejsza się wartość do
datkowa, a więc również i ilość pieniędzy potrzebna do jej
realizacji. N ie wywiera to żadnego wpływu na sumę pieniędzy
niezbędną do realizacji wartości towarowej, tak samo jak nie
wpływa na samą tę wartość towarową. Cena kosztów towaru
rośnie dla poszczególnego kapitalisty, ale społeczna cena pro
dukcji towaru pozostaje nie zmieniona. Zmianie ulega tylko
stosunek, w którym, abstrahując od stałej części wartości, cena
produkcji towarów dzieli się na płacę roboczą i zysk.
Ale, -powiadają, większy wydatek zmiennego kapitału pie
niężnego (zakłada się, oczywiście, że wartość pieniądza nie
ulega zmianie) oznacza większą ilość środków pieniężnych w
ręku robotników. Następstwem tego będzie zwiększenie popy
tu na towary ze strony robotników. Dalszym skutkiem bę
dzie podniesienie się cen towarów. - Albo też powiadają: kie
dy płaca robocza idzie w górę, kapitaliści podnoszą ceny swych
towarów. - W obu wypadkach powszechny wzrost płacy ro
boczej pociąga za sobą wzrost cen towarów. A więc cyrkulacja
towarów wymaga większej ilości pieniędzy bez względu na to,
czy wzrost cen tłumaczy się w jeden lub drugi sposób.
Odpowiedź na pierwszy argument: wskutek tego, że pod
nosi się płaca robocza, ze stromy robotników wzrasta szczegól
nie popyt na niezbędne środki utrzymania. W mniejszym stop
niu wzrasta popyt z ich strony ma przedmioty zbytku lub też
zjawia się popyt na takie artykuły, które przedtem nie wcho
dziły w zakres ich konsumpcji. Nagły wzrost popytu, i to
wzrost w skali większej niż dotychczasowa, ma niezbędne środ
ki utrzymania podniesie niechybnie na pewien czas ich ce
ny. W następstwie tego większa niż dotychczas część kapitału
społecznego zostanie zastosowana w produkcji niezbędnych
środków utrzymania, mniejsza - w produkcji przedmiotów
zbytku, ponieważ cena ich spadnie na skutek zmniejszenia się
wartości dodatkowej, a więc i obniżenia popytu na nie ze
stromy kapitalistów. O ile natomiast sami robotnicy kupują
przedmioty zbytku, to w tej mierze wzrost ich płacy nie wpły
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w a już na podniesienie się ceny niezbędnych środków utrzy
mania, lecz zmieniają się jedynie nabywcy przedmiotów zby
tku. Więcej niż dotychczas przedmiotów zbytku wchodzi obec
nie do konsumpcji robotników, a stosunkowo mniej do kon
sumpcji kapitalistów. Voila tout [O t i wszystko]. Po pewnych
wahaniach znajdzie się w cyrkulacji masa towarowa takiej sa
mej wartości jak przedtem. - Co się tyczy chwilowych wahań,
to doprowadzą one tylko do tego, że nie zatrudniony kapitał
pieniężny, który dotychczas szukał zastosowania w spekulacyj
nych przedsięwzięciach na giełdzie lub za granicą, wejdzie te
raz do cyrkulacji krajowej.
Odpowiedź na drugi argument: gdyby kapitalistyczni pro
ducenci 'byli w stanie podnosić dowolnie ceny swych towarów,
to mogliby to robić i robiliby także wtedy, kiedy płaca robo
cza nie wzrastałaby. Płaca robocza nigdy by nie wzrastała przy
zniżkujących cenach towarów. Klasa kapitalistów nigdy by
nie przeciwstawiała się trade-unionom, mogłaby bowiem stale
i przy wszelkich okolicznościach czynić to, co faktycznie czyni
obecnie jedynie wyjątkowo, w określonych, szczególnych, lo
kalnych, by tak rzec, okolicznościach, a mianowicie: korzystać
z każdej podwyżki płacy roboczej po to, aby w o wiele więk
szym stopniu podwyższać ceny towarów, a więc napychać so
bie -kieszenie większym zyskiem.
Twierdzenie, że kapitaliści mogą podnosić ceny przedmio
tów zbytku, gdyż popyt ma nie się zmniejsza (na skutek obni
żonego popytu ze strony kapitalistów, których środki kupna
przeznaczone na ten cel się zimniej szyły), byłoby zgoła orygi
nalnym zastosowaniem prawa popytu i podaży. Jeżeli w tej
mierze, w jakiej zmniejsza się popyt na przedmioty zbytku ze
strony kapitalistów, nie następuje po prostu zmiana nabyw
ców - robotnicy zamiast kapitalistów - to spadają ceny tych
przedmiotów; w tej mierze, w jakiej zachodzi ta zmiana, po
pyt ze strony robotników nie wpływa na wzrost cen niezbęd
nych środków utrzymania, albowiem robotnicy nie mogą wy
datkować na niezbędne środki utrzymania tej części dodatko
wego zarobku, którą wydają na przedmioty zbytku. Pociąga
to za sobą wycofywanie kapitału z produkcji przedmiotów
zbytku aż do chwili, kiedy podaż ich tak się obniży, że będzie
420

R ozdział 17. Cyrkulacja wartości dodatkowej

to odpowiadało ich zmienionej roli w społecznym procesie pro
dukcji. Wraz z takim zmniejszeniem produkcji ceny przedmio
tów zbytku, jeżeli poza tym nie zmienia się ich wartość, pod
noszą się znowu do swego normalnego poziomu. Dopóki trwa
owo kurczenie się produkcji przedmiotów zbytku, czyli ów pro
ces wyrównywania, dopóty do produkcji środków utrzymania,
przy zwyżce ich cen, będzie napływać stale tyle kapitału, ile
go odpływa z tej drugiej gałęzi produkcji, aż do chwili, kiedy
popyt zostanie zaspokojony. Wówczas nastąpi znów równowa
ga ; zakończenie całego procesu polega na tym, że kapitał spo
łeczny, a więc również i kapitał pieniężny, podzielony jest
w zmienianej proporcji między produkcję niezbędnych środ
ków utrzymania i produkcję przedmiotów zbytku.
Cały ten argument jest 'fałszywym alarmem, wszczętym przez
kapitalistów i ich ekonomicznych sykofantów.
Fakty służące za (pretekst do tego alarmu są trojakiego ro
dzaju:
1. Jest to ogólne prawo obiegu pieniężnego, że jeżeli wzra
sta suma cen towarów znajdujących się w cyrkulacji - nieza
leżnie od tego, czy ten wzrost sumy cen dotyczy tej samej ma
sy towarów, czy też większej - to przy innych warunkach nie
zmienionych wzrasta masa pieniędzy znajdujących się w obie
gu. I oto następuje pomieszanie przyczyny ze skutkiem. Płaca
robocza wzrasta (aczkolwiek rzadko i w wyjątkowych tylko
wypadkach proporcjonalnie) wraz ze wzrostem cen niezbęd
nych środków utrzymania. Wzrost płacy roboczej jest skutkiem,
nie zaś przyczyną wzrostu cen towarów.
2. Częściowy lub lokalny wzrost płacy roboczej - tj. wzrost
w .niektórych tylko gałęziach produkcji - może spowodować
lokalne podniesienie się cen produktów tych gałęzi. Ale i to
nawet zależy od wielu okoliczności. N a przykład od tego, czy
płaca robocza nie była tu nadmiernie niska, a więc stopa zy
sku - nadmiernie wysoka, czy przy podniesieniu cen rynek na
te towary się nie kurczy (a zatem zwyżka ich cen nie wymaga
uprzedniego zmniejszenia ich podaży) etc.
3. Przy powszechnym wzroście płacy roboczej cena produ
kowanych towarów wzrasta w tych gałęziach przemysłu, w
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których przeważa kapitał zmienny, ale za to spada w tych ga
łęziach, w których przeważa kapitał stały łub też trwały.

Przy badaniu prostej cyrkulacji towarów (księga I, rozdz.
III, 2) okazało się, że jeżeli nawet w procesie cyrkulacji każdej
określonej ilości towarów forma pieniężna jest tylko przemi
jająca, to jednak pieniądz znikający podczas metamorfozy to
waru przechodzi nieodzownie z rąk jednej osoby w ręce innej;
a więc że towary przede wszystkim nie tylko ulegają wymia
nie we wszystkich kierunkach, czyli zastępują się wzajemnie,
lecz że w zastępowaniu tym pośredniczy i towarzyszy mu
wszechstronne osiadanie pieniądza. „Zastąpienie towaru ^pirzez
towar pozostawia jednocześnie w trzecich rękach towar-pie
niądz. Cyrkulacja wciąż wydziela pieniądz” (księga I,
str. 92*). N a gruncie kapitalistycznej produkcji towarowej
tenże fakt wyraża się w taki sposób, że część kapitału istnieje
stale w formie kapitału pieniężnego i że część wartości dodat
kowej również znajduje się stale w formie pieniężnej w ręku
jej posiadaczy.
Jeżeli pominiemy powyższą okoliczność, to ruch okrężny
pieniądza, czyli powrót pieniądza d o jego punktu wyjścia w tej mierze, w jakiej stanowi on moment w obrocie kapita
łu - przedstawia zjawisko zupełnie odmienne, a naw et prze
ciwstawne do obiegu pieniądza**, który wyraża jego ciągłe
oddalanie się od punktu wyjścia za pośrednictwem szeregu
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rąk (księga I, str. 94*). Niemniej jednak przyśpieszony obrót
zawiera w sobie eo ipso przyśpieszony obieg.
Przede wszystkim co się tyczy kapitału zmiennego: jeżeli
np. kapitał pieniężny wynoszący 500 f. szt. obraca się jako
kapitał zmienny dziesięć razy w ciągu roku, to rozumie się,
że ta część cyrkulującej masy pieniężnej wprowadza do cyrku
lacji dziesięciokrotnie większą sumę wartości = 5000 f. szt.
Cyrkuluje on w ciągu roku dziesięć razy między kapitalistą
a robotnikiem. W ciągu roku robotnika opłaca się dziesięć
•razy i sam on płaci dziesięć razy tą samą częścią cyrkulującej
masy pieniężnej. Gdyby przy takiej samej skali produkcji ten
kapitał zmienny obracał się jeden raz w ciągu roku, to doko
nywałby się tylko jednorazowy obieg 5000 f. szt.
Następnie: załóżmy, że stała część kapitału obrotowego =
= 1000 f. szt. Jeżeli kapitał obraca się dziesięć razy w ciągu
roku, to kapitalista dziesięć razy w tym czasie sprzedaje swój
towar, a więc również i stałą obrotową część jego wartości.
Ta sama część cyrkulującej masy pieniężnej (== 1000 f. szt.)
przechodzi dziesięć razy w ciągu roku z rąk jej posiadaczy
w ręce kapitalisty. Oznacza to, że pieniądze te dziesięć razy
przenoszą się z rąk do rąk. Po drugie: kapitalista dziesięć ra
zy w ciągu roku zakupuje środki produkcji; stanowi to zno
wu dziesięć aktów obiegu pieniądza z rąk do rąk. Za pomo
cą sumy pieniędzy w wysokości 1000 f. szt. kapitalista prze
mysłowy sprzedaje towaru za 10 000 f. szt. i znów zakupuje
towaru za 10 000 f. szt. Za pośrednictwem dwudziestokrotne
go obiegu siumy pieniędzy = 1000 f. szt. cyrkuluje zapas to
waru na sumę 20 000 f. szt.
Wreszcie przy przyśpieszonym obrocie szybciej obiega rów
nież część pieniędzy, która służy do realizacji wartości do
datkowej .
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Natomiast, odwrotnie, szybszy obieg pieniędzy niekoniecz
nie oznacza szybszy obrót kapitału, a więc i szybszy obrót
pieniędzy, tzn. niekoniecznie oznacza skrócenie i częstsze wzna
wianie procesu reprodukcji.
Szybszy obieg pieniędzy następuje za każdym razem, kiedy
za pomocą tej samej ilości pieniędzy dokonuje się większej
liczby transakcji. Może się to zdarzyć również przy takich sa
mych okresach reprodukcji kapitału, na skutek zmian w tech
nice obiegu pieniężnego. D alej: może ulec zwiększeniu liczba
transakcji, w których obieg pieniędzy nie jest wyrazem rzeczy
wistej wymiany towarów (transakcje giełdowe obliczone na
różnicę kursów itp.). Z drugiej strony może się zdarzyć, że
obieg pieniędzy zupełnie odpada. Tak np. kiedy rolnik sam
jest właścicielem ziemi, nie ma obiegu pieniędzy między dzier
żawcą a właścicielem ziemi; kiedy kapitalista przemysłowy
sam jest właścicielem kapitału, odpada obieg między nim
a tym, który udziela kredytu.

Co się tyczy pierwotnego gromadzenia skarbu pieniężnego
w jakimś kraju, jak również przywłaszczania sobie tego skar
bu przez nieliczne jednostki, to nie ma tu potrzeby zastana
wiać się nad tym bardziej szczegółowo.
Kapitalistyczny sposób produkcji - ponieważ podstawą je
go jest praca najemna, jak również opłacanie robotnika pie
niędzmi i w ogóle przemiana świadczeń w maturze w świad
czenia pieniężne - może się w pełni rozwijać wszerz i w głąb
w takim tylko kraju, w którym istnieje ilość pieniędzy wy
starczająca do cyrkulacji i uwarunkowanego nią gromadze
nia skarbu (funduszu rezerwowego itp.). Stanowi to histo
ryczną przesłankę, chociaż sprawy nie należy rozumieć w taki
sposób, że najpierw tworzy się skarb dostatecznej wielkości,
a dopiero ,p otem zaczyna się produkcja kapitalistyczna. Pro
dukcja kapitalistyczna rozwija się jednocześnie z rozwojem
właściwych jej warunków, a jednym z nich jest dostateczna
podaż kruszców szlachetnych. Dlatego też wzmożony przywóz
kruszców szlachetnych stanowi, poczynając od wieku XVI,
istotny moment w historii rozwoju produkcji kapitalistycznej.
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Jeśli zaś chodzi o niezbędną dalszą podaż materiału pienięż
nego na bazie kapitalistycznego sposobu produkcji, to z jednej
strony do cyrkulacji wrzuca się wartość dodatkową w postaci
produktu, 'bez pieniędzy niezbędnych do jej przekształcenia
w pieniądz, a z drugiej strony - wartość dodatkową w posta
ci złota, bez uprzedniej przemiany produktu w pieniądz.
D odatkowe towary, które mają się przekształcić w pie
niądz, znajdują niezbędne sumy pieniężne, gdyż po drugiej
strome, nic za pośrednictwem wymiany, lecz przez samą pro
dukcję, wrzuca się do cyrkulacji dodatkowe złoto (i srebro),
które ma się przekształcić w towary.

II. Akumulacja i reprodukcja rozszerzona
Jeżeli akumulacja odbywa się w formie reprodukcji w skali
rozszerzanej, to nie nastręcza ona, oczywiście, nowego proble
mu, gdy chodzi o cyrkulację pieniężną.
Co się przede wszystkim tyczy dodatkowego kapitału pie
niężnego, niezbędnego do funkcjonowania wzrastającego ka
pitału produkcyjnego, to dostarcza go ta część zrealizowanej
wartości dodatkowej, którą kapitalista wrzuca d o cyrkulacji
jako kapitał pieniężny, nic zaś jako formę pieniężną dochodu.
Pieniądze znajdują się już w ręku kapitalistów. Tylko zasto
sowanie ich jest odmienne.
Ale teraz dzięki dodatkowemu kapitałowi produkcyjnemu
do cyrkulacji wchodzi, jako jego produkt, dodatkowa masa
towarowa. W raz z tą dodatkową masą towarową do cyrku
lacji wrzucano część dodatkowych pieniędzy, niezbędnych do
jej realizacji - wrzucono mianowicie w tej mierze, w jakiej
wartość tej masy towarowej równa się wartości kapitału pro
dukcyjnego, zużytego na jej produkcję. Tę dodatkową ilość
pieniędzy wyłożono właśnie jako dodatkowy kapitał pienięż
ny, wobec czego powraca ona do kapitalisty dzięki obrotowi
jego kapitału. Powstaje tutaj ta sama kwestia co i wyżej. Skąd
się biorą dodatkowe pieniądze, niezbędne do realizacji wy
tworzonej ponadto wartości dodatkowej, znajdującej się obec
nie w formie towarowej?
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Ogólna odpowiedź brzmi znów tak samo. Suma cen cyr
kulującej masy towarowej zwiększyła się nie dlatego, że eony
danej masy towarowej poszły w górę, lecz dlatego, że m asa’
cyrkulujących obecnie towarów 'jest większa od masy towa
rów, która przedtem znajdowała się w cyrkulacji, i że różnicy
tej nie wyrównuje spadek cen. D odatkowe pieniądze, których
wymaga cyrkulacja tej większej masy towarowej o większej
wartości, muszą być uzyskane bądź w drodze oszczędniejszego
wykorzystania cyrkulującej ilości pieniędzy - czy to przez
wzajemne wyrównywanie płatności itd., czy też za pomocą środ
ków, które przyśpieszają obieg tych samych monet - bądź też
przez przemianę pieniędzy z formy skarbu w formę cyrkulu
jących pieniędzy. Przemiana ta nie tylko oznacza, że leżący
odłogiem kapitał pieniężny zaczynia funkcjonować jako środek
kupna i środek płatniczy, albo też, że kapitał pieniężny, który
funkcjonuje już jako fundusz rezerwowy, cyrkuluje aktywnie
dla społeczeństwa, pełniąc jednocześnie dla swego posiadacza
funkcję funduszu rezerwowego (jak to się dzieje np. z depo
zytami bankowymi, które się stale wypożycza), a więc spełnia
dwojaką funkcję, lecz także oznacza, że oszczędza się na unie
ruchomionych funduszach rezerwowych monet.
„Aby pieniądz płynął nieustannie jako moneta, moneta mu
si się nieustannie osadzać w postaci pieniądza. Nieustanny
obieg monety jest uwarunkowany nieustannym osadzaniem
się jej w większych lub mniejszych ilościach w postaci rezer
wowych zasobów monet, tworzących się wszędzie w obrębie
cyrkulacji, a zarazem cyrkulację tę warunkujących, przy czym
ich powstawanie, rozdział, znikanie i ponowne powstawanie
nieustannie się zmienia, ich istnienie znika nieustannie, ich
znikanie trwa ciągle. Owo nieprzerwane przeobrażanie się
monety w pieniądz, a pieniądza w monetę Adam Smith wy
raził w ten sposób, że każdy posiadacz towaru musi mieć stale
w zapasie obok szczególnego towaru, który sprzedaje, jeszcze
pewną ilość towaru ogólnego, za który kupuje. Widzieliśmy,
że w cyrkulacji P -P -T człon drugi P -T rozszczepia się na sze
reg aktów kupna, które się odbywają nie od razu, lecz suk
cesywnie w czasie, tak że część P obiega jako moneta, gtdy
tymczasem inna część spoczywa jako pieniądz. Faktycznie pie
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niądz jest tutaj tylko zawieszoną w czynnościach monetą,
a (poszczególne części składowe znajdującej się w obiegu masy
monet występują wciąż na przemian już to w jednej, 'już to
w drugiej formie. T a pierwsza przemiana środka cyrkulacji
w pieniądz stanowi więc tylko techniczny moment samego
obiegu pieniężnego”. (Karl Marx, „Zur Kritik der polibisehem
Oekonomie”, 1859, str. 105, 106 *. - Terminu - „moneta”,
w przeciwstawieniu do pieniądza, użyto tu dla oznaczenia pie
niądza funkcjonującego wyłącznie jako środek cyrkulacji
w przeciwstawieniu do innych jego funkcji).
Jeżeli wszystkie te środki są niewystarczające, musi nastą
pić dodatkowa produkcja złota bądź też - co sprowadza się
do tego samego - pewną część dodatkowej ilości produktu
wymienia się bezpośrednio lub pośrednio na złoto, produkt
krajów wydobywających kruszce szlachetne.
Cała suma siły roboczej i społecznych środków produkcji,
wydatkowanych na roczną produkcję złota i srebra jako na
rzędzi cyrkulacji, stanowi poważną pozycję faiux frais [niepro
dukcyjnych, lecz niezbędnych kosztów] kapitalistycznego spo
sobu produkcji, jak i w ogóle wszelkiego sposobu wytwarza
nia opartego na produkcji towarów. Taki sposób produkcji
pozbawia społeczeństwo możności zużytkowania odpowiedniej
sumy potencjalnych dodatkowych środków produkcji i kon
sumpcji, tj. rzeczywistego bogactwa. O ile przy danej, nie
zmieniającej się skali produkcji lub też przy danym stopniu
jej rozszerzenia zmniejszają się wydatki na ten kosztowny m e
chanizm cyrkulacji, o tyle wzmaga się dzięki temu siła pro
dukcyjna pracy społecznej. Toteż o ile wpływ taki wywierają
środki pomocnicze, rozwijające się wraz z rozwojem systemu
kredytowego*, o tyle pomnażają one bezpośrednio bogactwo
kapitalistyczne, czy to w ten sposób, że znaczna część spo
łecznego procesu produkcji i procesu pracy odbywa się dzięki
nim bez jakiegokolwiek udziału rzeczywistego pieniądza, czy
też przez to, że podnosi się zdolność funkcjonowania rzeczy
wiście funkcjonującej ilości pieniędzy.
W ten sposób znajduje też rozwiązanie banalna kwestia,
* P a trz tom 13 n in . w y d ., s tr. 120, 121

- R e d . p r z e k l. p o lsk .
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czy produkcja kapitalistyczna w swych obecnych rozmiarach
byłaby możliwa bez systemu kredytowego (gdyby go nawet
rozpatrywać jedynie pod tym kątem widzenia), tj. przy cyr
kulacji wyłącznie kruszcowej. Oczywiście - nie byłaby możli
wa. Przeciwnie, byłaby ograniczona rozmiarami produkcji
kruszców szlachetnych. Z drugiej strony, nie należy stwarzać
sobie jakichś mistycznych wyobrażeń o sile produkcyjnej sy
stemu kredytowego z tej racji, że oddaje on do dyspozycji
kapitał pieniężny, czyli go upłynnia. Jednakże dalszym roz
wijaniem tej kwestii nie będziemy się tutaj zajmować.

Musimy teraz rozpatrzyć wypadek, kiedy nie odbywa się
rzeczywista akumulacja, tj. bezpośrednie rozszerzenie skali
produkcji, lecz kiedy część zrealizowanej wartości dodatkowej
gromadzi się przez czas dłuższy lub krótszy jako pieniężny
fundusz rezerwowy, aby przekształcić ją potem w kapitał pro
dukcyjny.
O ile pieniądze akumulujące się w taki sposób są pieniędz
mi dodatkowymi, sprawa jest sama przez się zrozumiała. Mo
gą one jedynie stanowić część dodatkowego złota, przywie
zionego z krajów produkujących złoto. Należy tu pamiętać,
że tęgo produktu krajowego, w zamian za który importowa
no to złoto, nie ma już w kraju. Wywieziono go za granicę
w zamian za złoto.
Jeżeli natomiast założymy, że w kraju jest nadal taka sa
ma ilość pieniędzy, to nagromadzone .i gromadzące się pie
niądze pochodzą z cyrkulacji; zmieniła się jedynie ich fun
kcja. Z pieniędzy cyrkulujących przekształciły się one w stop
niowo tworzący się utajony kapitał pieniężny.
Pieniądz, który się tu gromadzi, stanowi formę pieniężna
sprzedanego towaru, a mianowicie formę pieniężną tej części
jego wartości, która dla posiadacza towaru jest wartością do
datkową. (Zakłada się tutaj, że system kredytowy nie istnie
je). Kapitalista, który nagromadził owe pieniądze, sprzedał
pro tamto, nie kupując.
Jeżeli będziemy rozpatrywali tę operację jako zjawisko
cząstkowe, to nie wymaga ona żadnych wyjaśnień. Część ka
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pitalistów zatrzymuje pewną ilość pieniędzy uzyskanych ze
sprzedaży swego produktu, nie kupując za nie produktu 'na
rynku. Natomiast inna część kapitalistów przekształca w pro
dukt wszystkie swe pieniądze oprócz stale powracającego ka
pitału pieniężnego niezbędnego do prowadzenia przedsiębior
stwa. Część produktu, który rzucono ma rynek, a który jest 'no
sicielem wartości dodatkowej, składa się ze środków produk
cji bądź też z realnych elementów kapitału zmiennego, z nie
zbędnych środków utrzymania. Może więc służyć (niezwłocz
nie do rozszerzenia produkcji. N ie założyliśmy bowiem bynaj
mniej, że jedna część kapitalistów gromadzi kapitał pieniężny,
podczas gdy druga ich część całą swą wartość dodatkową spo
żywa; założyliśmy tylko, że jedni akumulują w formie pie
niężnej, tworzą utajony kapitał pieniężny, podczas gdy drudzy
akumulują rzeczywiście, tzn. rozszerzają skalę produkcji, rze
czywiście powiększają swój kapitał -produkcyjny. Istniejąca
ilość pieniędzy czyni zadość potrzebom -cyrkulacji nawet wte
dy, kiedy na zmianę jedna część kapitalistów gromadzi pie
niądze, podczas gdy druga rozszerza skalę produkcji, i ma od
wrót. Poza tym gromadzenie pieniędzy po jednej strome mo
że się odbywać również bez gotówki, przez samo tylko gro
madzenie wierzytelności.
Trudność natomiast powstaje wtedy, kiedy zakładamy, że
akumulacja kapitału pieniężnego nie jest zjawiskiem cząstko
wym, lecz powszechnym, obejmującym całą klasę kapitali
stów. W myśl naszego założenia - powszechne i wyłączne pa
nowanie -produkcji kapitalistycznej - poza kapitalistami nie
ma w ogóle żadnej innej klasy oprócz klasy robotniczej. To
wszystko, co kupuje klasa robotnicza, równa się sumie jej
płacy roboczej, równa się sumie kapitału zmiennego wyłożo
nego przez całą klasę kapitalistów. Pieniądze te wpływają
z powrotem klasie kapitalistów dzięki temu, że sprzedaje ona
klasie robotniczej swój produkt. N a skutek tego kapitał zmien
ny przybiera znowu formę pieniężną. Przypuśćmy, że suma
kapitału zmiennego, tj. kapitału zmiennego rzeczywiście za
stosowanego w ciągu roku, a nie wyłożonego tylko ma ten
czas, równa się x X 100 f. szt. Okoliczność, że do wyłożenia
w ciągu roku tej zmiennej wartości kapitałowej służy - zależ
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nie od szybkości obrotu - większa lub mniejsza suma pienię
dzy, nie ma znaczenia dla rozpatrywanej obecnie sprawy. Za
ten kapitał w wysokości x X 100 f. szt. klasa kapitalistów ku
puje pewną masę siły roboczej, czyli wypłaca zarobki pewnej
liczbie robotników - pierwsza transakcja. Za tę samą sumę
robotnicy kupują u kapitalistów pewną ilość towarów, tym
samym suma x X 100 f. szt. wpływa z powrotem do rąk ka
pitalistów - druga transakcja. I to pow tarza się nieustannie.
A więc suma x X 100 f. szt. nigdy nie daje klasie robotniczej
możności kupna tej części produktu, która stanowi kapitał
stały, nie mówiąc już o tej części, która stanowi wartość do
datkową klasy kapitalistów. Z a kwotę x X 100 f. szt. robot
nicy mogą zawsze kupić jedynie część wartości produktu spo
łecznego równającą się tej części wartości, która reprezentuje
wartość wyłożonego kapitału zmiennego.
Jeżeli abstrahujemy od wypadku, kiedy ta powszechna aku
mulacja pieniądza .nie wyraża nic innego, jak tylko podział
dodatkowo importowanego kruszcu szlachetnego między róż
nych kapitalistów indywidualnych, niezależnie od tego, jaka
jest proporcja podziału, to powstaje pytanie, w jaki tedy spo
sób cała klasa kapitalistów może akumulować pieniądze?
Wszyscy kapitaliści musieliby sprzedawać część swego pro
duktu, nic w zamian nie kupując. Nie ma w tym absolutnie
nic zagadkowego, że wszyscy oni posiadają pewien określony
fundusz pieniężny, który wrzucają do cyrkulacji, wydatkując
go jako środek cyrkulacji na potrzeby swej konsumpcji, i że
każdy z nich znów otrzymuje z powrotem z cyrkulacji pewną
część tego funduszu. Ale wówczas ów fundusz pieniężny ist
nieje właśnie jako fundusz cyrkulacji, utworzony przez prze
kształcenie wartości dodatkowej w pieniądz, a bynajmniej
nie jako utajany kapitał pieniężny.
Jeżeli na sprawę spojrzymy tak, jak się ona ma w rzeczy
wistości, wówczas okaże się, że utajany kapitał pieniężny,
który gromadzi się d o późniejszego użytku, składa się:
1.
Z depozytów w bankach; suma pieniężna, którą bank
rzeczywiście rozporządza, jest stosunkowo nieznaczna. Kapi
tał pieniężny gromadzi się tu jedynie nominalnie. W rzeczy
wistości gromadzi się tu roszczenia pieniężne, które tylko dla
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tego mogą przekształcać się w pieniądz (jeżeli w ogóle prze
kształcają się kiedykolwiek w pieniądz), że powstaje równo
waga pomiędzy pieniędzmi, które się wycofuje z banku, a pie
niędzmi, które się deponuje. Stosunkowo nieznaczna tylko
kwota znajduje się w banku w postaci pieniądza.
2. Z papierów państwowych. Nie są one w ogóle kapitałem,
lecz tylko ro szczeniami do rocznego produktu narodu.
3. Z akcji. Jeżeli nie ma się tu do czynienia z oszukańczy
mi machinacjami, akcje stanowią tytuły posiadania rzeczywis
tego kapitału, należącego do jakiejś spółki, oraz przekaz na
wartość dodatkową, którą corocznie przynosi ten kapitał.
W e wszystkich tych wypadkach nie odbywa się gromadze
nie -pieniędzy, to bowiem, co występuje po jednej stronie jako
gromadzenie kapitału pieniężnego, występuje po drugiej stro
nie jako nieustanne, rzeczywiste wydatkowanie pieniędzy. Czy
-pieniądze wydatkuje ta osoba, do której one należą, czy też
inna, jej dłużnik, nie zmienia to postaci rzeczy.
N a bazie produkcji kapitalistycznej tworzenie skarbu samo
w sobie nie jest nigdy celem, lecz wynikiem bądź zastoju
w cyrkulacji - kiedy większa niż zwykle ilość pieniędzy przy
biera formę skarbu - bądź nagromadzenia uwarunkowanego
Obrotem, bądź też wreszcie: skarb jest tylko tworzeniem ka
pitału pieniężnego - na razie w formie utajonej - którego
przeznaczeniem jest funkcjonować jako kapitał produkcyjny.
Jeżeli zatem po jednej stronie pewną część wartości dodat
kowej, zrealizowanej w postaci pieniądza, wycofuje się z cyr
kulacji i gromadzi w postaci skarbu, to jednocześnie inna
część wartości dodatkowej przekształca się nieustannie w ka
pitał produkcyjny. Z wyjątkiem wypadku, kiedy wśród klasy
kapitalistów dokonuje się podział dodatkowych kruszców
szlachetnych, nagromadzanie w fermie pieniężnej nigdy nie
następuje jednocześnie we wszystkich punktach.
Wszystko, co dotyczy innych części produktu rocznego, do
tyczy również, tej części produktu rocznego, która reprezentuje
wartość dodatkową w formie towarowej. Cyrkulacja tej części
wymaga pewnej sumy pieniędzy. Ta suma pieniędzy zupełnie
tak samo należy do klasy kapitalistów jak produkowana
w ciągu roku masa towarowa, która stanowi wartość dodat
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kową. Sama klasa kapitalistów wrzuca, ją początkowo do cyr
kulacji. Ulega ona wciąż na nowo podziałowi między kapita
listów za pośrednictwem samej cyrkulacji. Część tej sumy, jak
to w ogóle bywa przy cyrkulacji monet, zatrzymuje się to
w tym, to w innym punkcie, gdy tymczasem inna część nie
ustannie cyrkuluje. N ie zmienia wcale postaci rzeczy okolicz
ność, że w celu utworzenia kapitału pieniężnego pewną część
tych pieniędzy gromadzi się umyślnie.
Pominięto tu takie wydarzenia w dziedzinie cyrkulacji jak
zagarnięcie przez jednego kapitalistę części wartości dodat
kowej, a nawet kapitału innego kapitalisty, na skutek czego
następuję jednostronna akumulacja i centralizacja zarówno
kapitału pieniężnego, jak i produkcyjnego. Tak np. część zdo
bytej wartości dodatkowej, akumulowana przez .kapitalistę
A jako kapitał pieniężny, może być częścią wartości dodatko
wej kapitalisty B, która to część nie wpływa do niego z po
wrotem.

ROZDZIAŁ DZIEWIĘTNASTY *5

Wcześniejsze sposoby ujm owania zagadnienia
1. Fizjokraci
W „Tableau E conomique" Quesnay pokazuje w ogólnych
zarysach, w jaki sposób określonej wartości roczny wytwór
produkcji narodowej ulega za pośrednictwem cyrkulacji ta
kiemu podziałowi, że przy innych warunkach nie zmienionych
może się odbywać jego prosta reprodukcja, tj. (reprodukcja
w takiej samej skali. Punktem wyjścia okresu produkcji są
z natury rzeczy zbiory ostatniego roku. Niezliczone indywi
dualne akty cyrkulacji ujmowane są od razu w ich charakte
rystycznym społecznym ruchu masowym - w cyrkulacji odby
wającej się między wielkimi, określonymi funkcjonalnie eko
nomicznymi klasami społecznymi. Nas interesuje tutaj nastę
pująca sprawa: część produktu globalnego - która podobnie
jak każda inna jego część stanowi jako przedmiot użytku no
wy wynik pracy minionego roku - jest zarazem tylko nosiciel
ką starej wartości kapitałowej, ukazującej się na nowo w ta
kiej samej formie naturalnej. Część ta nie cyrkuluje, lecz po
zostaje w ręku swych producentów, klasy farmerów, aby znów
rozpocząć u nich służbę w roli kapitału. D o tej stałej części
kapitałowej produktu rocznego Quesnay zalicza także nie
które elementy, które do niej nie należą; trafia wszakże w sed
no sprawy, a to dlatego, że granice jego horyzontu każą mu
widzieć w rolnictwie jedyną sferę, w której zastosowana pra
ca ludzka produkuje wartość dodatkową, a więc z kapitali
stycznego punktu widzenia - jedyną rzeczywiście produkcyjną
sferę. Ekonomiczny proces reprodukcji, niezależnie od swego
specyficznie społecznego charakteru, splata się zawsze w tej
33 O d tą d ręk o p is V I I I.
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dziedzinie (w rolnictwie) z naturalnym procesem reprodukcji.
Najzupełniej oczywiste warunki tego naturalnego procesu
reprodukcji rzucają snop światła na warunki owego ekono
micznego procesu reprodukcji i chronią przed zamętem myś
lowym, który jest jedynie następstwem złudnych pozorów wy
wołanych przez cyrkulację.
Etykieta systemu tym między innymi różni się od etykietek
innych artykułów, że wprowadza w błąd nie tylko nabywcę,
lecz często również i sprzedawcę. Sam Quesnay i jego najbliżsi
uczniowie wierzyli w swój szyld feudalny, podobnie jak wie
rzą weń dotychczas nasi uczeni bakałarze. W rzeczywistości
jednak system fizjokratów jest pierwszym systematycznym
ujęciem produkcji kapitalistycznej. Przedstawiciel kapitału
przemysłowego - klasa farmerów - kieruje całym życiem
ekonomicznym. Rolnictwo prowadzone jest w sposób kapitali
styczny, tj. jako wielkie przedsiębiorstwo kapitalistycznego
farmera; ten, kto bezpośrednio uprawia ziemię, jest robotni
kiem najemnym. Produkcja wytwarza nie tylko przedmioty
użytku, lecz również ich wartość, a siłą napędową produkcji
jest uzyskiwanie wartości dodatkowej, która rodzi się w sferze
produkcji, a nie w sferze cyrkulacji. Wśród trzech klas, które
występują jako reprezentanci społecznego procesu reprodukcji
odbywającego się za pośrednictwem cyrkulacji, ten, kto bez
pośrednio wyzyskuje pracę „produkcyjną”, producent w arto
ści dodatkowej, kapitalistyczny farmer, odróżnia się od tych,
którzy ją sobie po prostu przywłaszczają P1'.
Kapitalistyczny charakter systemu fizjokratów wywołał prze
ciwko temu systemowi opozycję jeszcze w okresie jego rozkwi
tu. Występowali przeciwko niemu z jednej strony Linguet
i Mably, z drugiej zaś - obrońcy wolnej drobnej własności
ziemskiej.

Fakt, że A. Smith w analizie procesu reprodukcji uczynił
krok w stecz80, uderza tym bardziej, że poza tym spotykamy
38 „ K a p i t a ł ” , t. I , w y d . 2 , s tr. 6 1 2 , o d sy ła c z 32 *.
* P a trz to m 23 n in . w y d ., s tr . 704. - R e d . p r z e k l. p o lsk .

444

R o zd zia ł 19. W cześn iejsze sposoby ujm ow ania zagadnienia

u niego nie tylko dalsze rozwinięcie trafnych wywodów Ques
naya - np. uogólnienie jego [Quesnaya] „avances primitlyes"
w pojęciach kapitału „trwałego” i „obrotowego” 87 - lecz gdzie
niegdzie przejawy całkowitego nawrotu do błędów fizjokra
tów. Aby np. udowodnić, że farmer produkuje większą w ar
tość niż jakikolwiek inny rodzaj kapitalistów, Smith powia
da:
„Ż ad en k a p ita ł rów ny co do w ielkości kapitałow i farm era nie uru 
cham ia w iększej odeń ilości pracy produkcyjnej. P racow nikam i pro d u k 
cyjnymi farm era są nie tylko robotnicy folw arczni, ale i bydło robocze.
{Przyjem ny kom p lem en t d la p aro b k ó w 1} Co w ięcej, w rolnictw ie przy
ro d a -pracuje w espół z człow iekiem , a choć praca jej nic n ie k o sztu 
je, to jed n ak p ro d u k t tej pracy m a wartość ta k sam o ja k p ro d u k t pra
cy najbardziej ko szto w n ych ro b o tn ikó w . W ydaje się, że najw ażniejsze
prace w rolnictw ie m ają nie tyle pow iększyć płodność przyrody, choć i to
także osiągają, ile skierow ać jej siły ku tem u, by w ytw arzała rośliny
N ajpożyteczniejsze dla człow ieka. Często pole porośnięte jeżyną i gło
giem m oże rodzić ró w n ą ilość roślin, jak najlepiej u p raw ian a w innica
lub p o le zbożow e. C zęsto sadzenie i u p raw a reguluje raczej niż w zbu
dza aktyw ną p łodność p rzy ro d y ; a gdy w ykona się całą pracę z nimi
zw iązaną, to zaw sze p rzy ro d a m usi w ykonać w iększą część tej pracy.
R obotnicy p rzeto zatru d n ien i w rolnictw ie i bydło robocze (!) nie tyl
ko od tw arzają, jak to się dzieje w przypadku ro botników przem ysło
wych, w arto ść rów ną ich w łasnej konsum pcji czy też rów ną kapitało w i,
który im d aje pracę w raz z zyskam i w łaściciela, lecz od tw arzają znacz
nie w iększą w artość. S praw iają oni, że oprócz reprodukcji k a p ita łu far
m era z całym zyskiem o d tego k a p ita łu odtw arza się regularnie rentę
w łaściciela ziem i. R en tę tę m ożna uw ażać za p ro d u k t tych sił przyrody,
k tóre w łaściciel ziem i wypożycza farm erow i. R e n ta ta jest w iększa lub
m niejsza w zależności o d przypuszczalnej w ielkości tych sił, czyli, inny
m i słowy, zależnie o d teg o , ja k a jest przypuszczalnie n atu raln a lub osiąg

87 R ó w n ie ż

i

tu ta j

u to ro w a li

T a r g o t, k tó ry częściej

mu

d ro g ę

ju ż n iż Q u e s n a y

n ie k tó rz y

f iz jo k ra c i,

i in n i fiz jo k ra c i u ży w a

p rz e d e

w szy stk im

sło w a C ap ital z a 

m ia s t a v a n c c s i jeszcze b a rd z ie j n iż o n i u to ż s a m ia a v an ces lu b c a p ita u x w ła ścic ie li
m a n u fa k tu r i fa rm e ró w . N p . :
d o b n ie

ja k

ta m c i”

k a p ita łó w i t d . ”

(w ła ś c ic ie le

* ,O n i”

(fa rm e rz y , t j.

m a n u fa k tu r)

fa rm e rz y k a p ita lis ty c z n i)

„ p o w in n i

o trz y m y w a ć

o p ró cz

„po

zw ro tu

(T u rg o t, „ O e u v r e s ” , w y d . D a ir e , P a ry ż 1844, to m I , s tr. 40).
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n ię ta dzięki k u ltu rze urodzajność ziem i. G d y odliczy się czy też pokryje
w szystko to , co m ożna uw ażać za dzieło człow ieka, to w ted y reszta, jaka
pozostaje, jest dziełem przyrody. R zadko kiedy wynosi ona mniej niż
jed n ą czw artą, a często więcej niż jedną trzecią całego p ro d u k tu . N i
gdy rów na ilość pracy produkcyjnej w łożona w przem ysł nie m ogłaby
spow odow ać ta k w ielkiej reprodukcji. W przem yśle przy ro d a nic dzia
ła w cale, w szystko robi człow iek, a w ielkość reprodukcji musi być zaw 
sze p ro p o rcjo n aln a do siły czynników , które jej dokonują. T a k w ięc k a 
p itał w łożony w rolnictw o nie tylko urucham ia w iększą ilość pracy p ro 
dukcyjnej niż jak ik o lw iek rów ny m u kap itał w przem yśle, lecz rów nież
do d aje w stosunku do uruchom ionej przez siebie ilości pracy pro d u k 
cyjnej znacznie w iększą w artość do rocznego p ro d u k tu ziem i i pracy
kraju, do realnego b ogactw a i dochodu m ieszkańców ” [„B ad an ia nad
natu rą i przyczynam i bogactw a n aro d ó w ” , księga II, rozdz. 5, str. 461 —
462],

W księdze II, rozdz. 1 [wyd. polsk. str. 345] A. Smith mó
wi :
„ C a la w artość nasion jest tak że kap itałem trw ałym ” .

A więc tutaj kapitał = wartości .kapitałowej; istnieje ona
w formie „trwałej”.
„C hociaż [w artość nasion] krąży ciągle tam i z pow rotem pom iędzy
polem a spichrzem , nie zm ienia jed n ak nigdy w łaściciela, a zatem w łaś
ciw ie nie cyrkuluje. F arm er osiąga z niej zysk nie przez sprzedaż, lecz
przeto to , że ich ilość się pow iększa” (str. 186 [345]).

Ograniczoność polega tu na tym, że Smith nie dostrzega,
choć dostrzegł to już Quesnay, iż ponowne ukazanie się war
tości kapitału stałego w odnowionej formie jest ważnym mo
mentem procesu reprodukcji, lecz widzi w tym jeszcze jedną
tylko ilustrację - i na domiar błędną - ustalonej przez siebie
różnicy pomiędzy kapitałem obrotowym a trwałym. - Gdy
Smith tłumaczy „avances primitives" i „avances annuelles”
przez „fixed Capital” [kapitał trwały] i „circulating Capital”
[kapitał obrotowy], krok naprzód polega na stosowaniu ter
minu „kapitał"; pojęcie to uogólnia on i uniezależnia od „rol
niczej” sfery zastosowania, na którą fizjokraci zwracali szcze
gólną uwagę; krok zaś wstecz polega na tym, że różnicę mię
446
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dzy kapitałem „trwałym” a „obrotowym” ujmuje on i zacho
wuje jako różnicę decydującą.
II.
1.

Jego

A dam Smith

ogólny

punkt

widzenia

W księdze 1, rozdz. 6. str. 42 [wyd, polsk. str. 65.] A. Smith
mówi:
„W każdym społeczeństw ie cenę każdego to w aru stanow i ostatecznie
jed n a z tych części składow ych lub w szystkie trzy razem ; w każdym
zaś społeczeństw ie posuniętym w rozw oju w szystkie trzy w m niejszym
lub w iększym stopniu w chodzą w skład ceny ogrom nej w iększości to 
w aró w ” 88; b ąd ź też, ja k to brzm i dalej, str. 43 [6 7 ]: ,,płaca, zysk i ren
ta to trzy p ierw o tn e źró d ła w szelkiego dochodu i w szelk ie j w artości w y 
m ie n n e j" .

Niżej zastanowimy się dokładniej nad tą teorią A. Smitha
0 „częściach składowych ceny towarów” czy też „wszelkiej
wartości wymiennej”. - Dalej czytamy:
„Z auw ażyliśm y, że skoro ta k się rzecz ma z każdym poszczególnym
tow arem w ziętym z osobna, to podobnie być m usi ze w szystkim i to w a 
ram i, w ziętym i łącznie, k tó re składają się na całkow ity roczny p ro d u k t
ziem i i pracy jakiegoś kraju. C ałkow ita cena lub w artość w ym ien n a te 
go rocznego p ro d u k tu musi się sprow adzać do tych samych trzech części
1 musi być ro zd zielo n a pom iędzy różnych m ieszkańców k raju b ąd ź jako
w ynag ro d zen ie za p racę, b ąd ź jako z y sk z k ap itału , b ądź też jako ren
ta g ru n to w a” (księga II, rozdz. 2, str. 190 [353]).

Gdy więc A. Smith sprowadził w ten sposób zarówno cenę
każdego towaru wziętego z osobna, jak i „całkowitą cenę lub
58
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ró w ” , p rzy ta c za m y n a s tę p u ją c y u s tę p , w k tó ry m

„ c e n a o g ro m n e j w ięk szo ści to w a 

sam A . S m ith w y ja ś n ia , co sło w a

te zn a cz ą . N a p rz y k ła d w c en ę ryby m o rsk iej n ie w c h o d z i r e n ta , lecz ty lk o p ła c a ro 
b ocza i z y sk ; w c en ę Scotch p e b b le s w ch o d zi ty lk o p ła c a ro b o cz a : ,, W pew n y ch o k o 
l i cach Szkocji g a rs tk a b ie d a k ó w z a jm u je s ię z b ie ra n ie m n a w y b rzeżu m o rsk im ró żn o 
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k ą im z a to p ła c i s z lifie rz , s ta n o w i ty lk o p ła c ę za ich p r a c ę ; n ic s k ła d a ją się n a
n ią a n i r e n ta , a n i z y sk ” (k się g a I , ro zd z . 6, s tr . 66).

441

D z ia ł I I I ■ R ep ro d u kcja i 'cyrkulacja globalnego ka p ita łu społecznego

wartość wymienną... rocznego produktu ziemi i pracy jakie
goś kraju” do trzech źródeł dochodu: dla robotnika najemnego,
kapitalisty i właściciela ziemskiego - do płacy roboczej, zy
sku i renty gruntowej, to jednak musiał drogą okólną prze
mycić element czwarty, mianowicie element kapitału. Osiąga
przez to odróżnienie dochodu brutto od dochodu netto.
„D o ch ó d

bru tto

wszystkich m ieszkańców

w ielkiego

kraju

obejm u

je całko w ity roczny p ro d u k t ich ziem i i pracy. C zystym dochodem jest
to, co p ozostaje d la nich p o odliczeniu k o sztó w zachow ania k apitału,
po pierw sze ka p ita łu trw ałego, po w tóre -

o b ro to w e g o ; alb o inaczej

k>, co bez uszczerbku d la swego k ap itału m ogą oni zaliczyć do zaso
bów przeznaczonych n a b ezp o średnią konsum pcję, czyli w ydać na w łas
ne utrzym anie, w ygody i rozryw ki. A w ięc ich bogactw o rzeczyw iste nie
zależy rów nież od dochodu b ru tto , lecz od dochodu czystego” (tam że,
str. 190 [3 5 4 ]).

Nasuwa to nam następujące uwagi:
1. A. Smith rozpatruje tu niewątpliwie jedynie reprodukcję
prostą, nie zaś reprodukcję w skali rozszerzonej, czyli akumu
lację; mówi tylko o wydatkach ma zachowanie (maintaining)
funkcjonującego kapitału. Dochód „netto” równa się tej czę
ści produktu rocznego - społeczeństwa czy też kapitalisty in
dywidualnego - która może wejść w skład „funduszu kon
sumpcyjnego”, lecz wielkość tego funduszu nie powinna usz
czuplać funkcjonującego kapitału (encroach upon Capital).
A więc pewnej części wartości produktu, zarówno indywidu
alnego, jak i społecznego, nie można sprowadzić ani do płacy
roboczej, ani też do zysku lub renty gruntowej, lecz jedynie
do kapitału.
2. A. Smith wymiguje się od swej własnej teorii za pomocą
gry 6łów, przez wprowadzenie różnicy między gross a net
revenue, między dochodem brutto a netto. W zamian za
kapitał zużyty w produkcji kapitalista indywidualny, jak i ca
ła klasa kapitalistów, czyli tak zwany naród, otrzymuje pro
dukt towarowy, którego wartość - można ją wyrazić w pro
porcjonalnych częściach samego produktu - zastępuje, z jednej
strony, wydatkowana wartość kapitałową, a więc stanowi do
chód, a jeszcze bardziej dosłownie reyenue (revenu - imiesłów
448
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czasownika revemir, powracać), lecz notabene Capital revenue,
czyli powrót kapitału; z drugiej zaś strony, części składowe
wartości, które „ulegają podziałowi między różnych miesz
kańców kraju, czy to jako płaca za ich pracę, czy to jako
zysk od ich kapitału, czy też jako renta od ich własności
ziemskiej” - co w życiu codziennym nazywa się dochodem.
Z tego wynika, że wartość całego produktu - czy to gdy
chodzi o kapitalistę indywidualnego, czy też o cały kraj stanowi czyjś dochód; jest to jednak z jednej strony dochód
od kapitału, z drugiej zaś strony odmienne od tego dochodu
„reyenue”. A więc to, co usunięto przy rozkładaniu wartości
towaru na jej części składowe, wprowadza się z powrotem
tylnym wejściem - korzystając z dwuznaczności wyrazu „revenue”. Jednakże „otrzymywać z powrotom” można tylko takie
części składowe wartości produktu, które już w nim istnieją.
Aby kapitał mógł wrócić jako dochód, trzeba kapitał uprzed
nio wydatkować.
A. Smith powiada d a le j:
„N ajn iższa zw ykła stopa zysku musi zaw sze być nieco wyższa niż
to, co w ystarcza, by w yrów nać przypadkow e straty, na jakie narażone
jest każd e użycie k ap itałó w . T a w łaśnie nadw yżka stanow i czysty zysk,
czyli zysk n e tto ” .

{Jakiż kapitalista przez słowo zysk rozumie nieodzowne
nakłady kapitałowe?}
v
„T o , co nazyw am y zyskiem bru tto , zaw iera często nie tylko ową
nadw yżkę,' lecz i część przeznaczoną na pokrycie owych nie przew idzia
nych stra t” (księga I, rozdz. 9, str. 72 [124]).

Ale znaczy to tylko, że część wartości dodatkowej, ujmo
wana jako część zysku brutto, musi stanowić fundusz ubez
pieczeniowy produkcji. Ten fundusz ubezpieczeniowy powstaje
z części pracy dodatkowej, która o tyle produkuje bezpośred
nio kapitał, tj. fundusz przeznaczony na reprodukcję. Co się ty
czy wydatku na „zachowanie” kapitału trwałego itp. (patrz
ustępy przytoczone wyżej), to zastąpienie skonsumowanego ka
pitału trwałego nowym nie stanowi żadnego nowego nakładu
kapitału, lecz jest jedynie odtworzeniem dawnej wartości kapi29 - M a rk s , E n g e ls - D z ie ła t. 24
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talowej w nowej formie. Co się zaś tyczy kosztów remontu
kapitała trwałego, które A. Smith zalicza również do kosztów
zachowania, to wchodzą one w cenę wyłożonego kapitału.
Okoliczność, że kapitalista nie musi od razu lokować tej
części kapitału, że lokuje ją w czasie funkcjonowania kapitału
jedynie stopniowo i w miarę potrzeby i że może dokonywać
tego z już zgarniętego zysku, w niczym nie zmienia źródła
tego zysku. Część składowa wartości, z której zysk ten po
chodzi, w&kazuje tylko na to, że robotnik dostarcza pracy
dodatkowej zarówno ma fundusz ubezpieczeniowy, jak i ma
fundusz remontowy.
A. Smith opowiada mam dalej, że z dochodu netto, czyli
z dochodu w specyficznym znaczeniu, należy wyłączyć cały
kapitał trwały, a także całą tę część kapitału obrotowego,
której wymaga zachowanie i remont kapitału trwałego, jak
i jego odnawianie, faktycznie więc cały kapitał, który nie
ma takiej formy maturalnej, aby móc wejść <do funduszu kon
sumpcyjnego.
„ Je st rzeczą jasną, że całkow ity koszt utrzym ania k ap itału trw ałego
.trzeb a wyłączyć z czystego dochodu społeczeństw a. A ni m ateriały, k tó
rych trzeb a koniecznie, by utrzym ać użyteczne m aszyny i n arzędzia p ro 
dukcji... ani też p ro d u k ty pracy niezbędnej do n ad a n ia tym m ateriałom
w łaściw ej form y nigdy nie m ogą w chodzić w skład dochodu czystego.
C o p raw d a, cena -tej pracy może w chodzić w sk ła d czystego dochodu,
gdyż robotnicy tu zatru d n ien i m ogą um ieszczać całą w artość swych płac
w zasobach przeznaczonych n a bezpośrednią konsum pcję. A le przy in
nych rodzajach pracy do zasobów tych w chodzi zarów no cena” jtj. pła
ca robocza za tę p ra c ę ) „ja k i p ro d u k ty pracy” jw których się ta praca
u cieleśn iaj ,:ceqa w chodzi do zasobów robotników , p rodukty sobów

innych ludzi,

których

środki utrzym ania,

do za

w ygody i rozryw ki

zw iększają się dzięki pracy tych ro b o tn ik ó w ” (księga II, rozdz. 2, str,
190, 191 [354]).

A. Smith natknął się tu na bardzo ważne rozróżnienie mię
dzy robotnikami zatrudnionymi w produkcji środków produk
cji a tymi, którzy zatrudnieni są w bezpośredniej produkcji
środków konsumpcji. Wartość produktu towarowego robot
ników pierwszej kategorii zawiera składnik równający się su.450
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mie płac roboczych, tj. wartości tej części kapitału, którą
wydatkowano na kupno siły roboczej; ta część wartości ist
nieje fizycznie jako pewna ilość środków produkcji wytwo
rzonych przez tych robotników. Pieniądze otrzymane przez
nich tytułom płacy roboczej stanowią dla nich dochód, lecz
praca ich ani d la nich samych, ani też dla kogokolwiek in
nego nie wytworzyła produktów, które nadawałyby się do
konsumpcji. A więc same te produkty nie są elementem owej
części produktu rocznego, 'przeznaczonej na społeczny fundusz
konsumpcyjny, w którym jedynie może realizować się „czysty
dochód”. A. Smith zapomniał dodać w tym miejscu, że to,,
co dotyczy płac roboczych, stosuje się również do tego skład
nika wartości środków produkcji, który jako wartość dodat
kowa stanowi, w postaci kategorii zysk i renta, dochód
(w pierwszej kolejności) kapitalisty przemysłowego. Również
te składniki wartości istnieją w formie środków produkcji,
w formie przedmiotów nie nadających się do konsumpcji; do
piero po ich spieniężeniu można za nie pobrać odpowiadającą
ich cenie ilość środków konsumpcji, wytworzonych przez ro
botników drugiej kategorii, i przenieść ją do funduszu kon
sumpcji indywidualnej właścicieli owych środków produk
cji. Tym bardziej więc A. Smith powinien był dostrzec, żę
ta część wartości wyprodukowanych w ciągu raku środków
produkcji, która równa się wartości środków produkcji fun
kcjonujących w tej sferze produkcji - środków produkcji słu
żących do wytwarzania środków produkcji - a zatem część
wartości równająca się wartości zastosowanego tutaj kapitału
stałego absolutnie nie może być częścią składową wartości
stanowiącej dochód, i to nie tylko z powodu formy natural
nej, w której część ta istnieje, lecz także z powodu wykony
wanej przez nią funkcji kapitału.
Gdy chodzi o robotników drugiej kategorii, którzy bezpo
średnio wytwarzają środki konsumpcji, twierdzenia A. Smit!i
nie są zupełnie ścisłe. Powiada on mianowicie, że w takich
dziedzinach pracy do funduszu bezpośredniej konsumpcji
wchodzą (go to) zarówno cena pracy jak i produkt:
„cena" (to znaczy p ien iąd ze otrzym ane jako p łaca robocza) „w ch o 
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dzi do zasobów ro b o tn ikó w , p ro d u k ty - do zasobów innych lu d zi (that
of o th er peo p le), k tórych środki utrzym ania, w ygody i rozryw ki zw ięk
szają się dzięki pracy tych ro b o tn ik ó w ” [księga II, roadz. 2, str. 355],

Ale robotnik nie może żyć z „ceny” swej pracy, z pieniędzy,,
fetóre otrzymuje jako płacę roboczą; realizuje on te pieniądze,
kupując za nie środki konsumpcji; te zaś mogą częściowo
składać się z tych gatunków towarów, które on sam wypro
dukował. Z drugiej strony jego własny produkt może należeć
do kategorii produktów, które wchodzą wyłącznie do kon
sumpcji tych, którzy wyzyskują pracę.
Po całkowitym wyłączeniu w ten sposób kapitału trwałego
z „dochodu netto” społeczeństwa A. Smith ciągnie dalej:
„Jeżeli w ięc cały koszt zachow ania k ap itału trw ałego m usi nieod
zow nie być w yłączony z czystego dochodu społeczeństw a, spraw a p rzed 
staw ia się inaczej, gdy id zie o koszty zachow ania k ap itału
wego.

obroto

S pośród czterech części, z których składa się k a p itał obrotow y, a k tó
rymi są : pien iąd z, żywność, m ateriały i w yroby gotow e, trzy ostatnie,
0 czym była już m ow a, ujm uje się regularnie z tego k ap itału i przenosi
bądź do k ap itału trw ałeg o społeczeństw a, b ądź też do zasobów p rze
znaczonych n a b ezpośrednią konsum pcję. T a część d ó b r konsum pcyjnych,
k tó ra nie zo staje zużyta n a
w

całości

do

zasobów

zachow anie k ap itału

przeznaczonych

na

trw ałego, w chodzi

bezpośrednią

konsum pcję

1 stanow i składow ą część czystego dochodu społeczeństw a. T a k w ięc
zachow anie tych trzech części k ap itału obrotow ego nie ujm uje z czy
stego dochodu społeczeństw a ani trochę więcej p ro d u k tu rocznego po
n ad to , co jest konieczne d la zachow ania k ap itału trw ałeg o ” (księga II,
rozdz. 2, str. 191, 192 [356, 3 57]).

Jest to po prostu tautologia, gdy się utrzymuje, że ta część
kapitału obrotowego, która nie służy do produkcji środków
produkcji, wchodzi do produkcji środków konsumpcji, a więc
do owej części produktu rocznego, która ma stanowić fun
dusz konsumpcyjny społeczeństwa. Ważne jest jednak to, co
następuje bezpośrednio potem :
„ K a p ita ł obrotow y społeczeństw a różni się p o d tym w zględem od ta 
kiego sam ego k ap itału jed n o stki. K a p ita ł obrotow y jednostki nie może
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w ogóle stać się częścią jej czystego dochodu, gdyż dochód ten m ogą
stanow ić jedynie zyski z k ap itału . Jak k o lw iek jed n ak k ap itał obrotow y
każdego poszczególnego człow ieka jest częścią k ap itału społeczeństw a,
do k tó reg o człow iek te n należy, to n ie w ynika stąd w cale, ab y nie
m ógł on w żadnym p rzy p ad k u stać się rów nież częścią czystego docho
du społeczeństw a. Chociaż bow iem wszystkich d ó b r w sklepie kupca
bynajm niej nie m ożna zaliczyć do jego w łasnych zasobów , zarezerw ow a
nych d la bezpośredniej konsum pcji, to jed n ak m ożna je zaliczyć do ta 
kich zasobów innych ludzi, którzy czerpiąc dochody z innych funduszów
m ogą reg u larn ie zw racać kupcow i w artość tych d ó b r w raz z zyskiem ,
n ie zm niejszając w ten sposób ani k ap itału sw ego, ani też k ap itału k u p 
ca” (tam że [tam że]).

Dowiadujemy się więc, że:
1. Podobnie jak kapitał trwały oraz potrzebny do jego re
produkcji (o funkcjonowaniu Smith zapomina) i zachowania
kapitał obrotowy, tak też funkcjonujący w produkcji środ
ków konsumpcji kapitał obrotowy każdego indywidualnego
kapitalisty jest zupełnie wyłączony z jego dochodu netto, na
który mogą się składać wyłącznie jego zyski. Znaczy to, że
tej części produktu towarowego kapitalisty indywidualnego,
która zastępuje jego kapitał, nie można rozłożyć na części skła
dowe wartości, które stanowią jego dochód.
2. K apitał obrotowy każdego kapitalisty indywidualnego
stanowi część kapitału obrotowego społeczeństwa, tak samo
jak każdy indywidualny kapitał trwały.
3. K apitał obrotowy społeczeństwa, mimo że jest tylko su
mą indywidualnych kapitałów obrotowych, cechuje charak
terystyczna właściwość, odróżniająca go od kapitału obroto
wego każdego kapitalisty indywidualnego. K apitał obrotowy
kapitalisty indywidualnego nie może nigdy stanowić części
jego dochodu; natomiast część obrotowego kapitału społeczeń
stwa (ta mianowicie, która składa się ze środków konsumpcji)
może jednocześnie stanowić część dochodu społeczeństwa, czyli
jak S:mith mówił przedtem, nie musi ona koniecznie zmniej
szać dochodu netto społeczeństwa o część produktu rocznego.
To, co A. Smith nazywa tu kapitałem obrotowym, składa się
w rzeczywistości z produkowanego w ciągu roku kapitału to
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warowego, który kapitaliści produkujący środki konsumpcji
wrzucają w ciągu raku do cyrkulacji. Cały ten ich roczny
produkt towarowy składa się z artykułów nadających się do
konsumpcji i dlatego stanowi fundusz, w którym realizują
się lub oa który zostają wydatkowane dochody netto społe
czeństwa (łącznie z płacami roboczymi). Zamiast przytaczać
jako przykład towary znajdujące się w sklepie kupca detalicz
nego, A. Smith powinien był przytoczyć jako przykład masy
produktów zmagazynowane w składach kapitalistów przemy
słowych.
Gdyby więc A. Smith połączył w jedną całość owe frag
menty myśli, -które narzucały mu się przedtem przy rozpatry
waniu reprodukcji tego, co nazywa kapitałem trwałym, i -na
rzucają -mu się teraz przy rozpatrywaniu reprodukcji tego,
co nazywa kapitałem obrotowym, to doszedłby do następu
jących wyników:
I. Roczny produkt społeczny składa się z dwóch działów:
pierwszy obejmuje środki produkcji, drugi - środki konsump
cji; każdy z tych działów -należy rozpatrywać z osobna.
II. Łączna wartość tej części produktu rocznego, która skła
da się ze środków produkcji, dzieli się w sposób następujący:
jedna część wartości stanowi jedynie -wartość środków pro
dukcji zużytych na sporządzenie tych środków produkcji,
a więc jest to jodynie wartość kapitałowa, która zjawia się
z powrotem w odnowionej formie; druga część równa się
wartości kapitału wydatkowanego na siłę roboczą, czyli równ;J
się sumie płac roboczych uiszczonych przez kapitalistów tej
dziedziny produkcji. Wreszcie trzecia część wartości stanowi
źródło zysków - z rentą gruntową włącznie - kapitalistów
przemysłowych tej kategorii.
Pierwsza część składowa - według A. Smitha: zreprodu
kowana cześć kapitału trwałego wszystkich zastosowanych
w tym pierwszym dziale kapitałów indywidualnych - jest
„oczywiście wyłączona i nie może nigdy stanowić części do
chodu netto” czy to -kapitalisty indywidualnego, czy też spo
łeczeństwa. Funkcjonuje ona stale jako kapitał, nigdy jako
dochód. Pod tym względem „kapitał trwały” jakiegokolwiek
kapitalisty indywidualnego -nie różni się niczym od trwałego
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kapitału społeczeństwa. Jednakże inne części -wartości składa
jącego się ze środków produkcji rocznego produktu społeczeń
stwa - części wartości, które przeto również istnieją w postaci
odpowiednich ilości tych środków produkcji - stanowią wpra
wdzie jednocześnie dochody wszystkich osób uczestniczących
w tej produkcji: płace robotników, zyski i rentę kapitalistów,
ale dla społeczeństwa nie stanowią one dochodu, lecz kapitał,
mimo że roczny produkt społeczeństwa składa się tylko z su
my produktów kapitalistów indywidualnych należących do te
go społeczeństwa. Najczęściej już z samej swej natury mogą
one funkcjonować tylko jako środki produkcji, a nawet te
z nich, które mogłyby w razie potrzeby funkcjonować jako
środki konsumpcji, przeznaczone są do tego, żeby w nowej
produkcji służyć jako materiały surowe lub pomocnicze. Funk
cjonują jako takie - a więc jako kapitał - jednakże nie
w ręku tych, którzy je wytwarzają, lecz w ręku tych, którzy
je stosują, a mianowicie:
III.
W ręku kapitalistów działu drugiego, którzy bezpo
średnio wytwarzają środki konsumpcji. Te środki produkcji
zastępują im kapitał zużyty ma produkcję środków konsumpcji
(w tej mierze, w jakiej kapitał ten nie wymienia się na siłę ro
boczą, a więc nie stanowi sumy płac robotników tego drugiego
działu), podczas gdy ten zużyty kapitał, który w formie środ
ków konsumpcji znajduje się teraz w ręku produkujących je
kapitalistów, z kolei stanowi - ze społecznego punktu widze
nia - fundusz konsumpcyjny, w którym kapitaliści i robotnicy
działu pierwszego realizują swoje dochody.
Gdyby A. Smith kontynuował analizę aż do tego punktu,
niewiele by już brakowało do rozwiązania całego problemu.
Znajdował się o krok od tego, zauważył już bowiem, że okreś
lone części wartości jednego rodzaju kapitałów towarowych
(środków produkcji), z których składa się globalny produkt
roczny społeczeństwa, stanowią wprawdzie dochód dla in
dywidualnych robotników i kapitalistów zajętych w ich pro
dukcji, nie stanowią jednak części składowej dochodu społe
czeństwa; natomiast część wartości kapitałów towarowych
drugiego rodzaju (środków konsumpcji) stanowi wprawdzie
wartość kapitałową d la jej indywidualnych właścicieli - ka
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pitalistów zajętych w tej sferze lokaty kapitału - jest jednak
tylko częścią składową dochodu społecznego.
2 powyższego wynika już wszakże:
Po pierwsze: Chociaż kapitał społeczny równa się tylko su
mie kapitałów indywidualnych, a przeto roczny produkt to
warowy (czy też kapitał towarowy) społeczeństwa równa się
także sumie produktów towarowych tych kapitałów indywi
dualnych; chociaż więc podział wartości tow aru na jej części
składowe, który daje się zastosować do każdego indywidual
nego kapitału towarowego, musi się także dać zastosować
i w ostatecznym wyniku -rzeczywiście stosuje się d o kapitału
całego społeczeństwa, to jednak w łącznym społecznym pro
cesie reprodukcji owe części składowe występują w odmienne/
formie.
Po wtóre: Nawet ina gruncie reprodukcji prostej odbywa
się nie tylko produkcja płacy roboczej (kapitału zmiennego)
i wartości dodatkowej, lecz również bezpośrednia produkcja
nowej stałej wartości kapitałowej, mimo że dzień roboczy
składa się tylko z dwóch części: z jednej, podczas której
robotnik odtwarza kapitał zmienny, w rzeczywistości produ
kuje ekwiwalent niezbędny do zakupu jego siły roboczej, oraz
z drugiej, w ciągu której produkuje on wartość dodatkową
(zysk, rentę itp). - Mianowicie dzienna praca, wydatkowa
na ma reprodukcję środków produkcji - praca, której w ar
tość rozkłada się na płacę roboczą i wartość dodatkową realizuje się w nowych środkach produkcji, które zastępują
stałą część kapitału wydatkowaną na produkcję środków kon
sumpcji.
Główne trudności, których przeważną część pokonaliśmy
już w dotychczasowym wykładzie, nastręczają się przy roz
patrywaniu nie akumulacji, lecz reprodukcji prostej. Toteż,
gdy chodzi o ruch rocznego produktu społeczeństwa oraz o re
produkcję tego produktu za pośrednictwem cyrkulacji, zarów
no A. Smith (księga II), jak i wcześniej Quesnay (Tableau
Economiąue) brali za punkt wyjścia reprodukcję prostą.
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2.

Smithowski

podział
v

w artości
m

+

w y m i e n n e j

na

W myśl dogmatu A. Smitha cena czy też. wartość wymienna
(exchangeable value) każdego poszczególnego towaru - a więc
również wszystkich towarów stanowiących łącznie roczny pro
dukt społeczeństwa (Smith słusznie zakłada wszędzie, że ist
nieje produkcja kapitalistyczna) - składa się z trzech części
(component parts), czyli rozpada się na (resolves itself in to):
płacę roboczą, zysk i rentę. Powyższy dogmat można sprowa
dzić do tego, że wartość towaru = v + m, tj. równa się w ar
tości wyłożonego kapitału zmiennego plus wartość dodatkowa.
N a to zaś, aby sprowadzić w ten sposób zysk i rentę do
wspólnej wielkości, którą oznaczamy literą m, mamy wy
raźne zewolenie A . Smitha; świadczą o tym przytoczone
niżej cytaty, w których pomijamy na razie wszystkie punkty
uboczne, a zwłaszcza wszelkie pozorne lub rzeczywiste odchy
lenia od dogmatu, według którego wartość towaru składa się
wyłącznie z elementów oznaczonych przez nas Jako v + m.
W manufakturze:
„W arto ść p rzeto , jak ą ro b o tn ik d o d aje do m ateriałów , ro zp ad a się...
n a dw ie części, z których jed n a pokryw a jego płacę, druga zaś - zyski
p racod aw cy o d całej sum y w yłożonej przezeń na m ateriały i płace”
(księga I, rozdz. 6, sfcr. 40, 41 [62]). „C hoć p raco d aw ca d aje ro b o tn ik o 
wi płacę, w rzeczywistości jed n ak nic go to nie kosztuje, gdyż w artość
płacy w raca się zazw yczaj w raz z zyskiem w postaci przyrostu w artości
p rzedm io tu , w k tó ry ro b o tn ik w k ład a p racę” (księga II, rozdz. 3, str.
221 [417]).

Część kapitału (stock) wykłada się na
„u trzy m an ie p racow ników produkcyjnych, a gdy spełni d lań ” {przedsię
biorcy} „funkcje k ap itału , staje się d la tych pracow ników dochodem ”
(księga II, rozdz. 3, str. 223 [4 2 0]).

W cytowanym przed chwilą rozdziale A. Smith powiada
wy sążnie:
„O stateczn ie cały roczny p ro d u k t ziem i i pracy każdego kraju... dzie’5
się... z n atu ry rzeczy n a dw ie części. Je d n ą z nich, często w iększą, prze
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znacza się w pierw szym rzędzie na odtw orzenie .kapitału, czyli zastą
pienie w ycofanych z k a p itału środków żywności, m ateriałów i w yrobów
gotow ych, druga część tw orzy dochód, który p rzy p ad a alb o właścicielow i
k ap itału jako zysk z k ap itału , albo jakiejś innej osobie jako renta grun
to w a ” (księga II, rozdz. 3, str. 222 [419, 420]).

Tylko jedna część kapitału, jak nas A. Smith informował
przedtem, stanowi zarazem dochód dla kogoś, ta mianowicie,
którą wyłożono na kupno pracy produkcyjnej. Część ta kapitał zmienny - najpierw spełnia w ręku przedsiębiorcy
i na jego korzyść „funkcję kapitału”, a potem „stanowi do
chód” samych robotników produkcyjnych. K apitalista prze
kształca część swej wartości kapitałowej w siłę roboczą i tym
samym w kapitał zmienny; jedynie dzięki temu przekształce
niu nie tylko ta część kapitału, lecz cały jego 'kapitał funkcjo
nuje jako (kapitał przemysłowy. Robotnik - sprzedawca siły
roboczej - otrzymuje jej wartość w formie płacy roboczej.
W jego ręku siła robocza jest tylko towarem nadającym się
do sprzedaży, towarem, z którego sprzedaży on żyje i który
stanowi dlatego jedyne źródło jego dochodu; w charakterze
kapitału zmiennego siła robocza funkcjonuje wyłącznie w ręku
swego nabywcy, kapitalisty, a samą cenę jej kupna kapitalista
wykłada jedynie pozornie, gdyż robotnik już wcześniej dostar
czył mu jej wartość.
,
Gdy więc A. Smith pokazał nam w ten sposób, że wartość
produktu manufaktury = v + m (gdzie m = zyskowi kapita
listy), powiada on, że w rolnictwie robotnicy oprócz
„w artości rów nającej się ich w łasnej konsum pcji czy też rów nej k ap i
tałow i, k tó ry im daje p racę” {kapitałow i zm iennem u^ „w raz z zyska
mi k a p italisty ” - a więc „oprócz reprodukcji k ap itału farm era z całym
zy sk ie m od tego k ap itału , od tw arza... regularnie rentę w łaściciela zie
m i” (księga II, rozdz. 5, str. 243 [4611).

Okoliczność, że renta przechodzi d o rąk właściciela ziem
skiego, jest dla zagadnienia, które roztrząsamy, nieistotna.
Zanim przejdzie do jego rąk, musi ona znajdować się w rę
kach farmera, tzn. w rękach kapitalisty przemysłowego. Za
nim stanie się dla kogokolwiek dochodem, musi stanowić
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część składową wartości produktu. A więc zarówno renta,
jak i zysk są u samego A. Smitha jedynie częściami składo
wymi wartości dodatkowej, które robotnik produkcyjny nie
ustannie reprodukuje jednocześnie ze swą własną płacą robo
czą, tzn. z wartością kapitału zmiennego. Zarówno renta, jak
i zysk są tedy częściami wartości dodatkowej m i w ten spo
sób u A. Smitha eona wszystkich towarów dzieli się na v + m.
Dogmat, według którego cena wszystkich towarów (a więc
również cena rocznego produktu kowarowego) dzieli się na
płacę roboczą plus zysk plus renta gruntowa - dogmat ten w
przewijającej się tu i ówdzie ezoterycznej części dzieła Smitha
przybiera już taką formę, że wartość każdego towaru, a prze
to także wartość rocznego towarowego produktu społeczeń
stwa = v + m = wartości kapitałowej, wyłożonej na siłę ro
boczą i reprodukowanej wciąż przez robotników, plus wartość
dodatkowa, którą robotnicy dołączają poprzez swą pracę.
Końcowy ten wniosek A. Smitha ujawnia nam zarazem patrz niżej - źródło dokonanej przez niego jednostronnej ana
lizy części składowych, na które da się rozłożyć wartość towa
rowa. Okoliczność, że te części składowe stanowią zarazem
różne źródła dochodu dla różnych klas funkcjonujących w pro
dukcji, nie ma jednak nic wspólnego ani z określeniem wiel
kości każdej z tych poszczególnych części składowych, ani też
z granicą sumy ich wartości.
Kiedy Smith powiada:
„P łaca, zysk i ren ta to ttzy p ierw otne źródła w szelkiego dochodu
i wszelkiej w artości w ym iennej. K ażdy inny dochód pochodzi ostatecz
nie z jednego z tych źró d eł” (księga I, rozdz. 6, str. 43 [67]),

to mamy tu nagromadzenie najrozmaitszych quid pro quo.
1.
Wszyscy członkowie społeczeństwa, którzy nie uczestni
czą bezpośrednio w reprodukcji - bez względu na to, czy pra
cują, czy nie - mogą swój udział w rocznym produkcie towa
rowym, a więc swe środki konsumpcji, otrzymywać tylko z rąk
tych klas, którym produkt ten przede wszystkim przypada:
z rąk robotników produkcyjnych, kapitalistów przemysłowych
i właścicieli ziemskich. O tyle dochody ich pochodzą materialiter [materialnie] z płacy roboczej (robotników produkcyj
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nych), zysku oraz renty gruntowej i dlatego występują wobec
owych dochodów pierwotnych jako dochody pochodne. Z dru
giej wszakże strony odbiorcy owych w tym znaczeniu pochod
nych dochodów otrzymują je dzięki swej społecznej funkcji
króla, klechy, profesora, nierządnicy, żołdaka itp., co pozwala
im uważać te funkcje za pierwotne źródła ich dochodów.
2. - i tu zabawny błąd A. Smitha osiąga swój punkt kul
minacyjny. Zaczął on od trafnego określenia części składowych
wartości towaru i sumy iłowo wytworzonej wartości uciele
śnionej w t}rch częściach i następnie od dowodzenia, że części
te stanowią taką samą ilość różnych źródeł dochodu 39; potem
zaś, kiedy wyprowadził w ten sposób dochody z wartości, po
stępuje wręcz odwrotnie - i to pozostaje już jego dominującą
koncepcją - przekształca mianowicie dochody z „części skła
dowych” (component parts) w „pierwotne źródła... wszelkiej
wartości wymiennej”. Tym samym otworzył on na oścież drzwi
teoriom wulgarnej ekonomii (por. naszego Roschera).

3.

Stała

część

kapitału

Zobaczymy teraz, za pomocą jak ich czarów A. Smith usiłu
je usunąć z wartości towaru stałą część wartości kapitałowej.
„ W cenie zboża, n a przykład, jed n a część opłaca rentę w łaściciela
ziem i” [księga I, rozdz. 6, str. 65].

Pochodzenie tej części składowej wartości tak samo nie ma
nic wspólnego z okolicznością, że otrzymuje ją właściciel ziemi
i że stanowi ona d la niego dochód w formie renty, jak pachodzenie innych części składowych wartości nie ma nic wspól
nego z tym, że jako zysk i płaca robocza stanowią źródła do
chodu.
„ D ru g a [część idzie na] płace robocze lub utrzym anie najem ników ”
59
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| i sp rzęż aju ! - d o d aje Sm ith} „używ anych przy produkcji, trzecia zaś zyski dzierżaw cy. T e trzy części bezpośrednio lub

ostatecznie zdają

się” 40 {see m - rzeczywiście zdają się} „stanow ić całkow itą cenę zboża” .

Cała ta cena, tzn. jej wielkość, zupełnie nie zależy od tego,
że dzieli się ją między trzy rodzaje osób.
„M ógłby kto sądzić, że p o trzeb a jeszcze części czw artej na to, by od
tw orzyć k ap itał dzierżaw cy, czyli by w ynagrodzić za zużycie sprzężaju
i innych narzęd zi gospodarskich. T rzeb a jed n ak pam iętać, że cena każ
dego n arzęd zia gospodarskiego, takiego np. jak koń roboczy, składa
się z tak ich samych trzech części: z renty za ziem ię, k tó ra go w yho
dow ała, z pracy przy chow ie i dozorze oraz z zysków dzierżaw cy, który
wyłożył z góry i ren tę za ziem ię, i w ynagrodzenie za tę pracę. C hociaż
w ięc cena zboża pokryw a zarów no cenę, jak i koszt utrzym ania konia,
to przecież cała ta cena bezpośrednio lub ostatecznie ro zk ład a się na
te sam e trzy części: rentę, p racę” {Sm ith m a tu na myśli płacę robo
czą} „i zysk” (księga I, rozdz. 6, str. 42 [65]).

Oto dosłownie wszystko, co A. Smith przytacza na uzasad
nienie swej zdumiewającej doktryny. Dowód jego polega po
prostu na powtórzeniu samego twierdzenia. Przyznaje on np.,
że cena zboża składa się nie tylko z v + m , lecz również z ce
ny środków produkcji zużytych na produkcję zboża, a więc
z wartości kapitałowej, którą dzierżawca wydatkował nie na
siłę r ob oczą. Jednakże, powiada Smith, ceny wszystkich tych
środków produkcji rozkładają się z kolei, podobnie jak cena
zboża, na v Ą- m \ A. Smith zapomina tylko d o d ać: prócz tego
rozkładają się także na cenę środków produkcji zużytych na
ich własną produkcję. Odsyła on nas od jednej gałęzi produk
cji do drugiej, a od tej drugiej znowu do trzeciej. Twierdze
nie, że cala cena towarów rozkłada się „bezpośrednio” lub
„ostatecznie” (ultimately) na u + m, w tym tylko wypadku
4# A b s tra h u je m y tu c a łk o w ic ie o d te g o , ż e p rz y k ła d A d a m a b y ł sz cz e g ó ln ie n ie fo rtu n n y . W a rto ś ć z b o ż a d la te g o ty lk o ro z p a d a s ię n a p ła c ę ro b o cz ą , zysk i re n tę ,
ż e k a rm ę z je d z o n ą p rz e z z w ie rz ę ta ro b o cze t r a k tu je s ię ja k o p ła c ę ty ch z w ie rz ą t, s a 
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nie byłoby czczym wykrętom, gdyby udowodniono, że pro
dukty towarowe, których cena rozkłada się bezpośrednio na
c (cena zużytych środków produkcji) + v + m, są ostatecznie
kompensowane przez produkty towarowe, które całkowicie za
stępują owe „zużyte środki produkcji”, a które - w przeci
wieństwie do tamtych - sporządza się przez wydatkowanie
jedynie kapitału zmiennego, tzn. kapitału wyłożonego wyłącz
nie na siłę roboczą. W tedy cena tych produktów towarowych
równałaby się bezpośrednio v + m. A więc wtedy cenę tam
tych produktów towarowych, c + v + m, gdzie c figuruje jako
stała część kapitału, można by było też sprowadzić w końcu
do v + m. Sam A. Smith nie sądził, że tego rodzaju dowodu
dostarcza swym przykładem ze zbieraczami Scotch pebbles,
którzy zresztą według niego: 1. nie dostarczają żadnej war
tości dodatkowej, lecz produkują jedynie własną płacę robo
czą; 2. nie stosują środków produkcji (a przecież stosują je
także: w postaci koszy, worków i innego sprzętu do przeno
szenia kamyków).
Widzieliśmy już wyżej, że A. Smith sam później obala swą
własną teorię, nie zdając sobie jednak sprawy ze swych sprzecz
ności. Ich źródła należy się wszakże doszukiwać właśnie w je
go założeniach naukowych. Kapitał wymieniony na pracę pro
dukuje wartość większą od swej własnej wartości. W jaki spo
sób? W taki, powiada A. Smith, że robotnicy podczas proce
su produkcji nadają obrabianym przez siebie przedmiotom
wartość, która oprócz ekwiwalentu ich własnej ceny kupna za
wiera wartość dodatkową (zysk i rentę) przypadającą nie im,
lecz tym, którzy stosują ich pracę. To jednak jest wszystko,
czego dokonują i mogą dokonać robotnicy. Co dotyczy pracy
przemysłowej jednego dnia, stosuje się też do pracy, którą ca
ła klasa kapitalistów uruchamia w ciągu roku. Dlatego też
globalna masa nowej wartości, wytworzonej w sikali społecznej
w ciągu roku, da się rozłożyć tylko na v + tn, na ekwiwalent,
którym robotnicy zastępują wartość kapitałową, wydatkowa
ną w postaci ich własnej ceny kupna, oraz na dodatkową w ar
tość, którą muszą oni ponadto dostarczać swemu najemcy.
Jednakże oba te elementy wartości towarów stanowią zara
zem źródła dochodu różnych klas uczestniczących w repro4(2
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dukcji: pierwszy - płacę roboczą, dochód robotników; dru
gi - wartość dodatkową, której jedną część kapitalista prze
mysłowy zatrzymuje dla siebie w formie zysku, drugą zaś od
stępuje jako rentę, dochód właściciela ziemskiego. Skąd by
więc miała się wziąć jeszcze jedna część składowa wartości,
skoro nowa wartość wytworzona w ciągu roku nie zawiera in
nych elementów prócz v + m } Mamy tu do czynienia z re
produkcją prostą. Skoro cała suma pracy rocznej rozkłada się
na pracę potrzebną do reprodukcji wartości kapitałowej wy
łożonej na siłę roboczą i na pracę potrzebną do stworzenia
wartości dodatkowej, skąd by się tu w ogóle miała wziąć
jeszcze praca na produkcję wartości kapitałowej wyłożonej nie
n a siłę roboczą?
Sprawa przedstawia się w sposób następujący:
1.
A. Smith określa wartość towaru przez ilość pracy, którą
robotnik najemny dodaje (adds) do przedmiotu pracy. Po
wiada dosłownie: ,,do materiałów”, ponieważ rozpatruje ma
nufakturę, która sama przetwarza już produkty pracy; nie
zmienia to jednak wcale postaci rzeczy. Wartość, którą ro
botnik dodaje (i to „adds” jest wyrażeniem Adama) do przed
miotu, wcale nie zależy od tego, czy przedmiot, do którego
dodaje się wartość, miał już sam przedtem wartość czy też nie.
Robotnik wytwarza więc nową wartość w formie towarowej.
Część tej nowo wytworzonej wartości jest, według A. Smitha,
ekwiwalentem płacy robotnika, określa ją więc wielkość w ar
tości jego płacy roboczej; w zależności od tego, czy płaca
boczą jest większa czy mniejsza, musi on dołączyć większą lub
mniejszą ilość pracy, aby wyprodukować lub zreprodukować
wartość równającą się wartości jego płacy roboczej. Z drugiej
jednak strony, poza granice zakreślone w ten sposób robotnik
dołącza jeszcze dalszą pracę, która tworzy wartość dodatkow ą
dla zatrudniającego go kapitalisty. Czy ta wartość dodatko
wa pozostaje w całości w ręku kapitalisty, czy też musi on ją
częściowo odstąpić osobom trzecim - nie zmienia to absolutnie
nic ani w jakościowym (że jest to w ogóle wartość dodatko
wa), ani też w ilościowym (w znaczeniu wielkości) charakte
rze wartości dodatkowej, dołączonej przez robotnika najem
nego. Jest ona wartością, podobnie jak każda inna część w ar
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tości produktu, wyróżnia się jednak tym, że robotnik nie otrzy
mał za nią ekwiwalentu ani też nie otrzyma go później; war
tość tę przywłaszcza sobie kapitalista bez ekwiwalentu. Łącz
ną wartość towaru określa ilość pracy wydatkowana przez ro
botnika na jego produkcję; jedną część tej łącznej wartości
określa to, że równa się ona wartości płacy roboczej, czyli sta
nowi jej ekwiwalent. Druga więc część, wartość dodatkowa,
jest siłą rzeczy również określona; równa się ona mianowicie
łącznej wartości produktu minus ta część jego wartości, która
stanowi ekwiwalent płacy roboczej; a zatem równa się nad
wyżce nowej wartości, wytworzonej przy produkcji towaru,
ponad ową zawartą w produkcie część wartości, która równa
się ekwiwalentowi płacy roboczej.
2.
To, co stosuje się do towaru wyprodukowanego w posz
czególnym przedsiębiorstwie przemysłowym przez każdego po
szczególnego robotnika, stosuje się też do rocznego produktu
wszystkich gałęzi produkcji wziętych łącznie. To, co dotyczy
dziennej pracy poszczególnego robotnika produkcyjnego, do
tyczy też całorocznej pracy wydatkowanej przez całą produk
cyjną klasę robotniczą. „Fiksuje” ona (wyrażenie Smitha) w
produkcie rocznym łączną wartość, określoną przez ilość pra
cy wydatkowanej w ciągu roku, i ta łączna wartość dzieli się
na dwie części: na część określoną przez tę ilość rocznej pra
cy, za pomocą której klasa robotnicza wytwarza ekwiwalent
swej rocznej płacy roboczej, w rzeczywistości - samą tę płacę
roboczą, oraz na drugą część, określoną przez dodatkową pra
cę roczną, za pomocą której klasa robotnicza wytwarza war
tość dodatkową dla klasy kapitalistów. Zawarta w produkcie
rocznym nowa wartość, wytworzona w ciągu roku, składa się
tedy z dwóch tylko elementów: z ekwiwalentu rocznej płacy
roboczej otrzymanej przez klasę robotniczą i z wartości do
datkowej dostarczonej w ciągu roku klasie kapitalistów. Ale
roczna płaca robocza stanowi dochód klasy robotniczej, rocz
na suma wartości dodatkowej - dochód klasy kapitalistów;
a zatem obie te części wartości reprezentują (i ten punkt w i
dzenia jest słuszny, gdy chodzi o reprodukcję prostą) odpo
wiednie udziały w rocznym funduszu konsumpcyjnym i w nim
się realizują. Tak więc nie ma już nigdzie miejsca na stałą
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wartość kapitałową, na reprodukcję kapitału funkcjonującego
w formie środków produkcji. A. Smith mówi jednak wyraźnie
we wstępie do swego dzieła, że wszystkie części wartości to
warowej, które funkcjonują jako dochód, pokrywają się z rocz
nym produktem pracy, przeznaczonym na społeczny fundusz
konsumpcyjny:
„ Z czego się sk ład ał dochód całości społeczeństw a, czyli jaki był
rodzaj owych zasobów , któ re... u różnych n aro d ó w dostarczały środ
ków n a ich coroczną konsum pcję - oto przed m io t rozw ażań tych pierw 
szych czterech ksiąg” (str. 12 [W stęp i p la n dzieła, str. 5, 6]).

A zaraz w pierwszym zdaniu wstępu czytamy:
..R oczna praca k ażdego n aro du jest funduszem , który zao p atru je go
w e w szystkie rzeczy... jak ie ten n a ró d rocznie konsum uje, a k tó re zaw 
sze stanow ią b ąd ź b ezpośredni p ro d u k t tej pracy, bądź też to, co n a 
byw a za ten p ro d u k t o d innych n a ro d ó w ” (str. 11 [tam że, str. 3]).

Otóż pierwszy błąd A. Smitha polega na tym, że stawia on
znak równości między wartością produktu rocznego a nową
wartością wytworzoną w ciągu roku. T a nowa wartość jest je
dynie produktem pracy wydatkowanej w ciągu roku, który
upłynął; wartość produktu rocznego zawiera ponadto wszyst
kie elementy wartości zużyte na wytworzenie produktu tocz
nego, ale wyprodukowane w roku poprzednim, a po części na
wet w latach jeszcze wcześniejszych: środki produkcji, których
wartość ukazuje się tylko ponownie - a których, gdy chodzi
o ich wartość, nie wyprodukowała ani też nie zreprodukowała
praca wydatkowana w ciągu ostatniego roku. Przez pomiesza
nie tych pojęć A. Smith gubi stałą część wartości produktu
rocznego. Samo to pomieszanie pojęć wynika z innego błędu,
który zawiera jego podstawowa koncepcja: nie dostrzega on
dwoistego charakteru samej pracy - pracy, która jako wyda
tkowanie siły roboczej tworzy wartość, a jako konkretna, uży
teczna praca tworzy przedmioty użytku (wartość użytkową).
Łączna suma towarów wytwarzanych w ciągu roku, a więc
globalny produkt roczny, jest produktem pracy użytecznej, któ
ra czynna była w ciągu ostatniego roku; wszystkie te towary
istnieją tylko dzięki temu, że zastosowaną społecznie pracę
30 - M a rk s, E n g e ls - D z ie ła t. 24
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wydatkowano w bardzo rozgałęzionym systemie różnych ro
dzajów pracy użytecznej; tylko dzięki temu w łącznej wartości
tych towarów zachowała się i z jawia się znów w nowej for
mie naturalnej wartość środków produkcji zużytych na ich
produkcję. Globalny produkt roczny jest tedy wynikiem pracy
użytecznej wydatkowanej w ciągu roku; jednakże w ciągu ro
ku wytworzono tylko część wartości produktu rocznego; czę
ścią tą jest nowa wartość wytworzona w ciągu roku, wartość,
która stanowi sumę pracy uruchomionej w ciągu roku.
Jeżeli więc A. Smith w dopiero co cytowanym miejscu po
wiada:
„R o czn a praca k ażdego n aro d u jest funduszem , k tó ry zao p atru je gow e w szystkie rzeczy... jak ie ten n aró d rocznie konsum uje” , itd .,

to ujmuje on rzecz jednostronnie; ujmuje ją wyłącznie z punk
tu widzenia pracy użytecznej, nadającej rzeczywiście tym wszy
stkim środkom utrzymania formę, w której są one zdatne do
spożycia. Zapomina jednak przy tym, że byłoby to niemożli
we bez współdziałania środków pracy i przedmiotów pracy,
pochodzących z lat ubiegłych, i że wobec tego „praca roczna”,
o ile tworzyła wartość, bynajmniej nie wytworzyła całej w ar
tości sporządzonego przez nią produktu; zapomina, że nowo
wytworzona wartość jest mniejsza od wartości produktu.
Jeżeli nie można A. Smithowi robić zarzutu z tego, że w
analizie tej nie posunął się dalej niż wszyscy jego następcy
(chociaż zalążek słusznego poglądu znajdował się już u fizjo
kratów), to trzeba jednak stwierdzić, że później gubi się on
w chaosie, i to głównie dlatego, że w ogóle jego „ezoterycz
ne” ujmowan ie wartości towarowej krzyżuje się wciąż z kon
cepcjami egzoterycznymi, które przeważnie biorą u niego gó
rę, mimo że dzięki instynktowi naukowemu odnajduje on od
czasu do czasu ezoteryczny punkt widzenia.

4.

K apitał

i

dochód

u

A.

Smitha

T a część wartości każdego towaru (a więc także produktu
rocznego), która stanowi jedynie ekwiwalent płacy roboczej,
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równa się kapitałowi wyłożonemu przez kapitalistę na płacę
roboczą, czyli równa się zmiennej części całego wyłożonego
przezeń kapitału. Tę część wyłożonej wartości kapitałowej ka
pitalista otrzymuje z powrotem za pośrednictwem nowo wy
tworzonej części wartości towaru, dostarczonego przez robo
tników najemnych. Bez względu na to, czy kapitalista wykła
da kapitał zmienny w tym sensie, że wypłaca pieniędzmi przy
padający robotnikowi udział w produkcie, który nie jest je
szcze gotowy do sprzedaży lub też jest już wprawdzie goto
wy, ale kapitalista jeszcze go nie sprzedał, czy też w tym sen
sie, że wypłaca pieniędzmi, które otrzymał już ze sprzedaży
towaru dostarczonego przez robotnika, lub antycypuje wpływ
tych pieniędzy za pomocą kredytu - we wszystkich tych wy
padkach kapitalista wydatkuje kapitał zmienny, który trafia
do rąk robotników w postaci pieniądza; z drugiej strony, we
wszystkich tych wypadkach kapitalista posiada ekwiwalent
kapitału zmiennego w postaci tej części wartości towarów,
w której robotnik na nowo wyprodukował przypadający mu
udział w łącznej wartości towarów, w której, innymi słowy,
wyprodukował wartość własnej płacy roboczej. Zamiast dać
robotnikowi tę część wartości w naturalnej formie jego wła
snego produktu, kapitalista wypłaca mu ją w pieniądzu. D la
kapitalisty więc zmienna część wyłożonej przezeń wartości ka
pitałowej istnieje teraz w formie towarowej, podczas gdy ro
botnik ekwiwalent za sprzedaną siłę roboczą otrzymał w formie pieniężnej.
Gdy zatem część kapitału wyłożonego przez kapitalistę,
przekształcona przez kupno siły roboczej w kapitał zmienny,
funkcjonuje w procesie produkcji jako przejawiająca się w
działaniu siła robocza i przez wydatkowanie tej siły zostaje na
nowo wyprodukowana w formie towarowej jako nowa war
tość, tj. zostaje zreprodukowana - mamy tu więc reprodukcję,
tzn. nową produkcję wyłożonej wartości kapitałowej! - ro
botni wvdatkuje wartość czy też cenę sprzedanej siły robo
czej na środki utrzymania, na środki reprodukcji swej siły ro
bocze. Kwota pieniężna równająca się kapitałowi zmienne
mu stanowi przychód robotnika, a więc jego dochód [revenue],
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który wpływa tylko dopóty, dopóki może on swą siłę roboczą
sprzedawać kapitaliście.
Towar robotnika najemnego - jego siła robocza - funkcjo
nuje jako towar tylko o tyle, o ile włączono go d o kapitału
należącego do kapitalisty, o ile funkcjonuje jako kapitał;
z drugiej strony kapitał należący do kapitalisty, wydatkowany
w postaci kapitału pieniężnego na kupno siły roboczej, funk
cjonuje jako dochód w ręku sprzedawcy siły roboczej, w rę
ku robotnika najemnego.
Splatają się tutaj różne procesy cyrkulacji i procesy produk
cji, których A. Smith nie rozgranicza.
Po pierwsze. Akty odnoszące się do procesu cyrkulacji: ro
botnik sprzedaje kapitaliście swój towar - siłę roboczą; pie
niądze, za które kapitalista ją kupuje, stanowią dla tego kapi
talisty pieniądze ulokowane w celu pomnożenia wartości,
a więc kapitał pieniężny; kapitału tego nie wydatkowano, lecz
go wyłożono. (N a tym polega rzeczywisty sens „wyłożonego
kapitału” - avance fizjokratów - zupełnie niezależnie od tego,
skąd sam kapitalista bierze pieniądze. Kapitalista uważa za
wyłożoną wszelką wartość, którą wydaje na potrzeby procesu
produkcji, niezależnie od tego, czy wydaje ją przedtem, czy
też post festum; wykłada się ją na sam proces produkcji).
Dzieje się tu to samo co przy każdej sprzedaży towarów:
sprzedawca oddaje wartość użytkową (w danym wypadku si
łę roboczą) i otrzymuje jej wartość (realizuje jej cenę) w pie
niądzu; nabywca oddaje swe pieniądze i otrzymuje w zamian
towar - w danym wypadku siłę roboczą.
Po drugie. N abyta siła robocza stanowi teraz w procesie
produkcji część funkcjonującego kapitału, a sam robotnik funkqonuje tu jedynie jako szczególna forma naturalna tego kapi
tału, różniąca się od tych jego elementów, które istnieją w for
mie naturalnej środków produkcji. W przebiegu procesu ro
botnik przez wydatkowanie swej siły roboczej dołącza do środ
ków produkcji, które przekształca w produkt, wartość równają
cą się wartości siły roboczej (pomijamy tu wartość dodatko
wą); reprodukuje tedy dla kapitalisty w formie towarowej tę
część jego kapitału, którą ten wyłożył mu lub ma mu wyłożyć
w postaci płacy roboczej; produkuje dla niego ekwiwalent tej
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części kapitału; produkuje więc d la kapitalisty kapitał, który
może on ponownie „wykładać” na kupno siły roboczej.
Po trzecie. Przy sprzedaży więc towaru część ceny uzyskanej
za towar zastępuje kapitaliście wyłożony przez niego kapitał
zmienny, co umożliwia mu ponowny zakup siły roboczej, ro
botnikowi zaś - ponowną jej sprzedaż.
Przy wszystkich aktach kupna i sprzedaży towarów —o ile
rozpatrujemy wyłącznie same te transakcje - jest rzeczą zupeł
nie obojętną, co zrobi sprzedawca z pieniędzmi uzyskanymi
za swój towar i co zrobi nabywca z zakupionymi przez siebie
przedmiotami użytku. O ile tedy chodzi o sam tylko proces
cyrkulacji, to jest rzeczą zupełnie obojętną, czy siła robocza
kupiona przez kapitalistę reprodukuje mu wartość kapitałową
i czy, z drugiej strony, pieniądze uzyskane ze sprzedaży siły
roboczej stanowią dochód dla robotnika. N a wielkość wartości
artykułu, którym handluje robotnik, jego siły roboczej, nie
wpływa ani okoliczność, że stanowi ona jego „revenue” [do
chód], ani też fakt, że użytkowanie przez nabywcę tego arty
kułu reprodukuje temu nabywcy wartość kapitałową.
Ponieważ wartość siły roboczej, tj. adekwatną cenę sprze
dażną tego towaru, określa ilość pracy niezbędna do jej re
produkcji, a samą tę ilość pracy określa tu ilość pracy, której
wymaga produkcja niezbędnych robotnikowi środków utrzy
mania, a więc ilość pracy nieodzowna do zachowania jego ży
cia - płaca robocza staje się dochodem, z którego robotnik
ma żyć.
Zupełnie błędne jest to, co utrzymuje A. Smith (str. 223
[420]):
„C zęść kapita łu , k tó rą w y k ład a się n a utrzym anie pracow ników p ro 
dukcyjnych... gdy spełni dlań [kapitalisty] funkcje k ap itału , staje się dla
tych pracow ników d o ch o d em ” .

Pieniądze, którymi kapitalista opłaca kupioną przez siebie
siłę roboczą „pełnią dla niego funkcję kapitału”, o ile włącza
on za ich pomocą siłę roboczą do rzeczowych części składo
wych swego kapitału i w ten sposób w ogóle umożliwia d o 
piero swemu kapitałowi funkcjonowanie w charakterze kapi
tału produkcyjnego. Należy tu odróżniać: siła robocza jest
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w ręku robotnika towarem, a nie kapitałem, i stanowi dla
niego dochód, dopóki może on powtarzać nieustannie jej sprze
daż; jako kapitał funkcjonuje ona po sprzedaży w ręku ka
pitalisty, podczas samego procesu produkcji. Siła robocza służy
tu w dwojaki sposób: w ręku robotnika jako towar, który
zostaje sprzedany według swej wartości; w ręku kapitalisty,
który ją kupił, jako siła produkująca wartość i wartość użyt
kową. Jednakże pieniądze, które robotnik otrzymuje od ka
pitalisty, otrzymuje on dopiero po oddaniu kapitaliście swojej
siły roboczej do użytkowania, po zrealizowaniu jej w war
tości produktu pracy. Kapitalista m a już tę wartość w ręku,
zanim jeszcze za nią zapłacił. A więc nie pieniądze funkcjo
nują tu dwukrotnie: najpierw jako forma pieniężna kapitału
zmiennego, a potem jako płaca robocza. Dwukrotnie funkcjo
nuje tu siła robocza: po raz pierwszy - jako towar, przy sprze
daży siły roboczej (gdy ustala się wysokość płacy roboczej,
pieniądz funkcjonuje jedynie jako idealny miernik wartości
i może się jeszcze wcale nie znajdować w ręku kapitalisty);
po raz wtóry — w procesie produkcji, w którym funkcjonuje
ona w ręku kapitalisty jako kapitał, tj. jako element tworzący
wartość użytkową i wartość. Siła robocza dostarczyła już w for
mie towarowej ów ekwiwalent, który m a być wypłacony ro
botnikowi, dostarczyła, zanim kapitalista wypłacił go robot
nikowi w formie pieniężnej. A zatem robotnik sam stwarza
fundusz, z którego kapitalista go opłaca. Ale to jeszcze nie
wszystko.
Pieniądze, które otrzymuje robotnik, wydatkuje on, aby za
chować swą siłę roboczą, a więc - jeżeli rozpatrywać klasę
kapitalistów i klasę robotniczą w ich powiązaniu - aby za
chować dla kapitalisty narzędzie, dzięki któremu jedynie mo
że on pozostawać kapitalistą.
Nieustanne kupno i sprzedaż siły roboczej uwiecznia tedy,
z jednej strony, siłę roboczą jako element kapitału, który wy
stępuje dzięki temu jako twórca towarów, przedmiotów użyt
ku posiadających wartość; ponadto dzięki temu część kapitału,
za którą kupuje się siłę roboczą, odtw arza się wciąż za po
mocą własnego produktu tej siły roboczej, a więc robotnik
sam tworzy nieustannie fundusz kapitałowy, z którego się go
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opłaca. Nieustanna sprzedaż siły roboczej staje się, z drugiej
strony, odnawiającym się wciąż źródłem utrzymania robotnika,
wobec czego jego siła robocza występuje jako zdolność spra
wiająca, że otrzymuje on dochód, z którego żyje. Dochód oz
nacza tu jedynie przyswajanie wartości w drodze nieustannie
powtarzającej się sprzedaży towaru (siły roboczej), przy czym
sianie owe wartości służą tylko do nieustannej reprodukcji
sprzedanego towaru. I o tyle A. Smith ma słuszność, gdy po
wiada, że ta część wartości produktu stworzonego przez same
go robotnika, za którą kapitalista daje mu ekwiwalent w for
mie płacy roboczej, staje się dla robotnika źródłem dochodu.
Okoliczność ta nie zmienia jednak ani istoty, ani wielkości tej
części wartości towaru, zupełnie tak samo, jak nie zmienia się
wartość środków produkcji na skutek tego, że funkcjonują one
jako wartości kapitałowe, i jak nie zmieniają się właściwości
i wielkość linii prostej na skutek tego, że stanowi ona podsta
wę trójkąta bądź też oś elipsy. Wartość siły roboczej pozostaje
określona niezależnie od wspomnianej okoliczności, tak jak
i wartość owych środków produkcji. Ta część wartości towaru
ani nie składa się z dochodu jako jednego z tworzących ją
samodzielnych czynników, ani też nie sprowadza się do docho
du. Aczkolwiek ta nowa wartość, którą robotnik wciąż repro
dukuje, jest dla niego źródłem dochodu, to jednak dochód
robotnika nie jest na skutek tego, odwrotnie, częścią składową
produkowanej przez niego nowej wartości. Wielkość wartości
jego dochodu jest określona przez wielkość wypłacanego mu
udziału w wytworzonej przez niego nowej wartości, a nie na
odwrót. F akt, że ta część nowej wartości stanowi jego dochód,
wskazuje jedynie na to, co się z nią staje, wskazuje na cha
rakter jej zastosowania, lecz tyle ma wspólnego z jej powsta
waniem, co z powstawaniem każdej innej wartości. Jeżeli wy
płacają mi co tydzień dziesięć talarów, to fakt, ze otrzymuję
co tydzień taki dochód, nie zmienia w niczym ani istoty war
tości dziesięciu talarów, ani też wielkości ich wartości. Podob
nie jak to się dzieje z każdym innym towarem, wartość siły
roboczej określona jest przez ilość pracy niezbędną do jej
reprodukcji; cecha charakterystyczna tego towaru (siły ro
boczej) polega na tym, że ową ilość pracy określa wartość
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niezbędnych środków utrzymania robotnika, czyli że równa
się ona pracy niezbędnej do reprodukcji warunków jego ży
cia. Ale cecha ta wcale nie jest bardziej charakterystyczna od
faktu, że wartość zwierzęcia pociągowego określona jest przez
wartość środków wyżywienia niezbędnych do jego zachowa
nia, tj. przez masę pracy ludzkiej niezbędnej do wyproduko
wania tych środków.
Przyczyną jednak całego tego zamieszania u A. Smitha jest
kategoria „revenue” [dochodu]. Różne rodzaje dochodów sta
nowią według niego „component parts”, części składowe wy
produkowanej w ciągu roku, wytworzonej na nowo wartości
towarowej, gdy tymczasem, odwrotnie, te dwie części, na które
ta wartość towarowa rozkłada się dla kapitalisty - ekwiwalent
jego kapitału zmiennego wyłożonego w formie pieniężnej przy
kupnie pracy oraz druga część wartości, która też do niego
należy, choć nic go nie kosztowała, wartość dodatkowa - są
źródłami dochodów. Ekwiwalent kapitału zmiennego wykłada
się ponownie na siłę roboczą i o tyle stanowi on dochód dla
robotnika w formie jego płacy roboczej; drugą część - w ar
tość dodatkową - ponieważ nie służy ona kapitaliście do
zastąpienia wyłożonego kapitału, kapitalista może wydatko
wać na środki konsumpcji (niezbędne i zbytkowne), może
spożyć jako dochód, zamiast przekształcić ją w wartość kapi
tałową jakiegokolwiek rodzaju. Przesłanką tego dochodu jest
sama wartość towarowa, a jej części składowe różnią się dla
kapitalisty w tej tylko mierze, w jakiej stanowią bądź ekwi
walent za, bądź też nadwyżkę ponad wyłożoną przezeń zmien
ną wartość kapitałową. Obie te części składają się wyłącznie
z siły roboczej wydatkowanej podczas produkcji towarów,
uruchomionej w procesie pracy. Składają się one z wydatku,
nie zaś z dochodu lub revenue - składają się z wydatku pracy.
Po tym quid pro quo, w którym dochód staje się źródłem
wartości towaru zamiast tego, by wartość towaru była źród
łem dochodu, wartość towaru występuje teraz jakby „złożona”
z różnych rodzajów dochodu; każdy z nich jest określony nie
zależnie od pozostałych, a suma wielkości wartości tych do
chodów określa łączną wartość towaru. Nasuwa się jednak
pytanie: w jaki sposób określa się wartość każdego z tych
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dochodów, które mają być źródłami wartości towaru? W wy
padku płacy roboczej można to uczynić, gdyż płaca robocza
jest wartością odpowiedniego towaru, siły roboczej, tę zaś
(podobnie jak wartość każdego innego towaru) można okreś
lić za pomocą pracy niezbędnej d o reprodukcji tego towaru.
Jak jednak określić wartość dodatkową lub raczej, według
A. Smitha, dw ie jej formy, zysk i rentę gruntową? Wszystko
kończy się tutaj na czczej gadaninie. A. Smith bądź ujmuje
płacę roboczą i wartość dodatkową (czy też płacę roboczą
i zysk) jako części, z których składa się wartość towaru czy
też cena, bądź znów, a częstokroć robi to niemal jednym
tchem, ujmuje je jako części, na które „rozkłada się” (resolves itself) cena towaru; to jednak oznacza, przeciwnie, że
wartość towaru jest czymś, co dane jest najpierw, i że różne
części tej danej już wartości przypadają w formie różnych
dochodów różnym osobom uczestniczącym w procesie pro
dukcji. Nie jest to bynajmniej równoznaczne z twierdzeniem,
że wartość składa się z tych trzech „części składowych”. Jeżeli
określę długość trzech różnych linii prostych, każdą z nich
oddzielenie, a potem z tych trzech linii jako z „części składo
wych” utworzę czwartą linię prostą, równającą się sumie dłu
gości tamtych trzech, to procedura ta nie będzie bynajmniej
taka sama, jak w wypadku, gdybym, na odwrót, miał przed
sobą określoną linię prostą i dla jakichś celów podzielił ją,
poniekąd „rozłożył” , na trzy różne części. W pierwszym wy
padku długość linii zmienia się nieodzownie wraz ze zmia
ną długości trzech linii, których sumę stanowi; w drugim
wypadku długość trzech części linii jest z góry ograniczona
przez to, że stanowią one części linii, której długość jest już
dana.
W rzeczywistości zaś, jeżeli będziemy się trzymać tego, co
w wywodach A. Smitha jest słuszne, a mianowicie tego, że
wytworzona przez pracę roczną nowa wartość zawarta w ro
cznym produkcie towarowym społeczeństwa (podobnie jak
w każdym poszczególnym towarze bądź też w produkcie dzien
nym, tygodniowym itp. ) równa się wartości wyłożonego kapi
tału zmiennego (tj. części wartości przeznaczonej ponownie
na kupno siły roboczej) plus wartość dodatkowa, którą 473

D z ia ł III. R ep ro d u kcja i cyrkulacja globalnego ka p ita łu społecznego

przy reprodukcji prostej i innych warunkach nie zmienionych
- kapitalista może zrealizować w przedmiotach swej kon
sumpcji indyw idualnej; jeżeli, dalej, będziemy pamiętali, że
Smith nie odróżnia pracy, która tworzy wartość, stanowi wy
datkowanie siły roboczej, od pracy, która tworzy wartości
użytkowe, czyli którą wydatkuje się w użytecznej, celowej
formie - to cała koncepcja Smitha sprowadzi się do tego,
co następuje: wartość każdego towaru jest produktem pracy;
a więc jest nim również wartość produktu pracy rocznej, czyli
wartość rocznego społecznego produktu towarowego. Ponie
waż jednak wszelka praca rozkłada się na 1. niezbędny czas
pracy, w ciągu którego robotnik reprodukuje tylko ekwiwa
lent kapitału wyłożonego na kupno jego siły roboczej, i 2. pra
cę dodatkową, za pomocą której dostarcza on kapitaliście war
tość, nie otrzymując od niego w zamian ekwiwalentu, tj.
dostarcza kapitaliście wartość dodatkową, to wszelka wartość
towarowa może się rozkładać tylko na te dwie różne części
składowe i koniec końców stanowi jako płaca robocza do
chód klasy robotniczej, a jako wartość dodatkowa - dochód
klasy kapitalistów. Co się zaś tyczy stałej wartości kapitało
wej, tj. wartości środków produkcji zużytych na wytworzenie
produktu rocznego, to wprawdzie nie można powiedzieć (prócz
frazesu, że kapitalista dolicza ją nabywcy przy sprzedaży swe
go towaru), w jaki sposób wartość ta dostaje się do wartości
nowego produktu, ale zważywszy, że środki produkcji same
są produktem pracy, ta część wartości może koniec końców ultimately - również składać się tylko z ekwiwalentu ka
pitału zmiennego i z wartości dodatkow ej; z produktu pracy
niezbędnej i pracy dodatkowej. Fakt, że wartości owych środ
ków produkcji funkcjonują jako wartości kapitałowe w ręku
tych, którzy je stosują, nie przeszkadza wcale, że „pierwot
nie”, a gdy zbadać rzecz do gruntu - w innych rękach, jeżeli
nawet we wcześniejszym okresie, można je było rozłożyć na
te same dwie wartości, a więc na dwa odmienne źródła do
chodu.
W koncepcji tej słuszna jest myśl, że w ruchu kapitału spo
łecznego - tj. wszystkich kapitałów indywidualnych razem
wziętych - sprawa przedstawia się odmiennie niż dla każdego
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kapitału indywidualnego rozpatrywanego z osobna, czyli
z punktu widzenia każdego poszczególnego kapitalisty. D la
niego wartość towarowa rozkłada się 1. na element stały
(czwarty, jak powiada Smith) i 2. na sumę płacy roboczej
i wartości dodatkowej lub na płacę roboczą, zysk i rentę
gruntową. N atom iast ze społecznego punktu widzenia znika
czwarty element Smitha, stała wartość kapitałowa.

5

Rekapitulacja

Niedorzeczna formuła, według której trzy rodzaje dochodu,
płaca robocza, zysk i renta, stanowią trzy „części składowe”
wartości towaru, wypływa u A. Smitha z bardziej prawdopo
dobnej formuły, w myśl której wartość towaru resolves itself,
rozkłada się, na te trzy części składowe. Jest to również nie
słuszne, nawet jeżeli założymy, że wartość towaru można po
dzielić tylko na ekwiwalent zużytej siły roboczej i na wytwo
rzoną przez nią wartość dodatkową. Jednak i tu błąd ma
głębsze, realne podłoże. Produkcja kapitalistyczna opiera się
na tym, że robotnik produkcyjny sprzedaje kapitaliście własną
siłę roboczą jako swój towar i że w ręku kapitalisty funkcjo
nuje ona następnie jedynie jako element jego kapitału produk
cyjnego. Transakcja ta, odbywająca się w sferze cyrkulacji sprzedaż i kupno siły roboczej - nie tylko stanowi wstęp do
procesu produkcji, lecz określa też implicite jego specyficzny
charakter. Produkcja wartości użytkowej, a nawet produkcja
towaru (gdyż ta może być również dziełem niezależnych ro
botników produkcyjnych) jest tu jedynie środkiem do wytwa
rzania bezwzględnej i względnej wartości dodatkowej dla ka
pitalisty. Dlatego też, analizując proces produkcji, widzieliśmy,
jak wytwarzanie bezwzględnej i względnej wartości dodatko
wej określa: 1. długość dziennego procesu pracy i 2. całą
społeczną i techniczną strukturę kapitalistycznego procesu pro
dukcji. W samym tym procesie urzeczywistnia się różnica mię
dzy zwykłym tylko zachowaniem wartości (stałej wartości ka
pitałowej), rzeczywistą reprodukcją wyłożonej wartości (ekwi
walentu siły roboczej), a produkcją wartości dodatkowej, czyli
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wartości, za którą kapitalista ani przedtem nie wyłożył ekwi
walentu, ani też nie wykłada go post festum.
Aczkolwiek wstępem do przywłaszczenia wartości dodat
kowej - będącej nadwyżką ponad ekwiwalent wartości wyło
żonej przez kapitalistę - jest kupno i sprzedaż siły roboczej,
to jednak owo przywłaszczenie wartości dodatkowej jest
aktem, który odbywa się w obrębie samego procesu produkcji
i etanowi jego istotny moment.
Akt wstępny, który stanowi ak t cyrkulacji: kupno i sprze
daż siły roboczej, sam z kolei opiera się na podziale elemen
tów produkcji, poprzedzającym podział produktów społecz
nych i będącym jego przesłanką; akt ten opiera się mianowi
cie na oddzieleniu siły roboczej jako towaru robotnika od
środków produkcji jako własności nie-robotników.
Zarazem jednak to przywłaszczanie wartości dodatkowej,
czyli ten podział wytwarzania wartości na reprodukcję war
tości wyłożonej i na produkcję nowej (dodatkowej) wartości,
nie zastępującej żadnego ekwiwalentu, nie zmienia w niczym
ani samej substancji wartości, ani też charakteru wytwarzania
wartości. Substancją wartości jest i pozostaje wyłącznie wy
datkowana siła robocza - praca, bez względu na to, jaki jest
szczególny użyteczny charakter tej pracy - a produkcja war
tości jest jedynie procesem tego wydatkowania siły roboczej.
Tak np. chłop pańszczyźniany wydatkuje w ciągu sześciu dni
siłę roboczą, pracuje przez sześć dni, i gdy chodzi o sam fakt
tego wydatkowania siły roboczej, nie stanowi to żadnej różni
cy, że np. przez trzy dni robocze pracuje on dla siebie na włas
nym polu, a przez trzy pozostałe dla swego pana na jego polu.
Zarówno praca dobrowolna dla siebie, jak i praca przymuso
w a na rzecz pana są w jednakowym stopniu pracą; jeżeli
rozpatrywać będziemy pracę pod względem wytworzonych
przez nią wartości czy też produktów użytecznych, to w sześ
ciodniowej pracy chłopa pańszczyźnianego nie znajdziemy
żadnych różnic. Różnica dotyczy jedynie niejednakowych sto
sunków, które powodują wydatkowanie jego siły roboczej w
każdej połowie sześciodniowego czasu pracy. Tak samo rzecz
się ma z pracą niezbędną i dodatkową robotnika najem
nego.
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Proces produkcji wygasa w towarze. Fakt, że na sporzą
dzenie towaru wydatkowano siłę roboczą, występuje teraz
jako przedmiotowa właściwość towaru, właściwość polegająca
na tym, że posiada on wartość; wielkość tej wartości mierzy
się wielkością wydatkowanej pracy; wartość towaru nie roz
kłada się na nic więcej i nie składa się z niczego innego. Jeżeli
nakreśliłem linię prostą pewnej długości, to „wyprodukowa
łem” przede wszystkim linię prostą (tylko symbolicznie, co
prawda, o czym wiadomo mi z góry), posługując się sposobem
kreślenia, którym rządzą pewne niezależne ode mnie reguły
(prawa). Jeżeli linię tę podzielę na trzy odcinki (które mogą
z kolei odpowiadać określonemu zagadnieniu), to każdy z nich
pozostanie po dawnemu linią prostą, cała zaś linia, której
częściami są owe odcinki, nie przeistoczy się wskutek tego
podziału w coś odmiennego od linii prostej, np. w jakąś
krzywą. Nie mógłbym też tak podzielić linii danej długości,
alby suma uzyskanych części była większa od samej linii przed
jej podziałem; a więc długość nie podzielonej linii nie jest
określona przez dowolnie określone długości jej części. Prze
ciwnie, względne długości tych części są z góry ograniczone
przez długość linii, której są częściami.
O tyle też towar wytworzony przez kapitalistę niczym się
nie różni od towaru wytworzonego przez samodzielnego ro
botnika, przez spółdzielnie robotnicze czy też przez niewol
ników. Jednakże w rozpatrywanym przez nas wypadku cały
produkt pracy, jak i cała jego wartość należą do kapitalisty.
Jak każdy inny producent, musi on najpierw przez sprzedaż
przekształcić towar w pieniądz, aby móc nim dalej manipu
lować; musi przekształcić towar w formę ogólnego ekwiwa
lentu.
Przyjrzyjmy się produktowi towarowemu, zanim jeszcze
przekształci się go w pieniądz. Należy on w całości do ka
pitalisty. Z drugiej strony, jako pożyteczny produkt pracy jako wartość użytkowa - jest całkowicie i niepodzielnie pro
duktem minionego procesu pracy; inaczej rzecz się ma z jego
wartością. Część tej wartości jest jedynie powracającą w no
wej formie wartością środków produkcji zużytych na produk
cję towaru; wartości tej nie wytworzono w procesie produkq'i
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danego towaru; wartość tę bowiem środki produkcji posiadały
już, zanim rozpoczął się proces produkcji, posiadały ją nie
zależnie od niego; weszły do tego procesu jako nosiciele tej
wartości; odnowiła się tylko i zmieniła jej forma przejawiania
się. Ta część wartości towaru stanowi dla kapitalisty ekwiwa
lent części wyłożonego przez niego kapitału stałego, którą
zużyto podczas produkcji towaru. Przedtem istniała ona w for
mie środków produkcji; teraz istnieje jako część składowa
wartości nowo wytworzonego towaru. Z chwilą gdy towar
ten przekształci się w pieniądz, owa wartość, istniejąca teraz
w postaci pieniądza, będzie musiała ponownie przekształcić
się w środki produkcji, w swą pierwotną formę, określoną
przez proces produkcji i funkcję owej wartości w tym proce
sie. W charakterze wartości towaru nic się nie zmienia na
skutek tego, że wartość owa funkcjonuje jako kapitał.
Drugą częścią wartości towaru jest wartość siły roboczej,
którą robotnik najemny sprzedaje kapitaliście. Określa się ją
podobnie jak wartość środków produkcji, niezależnie od tego
procesu produkcji, do którego ma wejść siła robocza, i ustala
się ją w akcie cyrkulacji, w akcie kupna i sprzedaży siły
roboczej, zanim ta siła robocza włączy się do procesu produk
cji. Przez wykonywanie swej funkcji, przez wydatkowanie siły
roboczej rolnik najemny produkuje wartość towarową rów
nającą się wartości, którą m a mu zapłacić kapitalista za użyt
kowanie jego siły roboczej. Robotnik daje kapitaliście tę war
tość w towarze, kapitalista zaś wypłaca mu ją w pieniądzu.
Okoliczność, że ta część wartości towarowej stanowi dla ka
pitalisty jedynie ekwiwalent kapitału zmiennego, który ma
on wyłożyć na płacę roboczą, nie zmienia absolutnie faktu,
iż owa część, jest nową wartością towarową, którą wytworzo
no podczas procesu produkcji i która składa się jedynie z tego
samego, z czego składa się wartość dodatkowa - mianowicie
z minionego wydatkowania siły roboczej. N a fakt ten nie
wywiera również wpływu okoliczność, że wartość siły robo
czej, którą robotnik otrzymuje od kapitalisty w formie płacy
roboczej, przybiera, gdy chodzi o robotnika, formę dochodu
i że dzięki temu dokonuje się wciąż reprodukcja nie tyl
ko siły roboczej, lecz również i klasy robotników najemnych.
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jako takiej, a tym samym podstawy całej produkcji kapitali
stycznej.
Ale suma obu tych części wartości nie stanowi jeszcze ca
łej wartości towaru. Pozostaje nadwyżka: wartość dodatkowa.
Wartość dodatkowa, podobnie jak i część wartości zastępują
ca kapitał zmienny wyłożony na płacę roboczą, jest nową
wartością wytworzoną przez robotnika podczas procesu pro
dukcji - jest zakrzepłą pracą. Rzecz tylko w tym, że nic ona
nie kosztuje właściciela całego produktu, kapitalisty. Okoli
czność ta pozwala kapitaliście skonsumować całą wartość do
datkową jako dochód, jeżeli nie musi części jej odstąpić in
nym udziałowcom - np. renty gruntowej właścicielowi ziem
skiemu - w którym to wypadku części te stają się dochodem
owych osób trzecich. Ta sama okoliczność była też siłą na
pędową, która skłoniła naszego kapitalistę, aby w ogóle zajął
się produkcją towarową. Ale ani kierujący nim pierwotnie
zbożny zamiar zgarniania wartości dodatkowej, ani też póź
niejsze wydatkowanie jej tytułem dochodu przez niego i in
nych nie wywierają żadnego wpływu na wartość dodatkową
jako taką. W niczym nie zmieniają faktu, że jest ona zakrze
płą pracą nie opłaconą, nie wpływają też w niczym na jej
wielkość, którą wyznaczają zupełnie inne okoliczności.
Jeśli jednak A. Smith chciał już przy rozpatrywaniu wartości towaru zająć się, jak to uczynił, badaniem roli, jaka
przypada różnym częściom tej wartości w ogólnym procesie
reprodukcji, powinien był dostrzec, że skoro pewne szczególne
części wartości funkcjonują w charakterze dochodu, to inne
jej części tak samo funkcjonują stale w charakterze kapitału
i że wobec tego należało je zgodnie z jego własną logiką uznać
również za konstytuujące części wartości towaru czy też za
części, na które wartość ta się rozkłada.
A. Smith utożsamia produkcję towarową w ogóle z kapi
talistyczną produkcją towarową; środki produkcji są już z góry
" kapitałem”, praca jest już z góry pracą najemną i dlatego
„liczba użytecznych i produkcyjnych pracow ników pozostaje w szędzie
w pew nym stosunku do ilości k ap itału użytego dla ich zatrudnienia i do
sposo b u jego użycia” („to th e ąu an tity of th e Capital stock w hich is

479

D zia ł III. R ep ro d u kcja i cyrkulacja globalnego ka p ita łu społecznego

em ployed in setting th em to w o rk ” Introduction, str. 12 [W stęp i plan
dzieła, tam że, str. 4 ]).

Słowem, różne czynniki procesu pracy - przedmiotowe
i osobowe - występują od razu w charakterystycznych mas
kach kapitalistycznego okresu produkcji. Dlatego też przy ana
lizie wartości towaru bada się jednocześnie, w jakim stopniu
owa wartość stanowi z jednej strony po prostu ekwiwalent
wyłożonego kapitału, z drugiej zaś - wartość „wolną”, która
nie zastępuje wyłożonej wartości kapitałowej, czyli wartość
dodatkową. W ten sposób części wartości towaru, porównane
ze sobą pod tym kątem widzenia, przekształcają się niepostrze
żenie w jej samodzielne „części składowe”, a w końcu w „źró
dła wszelkiej wartości”. Dalszą konsekwencją tego jest twier
dzenie, że wartość towaru składa się z dochodów różnego
rodzaju lub też, na przemian, że „rozkłada się” na dochody
różnego rodzaju, wobec czego nie dochody składają się z war
tości towarowej, lecz wartość towarowa z „dochodów”. Po
dobnie jednak jak wartość towaru qua [jako] wartość towaru
czy też pieniądz qua pieniądz nie zmieniają się w swej istocie
na skutek tego, że funkcjonują jako wartość kapitałowa, tak
też nie zmienia się istota wartości towaru na skutek tego,
że funkcjonuje ona później w charakterze czyjegoś dochodu.
Towar, z którym ma do czynienia A. Smith, jest już z góry
kapitałem towarowym (który oprócz wartości kapitałowej zu
żytej na produkcję towaru zawiera też wartość dodatkową),
a więc jest towarem wyprodukowanym w sposób kapitalisty
czny, jest wynikiem kapitalistycznego procesu produkcji. Toteż
należało poddać uprzednio analizie kapitalistyczny proces produkcji, a więc też zawarty w nim proces pomnażania i two
rzenia wartości. Ponieważ zaś z kolei przesłanką kapitalisty
cznego procesu produkcji jest cyrkulacja towarowa, to zo
brazowanie tego procesu wymaga uprzedniej i odrębnej ana
lizy towaru. Jeżeli A. Smith „ezoterycznie” odnajduje naw et
chwilami właściwą drogę, to jednak produkcję wartości
uwzględnia on zawsze tylko mimochodem przy analizie to
waru, tj. przy analizie kapitału towarowego.
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III. Późniejsi ekonom iści41
Ricardo niemal dosłownie odtwarza teorię A. Smitha:
„N ależy rozum ieć, że w szystkie p rodukty kraju zostają skonsum ow a
ne, lecz jest ogrom na różnica, czy konsum ują je ci, którzy o d tw arzają
inną w artość, czy też ci, k tórzy jej nie o dtw arzają. G d y m ówim y, że
oszczędza się d ochód i dołącza się go do k ap itału , rozum iem y przez to,
że ow ą dołączoną do k ap itału część dochodu spożyli robotnicy p ro d u k 
cyjni zam iast nieprodukcyjnych” („P rinciples” , str. 163 [„Z asad y eko
nom ii politycznej i o p o d atk o w an ia” , w yd. cyt., str. 169, przypis]).

I
w samej rzeczy Ricardo całkowicie zaakceptował teorię
A. Smitha, że cena towaru rozkłada się na płacę roboczą
i wartość dodatkową (czyli na kapitał zmienny i wartość do
datkową). Polemizuje z nim jedynie w sprawie 1. części skła
dowych wartości dodatkow ej: wyłącza rentę gruntową z licz
by niezbędnych elementów wartości dodatkowej, 2. Ricardo
rozkłada cenę towaru na te części składowe. A zatem wielkość
wartości stanowi według niego prius. Ricardo wychodzi z za
łożenia, że suma części składowych jest wielkością daną, tę
wielkość daną bierze za punkt wyjścia, w przeciwieństwie do
Smitha, który wbrew własnemu głębszemu pojmowaniu wy
prowadza często wielkość wartości towaru post festum przez
zsumowanie części składowych.
Ramsay oponuje Dawidowi Ricardo:
„R icard o zapom ina, że cały p ro d u k t dzieli się nie tylko na płacę ro
boczą i zysk, lecz że pew n a jego część jest rów nież niezbędna do za
stąp ien ia k ap itału trw ałeg o ” („A n E ssay on th e D istrib u tio n o f W e a lth ” ,
E d y n b u rg 1836, str. 174).

Ramsay przez kapitał trwały rozumie to samo, co ja rozu
miem przez kapitał stały:
„ K a p ita ł trw ały istnieje w postaci, w której w spółdziała w p raw d zie
w w ytw orzeniu to w aru znajdującego się w robocie, lecz nie w spółdzia
ła w utrzym aniu ro b o tn ik ó w ” (str. 59).
41 O d tą d a ż d o k o ń c a ro z d z ia łu - rę k o p is I I .
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A. Smith bronił się przed nieuchronną konsekwenqą w y n i
kającą z jego teorii o rozkładaniu się wartości towaru, a więc
również wartości rocznego produktu społecznego, na płacę
roboczą i wartość dodatkową, czyli wyłącznie ma dochody
—przed konsekwencją, że cały produkt roczny może w takim
razie ulec konsumpcji. Oryginalni myśliciele nigdy nie wy
snuwają absurdalnych wniosków. Pozostawiają bo Sayom
i MacCullochom.
Say rzeczywiście bardzo sobie ułatwia sprawę. To, co dla
jednego jest wyłożonym kapitałem, jest lub było dla drugiego
dochodem i produktem netto; różnica między produktem
brutto a produktem netto jest czysto subiektywna i
„w ten oto sposób całk o w ita w artość p ro d u k tó w rozdziela się w spo
łeczeństw ie” (Say, „ T ra ite d ’£ c o n . P o l.” , 1817, II, str. 64 [„ T ra k ta t
o ekonom ii politycznej” , w yd. cyt., str. 5 2 6 ]). „D o ch ó d wszystkich po
szczególnych p ro d u cen tó w w ziętych razem , czyli społeczeństw a, rów na się
d o ch o d o w i bru tto z ziem i, k ap itałó w i przem ysłu n a ro d u ” {płaca robocza figur u je tu jak o p ro fits des industrieux [zyski trudniących się pracą
p rzem ysłow ą] } ; to w łaśnie obaliło system at ekonom istów osiem nastego
w iek u ” {fizjokratów }, „k tó rzy uznaw ali za dochód społeczny tylko pro
d u k t czysty ziem i” (tam że, str. 63 [5 2 7 -5 2 8 ]).

Powyższe odkrycie Saya przywłaszczył sobie między innymi
także Proudhon.
Storch, który również zgadza się w zasadzie z doktryną
A. Smitha, znajduje jedn ak, że jej zastosowanie u Saya nie
wytrzymuje krytyki.
„Jeśli się przyznaje, że dochód n a ro d u rów na się jego produktow i
b rutto , czyli że nie trzeb a po trącać k a p ita łu " {chodzi o k a p ita ł stały},
„ to należy też przyznać, że n aró d ten m oże skonsum ow ać niep ro d u k 
cyjnie całą w a rtoś ć sw ego p ro d u k tu rocznego bez najm niejszego uszczer
bku dla swych przyszłych dochodów ... P rodukty, k tó re stanow ią k a p i
t a ł ” {stały} „n aro d u , nie p o d leg ają konsum pcji” (Storch, „C onsiderations sur la n atu rę du revenu n a tio n a l” , Paryż 1824, str. 147, 150).

Storch zapomniał jednak powiedzieć, jak pogodzić istnienie
tej stałej części kapitału z zaakceptowaną przez niego Smithowską analizą cen, według której wartość towaru zawiera
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jedynie płacę roboczą i wartość dodatkową, ale nie zawiera
stałej części kapitału. Tylko dzięki Sayowi zrozumiał on, że
owa analiza cen prowadzi do absurdalnych wyników, a jego
własne ostatnie słowo na ten temat brzm i:
„n ie

m ożna

rozłożyć niezbędnej

ceny na

jej

najprostsze

elem enty”

(Storch, „C ours d ’£ co n o m ie P o litią u e” , P etersburg 1815, II, str. 141).

Sismondi, który specjalnie zajmuje się badaniem stosunku
między kapitałem a dochodem i który ze szczególnego ujęcia,
tego stosunku uczynił rzeczywiście differentia specifica swoich
„Nouveaux Principes”, nie zdobył się ani na jedno słowo na
ukowe, nie przyczynił się ani trochę do wyjaśnienia problemu..
Barton, Ramsay i Cherbuliez usiłują wyjść poza koncepcję
Smitha. Nie udaje im się to jednak, gdyż od samego początku
ujmują zagadnienie jednostronnie, nie oddzielają bowiem wy
raźnie różnicy między stałą a zmienną wartością kapitałową
od różnicy między kapitałem trwałym a kapitałem obrotowym.
Również John Stuart Mili z właściwą sobie pyszałkowatością odtwarza doktrynę, którą A. Smith pozostawił w spuściź
nie swoim następcom.
W ynik: zamęt myślowy, którego sprawcą jest Smith, trw a
po dzień dzisiejszy, a jego dogmat stanowi ortodoksyjny arty
kuł wiary ekonomii politycznej.

R O Z D Z IA Ł DW UDZIESTY PIERWSZY "

Akumulacja i reprodukcja rozszerzona
W księdze I pokazaliśmy, jaki przebieg ma akumulacja
w wypadku kapitalisty indywidualnego. Spieniężając kapitał
towarowy, kapitalista spienięża również produkt dodatkowy,
który reprezentuje wartość dodatkową. Wartość dodatkową,
przekształconą w ten sposób w pieniądz, kapitalista przekształ
ca z powrotem w dodatkowe elementy naturalne swego kapi
tału produkcyjnego. W następnym cyklu produkcji ów zwięk
szony kapitał daje zwiększony produkt. Ale to, co się dzieje
w wypadku kapitału indywidualnego, powinno występować
także w globalnej reprodukcji rocznej; podobnie jak przy roz
patrywaniu reprodukcji prostej widzieliśmy, że zjawisko stop
niowego osiadania zużytych części kapitału trwałego w postaci
skarbu pieniężnego, które występuje w wypadku kapitału in
dywidualnego, znajduje też wyraz w rocznej reprodukcji spo
łecznej.
Jeżeli kapitał indywidualny = 400c + 100^, a roczna war
tość dodatkowa = 100, to produkt towarowy — 400c +
+ 100v + 100m. Ten produkt wartości 600 kapitalista prze
kształca w pieniądze. Z otrzymanych pieniędzy przekształca
on 400c znów w formę naturalną kapitału stałego, 100v w silę
roboczą, a jeżeli akumuluje całą wartość dodatkową, to prze
kształca ponadto 100m w dodatkowy kapitał stały, wymienia
jąc je na elementy naturalne kapitału produkcyjnego. Zakłada
się przy tym: 1. że w danych warunkach technicznych kwota
ta wystarcza bądź do powiększenia funkcjonującego kapitału
stałego, bądź też do otwarcia nowego przedsiębiorstwa prze-

57 O dtąd a i do końca rękopis V III.
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myślowego. Ale może się też zdarzyć, że przekształcanie war
tości dodatkowej w pieniądze i gromadzenie tych pieniędzy
w postaci skarbu musi się odbywać przez dłuższy czas, zanim
się będzie mógł dokonać ten proces, a więc zanim będzie mo
gła nastąpić rzeczywista akumulacja, rozszerzenie produkcji.
2. Zakłada się, że produkcja w rozszerzonej skali odbywała
się faktycznie już przedtem; po to bowiem, aby pieniądze
(wartość dodatkową nagromadzoną w postaci pieniędzy) moż
na było przekształcić w elementy kapitału produkcyjnego, ele
menty te muszą już być do nabycia na rynku jako towary; nic
się tu nie zmieni, jeżeli nie kupi się ich w formie gotowych
towarów, lecz sporządzi na zamówienie. Płaci się za nie do
piero wtedy, kiedy już istnieją, w każdym razie dopiero wte
dy, kiedy już odbyła się, jeżeli chodzi o nie, rzeczywista re
produkcja w skali rozszerzonej, a więc kiedy nastąpiło już roz
szerzenie dotychczasowej normalnej produkcji. Musiały one
już istnieć potencjalnie, czyli w swych składnikach, skoro po
to, aby rzeczywiście nastąpiła ich produkcja, potrzeba jedy
nie impulsu w postaci zamówienia, tj. kupna towaru, poprze
dzającego istnienie towaru, i antycypowanej jego sprzedaży.
Pieniądze po jednej stronie wywołują wtedy reprodukcję roz
szerzoną po drugiej stronie, gdyż jest ona już możliwa nie
zależnie od pieniądza; albowiem pieniądz sam przez się nie
jest elementem rzeczywistej reprodukcji.
Jeżeli na przykład kapitalista A w ciągu roku lub w ciągu
wielu lat sprzedaje wyprodukowane przez siebie kolejno ilo
ści produktu towarowego, to tym samym przekształca kolejno
w pieniądz także i tę część produktu towarowego, która jest
nosicielką wartości dodatkowej - tj. produkt dodatkowy a więc przekształca w pieniądz samą wartość dodatkową, któ
rą wyprodukował w formie towarowej; pieniądze te groma
dzi stopniowo i w ten sposób powstaje potencjalny nowy ka
pitał pieniężny; potencjalny - ze względu na to, że posiada
zdolność przekształcania się w elementy kapitału produkcyj
nego i że jest do tego przeznaczony. Faktycznie zaś kapitalis
ta A gromadzi po prostu skarb, który nie jest elementem
rzeczywistej reprodukcji. Z początku ta czynność kapitalisty
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polega jedynie na stopniowym odciąganiu z cyrkulacji pie
niędzy, które znajdują się w obiegu, przy czym nie jest oczy
wiście wyłączone, że te znajdujące się w obiegu pieniądze,
które kapitalista zamyka teraz na siedem spustów, same były
dopiero co - zanim wstąpiły do cyrkulacji - częścią jakiegoś
innego skarbu. Ten skarb kapitalisty A, stanowiący potencjal
nie nowy kapitał pieniężny, nie jest dodatkowym elementem
bogactwa społecznego, tak samo jak nie byłby nim, gdyby
wydatkowano go na środki konsumpcji. Ale pieniądze, które
wycofano z obiegu, a więc które przedtem znajdowały się w
obiegu, mogły być kiedyś przechowywane jako część składowa
skarbu lub stanowić formę pieniężną płacy roboczej, mogły
służyć do spieniężenia środków produkcji bądź innych towa
rów, do cyrkulacji części stałych kapitału bądź do cyrkulacji
dochodu jakiegoś kapitalisty. Nie są one nowym bogactwem,
tak samo jak pieniądz; gdy rozpatruje się go z punktu wi
dzenia prostej cyrkulacji towarowej, reprezentuje tylko swoją
istniejącą wartość, a nie reprezentuje dziesięciokrotnej war
tości z tego powodu, że w ciągu dnia zrobił dziesięć obrotów
i zrealizował dziesięć różnych wartości towarowych. Towary
istnieją niezależnie od pieniądza, a sam pieniądz pozostaje
tym, czym jest (albo też wartość jego nawet się zmniejsza
wskutek zużycia), bez względu na to, czy robi jeden, czy
dziesięć obrotów. Jedynie w produkcji złota - o ile jej pro
dukt, złoto, zawiera produkt dodatkowy, będący nosicielem
wartości dodatkowej - wytwarza się nowe bogactwo (pieniądz
potencjalny), i tylko o tyle, o ile całe nowo wyprodukowane
złoto wchodzi do cyrkulacji, pomnaża ono materiał pieniężny
potencjalnych nowych kapitałów pieniężnych.
Chociaż ta nagromadzona w formie pieniężnej wartość do
datkowa nie stanowi dodatkowego nowego bogactwa społecz
nego, to jednak ze względu na funkcje, dla których się ją
gromadzi, stanowi ona nowy potencjalny kapitał pieniężny.
(Przekonamy się później, że nowy kapitał pieniężny może po
wstawać także w inny sposób, a nie tylko przez stopniowe
•spieniężanie wartości dodatkowej).
Pieniądze wycofuje się z cyrkulacji i gromadzi w postaci
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skarbu przez sprzedaż towaru, po której nie następuje kupno.
Jeżeli więc przyjmiemy, że operacja ta ma charakter powszech
ny, to wyda się rzeczą niezrozumiałą, skąd mają się wziąć
nabywcy, gdyż w procesie tym - a trzeba go ujmować jako
powszechny, każdy bowiem kapitał indywidualny może się
znajdować w stadium akumulacji - wszyscy pragną sprzeda
wać, aby gromadzić skarb, nikt zaś nie chce kupować.
Jeżeli wyobrazimy sobie, że proces cyrkulacji między róż
nymi częściami reprodukcji rocznej przebiega po linii prostej
- co jest (błędne, gdyż z nielicznymi wyjątkami składa się on
zwykle z przeciwstawnych sobie ruchów - to należałoby za
cząć od producenta złota (bądź srebra), który kupuje nie
sprzedając, i przypuścić, że wszyscy inni sprzedają jemu. Gały
roczny produkt dodatkowy społeczeństwa (będący nosicielem
całej wartości dodatkowej) przeszedłby wtedy do producenta
złota, a wszyscy inni kapitaliści podzieliliby między sobą pro
rata jego produkt dodatkowy, istniejący z natury w postaci
pieniądza i stanowiący naturalne ucieleśnienie w złocie jego
wartości dodatkowej; ta bowiem część wytworu producenta
złota, która ma zastąpić jego funkcjonujący kapitał, -jest już
związana i już nią zadysponowano. Wyprodukowana w po
staci złota wartość dodatkowa producenta złota byłaby w
tym wypadku jedynym zasobem, z którego wszyscy inni kapi
taliści czerpaliby materiał do spieniężania swego rocznego pro
duktu dodatkowego. A więc wartość tego zasobu musiałaby
równać się całej rocznej wartości dodatkowej społeczeństwa,
która ma przybrać dopiero formę skarbu. Niedorzeczne te
przypuszczenia pozwoliłyby .nam jedynie wyjaśnić możliwość
powszechnego jednoczesnego tworzenia skarbu, co jednak nie
posunęłoby ani o krok naprzód sprawy samq reprodukcji z wyjątkiem reprodukcji po stronie producentów złota.
Zanim rozwikłamy tę pozorną trudność, musimy przeprowa
dzić rozgraniczenie między akumulacją w dziale I (wytwarza
nie środków produkcji) i akumulacją w dziale II (wytwarza
nie środków konsumpcji). Zaczniemy od działu I.
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I. Akumulacja w dziale 1
1. T w o r z e n i e

skarbu

Rozumie się, że zarówno kapitały umieszczone w licznych
gałęziach .przemysłu, z których składa się dział I, jak i różne
kapitały indywidualne w każdej z tych gałęzi przemysłu znaj
dują się - zależnie od swego wieku, tj. od czasu, przez który
już funkcjonowały - w różnych stadiach procesu stopniowego
przekształcania wartości dodatkowej w potencjalny kapitał
pieniężny; abstrahujemy tu zupełnie od wielkości tych kapi
tałów, od warunków technicznych, stosunków rynkowych itp.
Jest przy tym rzeczą obojętną, do której z dwóch form roz
szerzenia produkcji miałby służyć ten kapitał pieniężny: do
powiększenia funkcjonującego już kapitału czy też do założe
nia nowych przedsiębiorstw przemysłowych. Stale więc jedna
część kapitalistów przekształca w kapitał produkcyjny swój
potencjalny kapitał pieniężny, który osiągnął już odpowiednią
wielkość, tj. za pieniądze nagromadzone przez spieniężanie
wartości dodatkowej kupuje środki produkcji, dodatkowe ele
menty kapitału stałego, gdy tymczasem inna część kapitalistów
zajmuje się jaszcze gromadzeniem swego potencjalnego kapi
tału pieniężnego. A zatem kapitaliści obu tych kategorii wy
stępują wobec siebie - jedni jako nabywcy, drudzy jako sprze
dawcy, a każdy z nich występuje wyłącznie w jednej z tych
dwóch ról.
Przypuśćmy np., że kapitalista A sprzedaje kapitaliście B
(który może reprezentować więcej niż jednego nabywcę) 600 —
= 400c + 100v + 100m. Sprzedaje towary wartości 600 za 600
w pieniądzach, z których 100 stanowi wartość dodatkową;
te 100 kapitalista A odciąga z cyrkulacji i gromadzi w postaci
pieniężnej, ale te 100 w pieniądzu stanowią jedynie formę pie
niężną produktu dodatkowego, który był nosicielem wartości
100. Tworzenie skarbu nie jest w ogóle produkcją, a więc siłą
rzeczy nie jest też powiększeniem produkcji. Czynność kapita
listy polega tu jedynie na tym, że odciąga on z cyrkulacji pie
niądze uzyskane dzięki sprzedaży produktu dodatkowego war
tości 100, że zatrzymuje je i unieruchamia. Operacji tej doko39 - Marks, Engels - D zieła t. 24
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nuje nie tylko kapitalista A, lecz w wielu punktach sfery cyrku
lacji dokonują jej także inni ;kapitaliści - A', A ", A '", którzy
równie gorliwie gromadzą w taki sposób skarb. Liczne te punk
ty, w których odciąga się pieniądze z cyrkulacji i gromadzi w
postaci licznych skarbów indywidualnych, czyli w postaci po
tencjalnych kapitałów pieniężnych, zdają się stanowić równie
liczne przeszkody dla cyrkulacji, gdyż w punktach tych unie
ruchamia się pieniądze i na czas dłuższy lub krótszy pozbawia
się je zdolności cyrkulowania. Należy jednak wziąć pod uwagę,
że tworzenie skarbu odbywa się już przy prostej cyrkulacji to
warowej, na długo przedtem, zanim cyrkulacja ta zaczyna do
konywać się na bazie kapitalistycznej produkcji towarowej;
znajdująca się w kraju ilość pieniędzy jest zawsze większa od
tej jej części, która uczestniczy w czynnej cyrkulacji, jakkolwiek
część ta, zależnie od okoliczności, może zwiększać się lub
zmniejszać. Takie same skarby i taki sam sposób tworzenia
skarbów spotykamy również i tutaj, tym razem jednak jako
immanentną cechę kapitalistycznego procesu produkcji.
Łatwo zrozumieć zadowolenie kapitalistów, gdy przy sys
temie kredytowym wszystkie te potencjalne kapitały stają się
wskutek ich skoncentrowania w bankach itp. kapitałem dys
pozycyjnym, „loanable Capital” [kapitałem pożyczkowym],
kapitałem pieniężnym, który nie odgrywa już roli biernej, nie
jest muzyką przyszłości, lecz jest kapitałem aktywnym, bujnie
się pleniącym.
Jednakże kapitalista A gromadzi taki skarb tylko o tyle,
o ile występuje - gdy chodzi o własny jego produkt dodatko
wy - wyłącznie jako sprzedawca, nie występując bezpośrednio
potem w charakterze nabywcy. Stopniowe wytwarzanie przez
niego produktu dodatkowego - będącego nosicielem wartości
dodatkowej, która ma ulec spieniężeniu - stanowi przeto prze
słankę tworzenia przezeń skarbu. W danym wypadku, kiedy
rozpatrujemy cyrkulację jedynie w obrębie działu I, forma na
turalna produktu dodatkowego, podobnie jak i całego produk
tu, którego część stanowi produkt dodatkowy, jest formą na
turalną elementu części stałej kapitału działu I, tj. należy do
kategorii środków produkcji wytwarzających środki produkcji.
Przekonamy się niebawem, ,po z tego wynika, tj. do jakich
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funkcji służy produkt dodatkowy w ręku nabywców B, B', B"
itd.
Ale musimy tu pamiętać przede wszystkim o jednym: chociaż
kapitalista A pobiera za swą wartość dodatkową pieniądze
z cyrkulacji i gromadzi je jako skarb, to z drugiej strony wrzu
ca do cyrkulacji towar, nie pobierając z niej w zamian -innego,
towaru, na skutek czego kapitaliści B, B', B” itd. mogą ze
swej strony wrzucać do cyrkulacji pieniądze i w zamian za
nie pobierać z niej tylko towar. W danym wypadku towar ten
ze względu na swą formę naturalną i swe przeznaczenie wcho
dzi jako element trwały lub obrotowy do kapitału stałego na
bywców B, B' itd. O tym pomówimy obszerniej, kiedy zaj
miemy się nabywcami produktu dodatkowego, kapitalistami.
B, B' itd.

Nadmienimy tu 'mimochodem, co następuje: podobnie jak.
przedtem, przy rozpatrywaniu reprodukcji prostej, tak znów
i teraz widzimy, że wymiana różnych części składowych pro
duktu rocznego, tj. ich cyrkulacja (która musi obejmować za
razem reprodukcję kapitału, a mianowicie jego odtworzenie:
w różnych jego formach: kapitału stałego, zmiennego, trwałe
go, obrotowego, kapitału pieniężnego i towarowego) bynajmniej,
nie sprowadza się tylko do kupna towaru, uzupełnionego przez
następującą po nim sprzedaż, czy też do sprzedaży, uzupełnio
nej przez następujące po niej kupno, tak że faktycznie odby
wałaby się tylko wymiana towaru na towar, jak to utrzymuje
ekonomia polityczna, zwłaszcza zaś szkoła zwolenników wol
nego handlu, począwszy od fizjokratów i Adama Smitha. Wie
my, że kapitał trwały, z chwilą gdy wydatkowano już pewną
sumę na jego nabycie, nie ulega odnowieniu przez cały czas
swego funkcjonowania, lecz czynny jest nadal w swej dawnej
formie, podczas gdy wartość jego osiada stopniowo w postaci
pieniądza. Widzieliśmy, że periodyczne odnawianie części
trwałej kapitału IIC (a całą wartość kapitałową I l c wymienia
się na elementy działu I o wartości v + m) sprowadza się
z jednej strony do wyłącznego kupna części trwałq kapitału
I l c, która z formy pieniężnej przekształca się z powrotem w
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formę naturalną, przy czym owemu kupnu odpowiada wyłą
czna sprzedaż Im; z drugiej strony sprowadza się ono do wy
łącznej sprzedaży ze strony IIC, do sprzedaży tej trwałej części
jego wartości (wartości zużytej), która osiada w postaci pie
niądza, przy czym sprzedaży tej odpowiada wyłączne kupno
ze strony Im. Po to, aby wymiana miała tu normalny przebieg,
należy założyć, że wyłączne kupno ze strony I I C równa się pod
względem wielkości wartości wyłącznej sprzedaży ze strony
1IC, d tak samo - że wyłączna sprzedaż ze strony Im kapita
łowi IIC (kategoria 1) równa się wyłącznemu kupnu ze strony
Im u IIC (kategoria 2) (str. 440 *). W przeciwnym razie na
stąpiłoby zakłócenie przebiegu reprodukcji prostej; wyłączne
kupno po jednej stronie musi kompensować wyłączna sprzedaż
po drugiej stronie. Podobnie w naszym wypadku należy za
łożyć, że wyłączną sprzedaż części Im ze strony kapitalistów
A, A', A ", którzy gromadzą skarb, równoważy wyłączne kup
no części Im ze strony kapitalistów B, B', B", którzy prze
kształcają swój skarb w elementy dodatkowego kapitału pro
dukcyjnego.
Jeżeli równowaga zostaje przywrócona bądź to dzięki temu,
że nabywca występuje potem jako sprzedawca takiej samej su
my wartości, bądź też na odwrót, to pieniądze wpływają z po
wrotem stronie, która wyłożyła je przy kupnie, a więc stronie,
która sprzedała, zanim ponownie kupiła. Jednakże warunkiem
rzeczywistej równowagi, gdy chodzi o samą wymianę towa
rów, o wymianę różnych części produktu rocznego, jest jed
nakowa wartość towarów, które wymienia się jedne na drugie.
O
ile jednak odbywają się tylko jednostronne transakcje
wymienne, mnóstwo wyłącznych aktów kupna z jednej strony
i mnóstwo wyłącznych aktów sprzedaży z drugiej - a widzie
liśmy już, że normalna wymiana produktu rocznego, odbywa
jąca się na bazie kapitalistycznej, warunkuje takie jednostron
ne metamorfozy - to równowaga będzie możliwa tylko wtedy,
kiedy suma wartości jednostronnych aktów kupna będzie się
równać sumie wartości jednostronnych aktów sprzedaży. Fakt,
że produkcja towarowa stanowi powszechną formę produkcji
♦ Patrz tom niniejszy, str. 572-573- - Red. przekł. polsk.
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kapitalistycznej, określa już rolę, jaką odgrywa w niej pie
niądz nie tylko jako środek cyrkulacji, lecz także jako kapitał
pieniężny; ów fakt stwarza pewne właściwe temu sposobowi
produkcji warunki normalnej wymiany, a więc normalnego
przebiegu reprodukcji czy to w skali prostej, czy też rozsze
rzonej, warunki, które przekształcają się w równie liczne wa
runki nienormalnego przebiegu reprodukcji, w równie liczne
możliwości kryzysów, gdyż żywiołowy charakter tej produkcji
sprawia, że sarna równowaga jest czymś przypadkowym.
Widzieliśmy też, że przy wymianie l v na odpowiednią sumę
wartości IIC dokonuje się wprawdzie koniec końców, gdy cho
dzi o IIC, zastąpienie towaru działu II taką samą sumą war
tości towaru działu I, że więc zbiorowy kapitalista działu II
uzupełnia potem sprzedaż własnego towaru kupnem takiej sa
mej wartości towaru działu I. To zastąpienie dokonuje się;
jednakże w tran«akq'i tej kapitaliści działu I i II nie wymie
niają między sobą swych towarów. IIC sprzedaje swoje towary
robotnikom działu I; ci występują wobec IIC jednostronnie ja
ko nabywcy towarów, IIC zaś występuje wobec tych robotników
jednostronnie jako sprzedawca towarów; z uzyskanymi w ten
sposób pieniędzmi IIC występuje jednostronnie jako nabywca
towarów wobec zbiorowego kapitalisty działu I, a ten wystę
puje wobec IIC jednostronnie jako sprzedawca towarów na
sumę Iv. Dopiero przez tę sprzedaż towarów dział I znów
reprodukuje wreszcie swój kapitał zmienny w formie kapitału
pieniężnego. Jeśli kapitał działu I występuje wobec kapitału
działu II jednostronnie jako sprzedawca towarów w granicach
sumy
to wobec robotników działu I występuje on jedno
stronnie jako nabywca towarów w akcie kupna ich siły ro
boczej; jeśli zaś robotnicy działu I występują wobec kapita
listów działu II jednostronnie jako nabywcy towarów ('mia
nowicie jako nabywcy środków utrzymania), to wobec kapi
talistów działu I występują oni jednostronnie jako sprzedawcy
towarów, mianowicie jako sprzedawcy swej siły roboczej.
Nieustanna podaż siły roboczej ze strony robotników dzia
łu I, powrotna przemiana części kapitału towarowego działu I
w formę pieniężną kapitału zmiennego, zastąpienie części ka
pitału towarowego działu II elementami naturalnymi kapitału
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stałego,IIC - wszystkie te konieczne przesłanki wzajemnie się
warunkują; realizują się jednak za pośrednictwem bardzo
skomplikowanego procesu, który obejmuje 'trzy niezależne od
siebie, lecz splatające się procesy cyrkulacji. Już sam skompli
kowany charakter tego procesu staje się często przyczyną jego
nienormalnego przebiegu.

2.

Dodatkowy

kapitał

stały

Produkt dodatkowy, nosiciel wartości dodatkowej, nic nie
kosztuje tych, którzy go sobie przywłaszczają, kapitalistów
działu I. Aby go otrzymać, inie mają oni potrzeby wykładania
w jakikolwiek sposób pieniędzy lub towarów. Wyłożenie ka
pitału (avamce) jest już u fizjokratów ogólną formą wartości
uprzedmiotowionej w elementach kapitału produkcyjnego.
A więc kapitaliści działu I wykładają tylko kapitał stały
i zmienny. Robotnik pracą swą nie tylko zachowuje im kapitał
stały; nie tylko zastępuje im zmienną wartość kapitałową od
powiednią nowo wytworzoną częścią wartości w formie towa
ru; swoją pracą dodatkową dostarcza im ponadto wartość do
datkową, istniejącą w formie produktu dodatkowego. Sprze
dając stopniowo ten produkt dodatkowy kapitaliści działu I
tworzą skarb, dodatkowy potencjalny kapitał pieniężny. W roz
patrywanym wypadku ten produkt dodatkowy składa się od
początku ze środków produkcji wytwarzających środki produk
cji. Funkcjonuje on jako dodatkowy kapitał stały dopiero w rę
ku nabywców B, B', B" itd. (I); ale potencjalnie był nim już
wcześniej, zanim go sprzedano, już w ręku kapitalistów A, A ’,
A " (I), którzy gromadzą skarb. Jeżeli rozpatrywać jedynie
wielkość wartości reprodukcji po stronie działu I, to znajdu
jemy się jeszcze w obrębie reprodukcji prostej; nie uruchomio
no bowiem żadnego dodatkowego kapitału, aby wytworzyć ten
potencjalny dodatkowy kapitał stały (produkt dodatkowy), ani
też nie uruchomiono większej ilości pracy dodatkowej niż ta,
którą wydatkowano na bazie reprodukcji prostej, Różnica,
która tu zachodzi, sprowadza się jedynie do formy zastosowa
nej pracy dodatkowej, do konkretnego charakteru jej szcze
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gólnej użyteczności. Pracę tę zużyto ma wytworzenie środków
produkcji dla Ic zamiast dla IIC, na środki produkcji wytwa
rzające środki produkcji, a nie na środki produkcji wytwarza
jące środki konsumpcji. Rozpatrując reprodukcję prostą zało
żyliśmy, że całą wartość dodatkową działu I wydatkuje się
jako dochód, a więc na towary działu II; wartość dodatkowa
działu I składa się tedy wyłącznie z takich środków produkcji,
które miały zastąpić kapitał stały IIC w jego formie naturalnej.
Aby więc można było przejść od reprodukcji prostej do roz
szerzonej, produkcja działu I musi być w stanie wytworzyć
więcej elementów kapitału stałego dla działu I, wytwarzając
ich mniej dla działu II. Przejście to, które nie zawsze odbywa
się bez trudności, ułatwione jest przez fakt, że pewne produk
ty działu I mogą służyć jako środki produkcji w obu działach.
Wynika z tego - jeżeli sprawę rozpatrywać jedynie pod
względem wielkości wartości - że materialny substrat repro
dukcji rozszerzonej powstaje w obrębie reprodukcji prostej. Jest
to po prostu praca dodatkowa robotników działu I wydatko
wana bezpośrednio na produkcję środków produkcji, na wy
tworzenie potencjalnego dodatkowego kapitału działu I. A za
tem potencjalny dodatkowy kapitał pieniężny gromadzony
przez kapitalistów A, A', A " (I) - w drodze stopniowej sprze
daży ich produktu dodatkowego, który powstaje bez jakiego
kolwiek kapitalistycznego wydatkowania pieniędzy - stanowi
tu tylko formę pieniężną -wyprodukowanych dodatkowo środ
ków produkcji działu I.
Produkq'a potencjalnego dodatkowego kapitału nie jest
więc w naszym wypadku (gdyż - jak się o tym przekonamy
później - może on też powstawać zupełnie inaczej) niczym in
nym, jak zjawiskiem samego procesu produkcji, wytwarzaniem
w określonej formie elementów -kapitału produkcyjnego.
A więc wytwarzanie dodatkowego potencjalnego kapitału
pieniężnego na wielką skalę - w wielu punktach sfery cyrku
lacji - jest jedynie wynikiem i wyrazem wielostronnego wy
twarzania potencjalnego dodatkowego kapitału produkcyjnego,
samo powstanie którego nie wymaga dodatkowych pieniężnych
wydatków ze strony -kapitalistów przemysłowych.
Stopniowe przekształcanie tego potencjalnego dodatkowego
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kapitału produkcyjnego w potencjalny kapitał pieniężny
(skarb) ze strony kapitalistów A, A ', A " itd. (I), uwarunko
wane stopniową sprzedażą ich produktu dodatkowego - a więc
powtarzającą się jednostronną sprzedażą towarów bez uzupeł
niającego kupna - dokonuje się w drodze powtarzającego się
odciągania pieniędzy z cyrkulacji i gromadzenia w tym sa
mym stopniu skarbu. Przesłanką takiego gromadzenia skarbu
nie jest bynajmniej - z wyjątkiem wypadku, kiedy nabywcą
jest producent złota - istnienie dodatkowego bogactwa w po
staci kruszców szlachetnych, lecz jedynie zmiana funkcji pie
niądza, (który znajdował się dotychczas w obiegu. Dotychczas
funkcjonował on jako środek cyrkulacji, obecnie funkcjonuje
jako skarb, jako potencjalny nowy kapitał pieniężny iw proce
sie powstawania. Toteż pomiędzy powstawaniem dodatkowego
kapitału pieniężnego a ilością znajdujących się w danym kra
ju kruszców szlachetnych nie ma żadnego związku przyczyno
wego.
Wynika z tego następnie: im większy jest kapitał produk
cyjny, który funkcjonuje już w danym kraju (wliczając włączo
ną do niego siłę roboczą, wytwórczynię produktu dodatkowe
go), im bardziej rozwinięta jest siła produkcyjna pracy, a tym
samym również i środki techniczne umożliwiające szybkie roz
szerzenie produkcji środków produkcji - a więc im większa
jest masa produktu dodatkowego, zarówno pod względem
wartości, jak i pod względem ilości wartości użytkowych, które
go wyobrażają - tym większy jest
1. potencjalny dodatkowy kapitał produkcyjny w formie
produktu dodatkowego znajdującego się w ręku kapitalistów
A, A ’, A " itd. oraz
2 . masa spieniężonego produktu dodatkowego, czyli poten
cjalnego dodatkowego kapitału pieniężnego w ręku kapitalis
tów A, A', A". Jeżeli więc «p. Fullarton nie uznaje nadpro
dukcji w zwykłym znaczeniu, lecz uznaje nadprodukcję kapi
tału, mianowicie kapitału pieniężnego, to mamy tu jeszcze je
den dowód, jak niesłychanie mało wiedzą o mechanizmie wła
snego systemu najlepsi nawet ekonomiści burżuazyjni.
Produkt dodatkowy, bezpośrednio wyprodukowany i przy
właszczony przez kapitalistów A, A ’, A ” (I), stanowi realną
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podstawę akumulacji kapitału, tj. reprodukcji rozszerzonej,
mimo że w tym charakterze będzie rzeczywiście funkcjonował
dopiero w ręku nabywców B, B', B " itd. (I). Natomiast w
formie pieniężnej - jako skarb, jako stopniowo tworzący się
potencjalny -kapitał pieniężny - jest on absolutnie nieproduk
cyjny, odbywa w tej formie ruch równoległy do procesu pro
dukcji, znajduje się jednak poza jego obrębem. Stanowi mart
wy ciężar (aead weight) produkcji kapitalistycznej. Dążenie,
aby tę wartość dodatkową, gromadzoną w postaci potencjal
nego kapitału pieniężnego, użyć do osiągania zarówno zysku,
jak i dochodu, urzeczywistnia się w systemie kredytowym i w
^papierkach". W ten sposób kapitał pieniężny uzyskuje w in
nej formie ogromny wpływ na przebieg i potężny rozwój ka
pitalistycznego systemu produkcji.
Masa produktu dodatkowego przekształconego w potencjal
ny kapitał pieniężny będzie tym większa, im większa była
łączna suma funkcjonującego już kapitału, dzięki któremu pro
dukt ten powstał. Absolutny zaś wzrost wielkości reproduko
wanego corocznie potencjalnego kapitału pieniężnego ułatwia
też jego segmentację, pozwalając na szybsze umieszczenie go
w jakimś odrębnym przedsiębiorstwie, czy to w ręku tego sa
mego kapitalisty, czy też w innym ręku (np. członków jego
rodziny, przy podziale spadku itp.). Przez segmentację kapi
tału pieniężnego rozumiemy tu takie jego całkowite oddziele
nie od -kapitału rdzennego, aby jako nowy kapitał pieniężny
można go było umieścić w jakimś, nowym samodzielnym przed
siębiorstwie.
Kapitaliści A, A', A " itd. (I), sprzedawcy produktu dodat
kowego, otrzymują ten produkt jako bezpośredni wynik pro
cesu produkcji, który oprócz nakładów na kapitał stały
i zmienny, niezbędnych też przy reprodukcji prostej, nie wy
maga dalszych aktów cyrkulacji; w ten sposób stwarzają oni
realną podstawę reprodukcji w skali rozszerzonej, czyli rze
czywiście fabrykują potencjalny dodatkowy kapitał. Natomiast
rola kapitalistów B, B', B " itd. (I) jest inna. 1. Dopiero w ich
ręku produkt dodatkowy kapitalistów A, A ’, A " itd. będzie
rzeczywiście funkcjonował jako dodatkowy kapitał stały (po
mijamy tu na razie drugi element kapitału produkcyjnego, do617
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datkową siłę roboczą, a więc dodatkowy kapitał zmienny); 2 .
po to, aby produkt dodatkowy mógł trafić w ich ręce, nie
zbędny jest akt cyrkulacji; muszą oni ten produkt dodatkowy
kupić.
D o punktu 1 należy tu nadmienić, że znaczną część pro
duktu dodatkowego (potencjalnego dodatkowego kapitału
stałego), wyprodukowanego przez kapitalistów A, A', A " itd.
(I), wytwarza się wprawdzie w roku bieżącym, ale jako ka
pitał przemysłowy może ona w ręku kapitalistów B, B', B”
(I) rzeczywiście funkcjonować dopiero w przyszłym roku lub
jeszcze później; co się tyczy punktu 2 , to powstaje pytanie,
skąd się biorą pieniądze niezbędne do dokonania aktu cyrku
lacji.
O
ile produkty wytwarzane przez kapitalistów B, B', B"
itd. (I) powracają in natura do ich własnego procesu produkcji,
to rozumie się samo przez się, że pro tanto kapitaliści ci prze
noszą część swego własnego produktu dodatkowego wprost
(bez pośrednictwa cyrkulacji) do swego kapitału produkcyjne
go i włączają ją do niego jako dodatkowy element kapitału
stałego. Jednakże pro tanto nie biorą oni też udziału w spie
niężaniu produktu dodatkowego kapitalistów A, A ' itd. (I).
Pomijając tę sprawę, musimy jednak odpowiedzieć na pytanie,
skąd biorą się pieniądze na ów akt cyrkulacji. Wiemy, że ka
pitaliści B, B’, B" itd. (I) tworzyli swój skarb w taki sam spo
sób jak kapitaliści A, A ' itd., tj. w drodze sprzedaży swoich
produktów dodatkowych; teraz zaś nastała chwila, kiedy ich
potencjalny jedynie kapitał pieniężny, nagromadzony w po
staci skarbu, ma funkcjonować efektywnie jako dodatkowy
kapitał pieniężny. W ten sposób jednak kręcimy się wciąż w
kółko. Pozostaje nadal otwarta kwestia, skąd wzięły się pie
niądze, które kapitaliści B (I) pobrali przedtem z cyrkulacji
i nagromadzili.
Z analizy reprodukcji prostej wiemy już wszakże, że kapi
taliści działu I i II muszą rozporządzać pewną sumą pienię
dzy, aby móc dokonać wymiany swego produktu dodatkowe
go. Tam - pieniądze, które służyły jedynie do wydatkowania
dochodu na środki konsumpcji, wpływały z powrotem do ka
pitalistów w miarę tego, jak wykładali je oni na wymianę swo618
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Ich towarów; tutaj - wyłożone pieniądze wracają z powrotem,
ale funkcja ich uległa zmianie. Kapitaliści A i B (I) dostar
czają sobie na przemian pieniędzy na przekształcenie produktu
dodatkowego w dodatkowy potencjalny 'kapitał pieniężny
i wrzucają na przemian ten nowo powstały kapitał pieniężny
z powrotem do cyrkulacji w charakterze środka kupna.
Jedno tylko zakłada się tutaj, to mianowicie, że ilość znaj
dujących się w kraju pieniędzy (przy nie zmieniającej się szyb
kości obiegu itd.) wystarcza zarówno do aktywnej cyrkulacji,
jak i do tworzenia zapasowego skarbu - jest to więc to samo
założenie, które, jak widzieliśmy, musi być również spełnione
przy prostej cyrkulacji towarowej. Skarb wykonuje tu jednak
inne funkcje. Większa też musi być ilość znajdujących się w
kraju pieniędzy: 1. ponieważ w warunkach produkcji kapitali
stycznej wszelki produkt (z wyjątkiem nowo wyprodukowa
nych kruszców szlachetnych i nielicznych produktów konsumo
wanych przez samych producentów) wytwarzany jest jako to
war, musi tedy przejść przez stadium poczwarki pieniężnej;
2 . ponieważ w warunkach kapitalistycznych masa kapitału to
warowego i wielkość jego wartości nie tylko są absolutnie
większe, ale wzrastają też bez porównania szybciej; 3. ponie
waż coraz znaczniejszy kapitał zmienny musi wciąż przekształ
cać się w kapitał pieniężny; 4. ponieważ z rozszerzeniem pro
dukcji idzie w parze tworzenie nowych kapitałów pieniężnych,
a więc musi też istnieć materiał do gromadzenia ich w for
mie skarbu. - Jeżeli dotyczy to w każdym razie pierwszej fazy
produkcji kapitalistycznej, kiedy nawet systemowi kredytowe
mu towarzyszy obieg przeważnie kruszcowy, dotyczy to rów
nież najbardziej rozwiniętej fazy systemu kredytowego, o tyle
że podstawą jego pozostaje obieg kruszcowy. Z jednej strony
dodatkowa produkcja kruszców szlachetnych, o ile jest ona
na przemian to obfitsza, to znów szczuplejsza, może wywoły
wać zakłócenia w kształtowaniu się cen towarów nie tylko
w ciągu dłuższych okresów, lecz nawet w obrębie bardzo krót
kich. Z drugiej .strony cały mechanizm kredytu jest stale tym
zajęty, aby za pomocą wszelkich możliwych operacji, metod,
urządzeń technicznych ograniczyć rzeczywisty obieg kruszco
wy do stosunkowo wciąż zmniejszającego się minimum, na
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skutek czego w takim samym stopniu wzmaga siię sztuczność
całego mechanizmu i zwiększa się możliwość zakłócenia jego
normalnego biegu.
Różni kapitaliści B, B', B" itd. (I), których potencjalny no
wy 'kapitał pieniężny zaczyna działać jako aktywny kapitał,
mogą też kupować jeden u drugiego ii sprzedawać sobie wza
jemnie swoje produkty (części swego produktu dodatkowe
go). Jeżeli sprawy mają normalny przebieg, pieniądze wyłożo
ne na cyrkulację produktu dodatkowego wpływają pro tanto
z powrotem do poszczególnych kapitalistów B w takim sa
mym stosunku, w jakim wyłożyli je oni na cyrkulację swych
towarów. Jeżeli pieniądz cyrkuluje jako środek płatniczy, to
wypłaca się tylko salda, o ile wzajemne zakupy i sprzedaże nie
wyrównują się. Jest jednak rzeczą ważną, aby wszędzie, po
dobnie jak się to dzieje tutaj, zakładać, że mamy do czynie
nia z obiegiem kruszcowym w jego najprostszej, najbardziej
pierwotnej postaci; wtedy bowiem przypływ i odpływ pienię
dzy, wyrównywanie sald, słowem wszelkie momenty, które w
systemie (kredytowym przedstawiają się jako procesy świado
mie regulowane, ukazują się nam jako zjawiska niezależne od
systemu kredytowego i cały proces występuje w swej formie
bezpośredniej, nie zaś w późniejszej, pochodnej.

3.

Dodatkowy

kapitał

zmienny

Dotychczas mowa była tylko o dodatkowym kapitale sta
łym, zajmijmy się więc teraz rozpatrzeniem dodatkowego ka
pitału zmiennego.
W księdze I wyjaśniliśmy szczegółowo, jak to się dzieje,
że w warunkach produkcji kapitalistycznej siła robocza jest
zawsze do dyspozycji, i jak w razie potrzeby można uruchomić
więcej pracy nie zwiększając liczby zatrudnianych robotników,
czyli ilości siły roboczej. Nie ma więc teraz potrzeby dłużej
się nad tym zastanawiać; można raczej założyć, że część nowo
powstałego kapitału pieniężnego, którą przekształca się w ka
pitał zmienny, znajduje zawsze siłę roboczą, którą tan kapitał
zmienny ma nabyć. Wyjaśniliśmy również w księdze I, jak
620
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dany kapitał może w pewnych granicach rozszerzyć rozmiary
swej produkcji bez akumulacji. Tu jednak chodzi o akumulację
kapitału w specyficznym znaczeniu, kiedy rozszerzenie produk
cji zależy od przekształcenia wartości dodatkowej w -dodatko
wy kapitał, a więc i od zwiększenia kapitału stanowiącego pod
stawę produkcji.
Producent złota może akumulować pewną część swej złotej,
wartości dodatkowej w formie potencjalnego -kapitału pienięż
nego; kiedy kapitał ten osiągnie niezbędną wielkość, produ
cent złota może przekształcić go bezpośrednio w nowy kapitał
zmienny, nie uciekając się do uprzedniej sprzedaży swego pro
duktu dodatkowego; tak -samo może go wymienić na elementy
kapitału stałego. W tym wypadku musi jednak znaleźć na
rynku owe rzeczowe elementy swego kapitału stałego, bądź
to w ten sposób, że każdy producent, jak to zakładaliśmy w
dotychczasowych wywodach, wytwarza na skład, a potem do
starcza swój gotowy towar na rynek, bądź też że pracuje
na zamówienie. W obu wypadkach zakłada się, że produkcja
rozszerza się realnie, tj. że istnieje -produkt dodatkowy; w
pierwszym wypadku - że istnieje rzeczywiście, w drugim że istnieje potencjalnie, że -może być dostarczony.

II. Akumulacja w dziale II
Dotychczas zakładaliśmy, że -kapitaliści A, A ’, A ", (I) sprze
dają swój produkt dodatkowy kapitalistom B, B', B" itd., na
leżącym do tego samego działu I. Załóżmy jednak, że kapita
lista A (I) spienięża swój produkt dodatkowy, sprzedając go
jakiemuś kapitaliście B z działu II. Stać -się to może w ten
tylko sposób, że kapitalista A (I) sprzeda kapitaliście B
(II)
środki produkcji, nie kupując następnie środków
konsumpcji, a więc dokona jednostronnej tylko sprze
daży. Ponieważ jednak IIC może przekształcić się z for
my kapitału towarowego w formę naturalną produkcyjnego
kapitału stałego w ten jedynie sposób, że następuje wymiana
nie tylko Iv, lecz również pewnej przynajmniej części Im na
pewną część Hc, istniejącego w formie środków konsumpcji 621
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w naszym zaś wypadku kapitalista A spienięża swe Im w ten
sposób, że owa wymiana nie dochodzi do skutku, że odciąga
on z cyrkulacji pieniądze uzyskane dzięki sprzedaży działowi
II swego Im, zamiast obrócić je ma zakup środków konsumpcji
IIC - to po stronie kapitalisty A (I) tworzy się wprawdzie do
datkowy potencjalny kapitał pieniężny, lecz po drugiej stronie
leży w formie kapitału towarowego taka sama część wartości
stałego kapitału kapitalisty B (II), która nie może przekształcić
się w formę naturalną produkcyjnego kapitału stałego. Innymi
słowy: kapitalista B (II) nie może sprzedać pewnej części
swych towarów, i to prima facie [na pierwszy rzut oka] tej
części towarów, którą musi sprzedać, aby móc swój kapitał
stały przekształcić w całości z powrotem w formę produk
cyjną; gdy więc chodzi o tę część, mamy do czynienia z nad
produkcją, która też odpowiednio do wielkości tej części ha
muje reprodukcję, nawet w skali nie zmienionej.
Chociaż więc w danym wypadku dodatkowy potencjalny
kapitał pieniężny po stronie kapitalisty A (I) stanowi formę
pieniężną produktu dodatkowego (wartości dodatkowej), to
jednak produkt dodatkowy (wartość dodatkowa), rozpatry
wany jako taki, jest tu wciąż jeszcze zjawiskiem reprodukcji
prostej, a nie reprodukcji w skali rozszerzonej. Aby reproduk
cja IIC mogła odbywać się w nie zmienionej skali, musi w koń
cu nastąpić wymiana \(v + m; na IIC; dotyczy to przynajmniej
części tego m. Kapitalista A (I) sprzedaje swój produkt do
datkowy kapitaliście B (II) i w ten sposób dostarcza mu od
powiednią część wartości kapitału stałego w formie natural
nej, ale kapitalista A (I) odciąga równocześnie pieniądze
z cyrkulacji - nie uzupełnia .swej sprzedaży następującym po
niej kupnem - uniemożliwia więc sprzedaż jednakowej pod
względem wartości części towarów kapitalisty B (II). Jeżeli
więc mieć na względzie globalną reprodukcję społeczną, obej
mującą w jednakowym stopniu kapitalistów działu I i II, to
przemiana produktu dodatkowego A (I) w potencjalny kapi
tał pieniężny oznacza, że jednakowa pod względem wartości
część kapitału towarowego kapitalisty B (II) nie może prze
kształcić się z powrotem w kapitał produkcyjny (stały); owa
przemiana nie jest tedy wyrazem potencjalnej produkcji w skali
622
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rozszerzonej, lecz zahamowania reprodukcji prostej, czyli nie
doboru reprodukcji prostej. Ponieważ tworzenie i sprzedaż do
datkowego produktu kapitalisty A (I) są normalnymi zjawis
kami reprodukcji prostej, to już na gruncie reprodukcji pros
tej mamy tu następujące zjawiska, 'które się wzajemnie warun1
kują: tworzenie potencjalnego dodatkowego kapitału pienięż
nego w dziale I (stąd niedostateczna konsumpcja z punktu
widzenia działu II); zamrożenie w dziale II zapasów towaro
wych, których nie można przekształcić z powrotem w kapitał
produkcyjny (a więc względna nadprodukcja w dziale II);
nadmiar kapitału pieniężnego w dziale I i niedobór reproduk
cji w dziale II.
Nie zatrzymując się dłużej nad tą sprawą, zaznaczymy tylko:
przy rozpatrywaniu reprodukcji prostej zakładaliśmy, że całą
wartość dodatkową działu I d II wydatkuje się w charakterze
dochodu. W rzeczywistości zaś jedną część wartości dodatko
wej wydatkuje się jako dochód, drugą zaś przekształca się W
kapitał. Jedynie przy takim założeniu odbywa się rzeczywista
akumulacja. Twierdzenie, jakoby akumulacja odbywała się na
rachunek konsumpcji, jest - w tak ogólnym ujęciu - złudzęniern, które znajduje się w sprzeczności z istotą produkcji ka
pitalistycznej ; zakłada ono bowiem, że celem i siłą napędową
produkcji kapitalistycznej jest konsumpcja, nie zaś zgarnianie
wartości dodatkowej i jej 'kapitalizacja, tj. akumulacja.

Rozpatrzmy teraz nieco bliżej akumulację w dziale II.
Pierwsza trudność, gdy chodzi o IIC, tj. o jego powrotną
przemianę z części składowej towarowego kapitału działu II
w formę naturalną 'kapitału stałego tego samego działu, do
tyczy reprodukcji prostej. Wróćmy do naszego poprzedniego
schematu:
( 1000v + 1000m) I wymienia się na:
2000 IIC.
Jeżeli np. połowę produktu dodatkowego I, a więc

m,

czyli 500 Im, włącza się w charakterze kapitału stałego z po
wrotem do działu I, to ta zatrzymana w dziale I część pro
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duktu dodatkowego nie może zastąpić żadnej części IIC. Owe
500 Im, zamiast ulec wymianie na środki konsumpcji (a tutaj,
w tej grupie transakcji i między działem I a działem II - w od
różnieniu od zastąpienia 1000 IIC przez 1000 Iw, dokonanego
za pośrednictwem robotników działu I - odbywa się rzeczy
wista wymiana wzajemna, czyli obustronna zmiana miejsc to
warów), mają w samym dziale I służyć w charakterze dodat
kowych środków produkcji. Nie mogą one wykonywać tej fun
kcji jednocześnie w dziale I i II. Kapitalista nie może wydat
kować wartości swego produktu dodatkowego na środki kon
sumpcji i jednocześnie konsumować produkcyjnie sam produkt
dodatkowy, tj. włączyć go do swego kapitału produkcyjnego.
A więc zamiast 2000 l(v + m) wymianie na 2000 IIC może ulec
tylko 1500, a mianowicie (1000v + 500mJ I; znaczy to, że
500 IIC nie można przekształcić z powrotem z formy towaro
wej w kapitał produkcyjny (stały) działu II. W ten sposób
w dziale II nastąpiłaby nadprodukcja, której rozmiary odpo
wiadałyby dokładnie rozmiarom rozszerzenia produkcji, do
konanego w dziale I. Nadprodukcja w dziale II tak silnie,
być może, odbije się na dziale I, że nawet kwota 1000 , wy
datkowana przez robotników działu I na środki konsumpcji
działu II, wpłynie z powrotem tylko w części, że więc owa
kwota 1000 nie powróci do rąk kapitalistów działu I w for
mie zmiennego kapitału pieniężnego. Kapitaliści ci mieliby
więc trudności, nawet gdy chodzi o reprodukcję w sikali nie
zmienionej, i to wskutek samej próby jej rozszerzenia. Należy
przy tym wziąć pod uwagę, że w dziale I dokonała się w rze
czywistości jedynie reprodukcja prosta i że jej elementy, tak
jak je przedstawiono w naszym schemacie, inaczej tylko zgru
powano przez wzgląd na rozszerzenie produkcji w pnzy&zlości,
dajmy na to w roku następnym.
Można by spróbować ominąć tę trudność w sposób następu
jący: owe 500 IIC, które leżą ,na składzie u kapitalistów i któ
rych nie można na razie przekształcić w kapitał produkcyjny,
'nie oznaczają bynajmniej nadprodukcji, lecz przeciwnie, sta
nowią konieczny element reprodukcji, dotychczas przez nas
pomijany. Widzieliśmy, że trzeba w wielu punktach groma
dzić zapasy pieniężne, a więc odciągać pieniądze z cyrkulacji,
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po części, aby umożliwić tworzenie nowego kapitału pienięż
nego w obrębie samego działu I, po części zaś, aby przetrzy
mywać przejściowo w formie pieniężnej wartość kapitału trwa
łego, który się stopniowo zużywa. Ponieważ jednak w sche
macie naszym założyliśmy, że wszystkie pieniądze i wszystkie
towary znajdują się wyłącznie w ręku 'kapitalistów działu I
i II, że nie istnieją tu ani kupcy, ani handlarze pieniędzmi,
ani bankierzy, ani też klasy, <które jedynie konsumują, nie bio
rąc bezpośrednio udziału w produkcji towarów - to wynika
z tego-, że dla utrzymania w ruchu mechanizmu reprodukcji
konieczne jest tu również nieustanne tworzenie zapasów to
warowych przez samych producentów tych towarów. Owe 500
IIC, które leżą na składzie u kapitalistów działu II, reprezen
tują tedy zapas towarowy środków -konsumpcji, zapewniający
ciągłość procesu konsumpcji objętego przez reprodukcję, w da
nym więc wypadku zabezpieczający przejście od jednego -roku
do następnego. Fundusz konsumpcyjny, który znajduje się tu
wciąż jeszcze w ręku -jego sprzedawców, będących jednocześ
nie jego producentami, tak samo nie może obniżyć się w tym
roku do zera, aby w przyszłym roku rozpoczynać od zera,
jak nie może się to stać przy przejściu od jednego dnia do
następnego. Ponieważ wciąż muszą powstawać nowe, chociaż
różnej wielkości, zapasy towarowe, przeto nasi kapitalistyczni
producenci działu II powinni posiadać rezerwowy kapitał -pie
niężny, który umożliwi Am kontynuowanie procesu produkcji,
mimo że część ich kapitału produkcyjnego unieruchomiona jest
przejściowo w formie towarowej. Zgadnie z założeniem, łączą
oni przecież funkcje kupca z funkcjami producenta; muszą
tedy rozporządzać również dodatkowym kapitałem pieniężnym,
który w wypadku usamodzielnienia się poszczególnych funk
cji procesu reprodukcji i -ich podziału pomiędzy różne katego
rie kapitalistów znajdowałby się w ręku kupców.
Na to można udzielić następującej odpowiedzi: 1. Podobne
tworzenie zapasów i jego nieodzowność dotyczy wszystkich
kapitalistów zarówno działu I, jak i II. Gdy się ich traktuje
wyłącznie jako sprzedawców towaru, różnią się oni między
sobą jodynie tym, że sprzedają towary różnego rodzaju. Zapas
towarów działu II oznacza, że uprzednio istniał już zapas to40 - Marks, Engels - D zieła t. 24
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warów działu I. Jeżeli pomijamy zapas ten po jednej stronie,
musimy pominąć go także i po drugiej. Jeżeli zaś uwzględni
my go po obu stronach, nic się w zagadnieniu nie zmieni. 2. Podobnie jak rok bieżący zamyka się w dziale II zapasem
towarowym na rak następny, tak też rozpoczął się on w tym
dziale zapasem towarowym przekazanym z poprzedniego roku.
A zatem przy analizie rocznej reprodukcji, sprowadzonej do
jej najbardziej abstrakcyjnego wyrazu, powinniśmy ten zapas
towarowy skreślić w obu wypadkach. Jeżeli całą produkcję
bieżącego roku zaliczymy do tegoż roku, a więc zaliczymy tak
że tę część, którą oddaje om jako zapas towarowy na rok na
stępny, to z drugiej jednak strony potrącimy zapas towarowy,
który pozostał z roku ubiegłego; w rzeczywistości więc przed
miotem naszej analizy będzie globalny produkt przeciętnego
roku. - 3. Już sam fakt, że owej trudności, którą chcemy omi
nąć, nie napotykaliśmy przy rozpatrywaniu reprodukcji pros
tej, dowodzi, że chodzi tu o specyficzne zjawisko wywołane
jedynie przez odmienne (ze względu na reprodukcję) zgrupo
wanie elementów działu I, przez zgrupowanie zmienione, bez
którego w ogóle niemożliwa jest reprodukcja w skali rozsze
rzonej.

III. Akumulacja przedstawiona w schemacie
Rozpatrzmy teraz reprodukcję według następującego sche
matu:
I.
4000c + 1000^ + 1000m = 6000 I
schemat aJU 150Qc + 37(^ + 3 7£m = 2252 |Suma = 8252.
W schemacie tym widzimy przede wszystkim, że globalna su
ma rocznego produktu społecznego = 8252 jest mniejsza niż
w pierwszym schemacie, w którym wynosiła 9000. Moglibyś
my równie dobrze wziąć znacznie większą sumę, dajmy na to,
dziesięciokrotnie większą. Wzięliśmy sumę mniejszą niż w
schemacie I właśnie po to, aby oczywiste się stało, że repro
dukcja w skali rozszerzonej (którą w danym wypadku ujmu
jemy jedynie jako produkcję prowadzoną z większym kapi626
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tałem) nie ma nic wspólnego z absolutną wielkością produktu,
że dla danej masy towarowej wymaga ona innego tylko zgru
powania, czyli innego funkcjonalnego przeznaczenia różnych
elementów danego produktu, że więc pod względem wielkości
wartości jest na razie jedynie reprodukcją prostą. Zmienia
się nie ilość, lecz jakościowe przeznaczenie danych elementów
reprodukcji prostej, a zmiana ta stanowi materialną przesłankę
mającej później nastąpić reprodukcji w skali rozszerzonej 58.
Moglibyśmy schemat ten przedstawić inaczej, zmieniając
stosunek między kapitałem zmiennym a stałym; np. w sposób
następujący:
„ I. 4000c + 875v + 875m = 5750 ) c
schemat b) n _ 1750(_ + 3 ^ + 3 - ^ = 25Q2 j Suma - 8252.
W tej postaci schemat byłby dostosowany do reprodukcji pro
stej, tak że całą wartość dodatkową wydatkowano by w cha
rakterze dochodu, nie akumulując jej. W obu wypadkach, za
równo w schemacie a), jak i w schemacie b), wielkość wartości
produktu rocznego jest taka sama, z tą tylko różnicą, że w sche
macie b) funkcjonalne zgrupowanie elementów produktu jest
takie, iż reprodukcja zaczyna się znów w skali nie zmienionej,
podczas gdy w schemacie a) tworzy ono materialną podstawę
reprodukcji w skali rozszerzonej. Mianowicie w schemacie b)
następuje bez nadwyżek wymiana (875v + 875m) I = 1750
( v + m ) na 1750 IIC, gdy tymczasem w schemacie a) wymiana
(1000v + 1000^,) I = 2000 I(-0 + m;na 1500 IIC daje nadwyż
kę w wysokości 500 Im na akumulację w dziale I.
Przejdźmy teraz do bliższej analizy schematu a). Załóżmy,
że zarówno w dziale I, jak i w dziale II akumuluje się połowę
wartości dodatkowej, tj. przekształca się ją w element dodat
kowego kapitału, zamiast wydać ją w charakterze dochodu.
Ponieważ połowę 1000 1^, = 500 należy w tej czy innej for158 Kładzie

to raz na zawsze kres sporowi,

który w sprawie akumulacji ka

pitału toczył się między Jamesem M illem a S. Baileyem. Spór ten rozpatrywaliśmy
z innego punktu widzenia w księdze I

(rozdz. X X I I , 5, str. 634, przypis 65 *),

a dotyczy on możliwości wzmożenia siły działania kapitału przemysłowego bez zm ia
ny jego wielkości. Powrócimy do tej sprawy później.

* Patrz tom 23 nin. w yd., str. 728, przypis 64. - R ed. przekl. polsk.
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mic zakumulować, ulokować jako dodatkowy kapitał pienięż
ny, tj. przekształcić w dodatkowy kapitał produkcyjny, przeto
w charakterze dochodu wydatkuje się tylko (1000v + 500m) I.
Dlatego też w wypadku tym jako normalna wielkość kapi
tału IIC figuruje tylko 1500. Wymiana 1500 I^, + ; na 1500
IIC nie wymaga dalszych badań, gdyż omówiliśmy -ją już przy
rozpatrywaniu procesu reprodukcji prostej; pominiemy też
4000 Ic, gdyż jego przegrupowanie wywołane potrzebami roz
poczynającej się ma nowo reprodukcji (tym razem w skali roz
szerzonej) omówiliśmy już także przy rozpatrywaniu procesu
reprodukcji prostej.
Wobec tego pozostaje nam do zbadania jodynie: 500 I m
oraz (376v + 376m) II, z jednej strony, o ile chodzi o sto
sunki wewnętrzne zarówno w dziale I, jak i w dziale II, z dru
giej zaś - o ruch pomiędzy tymi dwoma działami. Ponieważ
zakłada się, że w dziale II powinna również nastąpić akumu
lacja połowy wartości dodatkowej, należy tu więc przekształ
cić w kapitał kwotę 188, a z niej w kapitał zmienny ‘A = 47,
powiedzmy w zaokrągleniu 48; pozostaje 140 do przekształ
cenia w kapitał stały.
Napotykamy fiu nowe zagadnienie, którego samo już istnie
nie musi wydać się dziwne wobec utartego poglądu, że towary
jednego rodzaju wymienia się zwykle na towary innego rodza
ju lub też, co wychodzi na to samo, że towary wymienia się
na pieniądze, a pieniądze te z kolei wymienia się na towary
innego rodzaju. Owe 140 IIm w ten tylko sposób można prze
kształcić w kapitał produkcyjny, że zastępuje się je częścią
towarów Im takiej samej wartości. Rozumie się samo przez
się, że część tego I m, mająca ulec wymianie na IIm, musi skła
dać się ze środków produkcji, które mogą wejść zarówno do
procesu produkcji działu I, -jak i do procesu produkcji działu
II, albo też wyłącznie do procesu produkcji działu II. Zastą
pienie to może dokonać się jedynie w drodze jednostronnego
kupna, ze strony działu II, ponieważ cały produkt dodatkowy
500 I m, który mamy jeszcze rozpatrzyć, ma służyć do akumu
lacji w obrębie działu I, nie można go więc wymienić na
towary działu II; innymi słowy, dział I nie może go jednocze
śnie akumulować i zjadać. Dział II musi więc kupić 140 I m
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za gotówkę, przy czym pieniądze te nie powrócą do niego w
drodze uzupełniającej sprzedaży jego towarów działowi I. A proces ten powtarza się stale, przy każdej nowej produkcji
rocznej, o ile jest ona reprodukcją w skali rozszerzonej. Gdzież
więc w dziale II znajduje się źródło tych pieniędzy?
Przeciwnie dział II, zdaje 6ię on stanowić bardzo niewdzię
czny grunt dla powstawania nowego kapitału pieniężnego, któ
re towarzyszy rzeczywistej akumulacji i w produkcji kapitalis
tycznej jest warunkiem tej akumulacji, występując faktycznie
z początku jako proste gromadzenie skarbu.
Mamy przede wszystkim 376 IIV; wyłożony na siłę roboczą
kapitał pieniężny w wysokości 376 powraca wciąż jako kapi
tał zmienny w formie pieniężnej do kapitalistów działu II, a to
w wyniku kupna towarów w dziale II. To powtarzające się
wciąż oddalanie od punktu wyjścia - kieszeni kapitalistów i powrót do niego bynajmniej nie pomnaża ilości pieniędzy,
które przechodzą przez ten ruch okrężny. A więc nuch ten nie
jest źródłem akumulacji pieniędzy; owych pieniędzy nie mo
żna też wycofać z cyrkulacji, aby utworzyć nagromadzony w
postaci skarbu, potencjalny nowy kapitał pieniężny.
Ale czekajcie! Czy nie można by tu ubić jakiegoś zysko
wnego interesiku?
Nie wolno nam zapominać, że kapitaliści działu II mają tę
przewagę nad kapitalistami działu I, iż robotnicy, których
zatrudniają, muszą kupować u nich towary wyprodukowane
przez siebie samych. Kapitaliści działu II są nabywcami siły
roboczej, występując zarazem jako sprzedawcy towarów wo
bec posiadaczy siły roboczej, którą stosują. Kapitaliści działu
II mogą więc:
1. - i to jest wspólna cecha kapitalistów działu II i działu I
- zepchnąć po prostu płacę roboczą poniżaj jej normalnego
poziomu przeciętnego. W ten sposób zwalnia się część pienię
dzy funkcjonujących jako forma pieniężna kapitału zmiennego,
co przy ciągłym powtarzaniu się tego samego procesu mogłoby
stać się normalnym źródłem powstawania skarbu, a więc rów
nież i potencjalnego dodatkowego kapitału pieniężnego w
dziale II. Ponieważ chodzi tu o normalne powstawanie ka
pitału, pomijamy oczywiście przypadkowe zyski oszukańcze.
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Nie należy jednak zapominać, że normalna płaca robocza,
którą robotnicy otrzymują w rzeczywistości (a która ceteris
panibus [przy innych warunkach nie zmienionych] -wyznacza
wielkość kapitału zmiennego), nie zależy bynajmniej od do
broci serca kapitalistów, lecz że w danych warunkach muszą
ją oni płacić. Ten sposób wyjaśniania odpada zatem. Jeżeli
zakładamy, że dział II ma wyłożyć kapitał zmienny w wyso
kości 376v, to nie wolno nam gwoli wyjaśnienia nowo napo
tkanego zagadnienia podsuwać nagle hipotezy, że dział II
wykłada nie 376v, lecz dajmy na to, tylko 350v.
2.
Z drugiej jednak strony, jak to już powiedzieliśmy, trak
towani jako całość kapitaliści działu II mają tę przewagę nad
kapitalistami działu I, że wobec własnych robotników wystę
pują jako nabywcy siły roboczej i zarazem jako sprzedawcy
swego towaru. A w jaki sposób można tę przewagę wyzyskać,
jak można nominalnie wypłacać normalne zarobki robotnicze,
faktycznie zaś urywać część ich, nie dając odpowiedniego ekwi
walentu towarowego, alias [inaczej mówiąc] kraść ją; jak to
wszystko można zaaranżować po części za pomocą systemu
wypłat w towarze [truck system], po części za pomocą fał
szowania środka obiegu (chociaż z punktu widzenia prawa
fałszerstwo to, być może, nie zawsze jest uchwytne) - na to
w każdym kraju przemysłowym istnieją najbardziej namacalne
dowody. Na przykład w Anglii i w Stanach Zjednoczonych.
(Przy tej okazji należy przytoczyć kilka godnych przykładów).
Jest to taka sama operacja jak w wypadku 1, tyle że zamas
kowana i urzeczywistniona drogą okólną. Należy ją więc od
rzucić, zupełnie tak samo jak tamtą. Mowa tu o płacy robo
czej, którą robotnicy otrzymują rzeczywiście, a nie nominalnie.
Widzimy, że w obiektywnej analizie mechanizmu kapitali
stycznego nie można wykorzystać ciążących na nim wyjątkowo
haniebnych plam, aby usunąć w ten sposób trudności teorety
czne. Dziwnym 'jednak trafem większość moich krytyków bur
żuazyjnych wszczęła krzyk, jakobym miał skrzywdzić kapita
listów, przyjmując np. w księdze I „Kapitału", że płacą oni
rzeczywistą wartość siły roboczej, czego przeważnie nie robią!
(Mógłbym tu z przypisywaną mi wspaniałomyślnością zacyto
wać Schafflego).
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A więc za pomocą 376 IIV nic się nie da zrobić dla wspom
nianego celu.
Ale zdaje się, że jeszcze trudniej osiągnąć ten cel za po
mocą 376 IIm. W tym wypadku występują wobec siebie tylko
kapitaliści tego samego działu, którzy wyprodukowane przez
siebie środki konsumpcji sprzedają sobie wzajemnie lub ku
pują u siebie wzajemnie. Pieniądze niezbędne do tej wymia
ny funkcjonują wyłącznie jako środek cyrkulacji i w normal
nym biegu rzeczy powinny one w tej samej proporcji, w ja
kiej uczestnicy wymiany wyłożyli je na cyrkulację, powrócić
do nich z powrotem, aby wciąż na nowo przebiegać tę samą
drogę.
Zdaje się, że tylko w dwojaki sposób można wycofać te
pieniądze z cyrkulacji, aby utworzyć potencjalny dodatkowy
kapitał pieniężny. Albo jedna część kapitalistów działu II oszu
kuje drugą i dopuszcza się w ten sposób rabunku pieniędzy.
Jak nam wiadomo, utworzenie nowego kapitału pieniężnego
nie wymaga uprzedniego powiększenia ilości środków obiego
wych; -potrzeba tylko, aby niektórzy kapitaliści wycofali pie
niądze z cyrkulacji i nagromadzili (je w postaci skarbu. Nic
tu nie ma do rzeczy, że pieniądze te mogą pochodzić z kra
dzieży i że dlatego powstanie dodatkowego kapitału pienięż
nego u jednej części kapitalistów działu II może być połączone
z rzeczywistą stratą pieniędzy u innej części tych ‘kapitalistów.
Oszukana część kapitalistów działu II musiałaby w takim ra
zie pędzić nieco mniej rozrzutny tryb życia, i to byłoby wszy
stko.
Albo też część owego IIm, składającą się z niezbędnych środ
ków utrzymania, przekształca się wprost w nowy kapitał
zmienny w obrębie działu II. W jaki sposób to następuje,
o tym będzie mowa w końcowej części niniejszego rozdziału
(pod nrem IV).
1.

Przykład

pierwszy

A ) Schemat reprodukcji prostej

I. 4000c + 1000v + 1000m = 6000 1
II. 2000c + 500c + 500m = 3000 }

_
ivuma ~ ' uuu
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B) Schemat punktu wyjściowego reprodukcji w skali rozszerzonej

I. 4000c + 1000v + 1000m = 6000 J
=
II. 1500c + 750v + 750m = 3000 j 6111113
/'uuu
Jeżeli przyjmiemy, że w schemacie B połowa wartości do
datkowej działu I, czyli 500, ulega akumulacji, to okaże się, że
trzeba przede wszystkim zastąpić (1000v + 500m) I, czyli 1500
I
przez 1500 IIC; w dziale I pozostanie wówczas:
4000c + 500m, z czego 500m ma ulec akumulacji. Zastąpienie
(1000v + 500m) I przez 1500 IIC jest procesem reprodukcji
prostej, co omówiliśmy już przy rozpatrywaniu tej reprodukcji.
Przypuśćmy, że z 500 Im trzeba 400 przekształcić w kapitał
stały, 100 zaś - w kapitał zmienny. Dokonującą się w obrębie
działu I wymianę tych 400m, które mają w ten sposób ulec ka
pitalizacji, już rozpatrzyliśmy; można je więc bez dalszych roz
ważań włączyć do Ic, a wtedy otrzymamy dla działu I:
4400c + 1000v + 100m (te 100m mają się przekształcić w
100v).
Dział II kupuje ze swej strony w dziale I w celu akumulacji
owe 100 Im (istniejące w postaci środków produkcji), które
stanowią teraz dodatkowy kapitał stały działu II, gdy tymcza
sem kwota pieniężna 100 , zapłacona za nie przez ten dział,
przekształca się w formę pieniężną dodatkowego kapitału
zmiennego działu I. Dział I ma wtedy kapitał w wysokości
4400c + 1100^ (te ostatnie w pieniądzu) = 5500.
Dział II ma teraz kapitał stały w wysokości 1600c; aby móc
nim operować, musi dołożyć jeszcze 50v w pieniądzu na kupno
nowej siły roboczej, wobec czego jego kapitał zmienny urasta
z 750 do SOft To powiększenie kapitału stałego i zmiennego
o łączną kwotę 150 dział II pokrywa ze swej wartości do
datkowej; z 750 IIm pozostaje więc tylko 600m jako fundusz
konsumpcyjny kapitalistów działu II, których produkt roczny
dzieli się obecnie w sposób następujący:
II. 1600c + 800v + 600m (fundusz konsumpcyjny) =
= 3000.
Wyprodukowane w postaci środków konsumpcji 150m, które
przekształcono tu w (100c + 50v) II, wchodzą w swej formie
naturalnej całkowicie do konsumpcji robotników: 100 spoży
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wają robotnicy I (100 Iv), 50 zaś - robotnicy II (50 IIV), jak
o tym była mowa wyżej. Dział II, którego cały produkt spo
rządza się w formie niezbędnej do akumulacji, musi faktycz
nie część wartości dodatkowej większą o 100 odtworzyć w
farmie niezbędnych środków konsumpcji. Kiedy rzeczywiście
rozpoczyna się reprodukcja w skali rozszerzonej, owe 100
zmiennego kapitału pieniężnego działu I wpływają z powrotem
do działu II za pośrednictwem robotników działu I. Dział II
natomiast przekazuje 100m w postaci zapasu towarowego dzia
łowi I, a jednocześnie 50 w postaci, zapasu towarowego własnym robotnikom.
Zmienione dla celów akumulacji zgrupowanie elementów
przedstawia się obecnie w sposób następujący:
I. 4400c + 1100v + 500 funduszukonsumpcyjnego = 6000
II. 1600c + 800v + 600 funduszukonsumpcyjnego = 3000
razem 9000 jak wyżej.
Z tych elementów następujące stanowią kapitał:
I. 4400c + 1100v (w pieniądzu) = 5500 ) _
II. 1600c + 800v (w pieniądzu) = 2400 / - 7;00’
gdy tymczasem przy rozpoczęciu produkcji było:
I. 4000c + 1000v = 5000 | _
II. 1500c + 750v = 2250 /
7250'
Jeżeli więc na tej bazie odbywa się rzeczywista akumulacja,
tj. jeżeli produkuje się rzeczywiście za pomocą tego powięk’
szonego kapitału, to w końcu następnego roku otrzymamy:
I. 4400c + 1100v + 1100m = 6600 I _
II. 1600c + 800v + 800m = 3200 / ~ ;8UU'
Przypuśćmy, że w dziale I akumulacja będzie się odbywała
nadal w -takiej samej proporcji: a więc 550m będzie się wy
datkowało jako dochód, 550m zaś akumulowało. Wówczas do
kona się przede wszystkim zastąpienia 1100 Iv przez 1100 IIC;
następnie trzeba będzie zrealizować jeszcze 550 Im w towa
rach II o takiej samej wartości; a więc łącznie 1650 I (v + m).
Ale kapitał stały II, który ma być zastąpiony, wynosi tylko
1600, wobec czego pozostałe 50 należy uzupełnić z 800 IIm.
Jeżeli pominiemy tu na razie sprawę pieniędzy, to otrzymamy
następujący wynik transakcji:
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I. 4400c + 550m (które mają ulec kapitalizacji); oprócz
tego w funduszu konsumpcyjnym kapitalistów i robotników
1650^ + m) zrealizowane w towarach IIC.
II. 1650c (w tym 50 dołączone z IIm, jak o tym była wy
żej mowa) + 800v + 750m (fundusz konsumpcyjny kapitali
stów).
Jeżeli zaś w dziale II zachowuje się dawną proporcję mię
dzy v i c, to na 50c trzeba wyłożyć -dalsze 25v; można je wziąć
z 750m; otrzymamy wtedy:
II. 1650c + 825v + 725m.
W dziale I trzeba skapitalizować 550m; jeżeli zachowuje się
poprzednią proporcję, to 440 przypada na kapitał stały, 110
zaś na kapitał zmienny. Te 110 można ewentualnie wziąć z 725
IIm, tzn. że środki konsumpcji wartości 110 skonsumują robo
tnicy działu I zamiast kapitalistów działu II, wobec czego ka
pitaliści ci będą musieli skapitalizować owe 110m, których nie
mogą skonsumować. Z 725 I I m pozostaje tedy 615 IIm. Jeżeli
'jednak dział II przekształca w ten sposób te 110 w dodatkowy
kapitał stały, to potrzebny mu jest dalszy dodatkowy kapitał
zmienny w wysokości 55; musi wziąć je znów ze swej wartości
dodatkowej; jeżeli 55 odjąć od 615 IIm, to -na konsumpcję ka
pitalistów działu II pozostanie 560; po dokonaniu wszystkich
tych rzeczywistych i potencjalnych przeniesień otrzymamy ta
ką wartość kapitałową:
I. (4400c + 440c) + (1100v + 110v) = 4840c + 1210v =
= 6050
II. (1600c + 50c + 110c) + (800v + 25v + 55v) =
= 1760c + 880v = 2640
8690
Aby proces ten miał przebieg normalny, akumulacja w dzia
le II powinna odbywać się w tempie szybszym niż w dziale I,
w przeciwnym bowiem razie ta część produktu I(v +
którą
należy wymienić na towary I I C, wzrastałaby szybciej niż IIC,
£ tylko na nie można ową część wymienić.
Jeżeli reprodukcja będzie się odbywała nadal na tej pod
stawie i przy innych warunkach nie zmienionych, to w końcu
następnego roku otrzymamy:
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I. 4840c + 1210„ + 1210m = 7260 | _
II. 1760c + 880v + 880m = 3520 j ~ 1U /8UPrzy nie zmieniającej się stopie podziału wartości dodatko
wej dział I ma do wydatkowania w charakterze dochodu
1210v i połowę m — 605, razem 1815. Ten fundusz konsump
cyjny jest znów o 55 większy od IIC. Te 55 trzeba potrącić
z 880m, pozostanie więc 825. Przekształcenie 55 IIm w IIC wy
maga dalszego potrącenia z IIm na odpowiedni kapitał zmien
ny = 27Y2; do spożycia pozostaje 797*/2 HmW dziale I trzeba teraz skapitalizować 605m, z czego 484
zamienia się w kapitał stały, a 121 w zmienny; te 121 należy
potrącić z IIm, które teraz wynosi już tylko 797 '/ 2 ;pozostaje
676V2 IIm. Dział II przekształca więc dalsze 121 w kapitał
stały, do czego potrzebny mu jest dalszy kapitał zmienny =
= 60’/2; te 601/2 bierze się również z 676*/2; do spożycia po
zostaje 616.
Mamy tedy następujący kapitał:
I. Stały 4840 + 484 = 5324.
Zmienny 1210 + 121 = 1331.
II. Stały 1760 + 55 + 121 = 1936.
Zmienny 880 + 2Th + 60V2 = 968.
I. 5324c + 1331 - 6655 )
Razem: n
+ 96g^ = 2 m j - 9559;
w końcu zaś roku będziemy mieli produkt:
I. 5324c + 1331v + 1331m = 7986
1_
II. 1936c + 968v + 968m = 3872
J ~ 11
Powtarzając to samo obliczenie i zaokrąglając ułamki, otrzy
mamy w końcu następnego roku produkt:
I. 5856c + 1464v + 1464m = 8784 } _
II. 2129c + 1065v + 1065^ = 4259 J _ u
w końcu zaś następnego z kolei roku:
I. 6442c + 1610v + 1610m = 9662 } _
II. 2342c + 1172v + 1172m = 4686 J ~ 14M 8‘
W ciągu pięcioletniej reprodukcji w skali rozszerzonej łącz
ny kapitał działu I i II urósł z 5500c + 1750v = 7250 do
8784c + 2782v = 11 566, a więc w stosunku 100 : 160. Łącz
na wartość dodatkowa wynosiła na początku 1750, teraz wy
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nosi 2782. Spożywana wartość dodatkowa wynosiła na po
czątku 500 dla działu I i 600 dla działu II, razem = 1100,
w ostatnim roku wynosiła ona 732 dla działu I i 746 dla działu
II, razem = 1478. Powiększyła się więc w stosunku 100 : 134.

2.

Przykład

drugi

Przypuśćmy teraz, że produkt roczny w wysokości 9000,
znajdujący się w postaci kapitału towarowego w ręku klasy
kapitalistów przemysłowych, ma formę, w której ogólny prze
ciętny stosunek kapitału zmiennego do kapitału stałego wyno
si 1 : 5. Zakłada to, że osiągnięto już znaczny rozwój pro
dukcji -kapitalistycznej i odpowiedni stopień rozwoju produk
cyjnej siły pracy społecznej; znaczne uprzednie rozszerzenie
skali produkcji; wreszcie rozwój tych wszystkich warunków,
które wywołują względny nadmiar ludności robotniczej. Po
zaokrągleniu ułamków produkt toczny będzie się wtedy dzielił
w sposób następujący:
I. 5000c + 1000v, + 1000m = 7000 1 _
II. 1430c + 285v + 285m = 2000 | “ ' uuuPrzypuśćmy teraz, że kapitaliści działu I konsumują połowę
wartości dodatkowej = 500 i akumulują jej drugą połowę.
Wtedy (1000v + 500m) I = 1500 należałoby wymienić na
1500 IIC. Ponieważ I I C równa się tutaj tylko 1430, to 70 na
leży dodać z wartości dodatkowej; po odjęciu ich od 285 I I m
pozostaje 215 IIm. Otrzymujemy więc:
I. 5000c + 500m (podlegające kapitalizacji) + 1500^ + mj
funduszu konsumpcyjnego kapitalistów i robotników.
II. 1430c + 70m (podlegające kapitalizacji) + 285w +
+ 215m.
Ponieważ 70 I I m dołącza się tu bezpośrednio do IIC, to uru
chomienie tego dodatkowego kapitału stałego wymaga kapi
tału zmiennego w wysokości -y = 14; a więc i te 14 bierze
się znów z 215 I I m; pozostaje 201 IIm; otrzymujemy zatem:
II. (1430c + 70c) + (285v + 14v) + 201m.
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Wymiana 1500 I ( v + ,„j ma 1500 IIC (jest procesem repro
dukcji prostej; wymianę tę więc już omówiliśmy. Należy tu
jednak wskazać na pewne cechy szczególne, które powstają
wskutek tego, że przy reprodukcji rozszerzonej I( ó + 'hm) zosta
je zastąpione nie samym IIC lecz IIC plus część wartości doda
tkowej IIm.
Rozumie się samo przez się, że jeżeli odbywa się akumula
cja, to Ift, +
jest większe od IIC, nie równa się więc IIC
jak przy reprodukcji prostej. Dzieje się tak dlatego, że 1) dział
I włącza część swego produktu dodatkowego do własnego 'ka
pitału produkcyjnego i przekształca 5/6 tej części w kapitał
stały, nie może więc zastąpić jednocześnie tych 5/e środkami
konsumpcji działu II; 2) dział I ma ze swego produktu do
datkowego dostarczyć materiału na kapitał stały, potrzebny do
akumulacji w dziale II, podobnie jak dział II ma dostarczyć
działowi I materiału na kapitał zmienny, który powinien uru
chomić część produktu dodatkowego, zastosowaną przez dział
I w charakterze dodatkowego kapitału stałego. Wiemy, że
rzeczywisty kapitał zmienny składa się z siły roboczej, a więc
składa się z niej również dodatkowy kapitał zmienny. Kapi
talista działu I nie kupuje w dziale II niezbędnych środków
utrzymania na zapas ani też nie gromadzi ich dla dodatkowej
siły roboczej, którą ma dopiero zatrudnić, jak to musiał robić
właściciel niewolników. Sami robotnicy kupują sobie w dzia
le II niezbędne środki utrzymania. To jednak nie przeszka
dza, że z punktu widzenia kapitalisty środki konsumpcyjne
dodatkowej siły roboczej są jedynie środkami służącymi do
produkcji i zachowania jego ewentualnej dodatkowej siły ro
boczej, a więc stanowią formę naturalną jego kapitału zmien
nego. Własna jego najbliższa operacja, w danym wypadku ope
racja działu I, polega jedynie na gromadzeniu nowego kapita
łu pieniężnego, potrzebnego na zakup dodatkowej siły roboczej.
Z chwilą kiedy włączy on tę siłę roboczą do swego 'kapitału
produkcyjnego, owe pieniądze staną się dla tej siły roboczej
środkiem kupna towarów działu II; muszą więc one znaleźć
odpowiednie środki konsumpcji.
Przy 'sposobności. Panowie kapitaliści i ich prasa są często
niezadowoleni ze sposobu wydawania pieniędzy przez siłę ro
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boczą, a także z towarów działu II, na -które wydaje ona te
.pieniądze. Filozofują na ten temat, bają coś o kulturze, udają
filantropów, jak np. pan Drummond, sekretarz poselstwa an
gielskiego w Waszyngtonie. Relacjonuje on, że „The Nati-on”
{gazeta} zamieściła w końcu października 1879 r. ciekawy ar
tykuł, który zawiera między innymi takie oto myśli:
„Gdy chodzi o kulturę, robotnicy nie dotrzymują kroku postępowi
w dziedzinie wynalazczości; dostępne im się stato mnóstwo przedmio
tów, z których nie umieją korzystać, wobec czego nie stwarzają dla
nich rynku”. {Każdy kapitalista życzy sobie naturalnie, żeby robotnik
kupował jego towar}. „Nie ma powodu, aby robotnik nie życzył sobie
takiego samego komfortu, jak duchowny, adwokat czy lekarz zarabia
jący tyleż co on” . {Ta kategoria adwokatów, duchownych i lekarzy
musi faktycznie poprzestawać na samym życzeniu korzystania z wielu
odmian

komfortu!}.

„Robotnik

jednak nie pragnie tego. Pozostaje

wciąż kwestia, jak podnieść jego poziom jako konsumenta, stosując
racjonalne i zdrowe metody postępowania; niełatwa to sprawa, gdyż
cała jego ambicja nie sięga poza skrócenie dnia roboczego, a de
magodzy raczej podburzają go do tego niż do poprawy jego sytuacji
przez doskonalenie uzdolnień umysłowych i zalet moralnych”

(„Re-

ports of H. M .’s Secretaries of Embassy and Legation on the Manufactures, Commerce etc. of the Countries in which they reside” , Lon
dyn 1879, str. 404).

Długi dzień roboczy zdaje się stanowić tajemnicę owych
racjonalnych i zdrowych metod postępowania, które mają po
prawić sytuację robotnika, doskonaląc jego uzdolnienia umy
słowe i zalety moralne, i zrobić z niego racjonalnego konsu
menta. Robotnik stanie się racjonalnym konsumentem towa
rów kapitalisty, jeżeli zacznie przede wszystkim od tego, że
pozwoli - ale przeszkadza mu w tym demagog! - aby kapita
lista konsumował jego siłę roboczą w sposób nieracjonalny
i szkodliwy dla jego zdrowia. Co kapitalista rozumie przez rac
jonalną konsumpcję, wychodzi na jaw wtedy, gdy jest on na
tyle łaskawy, że wdaje się bezpośrednio w sprawy konsumpcji
swych robotników - wychodzi to na jaw w systemie Wypłat
w towarach, którego jednym z licznych rozgałęzień jest również
638

Rozdział 21. Akumulacja i reprodukcja rozszerzona

dostarczanie robotnikom mieszkań, wskutek czego kapitalista
staje się zarazem kamienicznikiem robotnika.
Tenże Drummond, którego wzniosła dusza zachwyca się ka
pitalistycznymi próbami podniesienia poziomu klasy robotni
czej, opowiada we wspomnianym już sprawozdaniu między in
nymi o wzorowych przędzalniach bawełny firmy Lowell & Lawrence Mills. Jadłodajnie i domy mieszkalne dla robotnic na
leżą do towarzystwa akcyjnego, które jest właścicielem fa
bryki; kierowniczki tych jadłodajni i domów są na służbie te
go samego towarzystwa, które też ustanawia obowiązujące w
tych zakładach regulaminy; dziewczętom nie wolno wracać do
domu po godzinie dziesiątej wieczorem. Ale oto perełka: spec
jalna policja towarzystwa akcyjnego patroluje okolicę, aby nie
dopuścić do przekroczenia tych przepisów. Po godzinie dzie
siątej wieczór nie wpuszcza się i nie wypuszcza dziewcząt z do
mów. Dziewczętom nie wolno mieszkać gdzie indziej niż na
terenach należących do towarzystwa, na których każdy dom
przynosi około 10 dolarów komornego tygodniowo; i tu wi
dzimy racjonalnego konsumenta w całej jego glorii:
„Ponieważ jednak w wielu najlepszych domach mieszkalnych dla ro
botnic znajduje się wszechobecne pianino, więc muzyka, śpiew i taniec
odgrywają znaczną rolę przynajmniej u tych, którym po monotonii dziesięciogodzinnej nieustannej pracy przy warsztacie tkackim bardziej po
trzeba rozrywki niż rzeczywistego wypoczynku” (str. 412).

Ale o najważniejszym sekrecie, jak z robotnika zrobić racjo
nalnego konsumenta, będzie dopiero mowa. Pan Drummond
zwiedza fabrykę noży w Turner’s Falls (Connecticut River),
gdzie pan Oakman, skarbnik towarzystwa akcyjnego, oświad
czywszy mu, że amerykańskie noże stołowe biją swą jakością
angielskie, ciągnie dalej:
„Pobijemy Anglię także cenami; już teraz prześcignęliśmy ją, gdy
chodzi o jakość; z tym wszyscy się zgadzają, ale musimy osiągnąć niż
sze ceny i osiągniemy je, skoro tylko nasza stal stanie się tańsza i obni
żymy place” (str. 427).

Obniżenie płacy roboczej i długi dzień roboczy - oto istota
racjonalnych i zdrowych metod, które mają podnieść robotni639
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lca do godności racjonalnego konsumenta, aby stworzył on ry
nek dla mnóstwa przedmiotów udostępnionych mu przez kul
turę i postępy w dziedzinie wynalazczości.

A więc podobnie jak dział I ma ze swego produktu doda
tkowego dostarczyć dodatkowego kapitału stałego dla dzia
łu II, tak też w tym samym sensie dział II dostarcza dodatko
wego kapitału zmiennego dla działu I. Gdy chodzi o kapitał
zmienny, dział II akumuluje go dla działu I i dla siebie, re
produkując większą część całego swego produktu, a więc rów
nież, a nawet w szczególności, swego produktu dodatkowego,
w formie niezbędnych środków konsumpcji.
Przy produkcji odbywającej się na bazie wzrastającego ka
pitału element I ^ + „,) musi równać się IIC plus ta część do
datkowego produktu, którą w charakterze kapitału włącza się
do produkcji, plus dodatkowa część kapitału stałego, niezbędna
do rozszerzenia produkcji w dziale II; a minimum tego roz
szerzenia jast takie, że bez niego nie można dokonać rzeczy
wistej akumulacji, tj. rzeczywistego rozszerzenia produkcji w
samym dziale I.
Wróćmy teraz do przypadku rozpatrywanego przez nas os
tatnio: ma on tę właściwość, że IIC jest mniejsze od l( v + >/IOT; ,
od części produktu działu I wydatkowanej jako dochód na
środki konsumpcji, wobec czego do wymiany 1500 l( v + „,) ko
nieczna jest natychmiastowa realizacja części dodatkowego
produktu działu II, równającej się 70. Co się tyczy IIC = 1430,
to przy innych warunkach nie zmienionych trzeba je zastąpić
taką samą wartością wziętą z \(v + m) , aby w dziale II mogła
się dokonać reprodukcja prosta; możemy więc tu nie zajmo
wać się już tą sprawą. Inaczej rzecz się ma z uzupełniającymi
70 IIm. To, co dla działu I jest tylko zastąpieniem dochodu
środkami konsumpcji, wymianą towarów jedynie w celach
konsumpcyjnych, nie jest tu dla działu II - jak przy reproduk
cji prostej - powrotnym tylko przekształceniem jego kapitału
stałego z formy kapitału towarowego w formę naturalną, lecz
bezpośrednim procesem akumulacji, przemianą części dodat640
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kowcgo produktu tego działu z formy środków konsumpcji w
formę kapitału stałego. Jeżeli dział I kupuje te 70 IIm za
kwotę pieniężną 70 f. szt. (rezerwa pieniężna na dokonanie
wymiany wartości dodatkowej), a dział II nie kupuje w za
mian 70 Im, lecz akumuluje owe 70 f. szt. jako kapitał pienięż
ny, to kapitał ten jest wprawdzie nadal wyrazem dodatkowego
produktu (właśnie produktu dodatkowego II, którego jest
odpowiednią częścią), chociaż nie takiego, który wchodzi po
nownie do produkcji; ale w tym wypadku akumulacja pie
niędzy po stronie działu II byłaby jednocześnie wyrazem tego,
że 70 Im w postaci środków produkcji nie może ulec sprze
daży. A więc w dziale I powstałaby względna nadprodukcja
odpowiednio do jednoczesnego nierozszerzenia reprodukcji w
dziale II.
Niezależnie jednak od powyższego, przez cały ten czas, w .
ciągu którego owa kwota pieniężna 70, pochodząca z działu
I, nie powróci lub powróci jedynie częściowo do tego działu
w drodze kupna 70 Im przez dział II, kwota pieniężna 70 w
całości lub w części figurować będzie w ręku działu II jako
dodatkowy potencjalny kapitał pieniężny. Dotyczy to każdej
wymiany między działem I i II, dopóki wzajemne zastąpienie
towarów z obu stron nie wywoła powrotu pieniędzy do ich
punktu wyjścia. W normalnym jednak przebiegu sprawy owe
pieniądze czasowo tylko spełniają tu powyższą rolę. Przy sys
temie kredytowym zaś, kiedy to wszelkie pieniądze, zwolnio
ne dodatkowo na krótki przeciąg czasu, powinny natychmiast
zacząć aktywnie funkcjonować w charakterze dodatkowego
kapitału pieniężnego, taki jedynie czasowo swobodny kapitał
pieniężny można wykorzystać, aby służył np. dla nowych
przedsiębiorstw w dziale I, podczas gdy powinien by upłyn
nić w tym dziale dodatkowy produkt zalegający w innych
przedsiębiorstwach. Należy następnie zaznaczyć, że dołączenie
70 Im do części stałej kapitału działu II wymaga jednoczesne
go powiększenia kapitału zmiennego działu II o kwotę 14.
Zakłada to - podobnie jak w dziale I przy bezpośrednim do
łączeniu produktu dodatkowego Im do kapitału Ic - że repro
dukcja w dziale II dokonuje się już z tendencją do dalszej
'kapitalizacji; że więc obejmuje ona powiększenie tej części pro41 - Marks, Engels - D zieła t. 24
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duktu dodatkowego, która składa się z niezbędnych środków
utrzymania.

Widzieliśmy w drugim przykładzie, że po to, aby 500 Im
można było skapitalizować, produkt wartości 9000 musi dla
celów reprodukcji ulec następującemu podziałowi. Uwzględ
niamy tu jedynie towary, pomijając obieg pieniężny.
1. 5000c + 500m (które mają ulec kapitalizacji) + 1500 (v + m;
funduszu konsumpcyjnego = 7000 w towarach.
II.
1500c + 299„ + 201m = 2000 w towarach. Łączna su
ma 9000 w produkcie towarowym.
Kapitalizacja odbywa się teraz w sposób następujący:
W dziale I owe 500m, które mają ulec kapitalizacji, dzielą
się na 5/ 6, czyli 417c, plus Ve, czyli 83„. Te 83„ zabierają z IIm
taką samą sumę, za którą kupuje się elementy kapitału stałego
i którą dołącza się wobec tego do IIC. Powiększenie IIC o 83
pociąga za sobą powiększenie II,, o '/s sumy 83, czyli o 17.
Po wymianie mamy tedy:
I. (5000c + 417J c + (1000v + 8 3 J V = 5417c +1083v =6500
II. (1500c + 8 3 J C + (299v + 17m)v = 1583c + 316v = 1899
razem = 8399
W dziale I kapitał urósł z 6000 do 6500, a więc o 1/i 2.
W dziale II - z 1715 do 1899, a więc niespełna o V9.
Reprodukcja odbywająca się w drugim roku na powyższej
podstawie daje w końcu roku kapitał:
I. (5417c + 452J v + (1083v + 90J v = 5869c + 1173v = 7042
II. (1583c + 42m + 90m)c + (316v + 8 m + 18m)v = 1715c
+ 342v = 2057,
w końcu zaś trzeciego roku daje produkt:
I. 5869c + 1173v + 1173m
II. 1715c + 342v + 342m
,642
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Jeżeli dział I akumuluje tu, podobnie jak dotychczas, poło
wę wartości dodatkowej, to I (0+*/im) daje 1173v + 587
= 1760, czyli jest większe niż całe 1715 IIC, jest mianowicie
większe o 45. A zatem różnicę tę trzeba znów wyrównać przez
przeniesienie do IIC środków produkcji takiej samej wartości.
I I C powiększa się tedy o 45, co wymaga powiększenia IIV o '/g
= 9. Następnie, podlegające kapitalizacji 587 Im dzielą się na
5/e i V 6, na 489c i 98v; te 98 warunkują nowe powiększenie
stałego kapitału działu II o 98, a to z kolei powoduje powięk
szenie zmiennego kapitału działu II o '/s = 20. Otrzymujemy
wtedy:
I. (5869c + 489m)c + (1173v + 98m)v = 6358c + 1271v = 7629
II. (1715c + 45m + 98;n)c + (342v + 9m + 2 0 J V =
= 1858c + 371v = 2229
kapitał globalny = 9858.
W ciągu trzech lat wzrastającej reprodukcji łączny kapitał
działu I urósł tedy z 6000 do 7629, łączny kapitał działu II
- z 1715 do 2229, a globalny kapitał społeczny - z 7715 do
9858.

3.

Wymiana

IIC w

wypadku

akumulacji

Gdy więc chodzi o wymianę Ifv + OTna IIC, możliwe są róż
ne wypadki.
Przy reprodukcji prostej obie te wielkości powinny się sobie
równać i wzajemnie się zastępować, inaczej bowiem, jak widzie
liśmy wyżej, reprodukcja prosta nie może się odbywać bez
zakłóceń.
Przy akumulacji należy przede wszystkim wziąć pod uwagę
stopę akumulacji. W rozpatrywanych dotychczas wypadkach
zakładaliśmy, że stopa akumulacji w dziale 1= 1/2 m I, jak
również i to, że w różnych latach nie ulegała ona zmianom.
Zmianom uległa tylko proporcja, w jakiej ten zakumulowany
kapitał -dzielił się na zmienny i stały. Mieliśmy wtedy do czy
nienia z trzema wypadkami:
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1) I („+>/«,) = IIC; a więc I I C jest mniejsze od \(v +
. Mu
si ono zawsze być mniejsze od I(v + ,„) . w przeciwnym bowiem
razie w dziale I nie odbywałaby się akumulacja.
2) I(„+v„«) jest większe od IIC. W tym wypadku zastąpie
nia dokonuje się w ten sposób, że do IIC dołącza się odpowied
nią część produktu dodatkowego IIm, tak aby suma ta = I
(„+ i/!OT;. Wymiana ta nie jest dla działu II reprodukcją prostą
■jego kapitału stałego, lecz jest już akumulacją, powiększeniem
tego kapitału o część produktu dodatkowego, którą dział II
wymienia na środki produkcji działu I; powiększenie to oz
nacza zarazem, że dział II powiększa ponadto w odpowied
nim stosunku swój kapitał zmienny kosztem własnego produk
tu dodatkowego.
3) I(t,+v»m) jest mniejsze od I I C. W tym wypadku dział II
nie odtworzył w całości siwego kapitału stałego w drodze wy
miany, wobec czego musi pokryć niedobór przez kupno w dziale
I. Ale to nie wymaga dalszej akumulacji zmiennego kapitału
działu II, gdyż dzięki tej operacji jego kapitał stały będzie
dopiero całkowicie zreprodukowany pod względem wielko
ści. Z drugiej strony ta część kapitalistów działu I, która je
dynie gromadzi dodatkowy kapitał pieniężny, dokonała już
dzięki tej wymianie akumulacji częściowej powyższego ro
dzaju.
Założenie obowiązujące przy reprodukcji prostej, a miano
wicie, że I(0 + m) = IIC, nie tylko nie da się pogodzić z pro
dukcją ‘kapitalistyczną - co zresztą nie wyłącza możliwości,
Że w przebiegu cyklu przemysłowego trwającego 10-11 Lat
produkcja globalna bywa nieraz w jakimś roku mniejsza od
produkcji poprzedniego roku, a więc że w porównaniu z po
przednim rokiem nie odbywa się nawet reprodukcja prosta Jęcz nadto przy naturalnym przyroście rocznym ludności reprodukaja prosta mogłaby się o tyle tylko odbywać, o ile by
odpowiednio większa liczba służby nieprodukcyjnej mogła brać
udział w konsumpcji owych 1500, które reprezentują łączną
wartość dodatkową. Natomiast akumulacja kapitału, a więc
rzeczywista produkcja kapitalistyczna, byłaby w tych warun
kach niemożliwa. Dlatego też rzeczywista akumulacja kapita
listyczna wyłącza możliwość, aby IIC = l(v + m;. Mimo to na
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wet przy akumulacji kapitalistycznej może się zdarzyć, że w
następstwie procesów akumulacji, które odbyły się w ciągu
wcześniejszych okresów produkcji, IIC nie tylko równa się
lecz je nawet przewyższa. Byłaby to nadprodukcja w
dziale II, którą mógłby wyrównać tylko wielki krach, wywo
łujący w konsekwencji wędrówkę kapitału z działu II do dzia
łu I. - Stosunek pomiędzy I („+„,) a IIC w niczym nie zmienia
się przez to, że dział II sam reprodukuje część swego kapitału
stałego, czego przykładem jest stosowanie w rolnictwie na
sion własnej produkcji. Przy wymianie pomiędzy działem I
i II ta część IIC tak samo m/ie wchodzi w rachubę, jak nie
wchodzi w rachubę Ic. Nie zmienia to też wcale postaci rze
czy, że część produktów działu II może z kolei wejść do dzia
łu I w charakterze środków produkcji.. Wyrównywa ją część
środków produkcji dostarczanych przez dział I, toteż część tę
należy od razu potrącić po obu stronach, jeżeli wymianę po
między dwoma wielkimi działami produkcji społecznej, mię
dzy producentami środków produkcji a producentami środ
ków konsumpcji, chcemy zbadać w czystej, niczym nie skażonej
postaci.
A więc w warunkach produkcji kapitalistycznej I („+,„) nie
może równać się IIC, czyli obie te wielkości nie mogą się
przy wymianie równoważyć. Natomiast, jeżeli przyjmiemy, że
I y stanowi tę część wartości dodatkowej l m, którą kapita
liści działu I wydatkują jako dochód, to I (v + ^r) może rów
nać się IIC, może być od niego większe lulb mniejsze; jednakże
(v +
musi być zawsze mniejsze od 11^ + w; , mniejsze mia
nowicie o tę część wartości dodatkowej IIm, którą we wszelkich okolicznościach kapitaliści działu II muszą sami spożyć.
Należy zaznaczyć, że w tym zobrazowaniu akumulacji nie
ujęto w sposób ścisły wartości kapitału stałego, jeżeli rozpa
trywać ten kapitał jako część wartości kapitału towarowego,
w którego produkcji bierze on udział. Trwała część nowo za
kumulowanego kapitału stałego wchodzi do kapitału towaro
wego stopniowo jedynie i periodycznie, w zależności od róż
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nego charakteru tych elementów trwałych; dlatego też w tych
wypadkach, kiedy do produkcji towarów używa się wielkich
ilości surowców, półfabrykatów itd., kapitał towarowy w prze
ważającej swej części składa się z wartości zastępujących płyn
ne części stałe oraz kapitał zmienny. (Jednakże ze względu
na obrót części płynnych kapitału można stosować powyższą
metodę postępowania; zakłada się tym samym, że część płyn
na wraz z przeniesioną na nią częścią wartości kapitału trwa
łego robi w ciągu roku tyle obrotów, że łączna suma wartości
wytworzonych towarów równa się wartości całego kapitału
wchodzącego do rocznej produkcji). Tam zaś, gdzie produkcja
maszynowa zużywa nie surowiec, lecz tylko materiały pomoc
nicze, element pracy = v musi ponownie zjawiać się w ka
pitale towarowym jako znaczniejsza jego część składowa. Jeśli
przy ustalaniu stopy zysku wartość dodatkową oblicza się w
stosunku do całego kapitału, niezależnie od tego, czy trwa
łe części Składowe przenoszą periodycznie na produkt dużo,
czy też mało wartości, to do wartości każdego wytwarzane
go periodycznie kapitału towarowego .należy część trwałą ka
pitału stałego doliczać w tej tylko mierze, w jakiej wsku
tek zużycia oddaje ona przeciętnie wartość samemu produ
ktowi.
IV. Uwagi dodatkowe
Pierwotnym źródłem pieniędzy dla działu II jest v + m
producentów złota w dziale I, wymienione na część kapitału
towarowego IIC; v + m producenta złota o tyle tylko nie
wchodzi do działu II, o ile producent ten gromadzi wartość
dodatkową lub przekształca ją w środki produkcji działu I,
czyli rozszerza swą produkcję; z drugiej strony, o ile akumu
lacja pieniędzy ze strony samego producenta złota prowadzi
w końcu do reprodukcji .rozszerzonej, część wartości dodatko
wej w produkcji złota, wydatkowana nie w charakterze do
chodu, lecz jako dodatkowy kapitał zmienny producenta zło
ta, wchodzi do działu II, przyczynia się tu do tworzenia no
wych skarbów albo dostarcza nowych środków na zakupy w
dziale I, po których nie następuje bezpośrednio ponowna
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sprzedaż temu działowi. Z pieniędzy pochodzących z owego
I(u+,„) produkcji złota odchodzi część złota, która pewnym
gałęziom produkcji działu II potrzebna jest w charakterze su
rowca itd., słowem w charakterze elementu zastępującego ich
kapitał stały. Element tymczasowego tworzenia skarbu - od
bywającego się w celach przyszłego rozszerzenia reprodukcji
- powstaje w wymianie między działem I i II w następują
cych wypadkach: dla działu I tylko wtedy, kiedy dział I sprze
daje działowi II jednostronnie, bez wyrównującego kupna,
część produktu dodatkowego Im, która służy w dziale II jako
dodatkowy kapitał stały; dla działu II wtedy, kiedy dział II
sprzedaje działowi I jednostronnie, bez wyrównującego kup
na, część produktu dodatkowego I I m, która służy w dziale I
jako dodatkowy kapitał zmienny; następnie w tym wypadku,
kiedy część wartości dodatkowej, wydanej przez dział I w cha
rakterze dochodu, nie zostaje pokryta przez IIC, wobec czego
dział I kupuje za nią część produktu dodatkowego I I m, która
w ten sposób przekształca się w pieniądz. Jeżeli I,

m.

(»*r)
jest większe od IIC, to do reprodukcji prostej IIC nie trzeba to
warami działu II zastępować tego, co dział I zabrał do swojej
konsumpcji z I I m. Powstaje pytanie, w jakim stopniu może się
odbywać tworzenie skarbu w obrębie wymiany między kapi
talistami działu II, wzajemnej wymiany, której przedmiotem
może być tylko IIm. Jak nam wiadomo, bezpośrednia akumulaoja odbywa się w obrębie działu II w ten sposób, że część
wartości dodatkowej IIm przekształca się bezpośrednio w ka
pitał zmienny (podobnie jak w dziale I część wartości dodat
kowej Im przekształca się bezpośrednio w kapitał stały). Wo
bec tego, że różne są stadia akumulacji w różnych gałęziach
produkcji działu II oraz u poszczególnych kapitalistów w ob
rębie każdej poszczególnej gałęzi, sprawa tłumaczy się mutatis
mutandis [z odpowiednimi zmianami] tak samo jak w dziale
I. Jedni znajdują się jeszcze w stadium tworzenia skarbu,
sprzedają nie kupując, inni znajdują się w stadium rzeczy
wistego rozszerzenia produkcji, kupują nie sprzedając. D o
datkowy zmienny kapitał pieniężny wykłada się wprawdzie
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z początku na dodatkową siłę roboczą; jednakże robotnicy
kupują środki utrzymania u gromadzących skarb właścicieli
dodatkowych środków konsumpcji, które wchodzą do kon
sumpcji robotników. Od tych właścicieli pieniądze pro rata
[proporcjonalne do] tworzonego przez każdego z nich skar
bu nie wracają już do swego punktu wyjścia; oni je groma
dzą.

PRZYPISY I SKOROWIDZE

PRZYPISY

1 Engelsowi nie udało się zrealizować swego zamiaru wydania „Teo
rii wartości dodatkowej” jako czwartego tomu „Kapitału” . Po raz
pierwszy opublikował je dopiero Karol Kautsky w latach 1905 1910. Wydanie to jednak zawiera szereg zniekształceń i
Nowe niemieckie

wydanie „Teorii wartości dodatkowej” ,

skreśleń.
zgodnie

z planem i układem materiałów sporządzonym przez Marksa, przy
gotował Instytut Marksizmu-Leninizmu przy K C SED w Berlinie
w latach 1956 - 1962. W oparciu
o to wydanie ukazał się polski
przekład „Teorii

wartości dodatkowej” w latach 1959

— 1966.

W niniejszym wydaniu „Teorie wartości dodatkowej” wejdą w skład
tomu 26 (w trzech częściach). - 1 1 .
2 Socjaliści akademiccy i socjaliści państwowi (Katheder- und Staatssozialisten) - zwolennicy kierunku burżuazyjnej ekonomii politycznej
w Niemczech, powstałego w latach sześćdziesiątych X IX w. D la po
lepszenia położenia mas pracujących głosili oni konieczność reform
społecznych, które miały być inicjowane i przeprowadzane przez bur
żuazyjne państwo; propagowali tzw. pokój uniowy między burżuazją
i proletariatem. Przeprowadzone przez Bismarcka upaństwowienie
kolei i planowane przez niego wprowadzenie monopolu tytoniowego
i spirytusowego uważali za „socjalizm państwowy” . Głównymi przed
stawicielami tego kierunku byli: G. Schmoller, L. Brentano, A. W ag
ner, K. Bucber, W . Sombart. - 14.
3 Engels powołuje się tutaj na list Rodbertusa do J. Zellera z 14 mar
ca 1875 r., który po raz pierwszy został opublikowany w 1879 r.
w tybingeńskim czasopiśmie „Zeitschrift fur die gesammte Staatswissenschaft” . - 1 5 .
i Rodbertus-Jagetzow, „Sociale Briefc an von Kirchmann.

Dritter

Brief: Widerlegung der Ricardo’schen Lehre von der Grundrente
und Begriindung einer neuen Rententheorie” , Berlin 1851, s. 87. —
17.
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5 „Ó w niewiarogodny partacz” („this most incredible cobler”) -'sło
wa Johna Wilsona Maccullocha z jego broszury zatyt. „Some illuscrations of Mr. M ’Gulk>ch’s princiiples of political economy”, Edyn
burg 1826, wydanej pod pseudonimem Mordecai Mullion. - 22.
6 Rodbertus-Jagetzow, „Briefe und Socialpolitische Aufsatze” , wyd.
przez Rudolfa Meyera, t. 1, Berlin 1881, s. 111. - 28.
7 [Bailey], „A oritical dissertation on the naturę, measures, and causes
of value; chiefły in reference to the writings of Mr. Ricardo and
his followers. By the author of essays on the formation and publication of opinions” , Londyn 1825, s. 72. - 132.
8 Państwo Inków - państwo typu niewolniczego ze znacznymi pozosta
łościami społeczeństwa pierwotnego. Podstawą organizacji społecznej
i gospodarczej była gmina chłopska (aylla), która posiadała wispóLnie
ziemię i bydło. Państwo Inków okres swego rozkwitu przeżywało od
końca X V w. do czasów podboju hiszpańskiego i swego całkowitego
upadku w latach trzydziestych X V I w. Obejmowało ono wówczas
obszary dzisiejszego Peru, Ekwadoru, Boliwii i północnej części Chi
le. - 145.
a „When Greek meets Greek then comes the tug of war” („Gdy Grek
spotyka się z Grekiem, dochodzi do zażartej walki”) - sparafrazowa
ny cytat z Nathanaela Lee „Riva! Queens”. W . „The dramatic
works” , t. 3, Londyn 1734, s. 266. - 161.
10 Lalor, „Money and morals: a book for the times” , Londyn 1852,
s. 43/44.
Sismondi, „Etudes sur 1’eoonomie politiąue”, t. 1, Bruksela
s. 49 i nast. - 173.

1837,

11 Jean-Baptiste Say, „Traite d’economie politique” , 3 wyd., t. 2, Pa
ryż 1817, s. 433. - 185.
12 Marks cytuje tutaj wykład Williamsa „On the maintenance and renewal of permanent way...” , który ukazał się w „Money Market Review” z 2 grudnia 1867 r. - 209, 222.
18 U Lardnera, „Railway economy: a treatise on the new art of trans
port...” , jest: około 8°/o. Przy dokładnie 8°/« musiałoby być: w cią
gu 12 V2 roku. - 211.
14 Marks wskazuje w swoim rękopisie na to, że taki sposób obliczania
czasu obrotu kapitału jest błędny. Podany w cytacie przeciętny czas
obrotu (16 miesięcy) wyliczony jest przy uwzględnieniu zysku 7 lh %
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na cały kapitał wynoszący 50 000 dolarów. Bez uwzględnienia zysku
czas obrotu tego kapitału wynosi 18 miesięcy. - 229.
15 Marks przytacza tutaj książkę Pottera ,,Political ecomomy: its objects,
uses, and principles”, wydaną w Nowym Jorku w 1841 r. Jak wy
nika z wprowadzenia duża część książki jest przedrukiem pierwszych
dziesięciu rozdziałów pracy Scrope’a pt. „Principles of political economy” , wydanej w Anglii w 1833 r. Potter poczynił przy tym szereg
zmian. - 229.
16 John Stuart M iłl, „Essays on some unsetded ąuestions of political
economy” , Londyn 1844, s. 164. - 283.
17 Ramsay, „An essay on the distribution of wealth” , Edynburg 1836,
s. 21 - 24. - 283.
18 Macleod, „The elements of political economy” , Londyn 1858, s.
76-80. - 283.
19 Patterson, „The science of finance. A practLcal treatiise” , Edynburg,
Londyn 1868, s. 129 - 144. - 283.
20 „Manava-Dharma-Sastra” - prawa Manu, kodeks staroindyjski. Bra
mini podnieśli jego przepisy religijne, rytualne i prawne do rangi
obowiązujących norm życia i postępowania dla wszystkich kast. Tra
dycja przypisuje autorstwo tego kodeksu Manu - uważanemu za
praojca ludzi.
Marks cytuje według: „M am va Dharma Sastra or the instteuj.es
of Manu according to the gloss of Kulluka, comprising the Indian
system of duties, religious and civil” , 3 wyd„ Madras 1863, s. 281. 295.
21 Obszerniej omawia Marks Tableau economiąue w „Teoriach war
tości dodatkowej” , cz. 1, rozdz. 6 i w napisanym przez niego 10 roz
dziale działu drugiego „Anty-Duhringa” F. Engelsa. - 444.
22 „Entspektor Brasig” - postać z dzieł Fritza Reutera. - 595.
23 Institut de France - najwyższa instytucja naukowa we Francji, zło
żona z kilku akademii. Dostutt de Trący by! członkiem Akademii
Nauk Moralnych i Politycznych. - 603.
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I.

Książki

i

artykuły

Adams, W[illiam] Bridges: Roads and rails and their seąuences, physical
and morał. London 1826. - 210, 212.
[Bailey, Samuel:] A critical dissertation on the naturę, measures, and
causes of vałue; chiefły in reference to the writings of Mr. Ricardo
and his followeis. By the author of essays on the formation and publication of opinions. London 1825. - 132.
Barton, John: Observations on the circumstances which influence the
condition of the labouring classes of socicty. London 1817. - 282.
Chalmers, Thomas: O n political economy in connexion with the morał
State and morał prospects of society. 2nd ed. Glasgow 1832. - 192.
Corbet, Thomas: An inąuiry into the causes and modes of the wealth
of indiyiduals; or the principles of trade and speculation explained.
In 2 parts. London 1841. - 171.
Courcelle-Seneuil, ][ean]-G[ustave]-. Traite theoriąue et pratique des
entreprises industrielłes, commerciales et agricoles ou manuel des affaires. 2e ed., revue et augmentee. Paris 1857. - 297.
Destutt de Trący, [Antoine-Louis-Claiule] comte de: Elemens d’ideologie. 4e et 5e parties. Traite de la vo!onte et de ses effets. Paris
1826. - 594-604.
Dupont de Nemours, [Pierre-Samuel]: Maximes du docteur Quesnay,
ou rćsume de ses principes d ’eoonomie sodałe. In : Physiocrates.
* W wypadkach, kiedy nic można było ustalić wydania pracy, którym
wał się Marks, podaje się pierwsze wydanie tej pracy.
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Wykaz literatury
Quesnay, Dupont de Nemours, Mercier de la Riviere, Baudeau, Le
Trosne, avec une introd. sur la doctrine des physiocrates, des commentaires et des notices historiąues, par Eugene Daire, le partie.
Paris 1846. - 234.
Good, W[illiam] Walter: Political, agricultural and commercial fallacies;
or, the prospect of the nation after twenty years’ „Free-trade” , Lon
don (1866). - 293, 294.
Hodgskin, Thomas: Popular political economy. Four lectures delivered
at the London Mechanics’ Institution. London 1827. - 301.
Holdsworth, W. A .: The law of landlord and tenant, with a copious
collection of useful forms. London 1857. - 213, 218.
Kircbhof, Friedrich: Handbuch der landwirthschaftlichen Betriebslehre.
Ein Leitfaden fiir praktische Landwirthe zur zweckmassigen Einrichtung und Verwaltung der Landgiiter. Dessau 1852. - 220, 299, 303307, 316.
Lalor, John: Money and morals: a book for the times. London 1852. 172.
Lardner, Dionysius: Railway economy: a treatise on the new art of
transport, its management, prospects, and relations, commercial, financial, and social. W ith an exposition of the practical results of the railways in operation Łn the United Kingdom, on the continent, and in
America. London 1850. - 210, 211, 220-223.
Laveleye, Emile de: Essai sur 1’economie rurale de la Belgiąue, Bruxelles [1863], - 302.
Lavergne, Leonce de: The rural economy of England, Scotland, and
Ireland. Transl. from the French, with notes by a Scottish farmer.
Edinburgh, London 1855. - 295.
Lee, Nathanael: The dramatic works. In 3 vols. Vol. 3. Containlng
Sophonisby. Nero. Gloriana. Rival Queens. The massaore of Paris.
London 1734. - 161.
Le Trosne, [Guillaume-Franęois]: D e 1’interet social par rapport a la
valeur, a la ciroulation, a 1’industrie et au commerce interieur et exterieur. In: Physiocrates. Quesnay, Dupont de Nemours, Mercier de la
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Riyiere, Baudeaiu, Le Trosne, avec une introd, sur la doctrine des
physiacitates, des oommentaires et des notkes histjoriąues, par Eugene
Daire. 2e partie. Paris 1846. - 234.
Macleod, Henry Dunning: The elements of political economy. London
1858. - 283.
Manava Dharma Sastra, or the instkutes of Manu according to the gloss
of Kulluka, oomprising the Indian system of duties, religious and civil.
Verbally transl. from the odginał, with a preface by W illiam Jones,
and collated with the Sanskrit text, by Graves Chamney Haughton.
3rd ed. by P. Perdval. Madras 1863. - 295.
Marx, Karl: Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons „PhiLosophie des Blends” . Deutsch von E[duard] Bernstein und K[arl]
Kautsky. M it Yorwort und Noten von Friedrich Engels. Stuttgart
1885. - 14.
- Das Kapitał. Kritik der politischen Oekonomie. Bd. 1. Buch 1: Dec
Produiktion-sprocess des Kapitals. 2. verb. Aufl. Hamburg 1872. 11, 13, 14, 21, 25, 41, 42, 55, 65, 61, 84, 99, 141, 153, 156,
166, 174, 190, 194, 199, 202, 204, 213, 214, 224, 230, 251, 253,
258, 269, 281, 282, 296, 378, 380, 396, 401, 409, 422, 423, 435,
436, 438, 440, 444, 489, 510, 541, 593, 605, 620, 627, 630.
- (anonym) Lohnarbek umd Kapitał. I n : Neue Rhdnische Zeitung. O r
gan der Demokratie. Koln, z 5, 6, 7, 8 i 11 kwietnia 1849. - 16.
- Misere de la philosophie. Reponsse a la philosophie de la misere de
Proudhon. Paris, Bruxelles 1847. - 16, 24, 25, 29.
- Zur Kritik der Politischen Oekonomie. 1. Heft. Berlin 1859. - 10,
427.
Meyer, R[udolf Hermann]: Der Emandpationskampf des vierten Standes. Bd 1: Theorie des Sodalismus. - Der katholische Sodalismus. D ie Internationale. - Deutschland. - Schulze. - Lassalle. - Marx. D ie Gewenkyereine. - D ie Sodalconservativen. - Die Arbeiterpresse.
Berlin 1874. - 14, 15.
Mili, ]ohn Stuart: Essays an same unsetded ąuestions of political eco
nomy. London 1844. - 283.
Miiller, Adam H[einrich]: Die Elemente der Staatskunst. Oeffentliche
Yorlcsungeti, yo* Sr. Durchlaucht dem Prinzen Bernhard yon Sachsen-Weimar und einer Yersammlung von Staatsmannern und Diplomaten,
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im Winter von 1808 auf 1809, zu Dresden, gehalten. Th. 3 Berlin
1809. - 228.
Newman, Samuel P[hilips]: Elements of political economy. Andover,
New-York 1835. - 191.
Patterson, R[obert] H[ogard]: The science of finance. A practical treatise. Edinburgh, London 1868. - 283.
Potter, Allonzo]: Political economy: its objects, uses, and principles:
considcred with reference to the condition of the American people.
W ith a summary, for the use of students. New-York 1841. - 229,
230.
Quesnay, [Franęois]: Analyse du Tableau economigue. (1766). In: Phy
siocrates. Quesnay, Dupont de Nemours, Mercier de la Rivićre, Baudeau, Le Trosne, avec une introd. sur la doctrine des physiocrates,
des commentaires et des notices historiąues, par Eugene Daire. le
partie. Paris 1846. - 162, 234, 443, 456.
- Diologues sur le commerce et sur les travaux des artisans. Ebendort. 163, 422.
Ramsay, George: An essay on the distribution of wealth. Edinburgh
1836. - 283, 481, 539.
Ra-oenstone, Piercy: Thoughts on the funding system, and its effects.
London 1824. - 25.
Ricardo, D avid: On the principles of political economy, and tnxation.
3“i ed. London 1821. - 185, 268, 277, 278, 281, 282, 481.
Rodbertus-]agetzow, [Johann Karl]: Briefe und Socialpolitische Aufsatze.
Hrsg. von Rudolph Meyer. Bd. 1. Berlin [1881]. - 15, 16.
- Das Kapitał. Vierter socialer Brief an von Kirchmann. Hrsg. und
eingel. von Theophil Kozak. Berlin 1884. - 15.
- Sociale Briefe an von Kirchmann. Dritter Brief: Widerlegung der
Ricardo’schen Lehre von der Grundrente und Begriindung einer neuen
Rententheorie. Berlin 1851. - 15, 16, 17.
- Zur Erkenntniss unsrer staatswirthschaftlichen Zustande.

1. Heft:

Fiinf Theoreme. Neubrandenburg, Friedland 1842. - 14, 17, 21, 30.
Roscher, W ilhelm: D ie Grundlagen der Nationalókonomie. Ein Hand-

42 - Marks, Engels -D zieła t. 24
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und Lcsebuch fur Geschaftsmanner und Studierende. 3., verm. und
verb. Aufl. Stuttgart, Augsburg 1858. - 460.
Roscoe, H[enry] E[nfield], und C[arl] Schorlemmer: Ausfiihrliches Lehrbuch der Chemie. Bd. 1. Nichtmetalle, Braunschweig 1877. -

26.

Say, Jean-Baptisle: Lettres a M. Malthus, sur differens sujets d’economie
politiąue, notamment sur les causes de la stagnation generale du commerce. Paris 1820. - 500.
- Traite d’economie politiąue, ou simple exposition de la maniere dont
se ferment, se distribuent, et se oonsommont les riche&ses. 3e ed. t. 2.
Paris 1817. - 185, 482.
Scrope: The prindples of political economy, patrz, Potter A[lonzo]: Po
litical economy...
Senior, N[assan]-W[illiam]: Principes fondamentaux de 1’economie po
litiąue, tires de leęons edites et inedites de Mr. Senior par Jean
Arrivabene. Paris 1836. - 541.
Sismondi, ][ean]-C[harles]-L[eonard] Simonde de: fitudes sur 1’economie
politiąue. T. 1. Bruxelles 1837. - l i i .
- Nouveaux principes d’economie politiąue, ou de la richesse dans ses
rapports avec la population. T. 1. Paris 1819. - 29, 139, 140, 483.
Smith, Adam: An imjuiry into the naturę and causes of the wealth of
nations. W ith a memoir of the author’s Life. Complete in one vol.
Aberdecn, London 1848. - 18, 19, 172, 235-241, 243, 245, 261,
445-453, 456-461, 465, 466, 469, 419, 581, 588.
Soetbeer, A dolf: Edelmetall-Produktion und Werthverhaltniss zwischcn
Gold und Silber seit der Entdeckung Amerika’s bis zur Gegenwart.
Erganzungshcft

Nr

57

zu

„Petermann’s

Mitthcilungen” .

Gotha

1879. - 580.
The source and remedy of the national difficulties, deduced from principles of political economy, in a letter to Lord John Russell. London
1821. - 21, 22, 23, 25.
Storch, Henri: Considerations sur la naturę de revenu national. Paris
1824. - 482, 536.
- Couts d’economie politiąue, ou exposition des principes ąui determinent la prosperite des nations. T. 2. St.-Petersbourg 1815. - 483.
Thompson, W illiam : An inąuiry into the principles of the distribution
of wealth most conducive to human happiness; applied to the newly
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proposed system of yoluntary eąuality of wealth. London 1824. 24, 398.
- An inquiry into the principles of the distribution of wealth most
conducive to human happiness. A new ed. by W illiam Parć. London
1850. - 24, 398-400.
Tooke, Thomas: An inąuiry into the currency principle; the connection
of the currency with prices, and the expediency of a separation of
issue from banking. 2nd ed. London 1844. - 588.
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OTHOineHMH k MHTepecsM CTpaHbi. MocKBa 1875. - 68.
Turgot, (Anne-Robert-]acques, de L'Aulne): Reflexions sur la formation
et la distribution des richesses. I n : Oeuvres. Nouv. ed. par Eugene
Daire. T. 1. Paris 1844. - 234, 423, 445.
Tyler [Tylor], E[dward] B[uritett]: Forschungen iiber die Urgeschichte
der Menschheit und die Entwickelung der Civilisation. Aus dem Engl.
von H. Muller. Leipzig. - 542.

Wayland, Francis: The elements of political economy. Boston 1843. 280.
Williams, R[ichard] Price: On the maintenance and renewal of permanent way. In : Minutes of proceedings of the institution of civil engineees; with abstracts of the discussions. Vol. 25. Session 1865/66. Ed.
by James Forrest. London 1866. - 209, 222.

II.

Sprawozdania

p a r l a m e n t a r n e

oficjalne

oraz

inne

publikacje

East India (Bengal and Orissa famine). Papers and correspondence relative to the famine in Bengal and Orissa, including the report of
the Famine Commission and the minutes of the Lieutenant Governor
of Bengal and the Governor General of India. (Presented to Parliament by Her Majcsty’s oommand.) Ordered, by the House of Commons, to be printed, 31 May 1867. - 173.
East India (Bengal and Orissa famine). Papers relating to the famine
in Behar, including Mr. F. R. Cockerell’s report. (Presented to Par-
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liament by Her Majesty’s command.) Part III. Ordered, by the House
of Commons, to be printed, 31 May 1867. - 774.
East India (Madras and Orissa famine). Return to an address of the
Honourable the House of Commons, dated 4 July 1867. Ordered, by
the House of Commons, to be printed, 30 July 1867. - 294, 295.
Report from the select committee on bank acts; together with the proceedings of the committee minutes of evidence, appendix and index.
Part I. Report and evidence. Ordered, by the House of Commons,
to be printed, 30 July 1857. - 291.
Reports by Her Majesty’s secretaries of embassy and legation, on the
manufactures, commerce & c., of the countries in which they reside.
N r 8. Presented to both Houses of Parliament by oommand of Her
Majesty. 1865. London [1865]. — 299.
Reports by Her Majesty’s secretaries of embassy and legation, on the
manufactures, commerce & c„ of the countries in which they reside.
Part III. Presented to both Houses of Parliament by command of Her
Majesty. May 1879. London 1879. — 582, 638, 639.
Royal commission on railways. Report of the oommissioners. Presented
to both Houses of Parliament by command of Her Majesty. London
1867. - 171, 186, 209, 215, 221, 311.

III.

Czasopisma

The Economist. Weekly Commercial Times, Baiikcrs’ Gazetce, and Railway Monitor: a political, literary, and generał newspaper. [London],
z 8 maja 1847. - 168.
- z 16 czerwca 1866. - 313.
- z 30 czerwca 1866. - 313.
- z 7 lipca 1866. - 313.
Money Market Review. London, z 2 grudnia 1867. - 209.
- z 25 stycznia 1868. - 220.
Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie. Koln, 7 24 czerwca
1848. - 16.
- z 4 lipca 1848. - 16.
- z 26 lipca 1848. - 16.
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S K O R O W I D Z

Adams, W illiam Bridges (1797—

N A Z W IS K

angielski hodowca i posiadacz

dróg żelaz

ziemski. - 295.
Barton, John (koniec X V III - po

nych. - 210, 212.
Alembert, Jean-Baptiste Lc Rond’

gielski, reprezentant klasycznej

(1717-1783), filozof i matema

burżuazyjnej ekonomii politycz

tyk francuski, jeden z najwy

nej. - 282, 283, 483.

1872), inżynier angielski, autor
prac z

dziedziny

bitniejszych przedstawicieli

O- Bernstein, Eduard (1850-1932),
publicysta i teoretyk niemiec

świecenia. — 98.
Arrivabene, Jean (Ciovanni) hra
bia

de

emigrant

(1787-1881),
polityczny,

czątek X IX w.), ekonomista an

włoski
inicjator

kiej socjaldemokracji; w latach
1881-1890

redaktor

wydawa

nego za granicą w okresie usta

kongresu ekonomicznego w Bru

wy wyjątkowej przeciw socjali-

kseli w 1847 r., tłumacz prac
ekonomicznych na język fran

istom centralnego organu niemie

cuski. - 541.

zialdemokrat” .

ckiej socjaldemokracji „Der SoJeden

z twór

ców prądu rewizjonistycznego w
ruchu robotniczym. - 1 4 .
Bessemer, Sir Henry (1813-1898),
Bailey, Samuel (1791-1870), an
gielski

filozof

i

ekonomista,

zwalczał ricardowską teorię war
tości z punktu widzenia wul
garnej ekonomii,

słusznie jed

angielski inżynier i wynalazca,
spowodował przewrót w hutnic
twie światowym (gruszka Bessemera). - 298.

nak zwrócił uwagę na pewne
sprzeczności w

poglądach

R i Carey, Henry Charles (1793—
1879), ekonomista amerykański,

carda. - 133, 441, 621.
Bakewell, Robert (1725-1795),,
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protekcjonista, rzecznik harmo

Skorowidz nazwisk
nii

klasowej

w

burżuazyjnym

społeczeństwie. — 439.

tyk i ekonomista, fizjokrata. 234.

Chalmers, Thomas (1780-1847),
szkocki teolog i ekonomista,
maltuzjanista. - 192.

Edmonds, Thomas Rowe (1803-

Cherbuliez, Ajitoine-Elise (1797—
-1869), ekonomista szwajcarski,
zwolennik Sismondiego. - 483.
Corbet, Thomas (wiek X IX ), eko

1889),
ekonomista angielski,
utopijny socjalista. - 24.
Engels, Fryderyk (1820-1895). 14, 16, 24, 350, 351.

nomista angielski, zwolennik Ri
carda. - 171.
Courcelle-Seneuil,

Jean-Gustave
(1813-1892), ekonomista fran Fullarton, John (1780-1849), eko
nomista angielski, autor prac z
cuski, kupiec. - 297.

Czuprow,

Aleksandr

Iwanowicz

(1842-1908), rosyjski ekonomi

dziedziny obiegu pieniężnego i
kredytu. - 616.

sta i statystyk, publicysta, libe
ralny polityk, specjalista w dzie
dzinie kolejnictwa. - 68.

Good, W illiam Walter, angielski
' ekonomista, posiadacz ziemski,
przeciwnik

Daire,

Louis-Franęois-Eugene

wolnego

handlu,

autor prac z dziedziny polityki

(1798-1847), ekonomista fran
agrarnej. - 293, 294.
cuski, wydawca prac z dziedzi Hodgskin, Thomas (1787-1869),
ny ekonomii politycznej. - 162,
angielski ekonomista i publicy
163, 234, 445.
sta ; obrońca proletariackiego
D'Alembert, patrz Alembert.

stanowiska

Destutt de Trący, Antoine-Louis-

ekonomii, pozostawał pod wpły

-Claude,

hrabia

(1754-1836),

ekonomista

francuski,

filozof-

sensualista;

zwolennik

wobec

klasycznej

wem teorii Ricarda. Bronił in
teresów proletariatu i krytyko

monar

wał kapitalizm z punktu widze

chii konstytucyjnej. - 548, 593-

nia socjalizmu utopijnego. - 24,

598, 600, 601, 603.

25, 301.

Drummond, Victor Arthur W el Holdsworth, W. A., angielski ad
lington ^1833-1907), brytyjski
wokat, autor wielu prac praw
dyplomata. - 638, 639.
niczych, zwłaszcza z dziedziny
Dupont de Nemours, Pierre-Samuel (1739-1817), francuski poli

prawa

dzierżawnego.

-

213,

218.
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Skorowidz nazwisk
Kautsky, Karl (1854-1938), soc Lassalle, Ferdinand (1825-1864),
wybitny działacz niemieckiego
jaldemokrata niemiecki, pisarz,
ruchu robotniczego, założyciel
redaktor czasopisma „Die Neue
Powszechnego
Niemieckiego
Zcit” (1883-1917); w latach
dziewięćdziesiątych stał się teo

Związku Robotników; dał po

retykiem socjaldemokracji nie
mieckiej i I I Międzynarodówki;

czątek kierunkowi reformistycznemu w niemieckiej socjaldemo

kracji. - 1 6 .
przyczy Laveleye, Emile-Louis-Victor de
(1822-1892), belgijski historyk
niających się w dużej mierze do
i ekonomista. - 302.
jego rozpowszechnienia; póź
Louis-Gabrielle-Leonniej - zwłaszcza od 1910 r. - Larergne,
opublikował szereg prac poświę

conych

marksizmowi,

odchodzi!

ce-Guilhaud de, francuski poli

coraz bardziej od teorii i prak

tyk i ekonomista, autor szeregu

tyki rewolucyjnego ruchu robo

prac z dziedziny ekonomiki rol

rzecznik

centryzmu,

tniczego. Po rewolucji socjali
stycznej występował przeciw dy

-1794), chemik francuski, od

ktaturze proletariatu. - 14.
Kirchbof, Friedrich, niemiecki po
siadacz ziemski i

nictwa. - 295.
Laroisier, Antoine-Laurent (1743—

ekonomista,

krywca wielu praw; w 1777 r.
ogłosił własną

teorię spalania

autor wielu prac z dziedziny rol

obalającą teorię flogistonu. Sfor

nictwa. - 220, 299, 303, 306,

mułował twierdzenie, że „przy

316.
Kozak, Theophil, wydawca spuś
cizny rękopiśmiennej

po Rod

roda nie tworzy nic z niczego
i

materia

nie

może

zginąć” .

Oskarżony w 1794 r. o wymu
szanie podatków, został skaza

bertusie. - 15.

ny na śmierć przez zgilotynowanie. - 26-29.
Lalor, John (1814-1856), publi Le
cysta i ekonomista angielski. -

Guillaume-Franęois

cuski, fizjokrata. - 234.

172, 175.
Lardner, Dionysius (1793-1859),
matematyk

Trosnę,

(1728-1780), ekonomista fran

i

fizyk

irlandzki,

Linguet,

Simon-Nicolas-Henri

(1736-1794),

francuski

adwo

autor licznych prac z dziedziny

kat, publicysta, hjstoryk i eko

nauk przyrodniczych i technicz

nomista, krytyk teorii fizjokra

nych, a także filozofii i ekono
mii

politycznej.

220-223.
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-

210,

211,

tów. - 444.
List, Friedrich (1789-1846), eko
nomista niemiecki, konsekwentny

Skorowidz nazwisk
rzecznik interesów młodej nie Meyer, Rudolf Hermann (1839—
mieckiej burżuazji przemysło
1899),
ekonomista niemiecki,
wej. - 16.

przeciwnik Bismarcka. - 14-16,
25.

Mably, Cabriel-Bonnot de (1709-

Mili, James (1773-1836), angiel

1785), francuski myśliciel spo
łeczny, pisarz polityczny, teore

ski ekonomista i filozof, zwo

tyk państwa i prawa, jeden z

447, 627.

pierwszych

przedstawicieli

lennik teorii Ricarda.

- 306,

ko Mili, John Stuart (1806-1873),
ekonomista angielski i filozof

munizmu utopijnego. - 444.

MacCulloch, John Ramsay (1789
-1864),

ekonomista

szkooki,

pozytywista,

rzecznik harmonii

interesów burżuazji i klasy ro

apologeta ustroju kapitalistycz

botniczej ; propagował reformę

nego, wulgaryzator teorii Ricar

podziału

da. - 22, 306, 482.

stwie kapitalistycznym. - 283,

Macleod, Henry Dunning (1821—
1902), angielski ekonomista, in
teresował się szczególnie teorią
kredytu. - 283.
Malthus, Thomas Robert (1766—
1834), duchowny anglikański,

dóbr

w

społeczeń

483.
Muller,

Adam

Heinrich,

Ritter

von Nitterdorf (1779-1829),
niemiecki publicysta i ekonomi
sta, przedstawiciel tzw. roman
tycznej szkoły w ekonomii poli

ekonomista; twórca teorii lud

tycznej, która odpowiadała inte

nościowej, według której przy

resom

rost ludności postępuje szybciej

przeciwnik A. Smitha. - 228.

arystokracji

feudalnej;

niż przyrost środków wyżywie
nia (maltuzjanizm). - 544.
Marks, Jenny (z d. von Westphalert) (1814-1881), od 1843 r.
żona Karola Marksa. - 31.

Newman, Samuel Philips (1797—
1842),

amerykański

filozof

i

ekonomista. - 191.

Marks, Karol (1818-1883). - 917, 19-31, 98, 350.
Marks-Aveling, Eleonora

Owen, Robert (1771-1858), wy
(1855—

1898), najmłodsza córka Karo

bitny

angielski

socjalista

uto

pijny. - 24.

la Marksa, w latach osiemdzie
siątych
i
dziewięćdziesiątych
działaczka angielskiego i mię Patterson, Robert Hogard (18211886), ekonomista i publicysta
dzynarodowego ruchu robotni
czego. - 13, 16.

angielski. - 283.
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Skorowidz nazwisk
Potter, Alonzo (1800-1865), bi
skup
amerykański,
wydawca

25,

27-30, 185, 268, 270, 271,

283, 277-279, 281-283, 367,
481, 593.

dzieła Scrope’a o ekonomii po
litycznej. - 229-231.
Rodbertus-Jagetzow, Johann Karl
Priestley, Joseph
(1733-1804),
(1805-1875), pruski właściciel
chemik i fizyk angielski, filo-

ziemski,

ekonomista i polityk,

zof-materialista,

ideolog

junkierstwa,

ideolog

rady

kalnej części burżuazji angiel
skiej w czasach rewolucji prze
mysłowej. - 25, 26, 28.
Proudhon,

Pierre-Joseph

teoretyk

tzw. socjalizmu państwowego. 14-17, 20-23, 25, 27-31, 507.
Rosher, Wilhelm Georg Friedrich

(1809-

(1817-1894),

ekonomista

nie

1865), publicysta i pisarz fran

miecki, twórca tzw. szkoły hi

cuski,

storycznej w ekonomii politycz
nej. - 460.

socjolog

ideolog

i

ekonomista,

drobnomieszczaństwa,

jeden z pierwszych teoretyków Roscoe, Sir Henry Enfield (1833
anarchizmu. - 24, 482.
-1915), chemik angielski, autor
wielu podręczników z tej dzie
dziny. - 26.
Quesnay,

Franęois

wybitny

(1694-1774),

ekonomista

francuski,

twórca fizjokratyzmu, z zawodu
lekarz. - 124, 162, 163, 233,
234, 246, 422, 443-447, 456.

Russell, John, lord (1792-1878),
angielski mąż stanu, przywódca
wigów; premier rządu (1846—
1852

i

spraw

1865-1866),

minister

zagranicznych

(1852—

1853 i 1859-1865). - 21.
Ramsay, Sir George (1800-1871),
angielski

ekonomista.

-

196,

283, 481, 483, 535, 539, 540. Say, Jean-Baptiste (1767-1832),
Ran, Karl Heinrich (1792-1870),
ekonomista francuski, usystema
ekonomista niemiecki, podzielał

tyzował i zwulgaryzował teorie

w pewnych kwestiach poglądy

Smitha; stworzona przez Saya

Smitha i Ricarda. - 16.

teoria czynników produkcji (pra

Ravenstone,

Piercy

(zm.

1830),

ekonomista angielski. - 25.
Ricardo, D avid (1772-1823), eko
nomista angielski, jeden z twór
ców

klasycznej

ekonomii

burżuazyjnej

politycznej

i

ostatni

jej wielki reprezentant. - 20-

666

ca, kapitał, ziemia) wywarła du
ży wpływ na rozwój wulgarnej
ekonomii burżuazyjnej. - 185,
482, 483, 544.
Schaffie, Albert Eberhard Fried
rich (1831-1903), ekonomista i
socjolog

niemiecki,

zwolennik

Skorowidz nazwisk
współpracy burżuazji z proleta Soetbeer, Georg Adolf (1814—
1892), niemiecki ekonomista i
riatem. — 15, 630.
Scheele, Karl Wilhelm (17421786), chemik szwedzki, m.in.
ogłosił

rezultaty

swych badań

dotyczące otrzymywania i wła
sności tlenu oraz składu powie

statystyk. - 580.
Stein, Lorenz von (1815-1890),
niemiecki historyk i ekonomista,
zwolennik Hegla, profesor filo
zofii i prawa państwowego na
uniwersytecie w Kilonii. - 200.

trza. - 25.
Schorlemmer,

Carl

(1834-1892),

Steuart (Stewart), Sir James (zna

profesor w

ny też pod nazwiskiem Den-

Manchesterze, członek Między

ham) (1712-1780), ekonomista

chemik niemiecki,

narodówki, przyjaciel Marksa i

angielski,

Engelsa. - 26.

przedstawicieli

Scrope,

George

Julius

(1797-1876),

Poulett

angielski ekono

mista ł geolog, członek parla
Nassau

W illiam

(1790-

z

ostatnich

merkantylizmu,

dokonał systematyzacji tej teo
rii; przeciwnik ilościowej teorii
pieniądza. - 18.
Storch,

mentu. - 229-232.
Senior,

jeden

Heinrichm Friedrich

(Andriej

Karłowicz)

von

(1776—

1864),
ekonomista angielski,
apologeta kapitalizmu, przeciw

1835), ekonomista, statystyk i

nik skrócenia dnia pracy. - 541.

klasycznej

Sismondi,

]eatt-Charles-Leonard

Sismonde

de

(1773-1842),

szwajcarski ekonomista i histo

historyk rodem z Rygi, epigon
burżuazyjnej

ekono

mii politycznej, członek Akade
mii Nauk w Petersburgu. - 184,
482, 483, 535, 536.

ryk, krytykował kapitalizm z po
zycji drobnomieszczańskich, sfor
mułował teorię kryzysów kapi Thompson, W illiam (ok. 1785talistycznych. - 29, 139, 173,
1833),
ekonomista irlandzki,
483, 544.
zwolennik Owena, wysnuł z
Smith,
bitny

Adam

(1723-1790),

ekonomista

przedstawiciel

wy

angielski,

teorii

Ricarda

socjalistyczne

wnioski. - 24, 398-400.

klasycznej ** eko Tookc, Thomas (1774-1858), an
gielski
ekonomista,
rzecznik

nomii burżuazyjnej. - 11, 14,
18-20, 23, 25, 172, 173, 233-

wolnego handlu,

267, 270, 273, 283, 444-469,

dowskiej

471-475, 479-483, 504, 505.

141, 407, 408, 585, 587, 588,

526, 535, 536, 540, 587, 588,

591.
Turgot, Anne-Robert-Jacąues, ba

602.

teorii

krytyk ricarpieniądza.

-
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Skorowidz nazwisk
ron de VAulne (1727-1781),
francuski mąż stanu, ekonomi
sta, fizjokrata, uczeń Quesnaya;

socjalizmu państwowego,

zwo

lennik polityki Bismarcka. - 25.
Wayland, Francis (1796-1865),

w latach 1774-1776 generalny

amerykański

kontroler finansów. - 234, 423,
445.

rprac z dziedziny etyki, ekonomii

Tylor,

Edward

Burnett

(1832-

duchowny,

autor

politycznej i in .; profesor uni
wersytetu. — 280.

1917), angielski antropolog i et
nolog, twórca kierunku ewolu-

Williams, Richard Price, angielski

cjonistycznego w tych dziedzi
nach. - 542.

nie kolejnictwa. - 209, 222.

inżynier, specjalista w dziedzi

Zeller, ]., autor prac z dziedziny
Wagner,

Adolph

(1835-1917),

niemiecki ekonomista, teoretyk

668

ekonomii. - 15.

I N D E K S

R Z E C Z O W Y

Ameryka - 592.

Afryka. - 592.
Agenci cyrkulacji - 163, 164.

Amerykańska

Akcje - 201, 359, 431.
Akumulacja

kapitału

wojna

domowa

(wojna secesyjna) - 173.
97-99,

Amortyzacja (odnowienie) kapita

212, 394-397, 400, 605, 606,

-

łu trwałego - 149, 201, 202,

621-623;
- konieczność akumulacji - 99,

205,

150, 643, 644;

Anarchia

- reprodukcja prosta jako real
ny

czynnik

akumulacji

-

487;
- jako

reprodukcja

rozszerzo

na - 425;
- w dziale I produkcji społecz
nej - 609-621;
produkt dodatkowy w dzia
le I jako jego materialna
podstawa - 614-617, 627,

210, 211, 226, 555-551,

559-561, 566-569, 589, 611.
produkcji

kapitalistycz

nej - 213, 579;
- patrz również Dysproporcje,
Kryzys.
Anglia - 116, 392, 393;
- bankowość - 313;
- budownictwo - 85, 290, 291;
- rolnictwo - 293-295.
Ateny - 591.
Australia -114.

628;
- w dziale I I produkcji społecz
nej - 621-643;
- a konsumpcja - 623, 624;
- a siła produkcyjna pracy 439, 616, 636;
- a tworzenie skarbu - 98, 104,

Banki - 105, 150, 312, 313, 392,
426, 430, 431, 510, 610;
- ich funkcje - 161.
Banknoty - 582, 591.
Belgia - 211, 302.

105, 150, 606-608, 614, 616, Bilans handlowy - 392, 39i.
Blicharstwo - 296, 291.
618, 619, 646, 647;
- patrz również Reprodukcja.
Akumulacja pieniężna - 103-106,
396, 397, 425-432.

Bogactwo społeczne
- jego formy - 161, 168, 113,
114, 263, 312, 606, 607;

669

Indeks rzeczowy
- wzrost bogactwa kapitalisty Cykl przemysłowy - 228, 506,
cznego - 168, 312, 421, 606,
507, 644.
607;
Cyrkulacja (obieg) pieniądza - a koszty cyrkulacji - 161352, 353, 401, 402, 411, 412,
169, 118, 182;
- według Smitha - 258.

417-427, 580-593, 618-620;
- prawa cyrkulacji (obiegu) pie

Browary - 159, 311.

niądza - 125, 141, 142, 401,

Budownictwo - 85;
- budownictwo domów - 290292;

406, 409, 421;
- suma

- w rolnictwie - 213.

402,

Bydło (zwierz?) robocze - 191,
199, 248, 249, 252, 461.

pieniędzy

niezbędna

do cyrkulacji i reprodukcji 406,

407,

411,

412,

419, 429, 582-591, 618-620;
- cyrkulacja kruszcowa - 141,
427, 428, 591, 619, 620;
- a proces reprodukcji - 492-

Cena produkcji - 269, 419.
Cena
- cena rynkowa - 360;

496, 508-520, 543-557, 564,
589-591;
- a ruch okrężny pieniądza -

- wpływ zmiany cen na obrót

422, 423;

kapitału - 352-361, 391;

- według

- zmiana ceny a zmiana war

423;

tości - 360, 361;
- a płaca robocza - 419-422.
Centralizacja kapitału - 440.
Chemia - 25-27;
- wpływ procesów chemicznych

-

422,

- według Smitha - 587, 588.
Cyrkulacja towarowa - 38, 40,
42, 46, 10, 11, 137, 141, 142,
182;
- kapitalistyczna - 49, 83-88,

na czas produkcji - 197, 198,

142-144, 245, 422, 434, 435,

296, 297;

610;

- zacieranie się granicy między

- prosta - 62, 81, 156, 151,

surowcami a materiałami po
mocniczymi - 197.

401, 422, 436, 504'
- a cyrkulacja pieniężna - 8 1 ,
82, 422, 423, 509, 510, 515,

Chiny - 312, 313.

516.

Chłopstwo - 294, 295, 299;
- drobni chłopi - 144, 294.
Cykl obrotów
363;

- 226-228, 307,

- w rolnictwie - 307;
- a cykl kryzysów - 228.

670

fizjokratów

Czas cyrkulacji patrz Czas obieg“ Czas kupna - 156-167, 312-317.
Czas

obiegu

317;

-

151-152,

308-

Indeks rzeczowy
- jako

część czasu

obrotu

-

obrotu - 156, 189, 192, 288,
308;

- czas kupna jako część czasu

- sztuczne skrócenie czasu pro
dukcji - 297;

156, 189, 192, 288, 308;
obiegu - 27, 156-164, 312,
314-317;
- czas sprzedaży jako część cza
su obiegu - 156-164, 308-

156, 318, 319, 323-331;
- a

czas

pracy

- jego wpływ na obrót kapitału
i wyłożenie kapitału - 318343,

348,

349,

151-154,

Czas sprzedaży - 156-167, 308,
309, 314.

354-

359;

Depozyty

- a czas produkcji - 151, 155,
156, 318, 319, 323-329.
Czas (okres) obrotu - 156, 189-

(wkłady

-

Dochód
- kapitalistów i klasy kapitali
stów

- jako suma czasu produkcji i

472, 474, 479;

czasu obiegu - 189, 192, 288,

pieniężne)

105, 283, 359, 426, 430.

193, 226, 227;

-

85-88,

459,

463,

- robotników i klasy robotni
czej - 451, 457-464, 467-

308;
- kapitału obrotowego - 234,
- kapitału trwałego - 189, 226,
nierównomiernego

trwania czasu obrotu - 192,
287,

288,

292-295,

479, 517;
- według Destutta de Trący 593-604;
- według Ricarda - 481;

297-308, 391;
- jego wpływ na wielkość wy
łożonego

- wartość dodatkowa jako do
chód - 381, 464, 472, 474,

227, 234, 300;
- przyczyny

474, 478, 542-545, 548, 553,
554;

298, 300, 393;

285,

-

296-306, 318-325.

314;

329,

- a czas obiegu - 151, 155,

kapitału

-

318-

- według Smitha - 447-460,
469-472, 475, 478-480.

361.
Czas pracy

Dysproporcje

- ograniczenie

i

przedłużenie

czasu pracy - 319;
296-306, 318, 325.
czasu

prostej

-

622, 623;
- przy

Czas produkcji - 151, 154;
część

reprodukcji

487, 503, 561-563, 576-580,

- a czas produkcji - 151-154,

- jako

- przy

(okresu)

reprodukcji

rozszerzo

nej - 624, 625, 640, 641,
644, 645.
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Indeks rzeczowy
- rodzaj i sposób ich zespole

Dywidendy - 222.

nia - 43, 44, 46, 50, 51.

Dzień roboczy

- jako naturalna jednostka mia
ry funkcji siły roboczej - Fabryka - 128, 131, 217.
Faux frais - 153, 168, 169, 427.
192;
- społeczny dzień roboczy - Fizjokraci - 123, 246, 278-280,
444-446, 468, 482, 614;

525-530, 534, 535;
jego podział na pracę nie
zbędną

i

pracę

dodatko

- o cyrkulacji pieniądza - 422,
423;
- o kapitale produkcyjnym

wą - 325, 526;
- a intensywność pracy - 396;

-

233-235, 264;
rolnictwo jako jedyna pra

- a okres roboczy - 286.

ca produkcyjna - 264, 265,

Dzierżawca - 144, 233, 234, 293,

443;

307, 443-446, 458, 461.

- o kapitale trwałym

i obroto

wym - 233;
- o reprodukcji -

Ekonomia polityczna
- ekonomia scholastyczna - 53;
- jej historia -

443,

- o tworzeniu wartości doda

18-29;

- klasyczna ekonomia politycz
na - 18, 20, 21, 26, 29, 107,

tkowej - 273, 280.
Forma wartości - 72, 133, 189;
- pieniężna - 57-59, 63, 64,

115;
jej

234,

444, 456;

przekształcenie

się w

72,

160, 168, 189;

- towarowa - 158, 160.
wulgarną ekonomię - 25,
Formacje społeczne, ekonomiczne
29;
- różnice między nimi w zależ
- Marksa przewrót w ekono
ności od rodzaju i sposobu ze
mii politycznej - 10, 11, 20,
spolenia robotników ze środ
21, 26-28;
kami produkcji - 50, 51.
- społeczny charakter burżua
Formy produkcji
zyjnej ekonomii politycznej - przedkapitalistyczna - 51, 52;
156, 245-247, 273, 274, 407;
- społeczna - 51, 52, 145.
- patrz
-również
Fizjokraci, Fundusz akumulacji - 106, 107,
Merkantylizm, System mone

135;

tarny.

- a

Elementy produkcji - 38-40, 43-

46, 50, 51, 91, 92, 189, 276, Fundusz
224.
480;
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fundusz

konsumpcji

632-636.
amortyzacyjny

-

223,

Indeks rzeczowy
Fundusz konsumpcji - 182, 450,
464, 626;
- indywidualnej
451;

-

117,

- handel detaliczny - 76;
Smith o handlu
nym - 453, 454;

173,

detalicz

- handel światowy - 50;

- społecznej - 182, 451, 452,
465;
- a fundusz akumulacji - 632636.

- patrz również Handel zagra
niczny, Rynek światowy.
Handel zagraniczny
- kruszcami szlachetnymi - 98,

Fundusz pracy - 267.

392, 393, 397, 402;

Fundusz remontowy — 450.

- a kredyt - 312, 392;

Fundusz rezerwowy — 106, 107,

- a

212,
Fundusz
182.

317, 326, 406, 426.
społeczny

produkcji

reprodukcja

kapitalistycz

na - 576, 579-581.
-

- a sprzeczności produkcji ka
pitalistycznej

Fundusz ubezpieczeniowy produk
cji - 449, 450.

-

390,

578,

579.
Hipoteki - 291.
Hodowla bydła - 293-295, 303,
304.

Garncarstwo - 296.
Giełda

(transakcje

giełdowe)

-

420, 424.

Indie - 392, 393;

Gospodarka chłopska - 165-167;
- starodawne

gospodarstwo

chłopskie - 173.
Gospodarka

kredytowa

295;
- księgowość w starohinduskich

-

144,

145.

wspólnotach - 166;
- terminy weksli angielsko-in-

Gospodarka naturalna - 145, 591,
592.

dyjskich - 312, 313;
- tworzenie zapasów - 173.

Gospodarka pieniężna - 42, 43,
144, 145, 272.
Gospodarka prywatna - 303.
Gospodarka

- głód w Indiach - 174, 294,

trójpolowa

-

Intensywność pracy - 319, 396,
438.

301,

307.
Górnictwo - 131, 242, 300.

Jakość, ilość - 38, 39, 60, 225,
226, 503-505, 627.

Grecja - 592.
Kanał Suezki -313.
Handel
- jako przesłanka produkcji ka
pitalistycznej - 46;

Kapitalista
- jako uosobienie

kapitału

-

146, 147, 160;
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Indeks rzeczowy
- pieniężny - 509, 520;

Quesnay o kapitale obro

- przemysłowy - 131, 134, 138,

towym - 233;
Ricardo o kapitale obroto

146, 257, 458, 459, S U ,
512, 518-520, 563, 565, 592;
kapitalista przemysłowy jako
reprezentant wszystkich innych
kapitalistów - 518;
- kupno i sprzedaż jako głów
ne funkcje kapitalisty - 162;
- pattrz również Kupiec.

„Kapita

- kapitał
42,

produkcyjny — 40-

47,

48,

66,

236,

82,
237,

115,
241-

247, 252, 253, 433;
jako forma kapitału prze
mysłowego - 66, 67, 101,

- praca Engelsa nad wydaniem

102, 206, 207, 237;

2 tomu - 9-11, 13, 32;

jego funkcje - 48-52, 57,

praca Engelsa nad wydaniem

64;
jego

3 tomu - 1 4 , 32.
Kapitał - 55, 99, 102, 131, 132;
- kapitał

cyrkulacji

-

206,

236-240, 243, 247, 253, 261,
265; patrz również Kapitał
pieniężny, Kapitał towarowy;
- kapitał indywidualny - 130,
131, 486;
a

kapitał społeczny -

121,

433-437, 484-485;
- kapitał obrotowy - 214, 489;
w odróżnieniu od kapitału
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wym - 234-253, 257, 261,
265-267, 445, 447, 452454;

199-224,

„Kapitał” Karola Marksa
- historia powstania
łu” - 9-14;

wym - 268-270, 278-283;
Smith o kapitale obroto

podział

na

kapitał

trwały i obrotowy — 206,
207, 258-261,

265-267,

276, 277;
jego części składowe - 44,
46, 50-52, 101, 102, 170,
201-207, 237-247,
250, 254;

249,

przemiana

jego

wartości

części składowych - 132137, 352, 353;
obrót

kapitału produkcyj

nego - 201-207, 225;

trwałego - 196, 199-208.

kapitał

225. 234, 238, 245, 246,

zapas - 152, 173-176;

produkcyjny

276, 277, 282, 287, 294,

potencjalny

343, 344, 362-364;

dukcyjny - 304-306, 315,

kapitał

jako
pro

jego obrót - 148, 149, 203

316;

-208, 225, 226, 229-232,

utajony kapitał produkcyj

234, 288, 319, 320, 343-

ny - 152-154, 174, 175,

345, 362-364, 393, 645;

315;

Indeks rzeczowy
fizjokraci o kapitale pro
dukcyjnym
233-236,
264;
Smith o kapitale produk

148,

201-208,

225-228,

234, 343, 344, 363, 489,

cyjnym - 234-241;
- kapitał

247, 276, 277, 282, 283,
278, 294, 343, 344, 363;
obrót kapitału trwałego -

przemysłowy -

66,

490, 645, 646;

70, 75, 78-80, 106, 107, 126

amortyzacja kapitału trwa

- l i i , l i7 , 738,-

łego - 148, 149, 201, 207,

jego formy - 66-68, 70,

208, 209-211, 226, 556,

101, 102, 137, 138, 206,

557,

237;

589, 611, 612;

a przeciwieństwa klasowe -

fizyczne

70;

trwałego - 208-212, 215,

- kapitał społeczny - 130, 433
-437, 484-488;
a kapitał indywidualny -

559-562,

566-569,

zużycie

kapitału

216, 228, 489, 490, 554560;
moralne

zużycie

kapitału

121, 433-437, 484, 485;

trwałego - 209, 210;

dwa działy kapitału spo

zachowanie

łecznego - 488;

kapitału trwałego - 261-

obrót

kapitału

społeczne

go - 333, 334;

i

odnowienie

kapitału trwałego - 212,
225, 226, 489, 490, 554-

202, 489, 490;
podział

odnowienie

263, 449, 450;
reprodukcja

- kapitał stały - 67, 151, 194,
jego

i

na

kapitał

580, 589, 611, 612;

trwały i obrotowy - 194-

Quesnay o kapitale trwa

196, 489;
jego reprodukcja w skali

Ricardo o kapitale trwa

społecznej - 492-496, 521
-524, 529-535, 541;

łym - 233;
łym - 268-270, 277-283;
Smith o kapitale trwałym -

Ricardo o kapitale stałym

234-235,

- 268-270;

445-447, 451, 452;

- kapitał

trwały

-

194-200,

258-261,

265,

- kapitał zmienny - 76, 156,

245, 262, 263, 247-277, 281,

202-204, 271-274, 279, 458,

419;

488, 542, 543;

w odróżnieniu od kapitału

a

obrotowego -

469-473, 478, 479, 488,

196,

199-

208, 225, 234, 237, 238,

płaca

robocza

-

458,

492, 540-554;
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Indeks rzeczowy
formy

jej

wykładania

-

76, 458, 459, 467, 468,
412, 492, 493, 498, 503,

63, 52, 83, 388, 389, 436-442,
520;
- jako część składowa global

509-512, 591;
potencjalny kapitał zmien

nego kapitału społecznego -

ny - 543, 546, 549, 550;
jego obrót - 362-393;

- jako forma kapitału przemy

jego reprodukcja - 491493, 495-498,
540-554;

524-529,

Ricardo o kapitale zmien
nym - 268-270;

słowego - 66, 67, 70, 101,
102, 206;
- funkcja kapitału pieniężnego 63,

64, 97;

- i kapitał towarowy w prze
ciwstawieniu do kapitału pro

- skład kapitału

dukcyjnego - 206, 237, 247,

z puniktu widzenia procesu
cyrkulacji - 269, 270;
skład organiczny kapitału 103,

437, 438;

147-149, 269, 270,

631-637;
zmiana składu wartości ka
pitału - 103;

253, 254;
- jego

pitału, Centralizacja kapitału,
Kapitał handlowy, Kapitał
kupiecki, Koncentracja kapi
tału.

-

w

kapitał

40-43,

47,

48, 66, 93, 314, 315, 317,
440, 511,609;
- a produkcja kapitalistyczna 438.

- patrz również Akumulacja ka

przemiana

produkcyjny

441,

512,

591,

612,

613, 617-619;
- a cyrkulacja pieniężna - 8 1 ,
82,

91, 511-512;

- dodatkowy

kapitał

pienięż

ny - 425, 426, 614-618;

Kapitał akcyjny - 121, 535.

- potencjalny (utajony) kapitał

Kapitał handlowy - 240, 520.

pieniężny

Kapitał kupiecki - 138. 162;

107, 327, 347, 348, 396, 397,

- jako przesłanka kapitalistycz
nego

sposobu

produkcji

-

138;
- według Sismondiego -

97,

441,

98,
606,

105607,

609, 610;
- uwolnienie i związanie kapi

139,

140;
- według Smitha - 235-238,
241.
Kapitał państwowy - 121.
Kapitał pieniężny - 40-46, 58-
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428-432,

-

tału pieniężnego - 133-136;
- ekonomiści burżuazyjni o ka
pitale pieniężnym - 317, 329;
- patrz również Ruch okrężny
kapitału pieniężnego.
Kapitał pożyczkowy -610 .

Indeks rzeczowy
Kapitał

towarowo-handlowy

138.
Kapitał towarowy - 52, 59, 8688, 110, 138, 157-159, 170,
171, 249, 250, 255-262, 434;

- warunki jej egzystencji - 4350, 178;
- a kryzysy ekonomiczne - 506,
507, 577-579.

Kolejnictwo - 186, 208-212, 218
- jako forma kapitału przemy
-222.
słowego - 66, 67, 70, 101, Komunizm
102, 206;

- kapitał pieniężny w komuni

- jego funkcje - 59, 63, 81;
- i kapitał pieniężny w prze
ciwstawieniu do kapitału pro

zmie - 389, 442;
- księgowość w produkcji ko
lektywnej - 167;

dukcyjnego - 206, 237, 247,

- obliczanie w komunizmie -

253, 254;

389;
- reprodukcja w komunizmie -

- potencjalny - 316;
- patrz również Ruch okrężny
kapitału.
Kategoria
- funkcje wyrażone w katego

524, 579.
Koncentracja kapitału - 290-292,
311, 610.
Koncentracja produkcji - 159.

riach - 281;
Koniunktura - 319, 506, 507.
- wartość dodatkowa jako ka Konkurencja - 210, 319, 353.
tegoria ogólna - 19-21.
Konsumpcja
Klasy

- jako niezbędne ogniwo ruchu

- fizjokraci o klasach - 443,
444;
- patrz

kcji kapitału - 73, 74, 93również

Dzierżawcy,

Chłopstwo,

Klasa

kapitali

stów, Klasa robotnicza.
Klasa

kapitalistów

-

- podstawy

jej

egzystencji

95, 116, 484, 485;
- indywidualna - 73, 74, 87,
95, 96, 116, 117, 121-123,

429-432,

464, 519, 520, 597, 598;
-

470.

196, 197, 260, 434, 435, 484,
538;
- kapitalistów - 74, 76,
86, 88,

Klasa robotnicza - 429, 430, 464,
520;
- jako

okrężnego i procesu reprodu

94, 95, 434,

82,
498,

507, 508;
- produkcyjna - 37, 48, 58, 73,

podstawowy

warunek

74, 83-95,

104,

116,

122,

- 47, 258,

260, 434, 484, 538;
- robotników i klasy robotni

469-471, 478, 506, 511, 512,

czej - 49, 73, 74, 94. 95.

514, 552, 553;

H 6, 434, 498, 506-508;

produkcji kapitalistycznej - 50;
- jej reprodukcja
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Indeks rzeczowy
- siły roboczej przez kapitał -

pasu

towarowego

73,
204;
- sprzeczność między produkcją

183;

charakter

a

konsumpcją

w

kapitaliz

mie - 95, 96, 390, 391, 506,
507;
- a akumulacja - 623;
- a reprodukcja prosta - 508.
Kooperacja - 174, 292.
Koszty
-

168-172,

178, 179, 214;
-

149,

- stosunki kredytowe między
robotnikami a kapitalistami 230, 270, 271, 553;

- a cyrkulacja kruszców - 428,
590, 620;
- a handel zagraniczny - 312,
- a konsumpcja - 231, 232;
- a
produkcja
kapitalistycz
na - 85, 224, 231, 232, 290-

- produkcyjne - 169;
- remontu

Kredyt - 150, 641;

313, 392;

- handlowe - 162-165;
- nieprodukcyjne

kosz

tów - 171, 172, 183.

90,

- a kredyt - 231, 232;

— 169-

tych

217-223,

292, 395, 397, 427, 428, 619,
620;

555;
- zachowania

kapitału trwałe

go - 213, 214, 219, 220;

- a tworzenie zapasu -

175,

176.

- patrz również Faux frais, K o Kruszce szlachetne - 98, 392, 393,
397, 402, 424, 425;

szty cyrkulacji.
Koszty cyrkulacji - 169, 170, 183;

- patrz również Złoto.

- czyste - 160-169, 171, 172; Kryzysy ekonomiczne - 287, 349,
wyntkająęe jedynie z przemia
ny form towaru - 158, 183;

392, 393;
- burżuazyjne objaśnianie kry

nieprodukcyjne, lecz niezbęd

zysów - 29, 94, 507, 579,

ne - 183; patrz również Faux
frais;
koszty kupna i sprzedaży to
warów -- 160-165, 172;
koszty

prowadzenia

księ

sów - 228;
- możliwość kryzysów - 613;

gowości - 165-167;
koszty związane z cyrkula

- oddziaływanie

cją pieniądza - 168, 169;

578, 579;
- periodyczność

- transportu - 163, 183-187;
według Ricarda - 185;
według Smitha - 185;
- tworzenia i utrzymywania za
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580;
- kryzys z 1847 r. - 312;
- materialna podstawa kryzy

na

położenie

klasy robotniczej - 506, 507,
kryzysów

228, 506, 507, 644;
- a konsumpcja - 95, 96, 506,
507;

Indeks rzeczowy
- a

nowe

inwestycje -

210,

228;
- a reprodukcja
613, 643-645;
- a rynek
393;

-

pieniężny

577-580,
-

392,

- patrz również Dysproporcje.

Madagaskar - 174.
Manufaktura - 299, 592.
Marnotrawstwo
- sił wytwórczych w kapitali
zmie - 213;
- rozrzutność
stów - 506.

klasy

kapitali

Księgowość - 75, 189, 217, 218, Maszyny - 143, 556;
395;
- jako kapitał towarowy - 198,
- charakter jej kosztów - 165261, 262;
167, 172;
- jako trwała część kapitału
- funkcje - 165-167;

produkcyjnego - 262;

- niezbędność w produkcji spo
łecznej - 16 7;
- rozwój
166.

- przenoszenie ich wartości na
produkt - 67, 202, 242, 243,

historyczny

-

165,

287, 556;
- ich reprodukcja i

Kupiec - 138, 139, 520, 564;

nie -

- jego funkcja - 162, 163, 564.

210-212,

odnowie
226,

286,

287;
- różna długość życia ich czę
ści składowych - 211;

Leśnictwo

- skracają

- czas produkcji i czas pracy 296;
- niszczenie lasów w kapitali
zmie - 303;
- przy wspólnej
302, 303.
Lichwiarz

-

okres

roboczy

-

292;
- udoskonalanie (częściowe) ist
niejących maszyn - 212, 213;
- wpływ kryzysów na ich od

produkcji

-

nowienie -210.
Materiały pomocnicze - 174, 196,

520.

197, 202, 203, 242, 243, 249,

Liczba obrotów kapitału - 148,

288.

190, 193, 226, 227, 328, 329,

Meksyk - 580.

334, 373-375.

Melioracja gruntów - 197, 198.

Lokaty kapitału - 235, 391;
- normalne

minimum

nakładu

kapitału - 319;
- według Smitha - 235, 236,
240.

Merkantylizm - 18, 74, 77, 124.
Monopol
- środków produkcji i pienię
dzy - 520;
- wielkich kapitalistów pienięż
nych - 134.
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Indeks rzeczowy
Nadmiar (względny) ludności ro
botniczej - 390, 506, 620, 636;
- utajony - 390.
Nadprodukcja - 390, 393;
- w kapitalizmie - 561, 578,
579, 623, 624, 644;
- konieczna - 219;

obrót kapitału - 352-361;
- a

ruch okrężny kapitału

-

191-193, 433;
- ekonomiści o obrocie kapita
łu

-

191,

192,

228-231,

329.
Okres cyrkulacji
- a okres roboczy - 329-346.

- względna - 579, 623;

- ekonomiści o nadprodukcji - Okres obrotu patrz Czas obrotu.
94.

Okres roboczy - 284-295, 318,
391, 392, 441, 442;

Nauka
- wyzyskanie

jej

postępów

- sposoby

jego

skracania

-

292-295;

przez kapitał - 439.
Niemcy - 298, 580.
Niewolnictwo - 45, 46, 137, 477,
591,
592.
Nowa wartość - 467, 471, 527,
528, 530-532.

- jego włpływ na wielkość wy
łożonego

kapitału

-

318-

346;
- a dzień roboczy - 286;
- a

okres cyrkulacji

-

329-

346;
Obrót kapitału - 189-193, 225232, 379, 433-435;
- czynniki przyspieszające obrót
kapitału - 231, 232;
- kapitału obrotowego (płynne
go)

-

148,

149,

203-208,

225,

226,

229-232,

288,

319,

320,

234,

- patrz również Czas pracy.
Organizacja
- pracy społecznej - 440;
- procesu pracy - 51, 70.
Ośrodki produkcji - 310, 311.
Ośrodki

skupienia

ludności

-

309-311.

343-345,

362-364, 393, 645;
- kapitału

produkcyjnego

201-204, 206, 207, 225;
- kapitału trwałego - 148, 149,

Papiery państwowe - 431.
Papiery wartościowe - 105.

201-208, 225-228, 234, 343,

Patriarchat -251.

344, 363,

Pieniądz
- jako miernik wartości - 470;

489,

490,

645,

646;
- kapitału zmiennego - 362393;
- jego obliczanie - 226-229;
- oddziaływanie zmiany cen na
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Państwo Inków - 145, 184.

- jako ogólny ekwiwalent to
waru - 43, 58, 59, 61, 477;
- jako

pieniądz

137, 441;

światowy

-

Indeks rzeczowy
- jako skarb - 83, 96-98, 104,
105, 168, 224, 391, 402, 406,
426, 583, 584, 616;
- jako środek cyrkulacji - 42,
83, 168, 224, 333, 401, 406,
411, 426, 421, 511, 616;
- jako środek płatniczy - 41,
45, 96, 98, 141, 168, 333,
401, 406, 411, 426, 513, 590,
620;
- funkcje pieniądza - 62, 63,
96, 91;
- pieniądz kredytowy -

141;

patrz również Kredyt;
- pieniądz

kruszcowy

-

140,

141, 401, 402, 590;
- pieniądz rachunkowy - 15,

- zarazem przekazem na przy
szłą pracę - 90;
- wysokość płacy
629, 630;

roboczej

-

- wzrost płacy roboczej - 390,
418-422, 507;
- a cyrkulacja pieniądza - 511,
512;
- a kapitał zmienny - 76, 258,
271-273, 403, 429, 430, 458,
467-469, 472, 418, 492, 511,
512, 540-554;
- a wartość dodatkowa - 462464;
- według Destutta de Trący 593-604;
- według Smitha - 441-451,

16, 80, 165, 189, 191, 226;

460-462, 504.
- zużycie i reprodukcja pienią Plodozmian - 301, 302, 301.
dza - 168, 402, 406, 441, Podaż i popyt - 95, 96, 146580-593;
150, 348, 349. 352, 353, 389,
Pieniężny fundusz
106, 101, 135.

akumulacji

-

390, 420, 421;
- prawo

podaży

i

popytu

-

420.

Płaca robocza

- jako forma dochodu robotni Poddaństwo (pańszczyzna) - 41,
131, 416, 591.
ka - 451, 454, 455, 458- "
460, 463, 464, 469-414, 418,
543-545, 5S3, 554;

- elementów produkcji -

- jako forma wartości siły ro
boczej - 39, 42, 43, 90, 204,
280, 458, 463, 473, 478;
76, 204, 230, 270, 274, 280;
płacy

roboczej

46,

416, 523, 524;
- globalnego produktu społecz
nego - 111, 481, 503, 504;

- formy i termin jej wypłaty - obniżenie

Podział

—

639;
- płaca rzeczywista i nominal
na - 630;

- wartości

dodatkowej

-

20,

269, 412, 431, 459, 463, 520,
563.
Podział pracy - 166, 292;
- w produkcji towarowej - 49.
Popyt
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Indeks rzeczowy
- na silę roboczą - 147, 148;
- na środki produkcji - 147,

Praca dodatkowa - 18-20, 39,
42, 52, 474, 476, 525, 526,
530, 614, 615;

148.
Pośrednik - 564.

- w handlu - 163, 164;

Pożyczki - 389.
Półfabrykat - 265.

- w przemyśle transportowym 69.

Praca
- jako substancja wartości - 27,

Praca nocna - 153, 296.

Praca przymusowa - 290, 476.
30, 476;
sama praca nie ma warto Praca sezonowa - 131, 325, 556,
593.
ści - 30, 42;
- dwojaki

charakter

pracy

213, 465, 474;
praca abstrakcyjna

-

(two Pretensje dłużne - 98, 105, 429,

474, 529;
praca konkretna

-

-

431.
Procent — 22, 23, 563, 591, 592,

(użytecz
600, 601.
na) - 465, 466, 474, 527, Proces pracy - 70, 244-246,
529, 531-533;
276;
praca dodatkowa - 18-22,
- nieciągły i ciągły proces pra
39, 42, 52, 69, 163, 164, 474,
cy - 284-288, 314, 318;
476, 525, 526, 530, 614,
- przerwy w procesie pracy —
615;
152, 153, 296;
praca najemna - 49, 145,
- rola środków produkcji w
153, 424;
procesie pracy - 251-253,
praca
nieprodukcyjna
(nie
280, 281.
tworząca wartości) - 161Proces produkcji - 284-292;
163, 169;
- przerwy w procesie produk
praca niezbędna - 163, 474,
cji - 287, 346, 347;
476, 525, 526, 530;
jego różny czas trwania —
praca produkcyjna - (tworzą
ca wartość) - 153, 161, 162;
fizjokraci o pracy produk
uprzedmiotowiona

-

19, 29130, 169, 276;
- praca żywa - 29, 30, 169,
213, 276, 529.

284-287;
- a proces cyrkulacji - 433.
Produkcja

cyjnej - 264, 265, 443;
- praca

6S2

184,

279.

rząca wartość) - 169, 465,

-

Prawo wartości - 30, 31,

- ciągłość

produkcji

-

127-

131, 174-177, 231, 308-321;
ciągłość produkcji jako siła
produkcyjna pracy - 427;

Indeks rzeczowy
- dwa działy produkcji społecz
nej - 454, 455, 488;
dział I - 450, 451, 454,
455, 488, 521-524, 581;
jego priorytetowy rozwój -

- produkcja

dla

zaspokojenia

własnych potrzeb - 50, 173,
251;
- społeczna - 441, 442;
- a konsumpcja - 94, 95, 390,

541, 542;

391, 506, 507.
- 450-456, 488, Produkcja metalu - 274, 467.
496; jego podział na pro Produkcja państwowa - 137.
dukcję niezbędnych przed Produkcja towarowa - 46, 47,
miotów spożycia i produk
49. 136-138, 145;
dział n

cję przedmiotów zbytku 497-506,

507, 508. 549,

557;
- formy rozszerzenia

- kapitalistyczna - 37, 38, 4952, 94, 95, 138, 145, 146,
164, 165, 168, 438;

produk

oddziałuje niszczycielsko na

cji - 97, 98, 219, 396, 397,

wszelkie starsze formy pro

609;
ekstensywne i

przewyższa

rozszerzenie

dukcji - 50;
intensywne

produkcji

-

212, 396;

138,

- Smith

przesłanki

rozwoju

po

- prosta - 164-168;

- kapitalistyczna
jej

wszystkie

przednie epoki — 51;

-

i

warunki

46-50,

137,

144-146, 424, 425,

utożsamia

produkcję

towarową w ogóle z kapitali
styczną

produkcją

towaro

wą — 479, 480.

478;
Produkcja wartości dodatkowej kupno i sprzedaż siły ro
18, 40-42, 93, 94, 99, 100,
boczej warunkiem podsta
146, 169, 272, 273, 369-371,
wowym produkcji kapitali

433, 475.

stycznej - 42, 435, 475-

Produkcja złota - 64, 402-406,

■ 478;

415-418. 427, 428, 580-585,

jej cel - 72, 99, 189, 433,

589, 592, 607, 608;

475, 623;

- jako część działu I produkcji

rola kapitału pieniężnego w

społecznej - 581;

produkcji kapitalistycznej -

- jako forma ruchu okrężnego

438, 441, 512, 591, 612,

kapitału w produkcji złota -

613, 617-619;
Wulgarna ekonomia

64,
poli

69/70, 403. 404;

tyczna o celu produkcji ka

- dodatkowa - 427;
- w różnych krajach — 580:

pitalistycznej - 86;

- wartość dodatkowa w produ-
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Indeks rzeczowy
kej i złota - 403, 416, 417,
607, 608, 646.
Produkcja przedmiotów zbytku 500, 503, 506.
Produkcja żelaza - 298.
Produkcyjność (siła produkcyjna)
pracy - 91, 124, 174-176, 347,
396, 439, 440, 616.
Produkt - 67, 68, 167, 168, 173,
177-179, 249-251, 255-257;
- globalny produkt społeczny 455, 456, 503-506;
naturalna forma globalnego
produktu
454,

614-618, 626, 627.
Przeciwieństwo
- klasowe między kapitalistą a
robotnikiem najemnym - 44,
45,
70, 145, 146;
- między kapitałem cyrkulacji a
kapitałem

produkcyjnym

-

206, 237, 246, 247, 253;
- między kapitałem zmiennym a
stałym - 247, 271, 272, 279;
- między

towarem

a

pienią

dzem - 27.

społecznego

485-490, 497,

nej jako rzeczywista podsta
wa reprodukcji rozszerzonej -

524, Przedmiot pracy - 152-154, 184,
199,
242, 274, 276, 296.

525, 529-535;
obejmuje konsumpcję pro Przedmioty (materiały) pracy 174, 199, 260, 269, 270.
dukcyjną i indywidualną Przedmioty zbytku - 419-421,
484;
496-507.
Przemiana
wartości - 91, 131117,
136,
352, 353. 360. 361, 506.

podział globalnego produ
ktu

społecznego

487, 503, 504;
stopa wzrostu
produktu

-

globalnego Przemysł
- chałupniczy - 299;
-

społecznego

- komunikacyjny -

635, 636, 642, 643;
stosunek masy wartości do
masy wartości użytkowych
globalnego

produktu

spo

łecznego - 487, 488;
wartość globalnego produ
ktu społecznego - 454, 485
-490, 497, 524, 525, 529535;
- podzielny

i

niepodzielny

—

284-288, 314, 318.
Produkt dodatkowy - 22, 406,
407, 586, 606-611;
- w dziale I produkcji społecz
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68; patrz

również Przemysł transporto
wy;
- wielki - 224, 228, 347.
Przemysł transportowy -' 300,
358;
- jako forma obiegu kapitału 69;
- specyfika jego procesu produ
kcji - 60, 186, 187;
- a cyrkulacja towarów - 1S4,
187;
- a tworzenie wartości - 184187.

Indeks rzeczowy
Przyroda
- eksploatowanie materiałów i

wartości i zastępowanie
substancji globalnego pro

sil przyrody przez kapitał -

duktu społecznego - 485487, 534;

438, 439;
- jej wpływ na procesy produk
cji i pracy - 296-298;
- a zużycie kapitału trwałego 209-211.

kapitału stałego - 492-496,
521-524, 529-535, 541;
kapitału trwałego - 212, 225,
226, 489, 490, 554-580, 589,
611, 612;

Przymus fizyczny - 392.
Racjonalizm - 115.
Remont i konserwacja - 149, 213
-223.
Renta
- renta gruntowa - 520, 563,
600, 601;

kapitału zmiennego - 491493, 405-408, 524-529, 540
-554;
materiału pieniężnego - 580593;

jako odmienna forma war

naturalna'- 210, 213, 444;

tości dodatkowej - 17-21,

prosta - 400, 456;

459-463;
- Smith i Ricardo o rencie 17-21, 445-449, 457-461;
- Rodbertus o rencie - 16-20,

jako realny czynnik aku
mulacji - 487;
schemat
wymiana

23, 28, 29.

reprodukcji

pro

stej - 490, 491, 508, 631;
między

dwoma

Renta gruntowa patrz Renta.

działami produkcji społecz

Reprodukcja - 433;

nej - 490-496, 500-504,

- cel reprodukcji kapitalistycz
- kapitalistycznych

stosunków

produkcji - 46, 47, 484, 514;
- kapitału

510-520,
540,

nej - 190, 508;

indywidualnego

-

524-529,

538,

541, 544-580, 622,

623;
wymiana wewnątrz działu I
- 491, 520-524;

129-132, 484,

wymiana wewnątrz działu

- kapitału społecznego - 125,

warunki jej równowagi i

69-71,

104,

605;

I I - 490, 491, 500-510;

126, 130, 132,
484-488, 605;

433-437,

niezbędne proporcje - 491,
496, 502-506, 507, 525,

obejmuje konsumpcję indy

562, 563, 573, 574, 612,

widualną i produkcyjną 484, 485;

dysproporcje

obejmuje

dukcji prostej - 487, 503,

zastępowanie

613, 622, 623, 631, 643;
przy

repro
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Indeks rzeczowy
561-563,

622,

a skład organiczny kapita

dodat

łu - 631-638;
warunkiem priorytetowego

reprodukcji

rozwoju produkcji środków

576-580,

623;
realizacja wartości
kowej

przy

prostej - 401, 490, 496,

produkcji — 541, 542, 614;

497, 505, 508, 614, 615,

- siły roboczej i klasy robotni
czej - 30, 45, 47-50, 145,

623;
- rozszerzona - 123, 605-608;

202, 205, 258, 272, 381, 382,

ipatrz również Akumulacja ka

467-473, 478, 506, 507, 511,

pitału;
reprodukcja prosta jaiko jej

512,

realny czynnik - 487, 508,

549-551,

556,

społeczeństwa - 381;

632, 637, 644;
warunek przejścia od re

- a cyrkulacja pieniądza - 492-

produkcji prostej do roz

496, 508-520, 543-557, 564,

szerzonej — 615, 626, 627;

589-591;
- a handel zagraniczny - 576,

produkt dodatkowy działu
I produkcji społecznej jako

579-581;

jej baza materialna - 6 1 5

- a konsumpcja - 508;

-618, 627, 628;
jej schematyczine przedsta

-

wienie

- a tworzenie skarbu -

-

627-637,

646, 647;
wymiana między

640,

a kryzys - 506-508,

577-

580, 613, 643-645;
557,

583, 584; patrz również Aku
dwoma

działami produkcji społecz
nej - 612, 613, 621-624,

mulacja kapitału;
- a zapas

towarowy

-

181,

625, 626;

628-637, 640-647;
wymiana wewnątrz działu I

- fizjokraci

- 609-622;

- Smith o reprodukcji - 444-

wymiana wewnątrz działu

449, 455, 504;
- teoria reprodukcji

I I - 628-636, 640-643;
warunki jej

równowagi

i

niezbędnych

proporcji

o

reprodukcji

-

246, 443, 444, 456;

Destutta

de Trący - 581-604;

-

- krytyka burżuazyjnych teorii

612, 613, 623-637, 640-

reprodukcji - 535-544, 587,

645;
dysproporcje

588.
przy

repro Rezerwowa armia przemysłowa -

dukcji rozszerzonej - 624,
625, 641, 642, 646;
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514,

597, 598;
- warunkiem istnienia każdego

390, 506, 620, 636.
Rezerwowy fundusz pieniężny -

Indeks rzeczowy
202, 212, 213, 219, 428, 430.
Robotnicy
- jako konsumenci - 638, 639;
- jako środek produkcji - 46,
51;
- nieprodukcyjni - 506;
- w produkcji złota - 417, 418;
- produkcyjni - 459, 464, 475;
- rolni - 47, 145, 299, 444;
- wytwarzający przedmioty zby
tku - 500, 503, 506.
- cykl obrotów w rolnictwie 307;
- czas obrotu w rolnictwie 292-295;
- czas produkcji a czas pracy
-

296,

298,

299;
- kapitał w rolnictwie - 233,

59, 49, 60-74, 65, 76-82,
87-94,

99-103,

108,

110,

114, 117, 189, 191;
55, 56, 65, 66, 71, 73, 76,
77;
stadium

-

38-48, 54, 56, 63, 74, 93;
jego drugie stadium - 4852, 74, 75;
jego trzecie stadium - 5264;
jako szczególna forma ru
chu

okrężnego

kapitału

przemysłowego - 75,

77;

a ogólna cyrkulacja towa

234, 273;
- księgowość

- kapitału pieniężnego - 37-

jego pierwsze

Rolnictwo

rolnictwie

- ciągłość ruchu okrężnego ka
pitału - 125-132;

jego forma - 37, 38, 47,

- samodzielni - 143, 477;

w

kcji i cyrkulacji - 14, 125,
128, 433;

w

rolnictwie

-

165, 166;
- reprodukcja w rolnictwie 213, 443, 444;
- zapasy - 304-306;

rów - 70, 72;
- kapitału produkcyjnego 106, 108,

109,

114,

77-

132-

137, 189, 191;
jego forma - 77-8.1, 84,

- a chałupnictwo - 299;

92, 93, 100, 107;

- a manufaktura - 299;

- kapitału towarowego

- 81,

- w Anglii - 293-295;

82, 92, 93,

- w Indiach - 166, 294, 295;

191;
jego forma - 78, 109, 115;

- w Niemczech - 298, 299;

108-124,

170,

- w Rosji - 47, 299;

118;

- patrz również Hodowla by

a inne formy ruchu okręż

dła.
Rosja - 47, 137, 299, 580.
Ruch okrężny kapitału
- jako jedność procesu produ

nego - 108, 109, 114-124;
jako forma ruchu kapitału
społecznego - 119-123;
obejmuje konsumpcję pro
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Indeks rzeczowy
dukcyjną i indywidualną - Rząd
484, 485;
— jego udział w wartości do
a podział globalnego pro
datkowej - 520.
duktu społecznego - 117; Rzemiosło - 127, 167.
- jego trzy różne formy - 66,

Rzym - 592.

69, 70, 189-191, 433, 435;
jako jedność tych trzech form
- 125-130, 317;

Salda - 141.

- zahamowania ruchu okrężne
go kapitału - 66, 86, 129;
- a obrót kapitału - 191, 192,
193, 433;
- a

ogólna

cyrkulacja

towa

rów - 74, 75, 88, 136-145,
434, 436;
- ekonomiści o ruchu okrężnym
kapitału - 87, 107, 191, 192,
317.
Rynek
- przepełnienie rynków - 319;
- rynek zbytu - 159, 309-313,
315, 391, 392, 592, 593;
- patrz również Rynek pracy,
Rynek pieniężny, Rynek świa
towy, Rynek towarowy.

Saldo płatności - 91, 620.
Siła robocza
- jako część składowa kapitału
produkcyjnego - 44, 51, 52,
203, 204, 241, 242, 257, 258,
265-267, 276, 469, 470, 475,
493, 511;
- jako towar - 27, 30, 38, 43,
48, 51, 132, 143, 145, 204,
257,

258,

390,

434,

458,

467-476, 511, 543-545, 549
-551;
- popyt na siłę roboczą - 147,
148;
- reprodukcja siły roboczej 30, 44, 49, 138, 145, 202,

Rynek niewolników - 591, 592.

204,

Rynek pieniężny - 135, 347-351,

467-473, 478, 514, 549-551,

352, 353, 359, 361, 389, 392,
393, 397, 441.
Rynek pracy - 37, 38, 56, 147,
390, 550, 551.
Rynek światowy - 137, 312;
- jego wpływ na wysokość za

258,

271,

381,

382,

556, 597;
- społeczna kombinacja sił ro
boczych - 439;
- stopień

wyzysku

siły robo

czej - 366, 376;
- wartość siły roboczej - 30,

pasu towarowego - 176.

38, 39, 42, 43, 203, 204, 205,

Rynek towarowy - 37, 38, 56,

271, 272, 280, 458, 462, 463,

57, 120, 144, 147, 150, 159,

467-474, 478, 597;
opłacanie siły rob. poniżej

170.
Rynek wełny - 315, 316.
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jej wartości - 597, 630;

Indeks rzeczowy
opłacanie przy maksymal

towarowa - 136-138, 145,
146;

nym wyzysku - 438;

ekonomiści

- warunki jej kupna i sprzeda
ży - 30, 41-45, 203, 204,
270, 271, 333,
475, 552, 553;

470,

471,

- patrz

patrz również Rynek pracy;
- a kapitał zmienny - 52, 203,
204,

257,

258,

burżuazyjni

o

kapit. sposobie produkcji 535;
również

Komunizm,

Niewolnictwo.
Sposób wymiany - 144;

271-276,

- a sposób produkcji - 146.
458, 467-470, 472, 488, 492, Spółdzielnie robotnicze - 477.
493, 542-553;
Sprzeczności
- a środki produkq'i - 38-40,
45-48, 50-52, 476;
oddzielenie
od

sity

środków

roboczej

produkcji

-

- kapitalistycznego sposobu pro
dukcji - 390, 391, 506, 507,
578, 579;
- sprzeczność między produkcją
a konsumpcją - 95, 96, 390,

44-47;
- a wartość dodatkowa - 51,
52, 203-205, 271, 462-464.

391, 506-508.
Srebro patrz Złoto.

Służba domowa - 592.

Stany Zjednoczone - 580, 592.

Socjalizm państwowy - 20.

Stopa
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646;
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- przedkapitalistyczny

akumulacji

627, 628, 632-636, 642-645.
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prod. - 137, 138, 173, 174;

sku - 269.
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Substancja wartości - 27, 476.
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241-243, 249, 261, 288.
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System pracy najemnej - 597.
cy - 173, 174;
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390,
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I
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rytetowy rozwój - 541, 542;
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175,

176.

łu produkcyjnego - 43, 44,

Środki utrzymania
- niezbędne środki utrzymania -

46, 51, 52, 241-244, 260,

49, 147, 148, 204, 205, 419-

- jako część składowa kapita

421, 472, 496-503, 506;

261;
- jako kapitał trwały - 196-

- Smith o środkach utrzymania
robotników - 265-267.

198;
- jako materialne formy istnie
nia

kapitału

stałego -

51,

174;
- ich rola w procesie produkcji
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28;
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Termin płatności - 230, 231, 313,
314.

27,

52, 463,

464, 475, 476,

515, 516;
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- jego dwojaki charakter - 158,
477, 478;
- wartość towaru - 53, 54, 8386, 457-459, 463-465, 473,
474, 476-478;
pieniądz - 167, 168, 437;
- warunki jego przekształcenia
się

w

kapitał towarowy -

52, 53, 118-122;
- jego nietrwalość - 158, 159,
171.

- jako

zakrzepła,

- bezwzględna

nieopłacona

290, 441, 435, 589.
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Tworzenie skarbu - 97, 150, 224,

i

względna
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28. 475;
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wej

Towarzystwa (spółki) akcyjne -

wartości
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- 20, 412, 431,

432,

459, 463, 520, 521, 563;
jej

podział

między różne

gałęzie produkcji - 269;
- prawo wartości dodatkowej 20, 367-372, 374;

397;
- w prostej produkcji towaro
wej - 104, 105, 610;
- a produkcja kapitalistyczna 424, 425, 431, 584, 609611;
reprodukcja

472-474, 479, 517;
- jako nadwyżka wartości to
waru - 478;
praca - 205, 479;

- jego rozdwojenie na towar i

- a

tkowej - 520, 564.
Wartość dodatkowa - 18-20, 26,

- przemiana wartości dodatko
wej w kapitał - 97-101, 394,
397, 401,

605,

606,

621-

623;
- jej realizacja - 56, 57, 81,

kapitalistycz

na - 557, 583, 584;
- a akumulacja kapitału - 98,

82, 155, 158, 396, 397, 401,
425, 431, 517-520;
- stopa wartości dodatkowej -

691

Indeks rzeczowy
364-374, 375-377, 378-380,

- a produkcja kapitalistyczna -
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388;
roczna stopa wartości do Wartość wymienna - 69, 133, 158,
180.
datkowej - 362-370, 373Weksel - 105, 312, 313, 359.

380, 388;
- a ptaca robocza - 462-464.

Wielkość wartości - 54, 477.

Wartość - 27, 54, 131-133, 172; Właściciel ziemski - 18, 19, 47,
439, 458-460, 463, 520, 563.
- globalnego produktu społecz
nego - 454, 455, 485-490, Własność
- środków produkcji - 45, 46,
497, 525, 529-535;
- przemiana formy wartości 156, 162, 167-169, 171, 172;
- usamodzielnienie się warto

476, 520;
- własność ziemska - 29, 439;
- wspólna

własność

ziemi

-

47.
ści - 131, 132;
- wytwarzanie wartości - 169, Wspólnota pierwotna - 591.
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475, 476.
- w Indiach - 137, 166;
- jej zachowanie - 172;
- według Baileya - 132, 133;
- według Ricarda - 20, 27, 30,

- w Rosji - 47.
Współwłaściciel - 214.

278, 279;
Wulgarna ekonomia polityczna - patrz również Wartość towa
25, 29, 86, 88, 460, 482, 483;
rowa.
- teoria reprodukcji Destutta
Wartość produktu - 52, 196, 401,

de Trący - 593-604.

485-487, 489, 529-538;
Wydajność (produkcyjność) pracy - a nowa wartość - 465, 466,
91, 124, 174-175, 347, 396,
530, 531, 540, 541.
439, 440, 616.
Wartość

towaru

(towarowa)

- Wyłożenie kapitału - 378, 379,

456, 457, 459, 462-464, 472478, 487;
- jej części składowe - 473-

468;
- jego formy - 326, 327, 417,
418;

475, 477-479;
- według Ricarda - 481;

- roczne i wieloletnie nakłady
kapitału - 233;

- według Smitha - 457, 459,

- wielkość minimalna wykłada

460, 463, 466, 472-475, 479

nego kapitału

-482, 526.

134;

czas

obiegu

158, 159;
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towarów

103,

104,

- -wpływ czasu obrotu na wiel

Wartość użytkowa - 197;
- a

-

-

kość wyłożonego kapitału 318-361;
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- fizjokraci o wyłożeniu kapi
tału - 123, 233, 234, 264,
273, 468, 614.
Wymiana

zmiana formy zapasu 173-178;
- właściwy wszystkim społe

- między obu działami i we

- według Smitha - 172, 173;
- patrz również Zapas towaro

wnątrz obu działów produkcji
społecznej - patrz Reproduk
cja prosta i rozszerzona;

czeństwom - 178;

wy.
Zapas towarowy - 170-183, 358;

- produktów - 184, 510, 557;
- różnica między wymianą pro
duktów a prostą cyrkulacją
towarów - 183, 184, 510,
557.
Wyzwolenie chłopów - 47.

- jako warunek cyrkulacji to
warowej - 179, 180, 182;
- koszty jego tworzenia i prze
chowywania - 171, 172, 178,
179, 181, 182;
- warunki jego wzrostu - 177-

Wyzysk siły roboczej - 51;

183;

- jego ekstensywne i intensywne
wzmożenie - 396, 438.
Wzrost cen - 389, 390, 419-422,
506, 507.

- a reprodukcja -

181, 625,

626.
Złoto (srebro)
- jako pieniądz - 168, 580;
- narodowy skarb w złocie i

Zahamowanie

cyrkulacji

-

97,

178, 182, 183.
Zapas (tworzenie zapasu) - 170177;
- pieniężny - 107, 326, 327,
356, 493, 624;
- produkcyjny - 135, 151, 152,
172-177, 181, 231, 304, 305,
315, 317,

326,

327,

347,

355-359, 555, 556;
- w przedkapitalistycznym spo
sobie produkcji - 173;
- różne formy zapasu - 172,
173;

srebrze - 98.
Zysk - 156, 419, 420;
- jako przeobrażona forma war
tości

dodatkowej

-

18-20,

459, 460;
- zysk przeciętny - 30;
- według Destutta de Trący 594, 595, 598-604;
- według Ricarda - 20, 21, 30,
278;
- według Rodbertusa - 17, 20;
- według Smitha - 18-20, 239,
245, 248-251, 445-450, 457
-460.
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