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Od redakcji wydania polskiego 

Pierwsze polskie wydanie „Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej" ukazało się w roku 

1889 w Paryżu w przekładzie Leona Winiarskiego, nakładem Librairie Ghio, jako V tom 

Biblioteki Dzieł Treści Społeczno-Ekonomicznej. Wydanie drugie ukazało się również w 

Paryżu w tymże przekładzie w r. 1907, nakładem Librairie Keva. 

Obecne wydanie „Przyczynku" (z wyjątkiem „Przedmowy" Marksa i materiałów 

zamieszczonych w „Dodatku") ukazuje się w przekładzie Edwarda Lipioskiego. Redaktorem 

odpowiedzialnym całości jest Paweł Hoffman. 

I 

Z przedmowy do niemieckiego wydania z r. 1947 

„Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej" ukazał się w Berlinie w czerwcu r. 1859 jako 

pierwszy zeszyt obszernego dzieła, które Marks zamierzał wydad w „luźnych zeszytach". 

Plan tego dzieła znajdzie czytelnik w słynnej „Przedmowie", w której Marks po raz pierwszy 

syntetycznie, z klasyczną jasnością i ścisłością wykłada swoje materialistyczne pojmowanie 

dziejów. 

...W swym liście do Lassalle'a z 22 lutego r. 1858 Marks nazywa „Przyczynek" owocem 

piętnastoletnich studiów i daje w przedmowie „pewne informacje" o ich ogólnym 

przebiegu. „Całośd materiału", który wówczas leżał przed nim „w postaci monografij, 

napisanych w bardzo dużych odstępach czasu dla wyjaśnienia tych spraw sobie samemu, nie 

do druku", łącznie z konspektami, była w rzeczywistości potężna: nie dokooczone dzieło 

„Krytyka ekonomii politycznej" (1844/45); praca o „Płacy roboczej" (1847) — jedna z prac 

przygotowawczych do książki „Praca najemna a kapitał" (1847/49), z czasów po rewolucji — 

obszerne konspekty, które powstały we wrześniu r. 1850 w Londynie; szkic „Przyczynku"; 

siedem zeszytów, które zawierają koncepcję planowanych książek o kapitale, rencie 

gruntowej, pracy najemnej, paostwie, handlu zagranicznym i rynku światowym, a które 

zostały napisane w czasie od początku r. 1857 do maja r. 1858; wreszcie opracowanie tekstu 

„Przyczynku" do druku — pięd zeszytów, które powstały w czasie mniej więcej od czerwca 

do listopada r. 1858. W sierpniu r. 1857 zostało napisane „Wprowadzenie". 



W przedmowie do pierwszego wydania „Kapitału" Marks mówi o stosunku „Przyczynku" do 

„Kapitału": 

„Dzieło, którego tom pierwszy oddaję w ręce publiczności, jest dalszym ciągiem mej pracy 

ogłoszonej w r. 1859 pt. «Zur Kritik der politischen Oekonomie» *„Przyczynek do krytyki 

ekonomii politycznej"+. Powodem tak długiej przerwy między początkiem a dalszym ciągiem 

była wieloletnia choroba, która ustawicznie przerywała moją pracę. 

Zawartośd owej wcześniejszej pracy została streszczona w pierwszym rozdziale tego tomu. 

Stało się tak nie tylko ze względu na ciągłośd i pełnię, ale i dla ulepszenia wykładu. O ile tylko 

pozwalał na to przedmiot dociekao, rozwinąłem tu szerzej wiele punktów, dawniej zaledwie 

zaznaczonych, podczas gdy, na odwrót, wiele z tego, co tam było obszernie rozwinięte, tu 

jest tylko zaznaczone. Działy dotyczące historii teorii wartości i pieniądza odpadły, rzecz 

prosta, całkowicie. Jednakże czytelnik poprzedniej pracy znajdzie w przypisach do 

pierwszego rozdziału nowe źródła do historii tej teorii". Wskazanie przez Marksa na to, co 

będąc „obszernie rozwinięte" w „Przyczynku", jest w „Kapitale" tylko zaznaczone, dotyczy 

przede wszystkim rozdziału o pieniądzu. Łącznie z działem o historii teoryj pieniądza rozdział 

ten jest najbardziej wyczerpującym wykładem marksowskiej teorii pieniądza. 

Marks rozpatruje tu także zagadnienia obiegu pieniężnego i teorii walut w warunkach 

całkowicie rozwiniętej produkcji kapitalistycznej, zagadnienia, które są wyłożone dopiero w 

trzeciej księdze, po analizie procesu produkcji i procesu cyrkulacji kapitału, po analizie zysku 

przeciętnego i kapitału procentującego. Jeżeli więc „Przyczynek" jest formalnie tylko 

początkiem, a „Kapitał" jego „dalszym ciągiem", to obejmuje on jednak o wiele więcej niż 

samą prostą cyrkulację towarów. W zakresie teorii pieniądza daje on już zarysy pełnego 

dzieła. 

W dodatku do naszego wydania znajdzie czytelnik oprócz recenzji Engelsa kilka listów 

Marksa o planie i dalszym przebiegu pracy nad „Przyczynkiem", następnie nie dokooczone 

„Wprowadzenie", o którym Marks mówi w przedmowie: 

„Nie daję tu naszkicowanego przeze mnie ogólnego wprowadzenia, gdyż po dokładniejszym 

namyśle uważam, że wszelkie uprzedzanie wyników, które mają dopiero byd udowodnione, 

będzie raczej przeszkadzad, a czytelnik, który w ogóle chce iśd za moimi myślami, musi się 

zdecydowad na to, żeby się piąd w górę od rzeczy szczegółowych do ogólnych". 

Dlatego umieszczanie dziś tego wprowadzenia na początku tomu byłoby niewątpliwie nie w 

duchu Marksa, nie mówiąc o tym, że utrudnianie czytelnikowi lektury książki przez 

wysunięcie tej pracy na początek byłoby niewskazane. „Wprowadzenie" jest faktycznie 

samodzielną pracą. Marks rozwija tu w formie genialnego szkicu metodologiczne punkty 



wyjściowe zastosowania materialistyczne+ dialektyki do ekonomii politycznej oraz niektóre 

zasadnicze tezy materializmu historycznego. 

Niniejsze wydanie „Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej" zawiera dokładny tekst 

wydania z r. 1859, poprawiony i uzupełniony przez przeniesienie poprawek i przypisów z 

egzemplarzy autorskich, których fotokopie znajdują się w archiwum Instytutu Marksa—

Engelsa—Lenina w Moskwie. Chodzi tu po pierwsze o egzemplarz wydania z r. 1859 z 

własnoręcznymi poprawkami Marksa (określony przez nas jako egzemplarz autorski I), po 

drugie o egzemplarz tegoż wydania, który zawiera na karcie tytułowej własnoręczną 

dedykację Marksa: „Mojemu Wilhelmowi Wolffowi. Londyn, 19 sierpnia 1859. Karol Marks". 

Nieliczne poprawki w tym egzemplarzu (egzemplarz autorski II) są wniesione ręką Wolffa, 

pochodzą jednak niewątpliwie od samego Marksa. Zostały one później przejęte przez 

Engelsa przy cytowaniu „Przyczynku" w III tomie „Kapitału". Redakcja niniejszego wydania 

przeniosła do tekstu poprawki z obydwu egzemplarzy i podała je w przypisach w brzmieniu 

pierwotnym. W wydaniu z r. 1859 znajduje się kilka błędów drukarskich. Tam gdzie nie 

chodziło o przypadki oczywiste, tekst pierwotny podano w przypisie. 

Trudniejsze było krytyczne opracowanie tekstu „Wprowadzenia". Rękopis jest częściowo 

trudny do odczytania. Musieliśmy naturalnie zrezygnowad z umieszczania w kwadratowych 

nawiasach wszystkich poczynionych przez redakcję uzupełnieo poskracanych wyrazów. 

Jednakże wszystkie miejsca, w których mogą powstad wątpliwości co do sposobu 

odczytania, bądź miejsca, w których było konieczne poprawienie przez redakcję drobnych 

błędów ortograficznych, są wskazane w przypisach. 

Podobnie jak w „Kapitale", redakcja opatrzyła przypisy Marksa w bieżącą numerację. 
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Przedmowa 

Rozpatruję system ekonomii burżuazyjnej w następującym porządku: kapitał, 

własnośd ziemska, praca najemna, paostwo, handel zagraniczny, rynek 

światowy. W trzech pierwszych rubrykach badam ekonomiczne warunki życia 

trzech wielkich klas, na jakie rozpada się nowoczesne społeczeostwo 

burżuazyjne, związek trzech innych rubryk między sobą jest oczywisty. Pierwsza 

częśd pierwszej księgi traktującej o kapitale składa się z następujących 

rozdziałów: 1) towar; 2) pieniądz, czyli cyrkulacja prosta; 3) kapitał w ogólności. 

Pierwsze dwa rozdziały stanowią treśd niniejszego zeszytu. Całośd materiału leży 

przede mną w postaci monografij, napisanych w bardzo dużych odstępach 

czasu, dla wyjaśnienia tych spraw sobie samemu, nie do druku. Opracowanie 

tych monografij w jedną systematyczną całośd według powyższego planu zależed 

będzie od okoliczności zewnętrznych. 

Nie daję tu naszkicowanego przeze mnie ogólnego wprowadzenia1, gdyż po 

dokładniejszym namyśle uważam, że wszelkie uprzedzanie wyników, które mają 

dopiero byd udowodnione, będzie raczej przeszkadzad, a czytelnik, który w ogóle 

chce iśd za moimi myślami, musi się zdecydowad na to, żeby się piąd w górę od 

rzeczy szczegółowych do ogólnych. Natomiast będzie tu chyba wskazane 

podanie pewnych informacji o przebiegu mych własnych studiów w dziedzinie 

ekonomii politycznej. 

Przedmiotem moich studiów fachowych było prawoznawstwo, które jednak 

studiowałem tylko jako dyscyplinę podrzędną obok filozofii d historii. W roku 

1842—1843, gdy byłem redaktorem „Gazety Reoskiej", znalazłem się w 

kłopocie, gdy wypadło mi po raz pierwszy zabrad głos na temat tak zwanych 

interesów materialnych. Debaty sejmiku nadreoskiego w sprawie kradzieży 

drzewa i parcelacji własności ziemskiej, urzędowa polemika w sprawie sytuacji 

nadmozelskich chłopów, którą wszczął z „Gazetą Reoską" pan von Schaper, 

podówczas prezydent prowincji nadreoskiej, wreszcie debaty nad wolnym 

handlem i cłami ochronnymi — to były dla mnie pierwsze bodźce do zajęcia się 

kwestiami ekonomicznymi. Z drugiej strony, w owym czasie, kiedy to dobre 

chęci „posunięcia się naprzód" miały wielokrotną przewagę nad znajomością 
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 Wspomniane tu przez Marksa wprowadzenie zamieszczamy w „Dodatku". — Red. przekł. polsk. 



rzeczy, w „Gazecie Reoskiej" dało się słyszed z lekka filozoficznie zabarwione 

echo francuskiego socjalizmu i komunizmu. Wypowiedziałem się przeciw tej 

fuszerce, a zarazem wyznałem otwarcie w sporze z augsburską „Allgemeine 

Zeitung"2, że moje dotychczasowe studia nie wystarczają mi do powzięcia 

jakiegokolwiek samodzielnego sądu o samej treści francuskich kierunków. Toteż 

skwapliwie wykorzystałem złudzenia wydawców „Gazety Reoskiej", którzy 

sądzili, że przez bardziej umiarkowane redagowanie gazety uda im się 

spowodowad uchylenie wydanego na nią wyroku śmierci, i wycofałem się z 

areny publicznej w zacisze pracowni naukowej. 

Pierwszą pracą, którą przedsięwziąłem dla rozstrzygnięcia nurtujących mnie 

wątpliwości, była krytyczna rewizja heglowskiej filozofii prawa. Wstęp do tej 

pracy ukazał się w wydawanych w r. 1844 w Paryżu „Deutsch-Französische 

Jahrbücher". Moje badania doprowadziły mnie do wniosku, że stosunki prawne 

równie jak i formy paostwowe nie mogą byd pojęte z siebie samych ani też z tak 

zwanego ogólnego rozwoju ducha ludzkiego, lecz przeciwnie, wyrastają z 

materialnych warunków życia, których całokształt Hegel, za przykładem 

Anglików i Francuzów w. XVIII, określa ogólnym mianem „społeczeostwa 

obywatelskiego", anatomii zaś społeczeostwa obywatelskiego szukad należy w 

ekonomii politycznej. Studia nad tą nauką, rozpoczęte w Paryżu, 

kontynuowałem w Brukseli, dokąd się przeniosłem na skutek wydanego przez 

pana Guizota nakazu wysiedlenia. Wynik ogólny, do którego doszedłem i który, z 

chwilą gdy go zdobyłem, posłużył mi za nid przewodnią w moich badaniach, da 

się krótko sformułowad w następujący sposób: w społecznym wytwarzaniu 

swego życia ludzie wchodzą w określone, konieczne, niezależne od ich woli 

stosunki, w stosunki produkcji, które odpowiadają określonemu szczeblowi 

rozwoju ich materialnych sił wytwórczych. Całokształt tych stosunków produkcji 

tworzy ekonomiczną strukturę społeczeostwa, realną bazę, na której się wznosi 

nadbudowa prawna i polityczna, a której odpowiadają określone formy 

świadomości społecznej. Sposób produkcji życia materialnego warunkuje 

społeczny, polityczny i duchowy proces życia w ogólności. Nie świadomośd ludzi 

określa ich byt, lecz przeciwnie, ich społeczny byt określa ich świadomośd. Na 

                                                           
2
 Marks ma na myśli swój artykuł „Komunizm a «Powszechna Gazeta Augsburska»" z dn. 16 października r. 1842. — Red. przekł. 

polsk. 



określonym szczeblu swego rozwoju materialne siły wytwórcze społeczeostwa 

popadają w sprzecznośd z istniejącymi stosunkami produkcji albo — co jest tylko 

prawnym tego wyrazem — ze stosunkami własności, w których obrębie się 

dotąd rozwijały. Z form rozwoju sił wytwórczych stosunki te zamieniają się w ich 

kajdany. Wówczas następuje epoka rewolucji socjalnej. Ze zmianą podłoża 

ekonomicznego odbywa się mniej lub bardziej szybko przewrót w całej 

olbrzymiej nadbudowie. Przy rozpatrywaniu takich przewrotów należy zawsze 

odróżniad przewrót materialny w warunkach ekonomicznych produkcji, dający 

się stwierdzid ze ścisłością nauk przyrodniczych — od form prawnych, 

politycznych, religijnych, artystycznych lub filozoficznych, krótko mówiąc, od 

form ideologicznych, w jakich ludzie uświadamiają sobie ten konflikt i 

rozstrzygają go. Podobnie jak nie można sądzid o jednostce na podstawie tego, 

co ona sama o sobie myśli, tak też nie można sądzid o takiej epoce przewrotu na 

podstawie jej świadomości, lecz odwrotnie, świadomośd tę należy tłumaczyd 

sprzecznościami życia materialnego, istniejącym konfliktem między społecznymi 

siłami wytwórczymi a stosunkami produkcji. Żadna formacja społeczna nie ginie, 

zanim się nie rozwiną wszystkie te siły wytwórcze, którym ona daje dostateczne 

pole rozwoju, a nowe, wyższe stosunki produkcji nie zjawiają się nigdy na jej 

miejsce, zanim w łonie starego społeczeostwa nie dojrzeją materialne warunki 

ich istnienia. Toteż ludzkośd stawia sobie zawsze tylko takie zadania, które może 

rozwiązad, bo gdy się bliżej przyjrzed tej sprawie, okaże się zawsze, że samo 

zadanie wyłania się dopiero wówczas, kiedy materialne warunki rozwiązania go 

już istnieją lub co najmniej znajdują się w procesie stawania się. W grubszych 

zarysach można określid azjatycki, antyczny, feudalny i nowożytny burżuazyjny 

sposób produkcji jako progresywne epoki ekonomicznej formacji społecznej. 

Burżuazyjne stosunki produkcji są ostatnią antagonistyczną formą społecznego 

procesu produkcji, antagonistyczną nie w sensie antagonizmu indywidualnego, 

lecz w sensie antagonizmu wyrastającego ze społecznych warunków życia 

jednostek; ale siły wytwórcze, rozwijające się w łonie społeczeostwa 

burżuazyjnego, stwarzają zarazem materialne warunki rozwiązania tego 

antagonizmu. Dlatego ta formacja społeczna zamyka prehistorię społeczeostwa 

ludzkiego. 



Fryderyk Engels, z którym od czasu ukazania się jego genialnego szkicu krytyki 

kategoryj ekonomicznych (w „Deutsch-Französische Jahrbücher") utrzymywałem 

stałą pisemną wymianę myśli, doszedł inną drogą (porównaj jego „Położenie 

klasy robotniczej w Anglii") do tego samego wyniku, co ja, a gdy wiosną r. 1845 

on także osiedlił się w Brukseli, postanowiliśmy wspólnie opracowad nasz pogląd 

przeciwstawny ideologicznemu poglądowi filozofii niemieckiej, dokonad 

faktycznie obrachunku z naszym dawniejszym sumieniem filozoficznym. Zamiar 

ten został wykonany w postaci krytyki poheglowskiej filozofii. Rękopis objętości 

dwu grubych tomów formatu ósemki dotarł już od dawna do miejsca swego 

wydania w Westfalii, gdy otrzymaliśmy wiadomośd, że zmienione warunki nie 

pozwalają na wydrukowanie go. Pozostawiliśmy rękopis gryzącej krytyce myszy 

tym chętniej, że osiągnęliśmy nasz główny cel — wyjaśnienie sprawy samym 

sobie. Z rozproszonych prac, w których to z tej, to z innej strony wyłożyliśmy 

wówczas publiczności nasze poglądy, wymieniam tylko napisany wspólnie przez 

Engelsa i przeze mnie „Manifest Partii Komunistycznej" oraz ogłoszoną przeze 

mnie „Rozprawę o wolnym handlu". Decydujące punkty naszych poglądów 

zostały po raz pierwszy naszkicowane naukowo— jakkolwiek tylko w formie 

polemicznej — w mojej pracy wydanej w r. 1847 i skierowanej przeciw 

Proudhonowi, pt. „Nędza filozofii etc." Rewolucja lutowa i spowodowane przez 

nią wydalenie mnie przemocą z Belgii przerwały druk mojej rozprawy o „Pracy 

najemnej", napisanej po niemiecku, w której to rozprawie powiązałem w jedną 

całośd wykłady wygłoszone przeze mnie na ten temat w brukselskim Niemieckim 

Stowarzyszeniu Robotniczym. 

Wydawanie „Neue Rheinische Zeitung" w latach 1848 i 1849 oraz późniejsze 

wydarzenia przerwały moje studia ekonomiczne, które mogłem znowu podjąd 

dopiero w Londynie w r. 1850. Olbrzymi materiał z historii ekonomii politycznej, 

nagromadzony w Muzeum Brytyjskim, dogodny punkt obserwacji społeczeostwa 

burżuazyjnego, jakim jest Londyn, wreszcie nowe stadium rozwoju, w które, jak 

się zdawało, wstąpiło to społeczeostwo na skutek odkrycia kalifornijskiego i 

australijskiego złota — wszystko to skłoniło mnie do ponownego podjęcia i 

krytycznego przerobienia nowego materiału. Studia te prowadziły mnie 

częściowo same przez się do całkiem na pozór odległych dyscyplin, nad którymi 

musiałem się zatrzymywad krócej lub dłużej. Jednakże czas, jakim 



rozporządzałem, był szczególnie uszczuplony przez twardą koniecznośd 

zarobkowania. Moja dziś już ośmioletnia współpraca z pierwszą 

angloamerykaoską gazetą, z „New-York Tribune", wymagała nadzwyczajnego 

rozpraszania się w studiach, jako że właściwą korespondencję dziennikarską 

uprawiam tylko wyjątkowo. Wszakże prace o doniosłych wydarzeniach 

ekonomicznych w Anglii i na kontynencie stanowiły tak znaczną częśd moich 

artykułów, że musiałem się zapoznad z praktycznymi szczegółami pozostającymi 

poza obrębem właściwej nauki ekonomii politycznej. 

Ten zarys przebiegu mych studiów w dziedzinie ekonomii politycznej ma jedynie 

dowieśd, że moje poglądy — cokolwiek się o nich sądzi i jakkolwiek daleko 

odbiegają od samolubnych przesądów klas panujących — są wynikiem 

sumiennego i wieloletniego badania. A u bram nauki, tak jak u bram piekła, 

należy umieścid następujące żądanie: 

Qui si convien lasciare ogni sospetto; 

Ogni vilta convien che qui sia morta. 

[Tutaj lękliwośd wszelka, każde podejrzenie 

niech zamrze w tobie; tu zbyd je przystoi]3. 

 

Londyn, w styczniu 1859 

Karol Marks 
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 Dante, „Boska Komedia". — Red. 



 

Księga pierwsza 

O kapitale 
 

Dział I 

Kapitał w ogólności 

 

Rozdział pierwszy 

Towar 

Na pierwszy rzut oka bogactwo burżuazyjne występuje jako olbrzymie 

zbiorowisko towarów, poszczególny zaś towar — jako jego byt elementarny. Ale 

każdy towar ukazuje się z dwojakiego punktu widzenia: wartości użytkowej i 

wartości wymiennej4. 

Towar jest nasamprzód *zunachst+, używając wyrażenia angielskich 

ekonomistów, „jakąś rzeczą potrzebną, pożyteczną lub przyjemną dla życia", 

przedmiotem ludzkich potrzeb, środkiem utrzymania w najszerszym tego słowa 

znaczeniu. Ten byt towaru jako wartości użytkowej oraz jego przyrodzone, 

namacalne istnienie — stanowią jednośd. Np. pszenica jest szczególną wartością 

użytkową w odróżnieniu od wartości użytkowych bawełny, szkła, papieru itd. 

Wartośd użytkowa posiada wartośd tylko dla użytku i urzeczywistnia się tylko w 
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procesie spożycia. Ta sama wartośd użytkowa może byd użyta w rozmaity 

sposób. Jednakże suma jej możliwych użytecznych zastosowao jest połączona w 

jej istnieniu jako rzeczy o określonych własnościach. Nadto wartośd użytkowa 

jest określona nie tylko jakościowo, lecz również ilościowo. Różnorodne wartości 

użytkowe posiadają odpowiednio do swych przyrodzonych właściwości 

odmienne miary, jak np. korzec pszenicy, libra papieru, łokied płótna itd. 

Jakakolwiek byłaby społeczna forma bogactwa, wartości użytkowe stanowią 

zawsze jego treśd, dla której forma ta jest nasamprzód obojętna. Po smaku 

pszenicy nie można poznad, kto ją uprawiał — rosyjski chłop paoszczyźniany, 

francuski chłop siedzący na własnej działce czy też angielski kapitalista. Wartośd 

użytkowa, aczkolwiek stanowi przedmiot potrzeb społecznych i dlatego objęta 

jest więzią społeczną, nie wyraża jednak żadnego społecznego stosunku 

produkcji. Ten oto towar jako wartośd użytkowa jest np. diamentem. Po 

diamencie nie można poznad, że jest towarem. Tam gdzie służy jako wartośd 

użytkowa, dla celów estetycznych albo mechanicznych, na piersi loretki lub w 

rękach szlifierza, jest diamentem, a nie towarem. Byd wartością użytkową to — 

wydaje się — konieczna przesłanka dla towaru, ale byd towarem, to rzecz dla 

wartości użytkowej obojętna. Wartośd użytkowa w tej obojętności na owo 

ekonomiczne określenie formy — to znaczy wartośd użytkowa jako wartośd 

użytkowa — leży poza zakresem rozważao ekonomii politycznej5. Należy ona do 

tego zakresu tylko wtedy, gdy sama jest określeniem formy. Bezpośrednio 

wartośd użytkowa stanowi materialną podstawę, w której się wyraża określony 

stosunek ekonomiczny, wartośd wymienna. 

Wartośd wymienna występuje nasamprzód jako stosunek ilościowy, w jakim 

wartości użytkowe są wzajemnie wymienialne.; W takim stosunku stanowią one 

taką samą wielkośd wymienną. Tak więc jeden tom Propercjusza i 8 uncji tabaki 

mogą stanowid taką samą wartośd wymienną, pomimo odmiennej wartości 

użytkowej tabaki i elegij. Jako wartośd wymienna, jedna wartośd użytkowa jest 

tyle warta, co inna, jeżeli tylko istnieje w odpowiedniej ilości. Wartośd 

wymienna pałacu może byd wyrażona w określonej liczbie pudełek pasty do 
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butów. I na odwrót, londyoscy fabrykanci pasty do butów wyrazili w pałacach 

wartośd wymienną swych uwielokrotnionych pudełek pasty do butów. Zupełnie 

więc obojętne na przyrodzony sposób swojego bytowania i bez względu na 

specyficzny charakter potrzeb, dla których są wartościami użytkowymi, towary 

są sobie w określonych ilościach równe, zastępują się nawzajem w wymianie, 

występują jako ekwiwalenty i stanowią w ten sposób, pomimo swej pozornej 

pstrokacizny, tę samą jedności 

Wartości użytkowe są bezpośrednio środkami utrzymania. Z kolei zaś te środki 

utrzymania są same wytworami życia społecznego, wynikiem wydatkowanej 

ludzkiej siły życiowej, są uprzedmiotowioną pracą. Jako materializacja pracy 

społecznej, każdy towar stanowi krystalizację tej samej jedności. Rozpatrzmy 

tedy określony charakter tej jedności, tzn. pracy, która się wyraża w wartości 

wymiennej. 

Przyjmijmy, że jedna uncja złota, 1 tona żelaza, 1 kwarter pszenicy i 20 łokci 

jedwabiu stanowią wartości wymienne jednakowej wielkości. Jako takie 

ekwiwalenty, w których zaniknęła jakościowa różnica ich wartości użytkowych, 

reprezentują one jednakową ilośd takiej samej pracy. Praca, która się w nich 

równomiernie uprzedmiotawia, musi sama byd jednorodną, niezróżnicowaną, 

prostą pracą, dla której jest równie obojętne, czy się objawia w złocie, żelazie, 

pszenicy lub jedwabiu, jak obojętne jest dla tlenu, czy znajduje się on w rdzy 

żelaza, w atmosferze, w soku winnej jagody czy też w ludzkiej krwi. Ale 

wydobywanie złota, wydobywanie rudy żelaznej, uprawa pszenicy i tkanie 

jedwabiu są rodzajami pracy jakościowo od siebie różnymi. Istotnie, to, co 

rzeczowo występuje jako rozmaitośd wartości użytkowych, występuje w 

procesie jako rozmaitośd rodzajów działalności wytwarzającej te wartości 

użytkowe. Praca tworząca wartości wymiernie, będąc obojętną na szczególną 

substancję wartości użytkowych, jest zatem obojętna na szczególną formę samej 

pracy. Ponadto, różne wartości użytkowe są produktami działalności różnych 

jednostek, są więc wynikami prac indywidualnie różnych. Ale jako wartości 

wymienne reprezentują pracę jednakową, niezróżnicowaną, tzn. pracę, w której 

zaniknęła indywidualnośd pracujących. Praca tworząca wartości wymienne jest 

więc pracą abstrakcyjnie ogólną. 



Jeżeli 1 uncja złota, 1 tona żelaza, 1 kwarter pszenicy i 20 łokci jedwabiu są 

wartościami wymiennymi jednakowej wielkości, czyli ekwiwalentami, to 1 uncja 

złota, 1/2 tony żelaza, 3 buszle pszenicy i 5 łokci jedwabiu są wartościami 

wymiennymi o zupełnie różnej wielkości i ta ilościowa różnica jest jedyną 

różnicą, jaka w ogóle może powstad między nimi jako wartościami wymiennymi. 

Jako wartości wymienne różnej wielkości, reprezentują one więcej lub mniej, 

większe lub mniejsze ilości owej prostej, jednorodnej, abstrakcyjnie ogólnej 

pracy tworzącej substancję wartości wymiennej. Powstaje pytanie, w jaki sposób 

mierzyd te ilości? Albo raczej pytanie, jaki jest byt ilościowy samej tej pracy, 

skoro różnice wielkości towarów jako wartości wymiennych są tylko różnicami 

wielkości uprzedmiotowionej w nich pracy. Jak ilościowym bytem ruchu jest 

czas, tak ilościowym bytem pracy jest czas pracy. Różnice w czasie trwania samej 

pracy, to — zakładając określoną jej jakośd — jedyne różnice, jakie mogą 

wystąpid w odniesieniu do pracy. Jako czas pracy mierzy się praca naturalnymi 

miarami czasu — godzinami, dniami, tygodniami itd. Czas pracy stanowi żywy 

byt pracy, obojętny na jej formę, treśd, indywidualnośd; jest to jej żywy byt jako 

byt ilościowy i zarazem immanentna miara tego bytu. Czas pracy 

uprzedmiotowiony w wartościach użytkowych towarów jest zarówno 

substancją, która czyni z nich wartości wymienne, a więc towary, jak miarą 

określonej wielkości ich wartości. Odpowiednie ilości różnych wartości 

użytkowych, w których się uprzedmiotawia taki sam czas pracy, są 

ekwiwalentami, czyli wszystkie wartości użytkowe są ekwiwalentami w takich 

proporcjach, w jakich zawierają taką samą ilośd przepracowanego, 

uprzedmiotowionego czasu pracy. Jako wartości wymienne wszystkie towary są 

tylko określonymi miarami zakrzepłego czasu pracy. 

Dla zrozumienia określenia wartości wymiennej przez czas pracy winny byd 

zachowane następujące główne punkty widzenia: sprowadzenie pracy do pracy 

prostej, rzec można — pracy pozbawionej jakości; specyficzny sposób, który 

sprawia, że praca stwarzająca wartośd wymienną, a więc wytwarzająca towary, 

jest pracą społeczną; wreszcie — różnica między pracą, której wynikiem są 

wartości użytkowe, a pracą, której wynikiem są wartości wymienne. 



Aby mierzyd wartości wymienne towarów zawartym w nich czasem pracy, 

rozmaite rodzaje pracy muszą same byd sprowadzone do pracy 

niezróżnicowanej, jednorodnej, prostej, słowem — do pracy jakościowo takiej 

samej, a więc różniącej się tylko ilościowo. 

Sprowadzanie takie wydaje się abstrakcją, lecz jest to abstrakcja, która w 

społecznym procesie produkcji dokonuje się codziennie. Sprowadzanie 

wszystkich towarów do czasu pracy nie jest abstrakcją większą ani też mniej 

realną niż przeistaczanie się wszystkich ciał organicznych w powietrze. Praca, 

która jest więc mierzona czasem, występuje w rzeczywistości nie jako praca 

różnych podmiotów, lecz przeciwnie, różne pracujące jednostki występują tylko 

jako organy tej pracy. Inaczej mówiąc, praca, tak, jak ona występuje w 

wartościach wymiennych, mogłaby byd nazwana pracą ogólnie ludzką. Ta 

abstrakcja ogólnie ludzkiej pracy istnieje w pracy przeciętnej, którą w danym 

społeczeostwie może wykonywad każda przeciętna jednostka, jako określone 

produkcyjne wydatkowanie ludzkich mięśni, nerwów, mózgu itd. Jest to praca 

prosta6, do której każda przeciętna jednostka może byd wprawiona i którą w tej 

lub innej formie musi wykonywad. Sam charakter tej przeciętnej pracy jest różny 

w różnych krajach i w różnych epokach kultury, jest jednak określony w 

określonym społeczeostwie. W społeczeostwie burżuazyjnym praca prosta 

stanowi przytłaczającą masę pracy, jak można się o tym przekonad z każdej 

statystyki. Niezależnie od tego, czy A wytwarza w ciągu 6 godzin żelazo i w ciągu 

6 godzin płótno, a B również w ciągu 6 godzin żelazo i w ciągu 6 godzin płótno, 

czy też A w ciągu 12 godzin żelazo, a B w ciągu 12 godzin płótno, jasne jest, że 

zawsze idzie o rozmaite zastosowanie tego samego czasu pracy. Ale jak się ma 

sprawa z pracą złożoną, która stoi powyżej przeciętnego poziomu jako praca o 

większej żywości, o większym ciężarze gatunkowym? Tego rodzaju praca 

rozkłada się na złożoną *zusammengesetzte+ pracę prostą, czyli pracę prostą 

podniesioną do wyższej potęgi, tak że np. jeden dzieo pracy złożonej równa się 

trzem dniom pracy prostej. Prawa, które rządzą tym sprowadzaniem, nie mogą 

jeszcze byd w tym miejscu omówione. Jasne jest jednak, że tego rodzaju 

sprowadzanie zachodzi, gdyż jako wartośd wymienna jest produkt najbardziej 
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nawet złożonej pracy w określonym stosunku ekwiwalentem produktu prostej 

pracy przeciętnej, a więc jest zrównany z określoną ilością tej prostej pracy. 

Określanie wartości wymiennej czasem pracy zakłada nadto, że w określonym 

towarze, np. w tonie żelaza, jest uprzedmiotowiona jednakowa ilośd pracy, 

niezależnie od tego, czy była to praca A lub B, albo też od tego, że różne 

jednostki zużywają jednakowe ilości czasu pracy na wytworzenie tej samej, pod 

względem ilościowym i jakościowym określonej, wartości użytkowej. Innymi 

słowy zakłada się, że czas pracy zawarty w towarze jest czasem pracy 

niezbędnym do wytworzenia go, tzn., czasem pracy potrzebnym do wytworzenia 

w danych ogólnych warunkach produkcji nowego egzemplarza tego samego 

towaru. 

Warunki pracy stwarzającej wartośd wymienną, tak jak one wynikają z analizy 

wartości wymiennej, są społecznymi określeniami pracy albo określeniami pracy 

społecznej, ale społecznej nie po prostu, tylko w szczególny sposób. Jest to 

specyficzny rodzaj uspołecznienia. Przede wszystkim niezróżnicowana prostota 

pracy jest równością prac różnych jednostek, wzajemnym ustosunkowaniem się 

ich prac jako prac jednakowych, a to przez faktyczne sprowadzanie wszelkiego 

rodzaju prac do pracy jednorodnej. Praca każdej jednostki, o ile ona występuje w 

wartościach wymiennych, posiada ten społeczny charakter jednorodności, a 

wyraża się ona w wartości wymiennej tylko o tyle, o ile odniesiona jest do pracy 

wszystkich innych jednostek jako praca jednakowa. 

Dalej — czas pracy poszczególnej jednostki występuje w wartości wymiennej 

bezpośrednio jako ogólny czas pracy, a ten ogólny charakter poszczególnej pracy 

— jako społeczny charakter tejże. Czas pracy występujący w wartości wymiennej 

jest czasem pracy jednostki, ale jednostki nie różniącej się od innych jednostek; 

jest to czas pracy wszystkich jednostek, o ile wykonują jednakową pracę, toteż 

czas pracy potrzebny jakiejkolwiek z tych jednostek do produkcji określonego 

towaru jest niezbędnym czasem pracy, który byłby zużyty przez kogokolwiek 

innego do produkcji tego samego towaru. Jest to czas pracy jednostki, jej czas 

pracy, ale tylko jako wspólny wszystkim czas pracy, któremu jest więc obojętne, 

czyim w szczególności jest czasem pracy. Jako ogólny czas pracy, wyraża się on w 

ogólnym produkcie, w ogólnym ekwiwalencie, w określonej ilości 



uprzedmiotowionego czasu pracy; dla tego produktu obojętna jest określona 

postad wartości użytkowej, w jakiej on bezpośrednio występuje jako produkt 

jednostki, dowolnie wyrażamy w każdej innej postaci wartości użytkowej, w 

której występuje jako produkt każdej innej jednostki. Wielkością społeczną jest 

on jedynie jako taka właśnie wielkośd ogólna. Aby dad w wyniku wartośd 

wymienną, praca jednostki musi dad w wyniku ogólny ekwiwalent, ten. 

wyrażenie czasu pracy jednostki jako ogólnego czasu pracy, lub też wyrażenie 

ogólnego czasu pracy jako czasu pracy jednostki. Tak, jak gdyby różne jednostki 

połączyły swój czas pracy, przedstawiając różne ilości czasu pracy, którym 

wspólnie rozporządzają, w różnych wartościach użytkowych. Czas pracy 

jednostki jest więc w rzeczywistości czasem pracy potrzebnym społeczeostwu do 

wytworzenia określonej wartości użytkowej, tzn. do zaspokojenia określonej 

potrzeby. Lecz idzie tu tylko o tę specyficzną formę, w której praca nabiera 

społecznego charakteru. Określony czas pracy przędzarza zostaje 

uprzedmiotowiony np. w 100 funtach przędzy lnianej. Powiedzmy, że produkt 

tkacza, 100 łokci płótna, reprezentuje tę samą ilośd czasu pracy. Skoro oba te 

produkty reprezentują jednakową ilośd ogólnego czasu pracy d dlatego są 

ekwiwalentami każdej wartości użytkowej, zawierającej tyleż czasu pracy, są 

ekwiwalentami wzajemnie dla siebie. Tylko dlatego, że czas pracy przędzarza i 

czas pracy tkacza występują jako ogólny czas pracy, a więc ich produkty 

występują jako ogólne ekwiwalenty, praca, tkacza staje się pracą dla przędzarza, 

a praca przędzarza pracą dla tkacza, praca jednego — pracą dla drugiego, tzn. 

staje się dla obydwu społecznym bytem ich prac. Natomiast w patriarchalnej 

produkcji wiejskiej, gdzie przędzarz i tkacz mieszkali pod jednym dachem, gdzie 

żeoska częśd rodziny zajmowała się przędzeniem, męska — tkaniem, 

powiedzmy, na własne potrzeby rodziny, przędza i płótno były produktami 

społecznymi, a przędzenie i tkanie były pracami społecznymi w obrębie rodziny. 

Ich społeczny charakter nie na tym jednak polegał, że przędza jako ogólny 

ekwiwalent była wymieniana na płótno jako ogólny ekwiwalent, czyli że obydwa 

były wzajemnie na siebie wymieniane jako równoważne i równoznaczne 

wyrażenia tego samego ogólnego czasu pracy. Przeciwnie — związek rodzinny z 

jego pierwotnym podziałem pracy wyciskał na produkcie pracy swoiste 

społeczne piętno. Albo weźmy średniowieczną paoszczyznę i daniny w naturze. 



Określone prace poszczególnych jednostek w ich postaci naturalnej, szczególny, 

a nie ogólny charakter pracy tworzy tu więź społeczną. Albo wreszcie weźmy 

wspólną pracę w prymitywnej postaci, z jaką spotykamy się w zaraniu historii 

wszystkich kulturalnych ludów7. Tutaj społeczny charakter pracy nie na tym 

oczywiście polega, że praca jednostki przyjmuje abstrakcyjną formę ogólności 

albo że produkt jednostki przyjmuje formę ogólnego ekwiwalentu. Wspólnota, 

stanowiąca tutaj przesłankę produkcji, nie pozwala, aby praca jednostki była 

pracą prywatną, a jej produkt — prywatnym produktem, natomiast powoduje, 

że jednostkowa praca występuje bezpośrednio jako funkcja członu organizmu 

społecznego. Zakłada się, że praca reprezentowana w wartości wymiennej jest 

pracą odosobnionej jednostki. Społeczną staje się ona przez to, że przybiera 

formę swego bezpośredniego przeciwieostwa, formę abstrakcyjnej ogólności. 

Pracę wytwarzającą wartośd wymienną charakteryzuje wreszcie to, że społeczny 

stosunek osób przedstawia się w sposób jakby odwrócony, mianowicie jako 

społeczny stosunek rzeczy. Tylko o tyle, o ile jedna wartośd użytkowa odnosi się 

do innej jako wartośd wymienna, praca różnych osób odnosi się do siebie jako 

praca jednakowa i ogólna. Jeżeli więc słuszne jest twierdzenie, że wartośd 

wymienna jest stosunkiem między osobami8, to trzeba jednak dodad: 

stosunkiem ukrytym pod powłoką rzeczową. Tak jak funt żelaza i funt złota, 

pomimo ich odmiennych właściwości fizycznych i chemicznych, reprezentują tę 

samą wielkośd ciężaru, tak samo wartości użytkowe dwóch towarów, w których 

zawarty jest jednakowy czas pracy, reprezentują tą samą wartośd wymienną. W 

ten sposób wartośd wymienna występuje jako społeczna określonośd natury 

wartości użytkowych, jako określonośd właściwa im jako rzeczom, i dzięki której 

tale samo zastępują się one w procesie wymiany w określonych stosunkach 

ilościowych, tworząc ekwiwalenty, jak proste substancje chemiczne łączą się w 

określonych stosunkach ilościowych, tworząc ekwiwalenty chemiczne. Tylko 

dzięki przyzwyczajeniu życia codziennego wydaje się czymś banalnym i samo 
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 Jest to śmieszny, rozpowszechniony ostatnio przesąd, jakoby forma pierwotnej własności gminnej była formą specyficznie 

słowiaoską albo nawet wyłącznie rosyjską. Jest to praforma, którą możemy znaleźd u Rzymian, Germanów, Celtów, a w Indiach 
znajduje się jeszcze obecnie, aczkolwiek częściowo w stanie ruiny, szereg różnorodnych odmian tych urządzeo. Dokładniejsze 
zbadanie azjatyckich, a w szczególności hinduskich form własności gminnej wyjaśniłoby, w jaki sposób z różnorodnych form 
pierwotnej własności gminnej wynikają różnorodne formy jej rozkładu. W ten sposób np. różnorodne typy oryginalne rzymskiej i 
germaoskiej własności prywatnej dadzą się wyprowadzid z różnych form hinduskiej własności gminnej. 
8
 „La Ricchezza e una ragione tra due persone". *„Bogactwo jest stosunkiem między dwiema osobami".+ Galiani, „Della Moneta", 

str. 221. W t. III zbioru Custodiego „Scrittori classici Italiani di Economia Politica. Parte Moderna", Mediolan 1803. 



przez się zrozumiałym, że społeczny stosunek produkcji przybiera formę 

przedmiotu, wskutek czego stosunek osób w ich pracy przedstawia się raczej 

jako stosunek, w jakim rzeczy pozostają do siebie wzajemnie i do osób. W 

towarze mistyfikacja ta jest jeszcze nader prosta. Każdy mniej lub bardziej 

wyraźnie wyczuwa, że stosunek między towarami jako wartościami wymiennymi 

jest raczej stosunkiem osób do ich wzajemnej działalności wytwórczej. W 

wyższych stosunkach produkcji znika ten pozór prostoty. Wszystkie złudzenia 

systemu monetarnego pochodzą stąd, że nie znad po pieniądzu, iż reprezentuje 

on społeczny stosunek produkcji, ale pod postacią rzeczy przyrodzonej, o 

określonych własnościach. U nowoczesnych ekonomistów, którzy spoglądają 

drwiąco na złudzenia systemu monetarnego, występuje na jaw to samo 

złudzenie, gdy tylko zaczną operowad wyższymi kategoriami ekonomicznymi, np. 

kapitałem. Złudzenie to przebija w naiwnym zdziwieniu, gdy to, co przed chwilą, 

jak się im wydawało, przygwoździli jako rzecz, nagle ukazuje się im jako stosunek 

społeczny, a z kolei znów to, co zaledwie zdążyli uznad za stosunek społeczny, 

znów przekomarza się z nimi jako rzecz. 

Skoro wartośd wymienna towarów w rzeczywistości nie jest niczym innym, jak 

wzajemnym stosunkiem prac jednostek jako prac jednakowych i ogólnych, 

niczym innym, jak rzeczowym wyrażeniem specyficznie społecznej formy pracy, 

tautologią jest stwierdzenie, że praca jest jedynym źródłem wartości wymiennej, 

a zatem i bogactwa, o ile składa się ono z wartości wymiennych. Taką samą 

tautologią jest stwierdzenie, że materia przyrody jako taka nie posiada wartości 

wymiennej9, gdyż nie zawiera pracy, i że wartośd wymienna jako taka nie 

zawiera materii przyrody. Gdy jednak William Petty nazywa „pracę ojcem, a 

ziemię matką bogactwa", albo biskup Berkeley zapytuje, „czy cztery elementy 

oraz zawarta w nich praca człowieka nie stanowią prawdziwego źródła 

bogactwa"10, lub gdy Amerykanin Th. Cooper popularnie wyjaśnia: „Usuo z 

bochenka chleba zużytą nao pracę, pracę piekarza, młynarza, dzierżawcy itd., 

cóż pozostanie? Parę kłosów trawy dziko rosnącej i nie przydatnej do żadnego 
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ludzkiego użytku"11 — to we wszystkich tych poglądach idzie nie o pracę 

abstrakcyjną, będącą źródłem wartości wymiennej, lecz o pracę konkretną jako 

źródło materialnego bogactwa, słowem, o pracę, o ile tworzy ona wartości 

użytkowe. Zakładając, że towar ma wartośd użytkową, zakłada się szczególną 

użytecznośd, określoną celowośd zużytej nao pracy; tym samym jednak z punktu 

widzenia towaru wyczerpuje się wszelkie zainteresowanie pracą jako pracą 

użyteczną. W chlebie jako wartości użytkowej interesują nas jego własności jako 

artykułu spożywczego, natomiast nie interesują nas wcale prace dzierżawcy, 

młynarza, piekarza itd. Gdyby z powodu jakiegoś wynalazku odpadło 19/20 z 

tych prac, bochenek chleba oddawałby te same usługi, co przedtem. Gdyby 

chleb spadał gotowy z nieba, nie straciłby przez to ani atomu ze swojej wartości 

użytkowej. Podczas gdy praca tworząca wartości wymienne urzeczywistnia się w 

równości towarów jako ogólnych ekwiwalentów, to praca jako celowa 

działalnośd wytwórcza urzeczywistnia się w nieskooczonej różnorodności ich 

wartości użytkowych. Podczas gdy praca tworząca wartości wymienne jest pracą 

abstrakcyjnie ogólną i jednakową, to praca tworząca wartości użytkowe jest 

pracą konkretną i szczególną, dzielącą się pod względem formy i materii na 

nieskooczenie wiele rozmaitych rodzajów pracy. 

Błędem jest mówid o pracy, o ile tworzy ona wartości użytkowe, że jest ona 

jedynym źródłem wytworzonego przez siebie — mianowicie materialnego — 

bogactwa. Jako działalnośd przystosowująca to, co materialne, do tego lub 

innego celu, wymaga ona materii jako przesłanki. Proporcja pracy i materii 

przyrody jest w różnych wartościach użytkowych bardzo różna, ale wartośd 

użytkowa zawsze zawiera substrat naturalny. Jako celowa działalnośd 

zmierzająca do zawłaszczenia w tej lub w innej formie elementów przyrody, jest 

praca naturalnym warunkiem ludzkiej egzystencji, niezależnym od wszelkich 

form socjalnych, warunkiem wymiany materii między człowiekiem a przyrodą. 

Przeciwnie, praca tworząca wartośd wymienną jest specyficznie społeczną formą 

pracy. Np. praca krawca w swej materialnej określoności, jako szczególna 

działalnośd produkcyjna, wytwarza surdut, ale nie wytwarza wartości wymiennej 

surduta. Tę ostatnią wytwarza ona nie jako praca krawca, lecz jako praca 

abstrakcyjnie ogólna, a ta należy do społecznego związku, którego nie 
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sfastrygował krawiec. I tak w starożytnym przemyśle domowym kobiety 

wytwarzały odzież nie wytwarzając jej wartości wymiennej. Praca jako źródło 

materialnego bogactwa była znana tak samo prawodawcy Mojżeszowi jak 

urzędnikowi celnemu Adamowi Smithowi12. 

Rozpatrzmy teraz niektóre bliższe określenia wynikające ze sprowadzenia 

wartości wymiennej do czasu pracy. 

Jako wartośd użytkowa towar działa jak przyczyna *ursachlich+. Pszenica np. 

działa jako środek żywności. Maszyna zastępuje pracę w określonych 

proporcjach. Owo działanie towaru — a tylko przez nie jest on wartością 

użytkową, przedmiotem konsumcji — można nazwad jego usługą, usługą, którą 

towar oddaje jako wartośd użytkowa. Natomiast jako wartośd wymienna towar 

jest rozpatrywany zawsze tylko z punktu widzenia wyniku. Nie idzie tu o usługę 

oddawaną przez towar, lecz o usługę13, która została jemu samemu oddana w 

toku jego produkcji. Tak więc wartośd wymienna maszyny np. nie jest określona 

ilością czasu pracy, który ona zastępuje, lecz ilością czasu pracy wydatkowanego 

na nią samą i dlatego potrzebnego do wytworzenia nowej maszyny tego samego 

rodzaju. 

Gdyby więc ilośd pracy potrzebna do produkcji towarów pozostawała stała, ich 

wartośd wymienna byłaby niezmienna. Ale łatwośd lub trudnośd wytwarzania 

zmienia się nieustannie. Gdy siła produkcyjna pracy wzrasta, praca wytwarza tę 

samą wartośd użytkową w krótszym czasie. Gdy siła produkcyjna pracy spada, 

potrzeba więcej czasu na wytworzenie tej samej wartości użytkowej. Wielkośd 

czasu pracy tkwiącego w towarze, a więc jego wartośd wymienna, jest przeto 

czymś zmiennym, podnosi się lub spada w stosunku odwrotnym do wzrostu lub 

spadku siły produkcyjnej pracy. Siła produkcyjna pracy, która w przemyśle 

manufakturowym jest stosowana w stopniu z góry określonym, w rolnictwie i w 

przemyśle wydobywczym zależna jest również od nie poddających się ludzkiej 

kontroli warunków przyrodniczych. Ta sama praca przyniesie większe lub 
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 Fr. List, który nigdy nie potrafił zrozumied różnicy między pracą, o ile pomaga ona stwarzad coś użytecznego, pewną wartośd 
użytkową, a pracą, o ile tworzy ona określoną społeczną formę bogactwa, wartośd wymienną — jako że rozumienie w ogóle było 
obce jego interesownie praktycznemu rozumowi — dojrzał przeto we współczesnych ekonomistach angielskich zwykłych 
plagiatorów Mojżesza z Egiptu. 
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 Zrozumiałe jest, jaką „usługę" musi oddawad kategoria „usługi" (service) pewnemu gatunkowi ekonomistów, jak np. J. B.  Say i 
F. Bastiat, których rezonująca mądrośd, jak to już trafnie zauważył Malthus, wszędzie abstrahuje od specyficznej określoności  
formy stosunków ekonomicznych. 



mniejsze wydobycie różnych kruszców, w zależności od względnie rzadszego lub 

częstszego występowania tych kruszców w skorupie ziemskiej. W roku 

urodzajnym ta sama praca uprzedmiotowi się w dwóch buszlach pszenicy, a w 

roku nieurodzajnym może tylko w jednym buszlu. Rzadkośd lub obfitośd, jako 

warunki przyrodnicze, wydają się tutaj określad wartośd wymienną towarów, 

gdyż określają siłą produkcyjną szczególnej realnej pracy związanej z warunkami 

przyrodniczymi. 

Rozmaite wartości użytkowe zawierają w nierównym rozmiarze jednakowy czas 

pracy, czyli jednakową wartośd wymienną. W im mniejszym rozmiarze swojej 

wartości użytkowej, w porównaniu z innymi wartościami użytkowymi, towar 

zawiera określoną ilośd czasu pracy, tym większa jest jego specyficzna wartośd 

wymienna. Jeżeli widzimy, że pewne wartości użytkowe tworzą w różnych, 

bardzo odległych od siebie epokach kultury szereg specyficznych wartości 

wymiennych, które zachowują wobec siebie, jeżeli nie ściśle ten sam stosunek 

liczbowy, to jednak ogólny stosunek nadrzędności lub podrzędności, jak np. 

złoto, srebro, miedź, żelazo lub pszenica, żyto, jęczmieo, owies, to wynika z tego 

jedynie, że postępujący rozwój społecznych sił wytwórczych oddziaływa 

równomiernie lub prawie równomiernie na czas pracy potrzebny do 

wytworzenia wspomnianych rozmaitych towarów. 

Wartośd wymienna towaru nie objawia się w jego własnej wartości użytkowej. 

Jako uprzedmiotowienie ogólnego społecznego czasu pracy wartośd użytkowa 

każdego towaru pozostaje jednak w pewnym stosunku do wartości użytkowych 

innych towarów. Wartośd wymienna jednego towaru objawia się w ten sposób 

w wartościach użytkowych innych towarów. Ekwiwalentem jest w rzeczywistości 

wartośd wymienna jednego towaru wyrażona w wartości użytkowej jakiegoś 

innego towaru. Jeżeli np. mówię, że 1 łokied płótna jest wart 2 funty kawy, to 

wartośd wymienna płótna została wyrażona w wartości użytkowej kawy, i to w 

określonej ilości tej wartości użytkowej. Znając ten stosunek, mogę wyrazid w 

kawie wartośd każdej ilości płótna. Jest jasne, że wartośd wymienna jakiegoś 

towaru, np. płótna, nie wyczerpuje się w tym stosunku, w którym jakiś inny 

szczególny towar, np. kawa, stanowi jej ekwiwalent. Ilośd ogólnego czasu pracy 

reprezentowana przez łokied płótna jest zrealizowana jednocześnie w 



nieskooczenie różnych rozmiarach wartości użytkowych wszystkich innych 

towarów. W tym stosunku, w jakim wartośd użytkowa każdego innego towaru 

reprezentuje równą ilośd czasu pracy, stanowi ona ekwiwalent łokcia płótna. 

Wartośd wymienna tego poszczególnego towaru wyraża się więc w sposób 

wyczerpujący jedynie w nieskooczenie wielu równaniach, w których wartości 

użytkowe wszystkich innych towarów stanowią jego ekwiwalent. Tylko w sumie 

tych równao, czyli w całokształcie tych rozmaitych proporcji, w jakich towar jest 

wymienialny na każdy inny towar, jest on w sposób wyczerpujący wyrażony jako 

ogólny ekwiwalent. Np. szereg równao: 

1 łokied płótna = 1/2 funta herbaty 

1 łokied płótna = 2 funtom kawy 

1 łokied płótna = 8 funtom chleba 

1 łokied płótna = 6 łokciom perkalu, 

może byd przedstawiony jako: 

1 łokied płótna = 1/8 funta herbaty 

+ 1/2 funta kawy + 2 funty chleba 

+ 1,5 łokcia perkalu. 

Gdybyśmy więc mieli przed sobą całą sumę równao, w których wartośd jednego 

łokcia płótna wyczerpująco się wyraża, moglibyśmy jego wartośd wymienną 

przedstawid w formie szeregu. Szereg ten jest w rzeczywistości nieskooczony, 

gdyż świat towarów nigdy nie jest zamknięty ostatecznie, lecz stale się rozszerza. 

Jeżeli jednak w ten sposób jeden towar mierzy swoją wartośd wymienną w 

wartościach użytkowych wszystkich innych towarów, to na odwrót, wartości 

wymienne wszystkich innych towarów mierzą się w wartości użytkowej tego 

jednego, mierzącego się w nich towaru14. Jeżeli wartośd wymienna 1 łokcia 

płótna wyraża się w 1/2 funta herbaty lub 2 funtach kawy, lub 6 łokciach 

perkalu, lub 8 funtach chleba itd., wynika z tego, że kawa, herbata, perkal, chleb 

itd. w tym stosunku, w jakim są równe przedmiotowi trzeciemu — płótnu, są 
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równe między sobą, a więc płótno służy za wspólną miarę ich wartości 

wymiennych. Każdy towar, jako uprzedmiotowiony ogólny czas pracy, tj. jako 

określona ilośd ogólnego czasu pracy, wyraża swą wartośd wymienną kolejno w 

określonych ilościach wartości użytkowych wszystkich innych towarów, i na 

odwrót, wartości wymienne wszystkich innych towarów mierzą się w wartości 

użytkowej tego jednego towaru. Ale jako wartośd wymienna, jest każdy towar 

zarówno tym jednym wyłącznym towarem, który służy za wspólną miarę 

wartości wymiennych wszystkich innych towarów, jak z drugiej strony jest on 

tylko jednym z wielu towarów, w których ogólnym zespole każdy inny towar 

wyobraża bezpośrednio swoją wartośd wymienną. 

Wielkośd wartości towaru nie jest zależna od tego, czy oprócz niego istnieje 

mało czy dużo towarów innego rodzaju. Czy jednak szereg równao, w których się 

realizuje jego wartośd wymienna, jest mniejszy lub większy, to zależy od 

większej lub mniejszej różnorodności innych towarów. Szereg równao, w których 

się wyraża np. wartośd kawy, przedstawia sferę jej wymienialności, granice, w 

których działa ona jako wartośd wymienna. Wartości wymiennej towaru, jako 

uprzedmiotowieniu ogólnego społecznego czasu pracy, odpowiada wyrażenie 

jego ekwiwalentności w nieskooczenie różnych wartościach użytkowych. 

Widzieliśmy, że wartośd wymienna towaru zmienia się wraz ze zmianą ilości 

bezpośrednio w nim samym zawartego czasu pracy. Jego zrealizowana, tzn. w 

wartościach użytkowych innych towarów wyrażona wartośd wymienna musi 

także zależed od stosunku, w którym zmienia się czas pracy zużywany na 

produkcję wszystkich innych towarów. Gdyby np. czas pracy potrzebny do 

wytworzenia korca pszenicy pozostał ten sam, podczas gdy czas pracy potrzebny 

do wytworzenia wszystkich innych towarów się podwoił, wartośd wymienna 

korca pszenicy, wyrażona w jej ekwiwalentach, spadłaby o połowę. Wynik byłby 

praktycznie ten sam, jak gdyby czas pracy potrzebny do wytworzenia korca 

pszenicy spadł o połowę, a czas pracy potrzebny do wytworzenia wszystkich 

innych towarów pozostał ten sam. Wartośd towarów jest określona przez 

stosunek, w jakim mogą one byd wytwarzane w tym samym czasie pracy. Aby 

zobaczyd, jakim możliwym zmianom podlegad może ten stosunek, wyobraźmy 

sobie dwa towary — A i B. Po pierwsze: Niech czas pracy potrzebny do 



wytworzenia B pozostaje bez zmiany. W tym przypadku spada lub wzrasta 

wartośd wymienna A, wyrażona w B, w stosunku prostym do spadku lub wzrostu 

czasu pracy potrzebnego do wytworzenia A. Po wtóre: Niech czas pracy 

potrzebny do wytworzenia A pozostaje bez zmiany. Wartośd wymienna A, 

wyrażona w B, spada lub wzrasta w odwrotnym stosunku do spadku lub wzrostu 

czasu pracy potrzebnego do wytworzenia B. Po trzecie: Niech czas pracy 

potrzebny do wytworzenia A i B spada albo wzrasta w tym samym stosunku. 

Wyrażenie ekwiwalentności A i B pozostaje wtedy niezmienione. Gdyby się z 

jakiegoś powodu zmniejszyła w tym samym stopniu siła produkcyjna wszystkich 

prac, tak że w jednakowym stopniu wzrósłby czas pracy potrzebny do 

wytworzenia wszystkich towarów, wówczas wartośd wszystkich towarów 

wzrosłaby, realne wyrażenie ich wartości wymiennej pozostałoby bez zmiany, a 

rzeczywiste bogactwo społeczeostwa zmalałoby, ponieważ społeczeostwo 

potrzebowałoby więcej czasu pracy do wytworzenia tej samej masy wartości 

użytkowych. Po czwarte: Niech czas pracy potrzebny do wytworzenia A i B 

wzrasta lub spada dla obu, lecz nie w tym samym stopniu, albo też niech czas 

pracy potrzebny do wytworzenia A wzrasta, gdy dla B spada, lub odwrotnie. 

Wszystkie te przypadki można po prostu sprowadzid do tego, że czas pracy 

potrzebny do wytworzenia jednego towaru pozostaje niezmieniony, gdy dla 

innych towarów wzrasta lub spada. 

Wartośd wymienna każdego towaru wyraża się w wartości użytkowej każdego 

innego towaru bądź w całej wartości użytkowej, bądź w jej ułamkach. Jako 

wartośd wymienna jest każdy towar tak samo podzielny jak sam czas pracy w 

nim uprzedmiotowiony. Ekwiwalentnośd towarów jest tak samo niezależna od 

ich fizycznej podzielności jako wartości użytkowych, jak dla dodawania wartości 

wymiennych towarów jest obojętne, jakiej realnej zmianie form podlegają 

wartości użytkowe tych towarów przy przekształceniu ich w jeden nowy towar. 

Dotychczas rozpatrywaliśmy towar z dwojakiego punktu widzenia, jako wartośd 

użytkową i jako wartośd wymienną, za każdym razem jednostronnie. Ale jako 

towar stanowi on bezpośrednio jednośd wartości użytkowej i wymiennej; przy 

tym towarem jest on tylko w stosunku do innych towarów. Rzeczywistym 

wzajemnym stosunkiem towarów jest ich proces wymiany. Jest to ten proces 



społeczny, w który wstępują jednostki wzajemnie od siebie niezależne, ale 

wstępują weo tylko jako posiadacze towarów; ich wzajemnym istnieniem dla 

siebie jest istnienie ich towarów, w ten sposób występują oni w rzeczywistości 

tylko jako świadomi nosiciele procesu wymiany. 

Towar jest wartością użytkową: pszenicą, płótnem, diamentem, maszyną etc, 

lecz jako towar jest on zarazem czymś, co nie jest wartością użytkową. Gdyby 

towar był dla swego posiadacza wartością użytkową, to znaczy bezpośrednio 

środkiem zaspokojenia jego własnych potrzeb, nie byłby towarem. Dla niego jest 

on raczej nie-wartością użytkową, mianowicie tylko materialnym nosicielem 

wartości wymiennej, czyli tylko środkiem wymiany; jako czynny nosiciel wartości 

wymiennej, wartośd użytkowa staje się środkiem wymiany. Dla swego 

posiadacza towar jest wartością użytkową już tylko jako wartośd wymienna15. 

Towar musi się zatem dopiero stad wartością użytkową, przede wszystkim dla 

innych. Nie będąc wartością użytkową dla swego posiadacza, jest on wartością 

użytkową dla posiadacza innego towaru. Jeżeli tak nie jest, praca jego 

posiadacza była pracą bezużyteczną, jej wynik nie jest więc towarem. Z drugiej 

strony towar musi się stad wartością użytkową dla samego posiadacza, a to 

dlatego, że poza tym towarem, w wartościach użytkowych cudzych towarów, 

istnieją jego środki utrzymania. Ażeby się stad wartością użytkową, towar musi 

stanąd wobec tej szczególnej potrzeby, dla której stanowi środek zaspokojenia. 

Wartości użytkowe towarów stają się więc wartościami użytkowymi zmieniając 

wszechstronnie miejsca, przechodząc z rąk, w których były środkiem wymiany, 

do rąk, w których stają się przedmiotami użytku. Jedynie w drodze tego 

wszechstronnego zbywania towarów praca w nich zawarta staje się pracą 

użyteczną. W tym procesie wzajemnego odnoszenia się towarów do siebie jako 

do wartości użytkowych nie otrzymują one żadnej nowej ekonomicznej 

określoności formy. Przeciwnie, znika nawet ta określonośd formy, która je 

charakteryzowała jako towary. Np. chleb w przejściu z rąk piekarza do rąk 

konsumenta nie zmienia swego bytu jako chleb. Na odwrót, dopiero konsument 

odnosi się do niego jako do wartości użytkowej, jako do określonego artykułu 

żywności, podczas gdy w rękach piekarza był on nosicielem stosunku 

ekonomicznego, rzeczą zmysłowo-nadzmysłową. Jedyną zmianą formy, której 
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 Właśnie w tej określoności Arystoteles ujmuje wartośd wymienną (patrz ustęp cytowany na początku rozdziału *str. 11+).  



ulegają towary w procesie stawania się wartościami użytkowymi, jest więc 

zniesienie ich bytu formalnego, w którym nie były wartością użytkową dla swego 

posiadacza, a były wartością użytkową dla swego nie-posiadacza. Stawanie się 

towarów wartościami użytkowymi zakłada wszechstronne zbywanie ich, ich 

wejście do procesu wymiany, wszelako ich byt dla wymiany jest ich bytem jako 

wartości wymiennych. Ażeby się więc urzeczywistnid jako wartości użytkowe, 

muszą się urzeczywistnid jako wartości wymienne. 

Jeżeli z punktu widzenia wartości użytkowej poszczególny towar występował 

początkowo jako samodzielna rzecz, to jako wartośd wymienna był on, 

odwrotnie, od razu rozpatrywany w stosunku do wszystkich innych towarów. Ale 

ten stosunek był tylko teoretyczny, myślowy. Rzeczywistym staje się on dopiero 

w procesie wymiany. Z drugiej strony towar jest wprawdzie wartością 

wymienną, jako że zawiera w sobie określoną ilośd czasu pracy i stanowi przeto 

uprzedmiotowiony czas pracy. Lecz jako to, czym jest bezpośrednio, towar jest 

tylko uprzedmiotowionym indywidualnym czasem pracy o szczególnej treści, a 

nie ogólnym czasem pracy. Nie jest on przeto bezpośrednio wartością 

wymienną, lecz musi sic, nią dopiero stad. Przede wszystkim może on byd 

uprzedmiotowieniem ogólnego czasu pracy tylko o tyle, o ile reprezentuje czas 

pracy w określonym użytecznym zastosowaniu, a więc w wartości użytkowej. To 

był materialny warunek nieodzowny do uznania zawartego w towarach czasu 

pracy za ogólny, społeczny czas. Jeżeli więc towar może się stad wartością 

użytkową tylko wtedy, gdy się urzeczywistni jako wartośd wymienna, to może się 

z drugiej strony urzeczywistnid jako wartośd wymienna wtedy tylko, gdy w akcie 

zbycia wykaże się jako wartośd użytkowa. Towar jako wartośd użytkowa może 

byd zbyty tylko temu, dla kogo jest wartością użytkową, tzn. przedmiotem 

szczególnej potrzeby. Z drugiej strony jest on zbywany tylko za inny towar, albo 

jeżeli się postawimy na miejscu posiadacza tego innego towaru, to może on swój 

towar zbyd, tzn. urzeczywistnid również tylko wtedy, gdy doprowadzi go do 

zetknięcia z tą szczególną potrzebą, której towar ten jest przedmiotem. We 

wszechstronnym zbywaniu towarów jako wartości użytkowych są one zatem 

wzajemnie do siebie odnoszone według ich materialnej odmienności jako rzeczy 

szczególne, które dzięki swym specyficznym własnościom zaspokajają szczególne 

potrzeby. Jednakże towary wzięte tylko jako wartości użytkowe są to istnienia 



obojętne wobec siebie i raczej nie pozostające w żadnym stosunku ze sobą. Jako 

wartości użytkowe mogą one byd wymieniane tylko w odniesieniu do 

szczególnych potrzeb. Wymienialne są one jednak tylko jako ekwiwalenty, a 

ekwiwalentami są tylko jako jednakowe ilości uprzedmiotowionego czasu pracy, 

tak że znika wszelki wzgląd na ich naturalne własności jako wartości użytkowych, 

a więc też na stosunek towarów do szczególnych potrzeb. Natomiast jako 

wartośd wymienna towar działa w ten sposób, że jako ekwiwalent zastępuje 

jakąkolwiek określoną ilośd każdego innego towaru niezależnie od tego, czy jest 

lub nie jest wartością użytkową dla posiadacza innego towaru. Ale dla 

posiadacza tego innego towaru staje się on towarem tylko wtedy, gdy jest dla 

niego wartością użytkową, a dla swego własnego posiadacza staje się wartością 

wymienną tylko wtedy, gdy jest towarem dla tamtego. Jeden i ten sam stosunek 

powinien więc byd stosunkiem towarów jako wielkości co do swojej istoty 

jednakowych, różniących się tylko ilościowo, powinien byd ich przyrównaniem 

jako materializacji ogólnego czasu pracy, a równocześnie powinien byd ich 

stosunkiem jako rzeczy jakościowo odmiennych, jako szczególnych wartości 

użytkowych dla szczególnych potrzeb, słowem, stosunkiem rozróżniającym te 

towary jako rzeczywiste wartości użytkowe. Lecz to zrównanie i niezrównanie 

wzajemnie się wykluczają. W ten sposób powstaje nie tylko błędne koło 

zagadnieo, gdyż rozwiązanie jednego zakłada rozwiązanie drugiego, lecz również 

całokształt sprzecznych wymagao, gdyż spełnienie jednego warunku jest 

bezpośrednio związane ze spełnieniem jego przeciwieostwa. 

Proces wymiany towarów musi byd zarówno rozwinięciem, jak rozwiązaniem 

tych sprzeczności, które jednak nie mogą się w nim wyrazid w ten prosty sposób. 

Widzieliśmy tylko, jak same towary odnoszą się wzajemnie do siebie jako 

wartości użytkowe, tzn. występują wewnątrz procesu wymiany jako wartości 

użytkowe. Wartośd wymienna natomiast, tak jak rozpatrywaliśmy ją dotychczas, 

istniała tylko w naszej abstrakcji, lub, jeśli kto woli, w abstrakcji poszczególnego 

posiadacza towaru, u którego jako wartośd użytkowa leży na składzie, a jako 

wartośd wymienna na sumieniu. Ale same towary muszą w procesie wymiany 

istnied nawzajem dla siebie nie tylko jako wartości użytkowe, lecz również jako 

wartości wymienne, i to ich istnienie musi wyglądad na ich własny stosunek 

wzajemny. Trudnośd, na którą natrafiliśmy początkowo, polegała na tym, że 



towar, aby wystąpid jako wartośd wymienna, jako uprzedmiotowiona praca, 

musi przedtem byd zbyty jako wartośd użytkowa, doprowadzony do nabywcy, 

podczas gdy zbycie go jako wartości użytkowej zakłada, na odwrót, jego byt jako 

wartości wymiennej. Załóżmy jednak, że trudnośd ta jest rozwiązana. 

Przypuśdmy, że towar zrzucił z siebie swoją szczególną wartośd użytkową i przez 

wyzbycie się jej spełnił materialny warunek istnienia w charakterze społecznie 

użytecznej pracy, zamiast byd szczególną pracą jednostki dla siebie samej. Towar 

musi wtedy w procesie wymiany, jako wartośd wymienna, stad się dla innych 

towarów ogólnym ekwiwalentem, uprzedmiotowionym ogólnym czasem pracy i 

w ten sposób uzyskad zamiast ograniczonego znaczenia szczególnej wartości 

użytkowej bezpośrednią zdolnośd wyrażania się we wszystkich wartościach 

użytkowych, jako w swoich ekwiwalentach. Ale każdy towar jest tym towarem, 

który w ten sposób przez wyzbycie się swojej szczególnej wartości użytkowej 

musi występowad jako bezpośrednia materializacja ogólnego czasu pracy. Z 

drugiej strony jednak, w procesie wymiany stoją naprzeciw siebie tylko towary 

szczególne, w szczególnych wartościach użytkowych ucieleśnione prace 

prywatnych jednostek. Sam ogólny czas pracy jest abstrakcją, która jako taka dla 

towarów nie istnieje. 

Jeżeli rozpatrzymy sumę równao, w której wartośd wymienna jakiegoś towaru 

znajduje realny wyraz, np.: 

1 łokied płótna = 2 funtom kawy 

1 łokied płótna = 1/2 funta herbaty 

1 łokied płótna = 8 funtom chleba itd., 

to wprawdzie równania te mówią tylko, że ogólny, społeczny czas pracy 

jednakowej wielkości uprzedmiotowił się w 1 łokciu płótna, 2 funtach kawy, 1/2 

funta herbaty itd., w rzeczywistości jednak prace indywidualne, które występują 

w tych szczególnych wartościach użytkowych, stają się tylko wówczas ogólną i w 

tej formie społeczną pracą, gdy się rzeczywiście nawzajem wymieniają 

proporcjonalnie do czasu trwania zawartej w nich pracy. Społeczny czas pracy 

istnieje w tych towarach, rzec można, jedynie w sposób utajony i objawia się 

dopiero w procesie ich wymiany. Punktem wyjścia nie jest praca jednostek jako 



praca społeczna, lecz na odwrót, szczególne prace prywatnych jednostek, prace, 

które dopiero w procesie wymiany, dzięki zniesieniu ich pierwotnego 

charakteru, ujawniają się jako ogólna społeczna praca. Praca ogólnie społeczna 

nie jest więc gotową przesłanką, tylko kształtującym się wynikiem. W ten sposób 

powstaje nowa trudnośd, polegająca na tym, że z jednej strony towary muszą 

wchodzid do procesu wymiany jako uprzedmiotowiony ogólny czas pracy, z 

drugiej zaś strony uprzedmiotowienie czasu pracy jednostek, jako ogólnego, 

samo stanowi tylko produkt procesu wymiany. 

Każdy towar powinien przez wyzbycie się swojej wartości użytkowej, a więc 

swego pierwotnego istnienia, uzyskad swoje odpowiednie istnienie jako wartośd 

wymienna. Towar musi przeto w procesie wymiany podwoid swoje istnienie. Z 

drugiej strony jego drugie istnienie właśnie jako wartości wymiennej może byd 

tylko innym towarem, gdyż w procesie wymiany stoją naprzeciw siebie tylko 

towary. Jak przedstawid szczególny towar bezpośrednio jako uprzedmiotowiony 

ogólny czas pracy, albo też, co na jedno wychodzi, jak indywidualnemu czasowi 

pracy, uprzedmiotowionemu w szczególnym towarze, nadad bezpośrednio 

charakter ogólności? Realny wyraz wartości wymiennej towaru, tzn. każdego 

towaru jako ogólnego ekwiwalentu, przedstawia się w nieskooczonej sumie 

równao, jak: 

1 łokied płótna = 2 funtom kawy 

1 łokied płótna = 1/2 funta herbaty 

1 łokied płótna = 8 funtom chleba 

1 łokied płótna = 6 łokciom perkalu 

1 łokied płótna = itd. 

Ten wywód miał charakter teoretyczny, póki towar był tylko pomyślany jako 

określona ilośd uprzedmiotowionego ogólnego czasu pracy. Byt szczególnego 

towaru jako ogólnego ekwiwalentu staje się z czystej abstrakcji społecznym 

wynikiem samego procesu wymiany przez proste odwrócenie powyższego 

szeregu równao. A więc np.: 

2 funty kawy = 1 łokciowi płótna 



1/2 funta herbaty = 1 łokciowi płótna 

8 funtów chleba = 1 łokciowi płótna 

6 łokci perkalu = 1 łokciowi płótna. 

Gdy kawa, herbata, chleb, perkal, słowem wszystkie towary wyrażają w płótnie 

zawarty w nich samych czas pracy, to na odwrót, wartośd wymienna płótna 

rozwija siej we wszystkich innych towarach jako jego ekwiwalentach i 

uprzedmiotowiony w nim samym czas pracy staje się bezpośrednio ogólnym 

czasem pracy, który się objawia równomiernie w różnych ilościach wszystkich 

innych towarów. Płótno staje się tutaj ogólnym ekwiwalentem dzięki 

wszechstronnemu oddziaływaniu na nie wszystkich innych towarów. Jako 

wartośd wymienna stawał się każdy towar miernikiem wartości wszystkich 

innych towarów. Tutaj, odwrotnie, wobec tego, że wszystkie towary mierzą 

swoją wartośd wymienną w jednym szczególnym towarze, towar wydzielony 

staje się adekwatnym bytem wartości wymiennej, jej bytem w charakterze 

ogólnego ekwiwalentu. Natomiast nieskooczony szereg lub nieskooczenie wiele 

równao, w których się wyrażała wartośd wymienna każdego towaru, kurczy się 

do jedynego równania o dwóch tylko członach. 2 funty kawy = 1 łokciowi płótna 

jest teraz wyczerpującym wyrazem wartości wymiennej kawy, gdyż płótno 

występuje w tej chwili bezpośrednio jako ekwiwalent określonej ilości każdego 

innego towaru. W procesie wymiany towary istnieją więc teraz wzajemnie dla 

siebie albo występują jeden wobec drugiego jako wartości wymienne w formie 

płótna. To, że wszystkie towary odnoszą się do siebie jako wartości wymienne, 

tylko jako różne ilości uprzedmiotowionego ogólnego czasu pracy, objawia się 

teraz w ten sposób, że jako wartości wymienne przedstawiają one tylko różne 

ilości tego samego przedmiotu, płótna. Ogólny czas pracy przedstawia się przeto 

ze swej strony jako rzecz szczególna, jako towar istniejący obok i poza 

wszystkimi innymi towarami. Zarazem jednak równanie, w którym jeden towar 

występuje wobec drugiego jako wartośd wymienna, np. 2 funty kawy = 1 

łokciowi płótna, jest zrównaniem, które ma się dopiero urzeczywistnid. Tylko 

wskutek zbycia towaru jako wartości użytkowej, zależnego od tego, czy okaże się 

on w procesie wymiany przedmiotem zaspokajającym jakąś potrzebę, towar ten 

przekształca się rzeczywiście ze swego bytu jako kawa w byt jako płótno, 



przybiera w ten sposób formę ogólnego ekwiwalentu i staje się rzeczywiście 

wartością wymienną dla wszystkich innych towarów. Na odwrót, wskutek tego, 

że wszystkie towary przez zbycie ich jako wartości użytkowych przekształcają się 

w płótno, staje się ono przekształconym bytem wszystkich innych towarów i 

tylko jako wynik tej przemiany wszystkich innych towarów w płótno, staje się 

ono bezpośrednio uprzedmiotowieniem ogólnego czasu pracy, tzn. wynikiem 

wszechstronnego zbywania, znoszenia prac indywidualnych. Gdy więc towary 

podwajają w ten sposób swe istnienie, aby występowad wzajemnie wobec siebie 

jako wartości wymienne, towar wydzielony jako ogólny ekwiwalent podwaja 

swą wartośd użytkową. Poza swą szczególną wartością użytkową szczególnego 

towaru, otrzymuje on ogólną wartośd użytkową. Ta jego wartośd użytkowa jest 

sama określonością formy, tzn. wynika ze specyficznej roli, którą towar ten 

odgrywa dzięki wszechstronnemu oddziaływaniu nao innych towarów w 

procesie wymiany. Wartośd użytkowa każdego towaru jako przedmiot 

szczególnej potrzeby posiada różną wartośd w różnych rękach, np. inną wartośd 

w rękach tego, kto ją zbywa, niż w rękach tego, kto ją nabywa. Towar 

wydzielony jako ogólny ekwiwalent jest obecnie przedmiotem ogólnej potrzeby 

wyrastającej z samego procesu wymiany i posiada dla każdego tę samą wartośd 

użytkową nosiciela wartości wymiennej, ogólnego narzędzia wymiany. W ten 

sposób w tym jednym towarze rozwiązana jest sprzecznośd, którą zawiera towar 

jako taki, że będąc szczególną wartością użytkową jest zarazem ogólnym 

ekwiwalentem, a przeto wartością użytkową dla każdego, ogólną wartością 

użytkową. Gdy więc wszystkie inne towary ukazują teraz swoją wartośd 

wymienną wpierw jako pomyślane — wymagające dopiero realizacji — 

zrównanie z towarem wydzielonym, wartośd użytkowa tego wydzielonego 

towaru, jakkolwiek istniejąca realnie, występuje w samym procesie jako byt 

czysto formalny, który dopiero ma byd zrealizowany drogą przeistoczenia się w 

rzeczywiste wartości użytkowe. Pierwotnie towar ukazywał się jako towar w 

ogóle, jako ogólny czas pracy uprzedmiotowiony w szczególnej wartości 

użytkowej. 

W procesie wymiany wszystkie towary odnoszą się do towaru wyłączonego jako 

do towaru w ogóle, jako do tego towaru, jako do bytowania ogólnego czasu 

pracy w szczególnej wartości użytkowej. Jako szczególne towary przeciwstawiają 



się przeto jednemu szczególnemu towarowi jako towarowi ogólnemu16. To więc, 

że posiadacze towarów odnoszą się wzajemnie do swych prac jako do ogólnej 

pracy społecznej, zachodzi w ten sposób, że odnoszą się oni do swych towarów 

jako do wartości wymiennych, a wzajemny stosunek towarów do siebie jako 

wartości wymiennych występuje w procesie wymiany w postaci ich 

wszechstronnego stosunku do jednego szczególnego towaru jako adekwatnego 

wyrazu ich wartości wymiennej, co, na odwrót, występuje znów jako specyficzny 

stosunek tego szczególnego towaru do wszystkich innych towarów i dlatego jako 

określony, jakby przyrodzony społeczny charakter rzeczy. Szczególny towar, 

który w ten sposób przedstawia adekwatny byt wartości wymiennej wszystkich 

towarów, czyli wartośd wymienna towarów jako szczególny, wyłączny towar — 

jest pieniądzem. Jest to krystalizacja wartości wymiennej towarów, którą one 

tworzą w samym procesie wymiany. Gdy więc towary stają się dla siebie w 

obrębie procesu wymiany wartościami użytkowymi dzięki temu, że zrzucają z 

siebie wszelką określonośd formy i odnoszą się do siebie w swej bezpośredniej 

materialnej postaci, to po to, aby byd wzajemnie dla siebie wartościami 

wymiennymi, muszą przybrad nową określonośd formy, przejśd w formę 

pieniądza. Pieniądz nie jest symbolem, jak nie jest symbolem byt wartości 

użytkowej jako towaru. To, że społeczny stosunek produkcji ukazuje się jako 

przedmiot istniejący poza jednostkami, a określone stosunki, w które wchodzą 

jednostki w procesie wytwarzania swojego społecznego życia, występują jako 

specyficzne własności rzeczy, takie odwrócenie i nie wyimaginowana, lecz 

prozaicznie realna mistyfikacja charakteryzuje wszystkie społeczne formy pracy 

tworzącej wartośd wymienną. Tylko że w pieniądzu występuje ona jaskrawiej niż 

w towarze. 

Niezbędnymi fizycznymi własnościami szczególnego towaru, w którym się ma 

krystalizowad pieniężny byt wszystkich towarów, o ile te własności wynikają 

bezpośrednio z natury wartości wymiennej, są: dowolna podzielnośd, 

jednorodnośd części i brak różnic między wszystkimi egzemplarzami tego 

towaru. Jako materializacja ogólnego czasu pracy musi on byd materializacją 

jednorodną i musi byd zdolny do wyrażania różnic wyłącznie ilościowych. Inną 

niezbędną własnośd stanowi trwałośd jego wartości użytkowej, gdyż musi się on 
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 To samo wyrażenie znajduje się u Genovesiego. *Przypis w egzemplarzu autorskim I.+ 



zachowad w procesie wymiany. Kruszce szlachetne posiadają powyższe 

własności w znakomitym stopniu. Ponieważ pieniądz nie jest wytworem 

spekulacji myślowych czy umowy, lecz powstaje żywiołowo w procesie wymiany, 

to towary nader różne, mniej lub bardziej nieodpowiednie, pełniły na przemian 

funkcję pieniądza. Zjawiająca się na określonym szczeblu rozwoju procesu 

wymiany koniecznośd biegunowego rozdzielenia przeznaczeo wartości 

wymiennej i wartości użytkowej między towary w ten. sposób, że np. jeden 

towar figuruje jako środek wymiany, gdy drugi jest zbywany jako wartośd 

użytkowa, doprowadza do tego, że wszędzie ten jeden towar albo nawet kilka 

towarów o najpowszechniejszej wartości użytkowej najpierw przypadkowo 

odgrywa rolę pieniądza. Nawet jeżeli te towary nie są przedmiotem 

bezpośrednio istniejących potrzeb, ich byt jako materialnie najważniejszej części 

składowej bogactwa zapewnia im charakter bardziej powszechny niż innym 

wartościom użytkowym. 

Bezpośredni handel zamienny, ta pierwotna forma procesu wymiany, 

przedstawia raczej początki przemiany wartości użytkowych w towary niż 

towarów w pieniądz. Wartośd wymienna nie uzyskuje postaci samoistnej, lecz 

jest jeszcze bezpośrednio związana z wartością użytkową. Przejawia się to w 

dwojaki sposób. Sama produkcja w całej swej strukturze jest nastawiona na 

wartośd użytkową, a nie na wartośd wymienną, i tylko dzięki nadwyżce ponad 

ilośd potrzebną do konsumcji wartości użytkowe przestają tutaj byd wartościami 

użytkowymi, a stają się środkami wymiany, towarami. Z drugiej strony, stają się 

one towarami tylko w granicach bezpośredniej wartości użytkowej, jakkolwiek 

są rozdzielone biegunowo, tak że towary, które mają byd wymienione przez 

posiadaczy towarów, muszą byd wartościami użytkowymi dla obydwu stron, ale 

każdy musi byd wartością użytkową dla tego, kto go nie posiada. W 

rzeczywistości proces wymiany towarów występuje początkowo nie w łonie 

wspólnot pierwotnych17, lecz tam, gdzie one się kooczą, na ich granicach, w tych 

nielicznych punktach, gdzie wchodzą one w kontakt z innymi wspólnotami. Tutaj 

się zaczyna handel zamienny i stąd przenika do wnętrza wspólnoty, na którą 
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 Arystoteles zauważa to samo w odniesieniu do prywatnej rodziny jako początkowej formy wspólnoty. Ale pierwotna forma 
rodziny jest właśnie rodową formą rodziny, z której rozkładu w procesie historycznym powstaje dopiero rodzina prywatna. 
„Albowiem w pierwotnej wspólnocie (a to jest właśnie rodzina) nie było oczywiście żadnej potrzeby takowej (to znaczy 
wymiany)". („De Republica" *tamże, Opera wyd. Bekkeri, Oxonii 1837, t. X, str. 14].) 



działa rozkładowo. Te szczególne wartości użytkowe, które się stają towarami w 

handlu zamiennym między różnymi wspólnotami, jak niewolnicy, bydło, metale, 

tworzą więc przeważnie pierwszy pieniądz wewnątrz samych wspólnot. 

Widzieliśmy, jak wartośd wymienna jakiegoś towaru w tym większym stopniu 

występuje jako wartośd wymienna, im dłuższy jest szereg ekwiwalentów tego 

towaru lub im większa jest sfera jego wymiany. Stopniowe rozszerzanie się 

handlu zamiennego, zwiększenie się ilości aktów wymiany i różnorodności 

towarów wchodzących do handlu zamiennego, rozwija przeto towar jako 

wartośd wymienną, pcha do powstawania pieniądza i przez to działa rozkładowo 

na bezpośredni handel zamienny. Ekonomiści wyprowadzają zazwyczaj pieniądz 

z zewnętrznych trudności, na jakie natrafia rozszerzający się handel zamienny, 

ale zapominają przy tym, że trudności te wynikają z rozwoju wartości 

wymiennej, a zatem pracy społecznej jako pracy ogólnej. Np.: towary jako 

wartości użytkowe nie są dowolnie podzielne, jakimi powinny byd jako wartości 

wymienne. Albo też towar należący do A może byd wartością użytkową dla B, 

gdy towar należący do B nie jest wartością użytkową dla A. Albo niepodzielne 

towary, przeznaczone do wzajemnej wymiany, mogą byd potrzebne 

posiadaczom towarów w nierównych proporcjach wartościowych. Innymi słowy, 

pod pozorem rozpatrywania prostego handlu zamiennego, ekonomiści 

wyjaśniają sobie pewne strony sprzeczności, która się kryje w bycie towaru jako 

bezpośredniej jedności wartości użytkowej i wartości wymiennej. Z drugiej 

strony, trzymają się tedy konsekwentnie poglądu, że handel zamienny stanowi 

adekwatną formę procesu wymiany towarów, związaną tylko z pewnymi 

technicznymi niedogodnościami, na które pieniądz stanowi chytrze wymyślony 

środek zaradczy. Wychodząc z tego zupełnie powierzchownego założenia, 

pewien pomysłowy ekonomista angielski celnie stwierdził, że pieniądz jest tylko 

materialnym narzędziem, podobnie jak statek lub maszyna parowa, a nie 

wyrazem społecznego stosunku produkcji, wobec czego nie jest kategorią 

ekonomiczną. Toteż zupełnie niewłaściwie traktuje się o nim w ekonomii 

politycznej, która w istocie rzeczy nie ma nic wspólnego z technologią18. 
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 „Pieniądz jest w rzeczywistości tylko narzędziem do uskuteczniania kupna i sprzedaży" (ale co pan rozumie przez kupno i 
sprzedaż?) „i rozpatrywanie go tak samo nie stanowi części nauki ekonomii politycznej, jak rozważania o statkach czy maszynach 
parowych albo jakimkolwiek innym narzędziu, używanym do ułatwienia produkcji i podziału bogactw". (Th. Hodgskin, „Popular 
Political Economy etc", Londyn 1827, str. 178, 179.) 



W świecie towarów zakłada się rozwinięty podział pracy, a raczej podział ten 

występuje bezpośrednio w różnorodności wartości użytkowych, które się sobie 

przeciwstawiają jako szczególne towary i w których tkwią równie różnorodne 

rodzaje pracy. Podział pracy jako całokształt wszystkich szczególnych rodzajów 

działalności produkcyjnej stanowi wspólną postad pracy społecznej, 

rozpatrywanej z jej strony materialnej, jako pracy wytwarzającej wartości 

użytkowe. Jako taka jednak praca istnieje z punktu widzenia towarów i w 

obrębie procesu wymiany tylko w swoim wyniku, w odrębności samych 

towarów. 

Wymiana towarów jest procesem, w którym społeczna przemiana materii, tzn. 

wymiana szczególnych produktów prywatnych jednostek, jest zarazem 

wytwarzaniem określonych społecznych stosunków produkcji, w jakie jednostki 

te wchodzą w tej przemianie materii. Rozwijające się wzajemne stosunki 

towarów krystalizują się jako zróżnicowane określenia ogólnego ekwiwalentu, a 

proces wymiany jest w ten sposób zarazem procesem tworzenia pieniądza. 

Całośd tego procesu, który się ukazuje jako kolejnośd różnych procesów, stanowi 

cyrkulację. 

 

A. Z historii analizy towaru. 

Analiza towaru sprowadzająca go do pracy w jej dwojakiej formie — jego 

wartośd użytkową do realnej pracy, czyli do celowo wytwórczej działalności, a 

jego wartośd wymienną do czasu pracy, czyli do jednorodnej pracy społecznej — 

stanowi krytyczny wynik z górą półtorawiekowych badao klasycznej ekonomii 

politycznej, która bierze początek w Anglii od Williama Petty'ego, a we Francji od 

Boisguilleberta19, a kooczy się w Anglii na Ricardo, we Francji zaś na Sismondim. 

Petty sprowadza wartośd użytkową do pracy, nie łudząc się co do naturalnego 

uwarunkowania jej twórczej siły. Pracę rzeczywistą ujmuje on od razu w jej 
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 Studium porównawcze o pismach i postaciach Petty'ego i Boisguilleberta, pomijając już snop światła, jaki rzuciłoby ono na 
różnicę społeczną między Anglią a Francją w koocu XVII i na początku XVIII stulecia, dałoby genetyczny opis narodowego 
kontrastu między angielską a francuską ekonomią polityczną. Ten sam kontrast powtarza się w koocowej fazie u Ricarda i 
Sismondiego. 



społecznym całokształcie jako podział pracy20. Ten pogląd na źródło 

materialnego bogactwa nie pozostaje, jak na przykład u współczesnego mu 

Hobbesa, mniej lub bardziej jałowy, ale prowadzi go do arytmetyki politycznej, 

tej pierwszej formy, w której się wyodrębnia ekonomia polityczna jako 

samodzielna nauka. Wartośd wymienną jednak ujmuje on tak, jak się ona 

ukazuje w procesie wymiany towarów, jako pieniądz, a sam pieniądz jako 

istniejący towar, jako złoto i srebro. Uwikłany w pojęciach systemu 

monetarnego, traktuje on ten szczególny rodzaj realnej pracy, za pomocą 

którego wydobywa się złoto i srebro, jako pracę tworzącą wartośd wymienną. W 
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 Petty ujął podział pracy również jako siłę produkcyjną, i to na znacznie szerszej podstawie niż Adam Smith. Patrz: „An Essay 
concerning the Multiplication of Mankind etc", III wyd. 1686, str. 35'36. Korzyści płynące dla produkcji z podziału pracy wykazuje 
on tutaj nie tylko na przykładzie fabrykacji zegarka kieszonkowego, jak to później uczynił Adam Smith na przykładzie szpilki, lecz 
jednocześnie na przykładzie miasta i całego kraju, rozpatrywanych jako wielkie zakłady fabryczne. „Spectator" z dnia 26 listopada 
1711 r. powołuje się na tę „illustration of the admirable Sir William Petty" *wyjaśnienie godnego podziwu Sir Williama Petty'ego]. 
Błędne jest więc domniemanie MacCullocha, że „Spectator" pomieszał Petty'ego z pewnym pisarzem o 40 lat młodszym. Patrz: 
MacCulloch, „The Litterature of Political Economy, a classified catalogue", Londyn 1845, str. 105. Petty czuje się twórcą nowej 
nauki. Mówi, że jego metoda „nie jest tradycyjna". Zamiast, powiada, wyplatad szereg komparatywnych i superlatywnych słów i 
spekulatywnych argumentów, zaczął mówid in terms of number, weigth or measure *językiem liczb, wag i miar+, posługiwad się 
wyłącznie argumentami wyprowadzonymi z doświadczenia zmysłów i rozpatrywad tylko takie przyczyny, as have visible 
foundations in naturę *które mają widoczną podstawę w naturze+. Innym pozostawia zajmowanie się przyczynami, które zależą 
od mutable minds, opinions, appetites and passions of particular men *zmiennych poglądów, opinii, skłonności i namiętności 
pojedynczych ludzi+. („Political Arithmetic etc", Londyn 1699, Przedmowa.) Jego genialna odwaga ujawnia się np. w projekcie 
przeniesienia całej ludności i całego mienia ruchomego z Irlandii i Wyżynnej Szkocji do innych części Wielkiej Brytanii. W ten 
sposób oszczędzono by na czasie pracy, powiększono by siłę produkcyjną pracy, a „król i jego poddani staliby się bogatsi i 
silniejsi". („Political Arithmetic", Rozdz. 4 *str. 225+.) Albo weźmy ten rozdział jego Arytmetyki Politycznej, w którym — w czasie, 
gdy Holandia grała wciąż jeszcze dominującą rolę jako naród handlowy, a Francja, jak się wydawało, stawała się panującą potęgą 
handlową — dowodzi, że Anglia jest powołana do zdobycia rynku światowego: „That the king of England's subjects have stock 
competent and covenient to drive the trade of the whole commercial world" *Że poddani króla Anglii posiadają dostateczne i 
odpowiednie kapitały, aby prowadzid interesy całego świata handlowego.+ (tamże, rozdz. 10 *str. 272+). „That the impedimenta 
of England's greatness are but contingent and removeable". *Że przeszkody na drodze do wielkości Anglii są jednak przypadkowe 
i dadzą się usunąd.+ (str. 274 i nast.) Wszystkie jego pisma ożywia oryginalny humor. I tak dowodzi np., że gdy Holandia, będąca 
wówczas wzorcowym krajem dla ekonomistów angielskich, podobnie jak dla ekonomistów kontynentalnych jest nim dziś Anglia, 
zdobyła rynek światowy, stało się to w sposób naturalny, „without such angelical wits and judgments, as some attribute to the 
Holianders" [bez pomocy owego niebiaoskiego talentu i rozumu, jaki niektórzy przypisują Holendrom+ (tamże, str. 175, 176). 
Broni on wolności sumienia jako warunku handlu, „bo ubodzy dopóty są pracowici i traktują pracę i produkcję jako obowiązek 
wobec Boga, dopóki tylko pozwala się im wierzyd, że oni, którzy posiadają mniej bogactw, mają za to więcej talentu i rozumu w 
sprawach boskich, które traktują jako szczególną własnośd ubogich". Handel jest tedy „związany nie z jakimś rodzajem religii, lecz 
zawsze raczej z heretycką częścią ludności" (tamże, str. 183—186). Petty wypowiada się za specjalnymi podatkami na utrzymanie 
łotrzyków, gdyż lepiej jest dla publiczności, aby się sama na łotrzyków opodatkowała, niż gdyby się dała przez nich opodatkowad 
(tamże, str. 199). Potępia natomiast podatki przerzucające bogactwo z rąk produkcyjnych do rąk tych, którzy „nie robią nic, tylko 
jedzą, piją, śpiewają, grają, taoczą i uprawiają metafizyką". Pisma Petty'ego są niemal że białymi krukami i trafiają się 
niekompletnie tylko w starych kiepskich wydaniach, co jest tym dziwniejsze, że William Petty jest nie tylko ojcem angielskiej 
ekonomii politycznej, ale zarazem przodkiem Henryka Petty'ego, alias markiza of Lansdowne, nestora angielskich wigów. Ale 
rodzina Lansdowne nie mogłaby wydad zebranych dzieł Petty'ego nie poprzedzając ich jego życiorysem, a tutaj znajduje 
zastosowanie to, co odnosi się do origines *początków+ większości wielkich rodzin wigowskich, the less said of them the better 
*im mniej się o tym mówi, tym lepiej+. Śmiały w myślach, lecz nader frywolny chirurg wojskowy, skłonny — pod egidą Cromwella 
— zarówno do grabieży w Irlandii, jak do wybłagania od Karola II potrzebnego mu do grabieży tytułu baroneta, nie jest 
bynajmniej portretem przodka, który by można było wystawid na widok publiczny. Ponadto Petty w większości swoich pism, 
które wydał za życia, stara się dowieśd, że okres rozkwitu Anglii przypada na panowanie Karola II, co jest poglądem heretyckim 
dla dziedzicznych eksploatatorów „glorious reyolution" *„sławna rewolucja", obalenie w Anglii Stuarta przez Wilhelma 
Oraoskiego (1689), które oznaczało koniec restauracji feudalnej i postawiło u steru rządów burżuazję na miejsce arystokracji 
ziemskiej. Określenie „sławna", które nosi w burżuazyjnej historiografii, tu użyte ironicznie w przeciwstawieniu do rewolucji 
ludowej 1648/49. — Red. przekł. polsk.+ 



rzeczywistości uważa, że burżuazyjna praca nie musi wytwarzad bezpośredniej 

wartości użytkowej, tylko towar, wartośd użytkową, która zdolna jest, przez 

zbycie jej w procesie wymiany, do występowania jako złoto i srebro, tzn. jako 

pieniądz, tzn. jako wartośd wymienna, tzn. jako uprzedmiotowiona ogólna 

praca. Jego przykład dowodzi więc niezbicie, że poznanie pracy jako źródła 

materialnego bogactwa bynajmniej nie wyklucza zapoznawania określonej 

społecznej formy, w której praca jest źródłem wartości wymiennej. 

Boisguillebert ze swej strony — jeżeli nie świadomie, to faktycznie — sprowadza 

wartośd wymienną towaru do czasu pracy, gdy określa „prawdziwą wartośd" (la 

juste valeur) przez właściwą proporcję, w jakiej czas pracy jednostek rozdziela 

się między poszczególne gałęzie produkcji, a wolną konkurencję przedstawia 

jako społeczny proces, który stwarza tę właściwą proporcję. Jednocześnie 

jednak, i w przeciwieostwie do Petty'ego, fanatycznie zwalcza pieniądz, który 

przez swoje wtargnięcie zakłóca naturalną równowagę czy też harmonię 

wymiany towarów i — niby fantastyczny Moloch — żąda, by całe naturalne 

bogactwo złożono mu w ofierze. Jeżeli więc z jednej strony ta polemika przeciw 

pieniądzowi pozostaje w związku z określonymi okolicznościami historycznymi 

— Boisguillebert bowiem zwalcza bezmyślnie niszczycielską żądzę złota, 

cechującą dwór takiego Ludwika XIV, jego dzierżawców podatkowych i jego 

szlachtę21, podczas gdy Petty sławi żądzę złota jako potężny bodziec skłaniający 

naród do rozwoju przemysłowego i do zdobywania światowego rynku — to z 

drugiej strony ujawnia się tu jednocześnie owo głębsze zasadnicze 

przeciwieostwo, które się powtarza jako trwały kontrast między prawdziwie 

angielską a prawdziwie francuską22 ekonomią. Jakoż Boisguillebert zwraca 

uwagę tylko na materialną treśd bogactwa, na wartośd użytkową, na użycie23, i 

traktuje burżuazyjną formę pracy, wytwarzanie wartości użytkowych jako 
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 W przeciwieostwie do „finansowej czarnej magii" owych czasów Boisguillebert mówi: „Sztuka finansów nie jest niczym innym, 
jak pogłębioną znajomością interesów rolnictwa i handlu". („Le detail de la France" *1697+. Wyd. przez Eugene Daire, 
„Economistes financiers du XVIII-ieme siecle", Paryż 1843, t. I, str. 241.) 
22

 A nie romaoską ekonomią, gdyż Włosi w obydwu szkołach — neapolitaoskiej i mediolaoskiej -— powtarzają przeciwieostwo 
ekonomii angielskiej i francuskiej, gdy natomiast Hiszpanie wcześniejszej epoki są albo czystymi merkantylistami i 
zmodyfikowanymi merkantylistami, jak Uztariz, albo też, jak Jovellanos (patrz jego „Obras", Barcelona 1839/40), zachowują z 
Adamem Smithem pozycję „złotego środka". 
23

 „Prawdziwe bogactwo... jest pełnym użyciem nie tylko po-v trzeb życiowych, ale też zbytku, oraz wszelkiego tego, co może 
sprawid przyjemnośd zmysłom". (Boisguillebert, „Dissertation sur la naturę de la richesse etc", tamże, str. 403.) Gdy jednak Petty 
był frywolnym, żądnym łupów i pozbawionym charakteru awanturnikiem, Boisguillebert — mimo że był jednym z intendentów 
Ludwika XIV — występował w obronie klas uciśnionych z równym nakładem inteligencji, jak odwagi. 



towarów i proces wymiany towarów, jako naturalną społeczną formę, w której 

indywidualna praca osiąga ów cel. Tam więc, gdzie przed nim staje specyficzny 

charakter burżuazyjnego bogactwa, jak w pieniądzu, wierzy on w uzurpatorskie 

wtargnięcie obcych elementów i pomstuje na burżuazyjną pracę w jednej 

formie, podczas gdy drugą jej formę utopijnie idealizuje"24. Boisguillebert 

dostarcza dowodu na to, że czas pracy może byd traktowany jako miernik 

wielkości wartości towarów, chociaż praca, uprzedmiotowiona w wartości 

wymiennej towarów i mierzona czasem, jest mieszana z bezpośrednią, naturalną 

działalnością jednostek. 

Pierwsza świadoma, niemal trywialnie jasna analiza wartości wymiennej, 

sprowadzająca ją do czasu pracy, ma miejsce u człowieka z Nowego Świata, 

gdzie burżuazyjne stosunki produkcji, importowane łącznie z ich nosicielami, 

szybko wybujały na gruncie wyrównującym braki tradycji historycznej obfitością 

gleby. Człowiekiem tym był Beniamin Franklin, który w swojej młodzieoczej 

pracy napisanej w roku 1719, a wydanej drukiem w roku 1721, sformułował 

podstawowe prawo nowoczesnej ekonomii politycznej25. Uważa on za konieczne 

poszukiwanie innego miernika wartości niż kruszce szlachetne. Miernikiem tym 

jest praca. „Pracą może byd mierzona wartośd srebra równie dobrze jak wartośd 

wszelkich innych rzeczy. Załóżmy np., że pewien człowiek zajmuje się 

produkowaniem zboża, gdy inny dobywa i oczyszcza srebro. Przy koocu roku lub 

jakiegoś innego określonego odcinka czasu całkowity produkt zboża i całkowity 

produkt srebra stanowią wzajemnie dla siebie naturalne ceny, a gdy ilośd 

pierwszego wynosi 20 buszli, drugiego zaś 20 uncji, wówczas jedna uncja srebra 

jest warta tę ilośd pracy, jaką zużyto na wytworzenie jednego buszla żyta. Jeżeli 

jednak z powodu odkrycia złóż bliżej położonych, łatwiej dostępnych i 

wydajniejszych jeden człowiek może wytworzyd 40 uncji srebra tak łatwo jak 

przedtem 20 uncji, a do wytworzenia 20 buszli zboża potrzebna jest ta sama, co 

poprzednio, ilośd pracy, wówczas 2 uncje srebra nie będą warte więcej niż ta 

sama praca zużyta na wytworzenie jednego buszla zboża, i buszel, który dawniej 

był wart 1 uncję, będzie teraz, caeteris paribus [przy niezmienionych innych 

warunkach+, wart 2 uncje. Tak więc bogactwo jakiegoś kraju należy oceniad 
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 Socjalizm francuski w osobie Proudhona cierpi na tę samą dziedziczną chorobę narodową. 
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 Franklin, B., „The Works of etc." Wydał: I. Sparks, t. II, Boston 1836: „A modest Inquiry into the Nature and Necessity of a 
Paper Currency". 



ilością pracy, którą jego mieszkaocy są zdolni kupid26. Czas pracy od razu 

przedstawia się u Franklina ekonomicznie jednostronnie jako miernik wartości. 

Przemiana realnych produktów w wartości wymienne rozumie się sama przez 

się, idzie więc tylko o wynalezienie miernika wielkości ich wartości. „Ponieważ — 

mówi on — handel to w ogóle nic innego, jak wymiana pracy za pracę, przeto 

wartośd wszystkich rzeczy najtrafniej ocenia się pracą"27. Gdy się tu postawi 

rzeczywistą pracę na miejsce słowa praca, wykryje się natychmiast pomieszanie 

pracy w jednej formie z pracą w innej formie. Ponieważ handel polega np. na 

wymianie pracy szewskiej, pracy górniczej, pracy przędzalniczej, pracy malarskiej 

itd., to czy wartośd butów będzie najlepiej oceniona w pracy malarskiej? Franklin 

uważał odwrotnie, że wartośd butów, produktów górnictwa, tkanin, obrazów 

itd. jest określona przez pracę abstrakcyjną, nie posiadającą żadnej szczególnej 

jakości, przeto wymierną tylko pod względem ilościowym28. Ale że nie traktuje 

on pracy zawartej w wartości wymiennej jako pracy abstrakcyjnie ogólnej, 

wynikającej z wszechstronnego zbywania prac indywidualnych, jako pracy 

społecznej, siłą rzeczy zapoznaje znaczenie pieniądza jako bezpośredniej formy 

istnienia tej zbywanej pracy. Pieniądz i praca tworząca wartośd wymienną nie 

pozostają przeto według niego w żadnym wewnętrznym związku, przeciwnie, 

pieniądz jest narzędziem wniesionym z zewnątrz do procesu wymiany gwoli 

technicznej wygody29. Dokonana przez Franklina analiza wartości wymiennej 

pozostała bez bezpośredniego wpływu na ogólny rozwój nauki, gdyż Franklin 

zajmował się przy pewnych praktycznych okazjach tylko poszczególnymi 

zagadnieniami ekonomii politycznej. 

Przeciwieostwo między rzeczywistą pracą użyteczną a pracą tworzącą wartośd 

wymienną nurtowało Europę w ciągu XVIII stulecia w postaci zagadnienia: jaki 

szczególny rodzaj rzeczywistej pracy jest źródłem burżuazyjnego bogactwa? W 

ten sposób zakładano z góry, że nie wszelka praca, która się urzeczywistnia w 

wartościach użytkowych, czyli dostarcza produktów, już przez to samo 

bezpośrednio stwarza bogactwo. Jednakże zarówno dla fizjokratów, jak dla ich 

przeciwników palącym, zagadnieniem spornym było nie to, jaka praca tworzy 
                                                           
26

 Tamże, str. 265. „Thus the riches of a country are to be valued by the quantity of labour its inhabitants are able to purchase". 
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 „Trade in general being nothing else but the exchange of labour for labour, the value of all things is, as I have said before, most 
justly mensured by labour" (tamże, str. 267). 
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 Tamże, „Remarks and Facts relative to the American Paper Money", 1764. 
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 Patrz „Papers on American Politics": „Remarks and Facts relative to the American Paper Money", 1764 (tamże). 



wartośd, lecz jaka praca tworzy wartośd dodatkową. Rozpatrują więc oni 

zagadnienie w skomplikowanej formie, zanim je rozwiązali w jego formie 

elementarnej, jak historyczny rozwój wszystkich nauk prowadzi dopiero poprzez 

masę krzyżujących się i okólnych dróg do ich rzeczywistych punktów wyjścia. W 

odróżnieniu od innych budowniczych, nauka nie tylko kreśli zamki na lodzie, lecz 

wznosi poszczególne mieszkalne piętra budynku, zanim położy jego fundamenty. 

Nie zatrzymując się tu dłużej przy fizjokratach i pomijając cały szereg 

ekonomistów włoskich, którzy w mniej lub bardziej trafnych pomysłach zbliżają 

się do słusznej analizy towaru30, zwródmy się od razu do pierwszego Brytyjczyka, 

który opracował ogólny system burżuazyjnej ekonomii, mianowicie do Sir 

Jamesa Steuarta31. Podobnie jak abstrakcyjne kategorie ekonomii politycznej 

występują u niego jeszcze w procesie oddzielania się od ich materialnej treści, a 

więc płynnie i chwiejnie, tak sarno dzieje się z kategorią wartości wymiennej. W 

jednym miejscu określa on realną wartośd przez czas pracy (what a workman 

can perform in a day *co robotnik może wykonad w ciągu jednego dnia+), ale tuż 

obok zamiennie figurują salair *płaca+ i surowiec32. W innym miejscu borykanie 

się z materialną treścią występuje jeszcze jaskrawiej. Nazywa on przyrodzony 

materiał zawarty w towarze, np. srebro w srebrnej plecionce, jego wartością 

wewnętrzną (intrinsic worth), natomiast tkwiący w towarze czas pracy — jego 

wartością użytkową (useful value). „Pierwsza — mówi — jest czymś realnym 

sama w sobie ... natomiast wartośd użytkowa musi byd szacowana według pracy, 

którą wydatkowano na wyprodukowanie jej. Praca zużyta na przekształcenie 

materiału reprezentuje pewną częśd czasu pracy człowieka itd."33 Tym, co 

Steuarta wyróżnia spośród jego poprzedników i następców, jest ścisłe 

rozróżnianie pracy specyficznie społecznej, która się objawia w wartości 

wymiennej, od pracy realnej, tworzącej wartości użytkowe. „Pracę — mówi on 

— która przez zbycie jej (alienation) stwarza ogólny ekwiwalent (universal 

equivalent), nazywam przemysłem". Pracę jako przemysł odróżnia on nie tylko 

                                                           
30

 Patrz np. Galiani, „Della Moneta", t. 3, w Scrittori Classici italiani di Economia politica. (Wydane przez Custodiego.) Parte 
Moderna, Mediolan 1803. „Wysiłek" (fatica), mówi on, „jest czymś jedynym, ca nadaje rzeczy wartośd". Str. 74. Oznaczenie pracy 
jako fatica jest charakterystyczne dla południowca. 
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 Dzieło Steuarta „An Inquiry into the Principles of Political Economy, being an essay on the science of domestic policy in free 
nations" ukazało się po raz pierwszy w r. 1767 w dwóch tomach in quarto w Londynie, na dziesięd lat przed „Wealth of Nations"  
Adama Smitha. Cytuję według wydania dublioskiego z r. 1770. 
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 Steuart, tamże, t. I, str. 131—183. 
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 Steuart, tamże, t. I, str. 361/362: „represents a portion of a man's time". 



od pracy realnej, ale także od innych społecznych form pracy. Jest ona dla niego 

burżuazyjną formą pracy w przeciwieostwie do jej form starożytnych i 

średniowiecznych. Interesuje go mianowicie przeciwieostwo między pracą 

burżuazyjną a feudalną, przy czym tę ostatnią obserwował w fazie jej upadku 

zarówno w samej Szkocji, jak w czasie swoich podróży po rozległych obszarach 

kontynentu. Oczywiście Steuart wiedział bardzo dobrze, że również w epokach 

przedburżuazyjnych produkt uzyskuje formę towaru, a towar formę pieniądza, 

lecz dowodzi szczegółowo, iż towar jako elementarna forma podstawowa 

bogactwa i zbywanie jako panująca forma zawłaszczania, są właściwe tylko 

burżuazyjnej epoce produkcji, że więc charakter pracy tworzącej wartośd 

wymienną jest specyficznie burżuazyjny34. 

Po tym, jak szczególne formy realnej pracy — rolnictwo, manufakturę, żeglugę, 

handel itd. proklamowano kolejno jako prawdziwe źródła bogactwa, Adam 

Smith proklamował pracę w ogóle, a mianowicie w jej społecznym całokształcie, 

jako podział pracy — jedynym źródłem materialnego bogactwa, czyli wartości 

użytkowych. Nie dostrzega on tu zupełnie elementu przyrodzonego, który 

jednak prześladuje go w sferze bogactwa wyłącznie społecznego — wartości 

wymiennej. Adam określa wprawdzie wartośd towaru przez zawarty w nim czas 

pracy, następnie jednak przenosi znowu rzeczywistośd tego określenia wartości 

do czasów przedadamowych. Innymi słowy, to co się mu wydaje prawdziwe z 

punktu widzenia prostego towaru, staje się dla niego niejasne, gdy zamiast 

towaru występują wyższe i bardziej skomplikowane formy, jak kapitał, praca 

najemna, renta gruntowa itd. Wyraża on to w ten sposób, że wartośd towarów 

była mierzona zawartym w nich czasem pracy w paradise lost *raju utraconym+ 

burżuazji, gdzie ludzie jeszcze nie występowali wobec siebie jako kapitaliści, 

robotnicy najemni, właściciele ziemscy, dzierżawcy, lichwiarze itd., lecz, tylko 

jako prości wytwórcy towarów i osoby wymieniające towary. Miesza on stale 

określanie wartości towarów przez zawarty w nich czas pracy z określaniem ich 

wartości przez wartośd pracy, waha się wszędzie przy rozpatrywaniu szczegółów 

i bierze obiektywne zrównanie, jakie proces społeczny przymusowo 
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 Stąd rolnictwo patriarchalne, skierowane bezpośrednio ku tworzeniu wartości użytkowych dla posiadacza ziemi, nazywa on 
„nadużyciem", wprawdzie nie w Sparcie lub Rzymie, a nawet nie w Atenach, ale za to w przemysłowych krajach XVIII stulecia. To  
„abusive agriculture" *nadużycie rolnictwa+ nie jest „trade" *zajęciem przemysłowym+, lecz „tylko środkiem utrzymania". 
Podobnie jak burżuazyjne rolnictwo uwalnia wieś od zbędnych gąb, tak samo burżuazyjną manufaktura oczyszcza przemysł ze 
zbędnych rąk. 



przeprowadza pomiędzy nierównymi pracami, za subiektywne 

równouprawnienie indywidualnych prac35. Przejście od pracy rzeczywistej do 

pracy tworzącej wartośd wymienną, tzn. do pracy burżuazyjnej w jej zasadniczej 

formie, próbuje wytłumaczyd podziałem pracy. Tymczasem, o ile słuszne jest, że 

prywatna wymiana zakłada uprzednie istnienie podziału pracy, o tyle fałszywe 

jest mniemanie, że podział pracy zakłada uprzednie istnienie prywatnej 

wymiany. Np. u Peruwian praca była nadzwyczaj podzielona, chociaż nie miała 

tam miejsca prywatna wymiana, wymiana produktów jako towarów. 

W przeciwieostwie do Adama Smitha David Ricardo ściśle wypracował 

określanie wartości towaru przez czas pracy i wykazał, że prawo to rządzi 

również pozornie najbardziej mu przeczącymi burżuazyjnymi stosunkami 

produkcji. Badania Ricarda ograniczają się wyłącznie do wielkości wartości i w 

odniesieniu do niej domyśla się on przynajmniej, że realizacja tego prawa zależy 

od określonych przesłanek historycznych. Mówi mianowicie, że określanie 

wielkości wartości przez czas pracy odnosi się tylko do tych towarów, „które 

mogą byd dowolnie pomnażane przez przemysł i których produkcją rządzi 

nieograniczona konkurencja"36. W rzeczywistości oznacza to tylko, że warunkiem 

pełnego rozwinięcia się prawa wartości jest społeczeostwo wielkiej produkcji 

przemysłowej i wolnej konkurencji, tzn. nowoczesne społeczeostwo 

burżuazyjne. Poza tym Ricardo uważa burżuazyjną formę pracy za wieczną, 

przyrodzoną formę pracy społecznej. Pierwotnemu rybakowi i pierwotnemu 

myśliwemu każe od razu, jako posiadaczom towarów, wymieniad ryby i 

zwierzynę w stosunku do czasu pracy uprzedmiotowionej w tych wartościach 

wymiennych. Przy tej sposobności popełnia anachronizm, bo oto pierwotny 

rybak i pierwotny myśliwy dla obliczenia zużycia swych narzędzi pracy zasięgają 

rady w tabelach rocznych spłat, używanych na londyoskiej giełdzie w roku 1817. 
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 Tak np. Adam Smith mówi: „O równych ilościach pracy można powiedzied, że zawsze i wszędzie stanowią dla robotnika równe 
wartości. Przy zwykłym stanie swego zdrowia, sił i usposobienia, przy zwykłym stopniu swej sprawności i zręczności robotnik 
musi zawsze poświęcid tę samą ilośd swego odpoczynku, swej swobody i swej szczęśliwości. Cena, którą płaci, pozostad musi ta 
sama, bez względu na ilośd dóbr, jaką w zamian otrzymuje. Tych może, co prawda, nabywad raz więcej, raz mniej, ale wówczas 
zmienna jest wartośd tych dóbr, nie zaś pracy, za którą je nabywa. Tak więc, jedynie praca, jako nigdy nie wahająca się w swej 
wartości, stanowi wyłącznie ostateczny i rzeczywisty miernik, według którego oceniad i porównywad można wartośd wszelkich  
dóbr w każdym czasie i na każdym miejscu. Ona jest ich ceną rzeczywistą etc." („Wealth of Nations", księga I, rozdz. 5. Wyd.  
Wakefield, Londyn 1835—39, tom I, str. 104 i nast.). *Cyt. wg wyd. polskiego: A. Smith, „Badania nad naturą i przyczynami 
bogactwa narodów", ks. I, rozdz. V, wyd. Gebethner i Wolff, Kraków 1927, str. 41. — Red. przekł. polsk.+ 
36

 Ricardo, David, „On the Principles of Political Economy and Taxation" *„Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania"+, 3 wyd., 
Londyn 1821, str. 3. 



„Paralelogramy pana Owena"37 wydają się byd jedyną oprócz burżuazyjnych 

znaną mu formą społeczeostwa. Chociaż ograniczony tym burżuazyjnym 

horyzontem, Ricardo analizuje burżuazyjną ekonomię — która w istocie wygląda 

zupełnie inaczej niż przy powierzchownym ujęciu — z taką ścisłością 

teoretyczną, że lord Brougham mógł o nim powiedzied: „Mr. Ricardo seemed as 

if he had dropped from an other planet". *Pan Ricardo sprawia wrażenie, jak 

gdyby spadł z innej planety+. W bezpośredniej polemice z Ricardem Sismondi 

podkreśla zarówno specyficznie społeczny charakter pracy tworzącej wartośd 

wymienną38, jak i określa jako „cechę charakterystyczną naszego postępu 

ekonomicznego" to, że wielkośd wartości sprowadza się do niezbędnego czasu 

pracy, czyli do „stosunku między potrzebą całego społeczeostwa a ilością pracy 

wystarczającą do zaspokojenia tej potrzeby39. Sismondi nie jest już w niewoli 

wyobrażenia Boisguilleberta, że praca tworząca wartośd wymienną jest 

fałszowana przez pieniądz, ale podobnie jak Boisguillebert oskarżał pieniądz, 

Sismondi oskarża wielki kapitał przemysłowy. Jeżeli ekonomia polityczna w 

osobie Ricarda w sposób bezwzględny wyciąga ostateczne wnioski i na tym się 

kooczy — Sismondi uzupełnia to zakooczenie, ukazując jej zwątpienie o sobie 

samej. 

Ponieważ Ricardo, jako ten, który zakooczył dzieło klasycznej ekonomii 

politycznej, najbardziej precyzyjnie sformułował i rozwinął określenie wartości 

wymiennej przez czas pracy, przeto na nim z natury rzeczy koncentruje się 

polemika wszczęta ze strony ekonomistów. Jeżeli polemikę tę uwolnid od jej w 

wielkiej mierze niedorzecznej40 formy, to można ją ująd w następujących 

punktach: 

Po pierwsze: Sama praca posiada wartośd wymienną i różne prace mają różną 

wartośd wymienną. Błędnym kołem jest robienie z wartości wymiennej miernika 

wartości wymiennej, bo służąca za miernik wartośd wymienna sama znów 

potrzebuje miernika. Ten zarzut sprowadza się do zagadnienia: przy danym 
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 Ironiczna nazwa nadana projektowi angielskiego socjalisty Owena, zmierzającemu do rozwiązania kwestii bezrobotnych 
podczas kryzysu 1816/1817; Owen proponował utworzenie osiedli, które miały byd symetrycznie podzielone na paralelogramy 
(równoległoboki). — Red. przekł. polsk. 
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 33 Sismondi, „Etudes sur l'economie politique", t. II, Bruksela 1837. „Przeciwieostwo między wartością użytkową a wymienną 
jest tym, do czego handel sprowadził całą sprawę". Str. 161. 
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 Sismondi, tamże, str. 163—166 i nast. 
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 Najniedorzeczniejszej chyba w uwagach J. B. Saya do francuskiego przekładu Ricarda przez Constancio, a najbardziej 
pedantycznej i zarozumiałej w ostatnio wydanej „Theory of Exchange", Londyn 1858, napisanej przez pana Macleoda. 



czasie pracy, jako immanentnym mierniku wartości wymiennej, rozwinąd na tej 

podstawie kwestię płacy roboczej. Odpowiedź na to daje nauka o pracy 

najemnej. 

Po drugie: Jeżeli wartośd wymienna produktu jest równa zawartemu w nim 

czasowi pracy, to wartośd wymienna jednego dnia pracy równa się produktowi 

tego dnia pracy. Czyli płaca robocza musi byd równa produktowi pracy41. Lecz w 

rzeczywistości rzecz przedstawia się odwrotnie. Ergo. Ten zarzut sprowadza się 

do zagadnienia: w jaki sposób produkcja oparta na wartości wymiennej 

określonej tylko czasem pracy prowadzi do takiego wyniku, że wartośd 

wymienna pracy jest mniejsza niż wartośd wymienna jej produktu? Zagadnienie 

to rozwiązujemy przy rozpatrywaniu kapitału. 

Po trzecie: Cena rynkowa towarów spada poniżej lub podnosi się ponad ich 

wartośd wymienną wraz ze zmieniającym się stosunkiem popytu i podaży. A 

zatem wartośd wymienna towarów jest określona przez stosunek popy ki i 

podaży, a nie przez zawarty w nich czas pracy. W tym osobliwym wniosku stawia 

się w gruncie rzeczy tylko pytanie, w jaki sposób na podstawie wartości 

wymiennej kształtuje się odmienna od niej cena rynkowa, albo raczej, w jaki 

sposób prawo wartości wymiennej urzeczywistnia się tylko w swym własnym 

przeciwieostwie. Zagadnienie to znajduje rozwiązanie w nauce o konkurencji. 

Po czwarte: Sprzecznośd ostatnia i pozornie najbardziej uderzająca, jeżeli nie jest 

przedstawiona, jak to się zazwyczaj dzieje, w postaci dziwacznych przykładów: 

jeżeli wartośd wymienna jest niczym innym, jak zawartym w towarze czasem 

pracy, to jak mogą towary, które nie zawierają żadnej pracy, mied wartośd 

wymienną, albo innymi słowy, skąd się bierze wartośd wymienna samych sił 

przyrody? Zagadnienie to znajduje rozwiązanie w nauce o rencie gruntowej. 
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 Ten zarzut wysunięty przeciw Ricardo przez ekonomię burżuazyjną podjęli potem socjaliści. Zakładając teoretyczną trafnośd 
formuły, oskarżono praktykę o sprzecznośd z teorią i wezwano burżuazyjne społeczeostwo, aby wyciągnęło w praktyce rzekome 
konsekwencje z własnej zasady teoretycznej. Przynajmniej w ten sposób socjaliści angielscy zwrócili formułę wartości wymiennej 
Ricarda przeciw ekonomii politycznej. Panu Proudhonowi przypadło w udziale nie tylko uznad podstawową zasadę starego 
społeczeostwa za zasadę nowego, ale także ogłosid się za wynalazcę formuły, w której Ricardo ujął cały wynik klasycznej 
ekonomii angielskiej. Zostało dowiedzione, że nawet utopistyczna interpretacja formuły Ricarda w Anglii już przebrzmiała, gdy 
pan Proudhon „odkrył" ją po drugiej stronie Kanału. (Por. moją pracę: „Misere de la Philosophie etc." *„Nędza filozofii itd."], 
Paryż 1847, paragraf o la valeur constituee *wartości ukonstytuowanej+. *Str. 18 i nast.]) 



 

 

Rozdział drugi 

Pieniądz, czyli cyrkulacja prosta 

 

W debacie parlamentarnej nad ustawami bankowymi Sir Roberta Peela z lat 

1844 i 1845 Gladstone zauważył, że nawet miłośd nie uczyniła głupcami większej 

ilości ludzi niż mędrkowanie nad istotą pieniądza. Mówił o Brytyjczykach do 

Brytyjczyków. Natomiast Holendrzy, czyli ludzie, którzy wbrew wątpliwościom 

Petty'ego od dawna posiadali „niebiaoski talent" do spekulacji pieniężnych, 

nigdy nie zmarnowali swego talentu na spekulację na temat pieniądza. 

Główna trudnośd analizy pieniądza jest pokonana, gdy się zrozumiało jego 

pochodzenie z samego towaru. Przy takim założeniu idzie już tylko o to, aby 

ściśle ująd właściwe pieniądzowi określoności formy, co jest w pewnej mierze 

utrudnione, gdyż wszystkie stosunki burżuazyjne występują jako pozłocone lub 

posrebrzone, jako stosunki pieniężne i dlatego forma pieniężna wydaje się 

posiadad nieskooczenie wieloraką treśd, która jej samej jest obca. 

W dalszym badaniu należy mied na uwadze, że idzie tylko o te formy pieniądza, 

które wyrastają bezpośrednio z wymiany towarów, a nie o jego formy 

przynależne do wyższego szczebla procesu produkcji, jak np. pieniądz 

kredytowy. Dla uproszczenia przyjęto wszędzie złoto jako towar pieniężny. 

 

1. Miernik wartości 

Pierwszy proces cyrkulacji jest, rzec można, procesem teoretycznym, 

przygotowawczym do rzeczywistej cyrkulacji. Towary istniejące jako wartości 

użytkowe stwarzają sobie przede wszystkim formę, w której występują 

wzajemnie wobec siebie w sposób idealny jako wartości wymienne, jako 



określone ilości uprzedmiotowionego ogólnego czasu pracy. Jak widzieliśmy, 

pierwszy konieczny akt tego procesu polega na tym, że towary wyodrębniają 

spośród siebie pewien towar specyficzny, powiedzmy złoto, jako bezpośrednią 

materializację ogólnego czasu pracy, czyli ogólny ekwiwalent. Powródmy na 

chwilę do tej formy, w której towary przekształcają złoto w pieniądz. 

1 tona żelaza = 2 uncjom złota, 

1 kwarter pszenicy = 1 uncji złota, 

1 cetnar kawy = 1/4 uncji złota, 

1 cetnar potażu = 1/2 uncji złota, 

1 tona brazylijskiego drewna = 1/2 uncji złota, 

Y towaru = X uncji złota. 

W tym szeregu równao żelazo, pszenica, kawa, potaż itd. występują wzajemnie 

wobec siebie jako materializacja jednorodnej pracy, mianowicie pracy 

zmaterializowanej w złocie, w której całkowicie zanikła wszelka odrębnośd 

rzeczywistych prac przedstawionych w ich różnorodnych wartościach 

użytkowych. Jako wartośd są one identyczne — są materializacją tej samej pracy, 

czyli są tą samą materializacją pracy, złotem. Jako jednorodna materializacja tej 

samej pracy wykazują tylko jedną różnicę, ilościową, czyli występują jako 

wartości różnej wielkości, gdyż w ich wartościach użytkowych zawarty jest 

niejednakowy czas pracy. Będąc tymi poszczególnymi towarami, odnoszą się 

jednocześnie wzajemnie do siebie jako uprzedmiotowienie ogólnego czasu 

pracy, przez to, że odnoszą się do samego ogólnego czasu pracy jako do 

wyodrębnionego towaru, złota. Ten sam — mający charakter procesu — 

stosunek, w którym występują wzajemnie wobec siebie jako wartości 

wymienne, przedstawia zawarty w złocie czas pracy jako ogólny czas pracy, 

którego dana ilośd wyraża się w różnych ilościach żelaza, pszenicy, kawy itd., 

słowem, w wartościach użytkowych wszystkich towarów, czyli rozwija się 

bezpośrednio w nieskooczonym szeregu ekwiwalentów towarowych. Przez to, 

że towary wszechstronnie wyrażają w złocie swe wartości wymienne, złoto 

wyraża swoją wartośd wymienną bezpośrednio we wszystkich towarach. Przez 



to, że towary nadają sobie samym wzajemnie formę wartości wymiennej, nadają 

one zło tu formę ogólnego ekwiwalentu, czyli pieniądza. 

Ponieważ wszystkie towary mierzą w złocie swoje wartości wymienne w tym 

stosunku, w jakim określona ilośd złota i określona ilośd towaru zawierają 

jednakowy czas pracy, złoto staje się miernikiem wartości, i początkowo tylko 

dzięki temu przeznaczeniu — jako miernik wartości, który mierzy swoją własną 

wartośd bezpośrednio w całym kręgu ekwiwalentów towarowych — złoto staje 

się ogólnym ekwiwalentem, czyli pieniądzem. Z drugiej strony wartośd 

wymienna wszystkich towarów wyraża się teraz w złocie. Należy w tym 

wyrażeniu rozróżnid moment ilościowy i moment jakościowy. Wartośd 

wymienna towaru istnieje jako materializacja tego samego jednorodnego czasu 

pracy; wielkośd wartości towaru jest przedstawiona wyczerpująco, gdyż w tym 

samym stosunku, w jakim towary przyrównane są do złota, są przyrównane 

wzajemnie do siebie. Z jednej strony występuje ogólny charakter zawartego w 

nich czasu pracy, z drugiej zaś jego ilośd w swoim złotym ekwiwalencie. Wartośd 

wymienna towarów, wyrażona w ten sposób jako ogólna ekwiwalentnośd i 

zarazem jako stopieo tej ekwiwalentności w jednym specyficznym towarze, czyli 

w jedynym tylko przyrównaniu towarów do specyficznego towaru, jest ceną. 

Cena jest przeobrażoną formą, w której wartośd wymienna towarów występuje 

w procesie cyrkulacji. 

A więc przez ten sam proces, w którym towary przedstawiają swoje wartości 

jako ceny w złocie, przedstawiają one złoto jako miernik wartości, a zatem jako 

pieniądz. Gdyby towary wszechstronnie mierzyły swe wartości w srebrze, 

pszenicy lub miedzi, a więc przedstawiały je jako ceny w srebrze, pszenicy lub 

miedzi, srebro, pszenica lub miedź stałyby się miernikiem wartości, a tym 

samym ogólnym ekwiwalentem. Aby wystąpid w cyrkulacji jako ceny, towary 

muszą przed cyrkulacją byd wartościami wymiennymi. Złoto staje się miernikiem 

wartości tylko dlatego, że wszystkie towary mierzą nim swoją wartośd 

wymienną. Wszechstronnośd tego rozwijającego się stosunku, z której jedynie 

wypływa charakter złota jako miernika, zakłada jednak, że każdy poszczególny 

towar mierzy się złotem odpowiednio do czasu pracy zawartego w nich obu, że 

więc rzeczywistą miarą towaru i złota jest sama praca, albo też, że towar i złoto 



drogą bezpośredniego handlu zamiennego są przyrównane jako wartości 

wymienne. Kwestia, w jaki sposób to przyrównanie praktycznie się odbywa, nie 

może byd roztrząsana w sferze cyrkulacji prostej. Tyle jednak jest jasne, że w 

krajach wytwarzających złoto i srebro określony czas pracy wciela się 

bezpośrednio w określoną ilośd złota d srebra, podczas gdy w krajach, które nie 

wytwarzają złota i srebra, ten sam wynik jest osiągany drogą okólną, przez 

bezpośrednią lub pośrednią wymianę towarów krajowych, tzn. określonej części 

narodowej przeciętnej pracy, za określoną ilośd zmaterializowanego w złocie i 

srebrze czasu pracy krajów posiadających kopalnie. Aby móc służyd jako miernik 

wartości, złoto musi byd w miarę możności wartością zdolną do zmian, gdyż 

może się ono stad ekwiwalentem innych towarów tylko jako materializacja czasu 

pracy, tymczasem w miarę zmian sił produkcyjnych realnej pracy ten sam czas 

pracy urzeczywistnia się w nierównych ilościach tych samych wartości 

użytkowych. Jak przy przedstawieniu wartości wymiennej każdego towaru w 

wartości użytkowej innego towaru, tak samo przy ocenie wszystkich towarów w 

złocie zakłada się tylko, że złoto reprezentuje w danym momencie daną ilośd 

czasu pracy. W zastosowaniu do zmiany jego wartości obowiązuje poprzednio 

rozwinięte prawo wartości wymiennych. Jeżeli wartośd wymienna towarów 

pozostaje niezmieniona, ogólny wzrost ich cen w złocie jest możliwy tylko 

wtedy, gdy spada wartośd wymienna złota. Jeżeli wartośd wymienna złota 

pozostaje niezmieniona, ogólny wzrost cen w złocie jest możliwy tylko wtedy, 

gdy wzrastają wartości wymienne wszystkich towarów. Odwrotnie dzieje się w 

przypadku ogólnego spadku cen towarów. Jeżeli wartośd uncji złota spada lub 

wzrasta z powodu zmiany czasu pracy potrzebnego do produkcji złota, to spada 

lub wzrasta równomiernie dla wszystkich innych towarów, przedstawia więc, jak 

poprzednio, wobec wszystkich towarów czas pracy o danej wielkości. Te same 

wartości wymienne są obecnie mierzone w większych lub mniejszych niż 

poprzednio ilościach złota, ale są oceniane w stosunku do wielkości ich wartości, 

a więc zachowują ten sam wzajemny stosunek wartości. Stosunek 2:4:8 

pozostaje taki sam jak 1:2:4 lub 4 : 8 : 16. Zmieniona ilośd złota, którą są 

mierzone wartości wymienne przy zmieniającej się wartości złota, tak samo nie 

jest przeszkodą dla funkcjonowania złota jako miernika wartości, jak 15 razy 

mniejsza wartośd srebra w stosunku do złota nie przeszkadza, aby srebro 



wypierało złoto z tej funkcji. Ponieważ czas pracy jest miernikiem między złotem 

a towarami, złoto zaś o tyle tylko staje się miernikiem wartości, o ile wszystkie 

towary są w nim mierzone, to jest tylko złudzeniem procesu cyrkulacji, jakoby 

pieniądz czynił towary współmiernymi42. Przeciwnie — współ-miernośd towarów 

jako uprzedmiotowionego czasu pracy czyni złoto pieniądzem. 

Realną postacią, w jakiej towary wchodzą do procesu wymiany, jest postad ich 

wartości użytkowych. Rzeczywistym ogólnym ekwiwalentem mają się one stad 

dopiero przez ich zbycie. Określenie ich cen jest tylko ich idealną przemianą w 

ogólny ekwiwalent, przyrównaniem ich do złota, które dopiero ma byd 

zrealizowane. Ale że towary w swych cenach przeobrażane są w złoto tylko 

idealnie, czyli w złoto tylko wyobrażone, a ich byt pieniężny nie jest jeszcze w 

rzeczywistości odłączony od ich bytu realnego, przeto złoto zostało 

przekształcone dopiero w pieniądz idealny, jest dopiero miernikiem wartości, a 

określone ilości złota funkcjonują w rzeczywistości tylko jako nazwy określonych 

ilości czasu pracy. Od określanego sposobu, w jaki towary wzajemnie prezentują 

sobie swą własną wartośd wymienną, zależy w każdym wypadku określonośd 

formy, w jakiej złoto krystalizuje się jako pieniądz. 

Towary występują teraz wobec siebie jako istoty o podwójnym bycie, realnie — 

jako wartości użytkowe, idealnie — jako wartości wymienne. Dwoistą formę 

zawartej w nich pracy prezentują sobie teraz wzajemnie w ten sposób, że 

szczególna realna praca istnieje rzeczywiście jako ich wartośd użytkowa, podczas 

gdy ogólny abstrakcyjny czas pracy otrzymuje w ich cenie byt wyobrażony, w 

którym stanowią one jednorodną i tylko ilościowo różną materializację tej samej 

substancji wartości. 
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 Arystoteles rozumie wprawdzie, że wartośd wymienna towarów stanowi założenie cen towarów: „że... wymiana istniała, zanim 
istniał pieniądz, to jest jasne; nie ma bowiem różnicy, czy dajemy za dom pięd łóż, czy też ilośd pieniędzy, jaką te pięd łóż są 
warte". Z drugiej strony, ponieważ towary dopiero w cenie posiadają wzajemnie dla siebie postad wartości wymiennej, przeto 
jego zdaniem stają się one współmierne dzięki pieniądzowi. „Wszystko musi mied cenę; gdyż w ten sposób zawsze będzie istnied 
wymiana, a przeto i społeczeostwo. Jakoż pieniądz, na podobieostwo miary, czyni rzeczy współmiernymi, aby je potem pomiędzy 
sobą przyrównad. Nie ma bowiem społeczeostwa bez wymiany, a wymiana nie może istnied bez równości, równośd zaś bez 
współmierności". Nie jest dla niego tajemnicą, że te różnorodne, mierzone pieniądzem rzeczy są wielkościami zgoła 
niewspółmiernymi. Poszukuje on jedności towarów jako wartości wymiennych, której jako starożytny Grek nie mógł znaleźd. 
Znajduje takie wyjście z kłopotu, że rzeczy same przez się niewspółmierne czyni współmiernymi poprzez pieniądz, o ile jest to 
niezbędne dla potrzeb praktycznych. „Wprawdzie nie jest to w istocie możliwe, aby rzeczy tak różnorodne stały się 
współmiernymi, ale dla potrzeby praktycznej dzieje się tak". (Arystoteles, „Ethica Nicomachaea", ks. V, rozdz. 8, wyd. Bekkeri, 
Oxonii 1837. [Opera, t. IX, str. 99 i nast.]) 



Różnica między wartością wymienną a ceną występuje z jednej strony jako tylko 

nominalna; jak mówi Adam Smith, praca jest realną, a pieniądz nominalną ceną 

towarów. Zamiast oceniad 1 kwarter pszenicy w 30 dniach pracy, ocenia się go 

teraz w 1 uncji złota, jeżeli jedna uncja złota jest produktem 30 dni pracy. Z 

drugiej strony różnica ta tak dalece nie jest zwykłą tylko różnicą nazw, że 

przeciwnie, koncentrują się w niej wszystkie burze, które grożą towarowi w 

rzeczywistym procesie cyrkulacji. 30 dni pracy są zawarte w kwarterze pszenicy, 

toteż nie trzeba go dopiero wyrażad w czasie pracy. Lecz złoto jest towarem 

różnym od pszenicy i tylko w cyrkulacji może się okazad, czy kwarter pszenicy 

rzeczywiście stanie się uncją złota, jak to jest antycypowane w jego cenie. Zależy 

to od tego, czy okaże się on lub nie okaże wartością użytkową, czy zawarta w 

nim ilośd czasu pracy okaże się lub nie okaże ilością czasu pracy uznaną przez 

społeczeostwo za koniecznie potrzebną do wytworzenia kwarteru pszenicy. 

Towar jako taki jest wartością wymienną, posiada cenę. W tej różnicy między 

wartością wymienną a ceną ujawnia się fakt, że zawarta w towarze szczególna 

indywidualna praca musi byd dopiero poprzez proces zbycia przedstawiona jako 

swoje przeciwieostwo, jako wyzuta z. osobowości, abstrakcyjnie ogólna i tylko w 

tej formie społeczna praca, tzn. jako pieniądz. To, czy praca jest zdolna do 

takiego przedstawienia czy nie, wydaje się rzeczą przypadku. Jakkolwiek więc 

wartośd wymienna towaru uzyskuje w cenie byt tylko idealnie od towaru 

odmienny, a dwoisty byt zawartej w nim pracy istnieje dopiero jako różnorodny 

sposób przejawiania się, jakkolwiek więc z drugiej strony materializacja 

ogólnego czasu pracy, złoto, występuje wobec rzeczywistego towaru dopiero 

jako wyobrażony miernik wartości — to jednak w bycie wartości wymiennej jako 

ceny lub złota jako miernika wartości zawarta jest w sposób utajony koniecznośd 

zbycia towaru za brzęczące złoto i możliwośd niezbycia go, słowem, cała ta 

sprzecznośd, która wypływa stąd, że produkt jest towarem, czyli że szczególna 

praca prywatnej jednostki, aby uzyskad społeczny walor, musi byd 

przedstawiona jako bezpośrednie jej przeciwieostwo, jako praca abstrakcyjnie 

ogólna. Utopiści, którzy chcą towaru, ale nie chcą pieniądza, chcą produkcji 

opartej na prywatnej wymianie, ale bez koniecznych warunków tej produkcji, są 

więc konsekwentni, gdy „unicestwiają" pieniądz nie dopiero w jego uchwytnej 



postaci, lecz już w jego nieuchwytnej i ułudnej formie miernika wartości. W 

niewidzialnym mierniku wartości czai się twardy pieniądz. 

Jeżeli mamy do czynienia z procesem, w którym złoto stało się miernikiem 

wartości, a wartośd wymienna ceną, wtedy wszystkie towary są w swoich 

cenach tylko wyobrażonymi ilościami złota różnej wielkości. Jako takie różne 

ilości tej samej rzeczy, złota, są one sobie równe, porównywają się i mierzą 

pomiędzy sobą i w ten sposób wytwarza się techniczna koniecznośd odniesienia 

ich do ustalonej ilości złota jako jednostki miary, takiej jednostki miary, która się 

przekształca następnie w skalę przez to, że się dzieli na ułamkowe części, które z 

kolei dzielą się znów na ułamkowe części43. Lecz ilości złota jako takie są 

mierzone ich wagą. Skala jest więc już gotowa w powszechnych miarach wagi 

kruszców, które przeto w każdej cyrkulacji kruszcowej służą pierwotnie także 

jako skala cen. Skoro towary odnoszą się do siebie już nie jako wartości 

wymienne mierzalne czasem pracy, lecz jako jednoimienne wielkości mierzone 

w złocie, złoto przekształca się z miernika wartości w skalą cen. Porównanie 

między sobą cen towarów jako różnych ilości złota krystalizuje się w ten sposób 

w znakach wpisywanych w wyobrażoną ilośd złota i reprezentujących złoto jako 

skalę podzieloną na ułamkowe części. Złoto jako miernik wartości i skala cen 

posiada zupełnie różne określoności formy, a pomieszanie jednej z drugą 

zrodziło najbardziej dziwaczne teorie. Miernikiem wartości jest złoto jako 

uprzedmiotowiony czas pracy, skalą cen — jako określona waga kruszcu. 

Miernikiem wartości staje się złoto dzięki temu, że jako wartośd wymienna 

odniesione jest do towarów jako wartości wymiennych — w skali cen określona 

ilośd złota służy za jednostkę dla innych ilości złota. Miernikiem wartości jest 

złoto dlatego, że wartośd jego jest zmienna — skalą cen dlatego, że jest 

utrwalone jako niezmienna jednostka wagi. Tutaj, podobnie jak przy wszelkich 

oznaczeniach miary jednoimiennych wielkości, rozstrzyga trwałośd i określonośd 

stosunków miar. Koniecznośd ustalenia pewnej ilości złota jako jednostki miary, 

a ułamkowych części, na które się ona dzieli, jako poddziałów tej jednostki, 

Brodziła wyobrażenie, jakoby określona ilośd złota, posiadająca oczywiście 
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 Tę osobliwośd, że uncja złota w Anglii, jako jednostka miary pieniądza, nie jest podzielona na odpowiednią liczbę ułamkowych 
części, tłumaczy się, jak następuje: „Nasz system pieniężny był początkowo przystosowany tylko do używania srebra — dlatego 
uncja srebra może byd zawsze podzielona na odpowiednią ilośd monet; ale że złoto dopiero w czasach późniejszych zostało 
wprowadzone do systemu pieniężnego, przystosowanego wyłącznie do srebra, przeto z uncji złota nie może byd wybita 
odpowiednia ilośd monet". (Maclaren, „History of the Currency", str. 16, Londyn 1858.) 



zmienną wartośd, znajdowała się w trwałym stosunku wartości do wartości 

wymiennych towarów, przy czym przeoczono tylko, że wartości wymienne 

towarów przeobrażają się w ceny, w ilości złota, zanim jeszcze złoto rozwinęło 

się jako skala cen. Niezależnie od zmian wartości złota, różne ilości złota odnoszą 

się do siebie stale w tym samym stosunku wartości. Gdyby wartośd złota spadła 

o 1000 procent, 12 uncji złota posiadałoby nadal 12-krotnie większą wartośd niż 

jedna uncja złota, a przy cenach idzie tylko o wzajemny stosunek różnych ilości 

złota. Ponieważ z drugiej strony uncja złota ze spadkiem lub wzrostem swej 

wartości nie zmienia bynajmniej swej wagi, nie zmienia się również waga jej 

ułamkowych części i w ten sposób złoto służy stale jako niezmienna skala cen, 

niezależnie od zmian jego wartości44. 

Historyczny proces, który wyjaśnimy później naturą cyrkulacji kruszcowej, 

sprawił, że zachowano tę samą nazwę wagową dla nieustannie się zmieniającej i 

zmniejszającej wagi kruszców szlachetnych w ich funkcji skali cen. I tak funt 

angielski oznacza mniej niż jedną trzecią swej pierwotnej wagi, a funt szkocki 

przed unią *Szkocji z Anglią — Red. przekł. polsk.+ już tylko 1/36, francuski livre 

1/74, hiszpaoski maravedi mniej niż 1/1000, portugalski re jeszcze o wiele 

mniejszą proporcję. W ten sposób pieniężne nazwy wagi kruszcu oddzielały się 

w przebiegu historycznym od powszechnych nazw ich wagi45. Ponieważ 

określenie jednostki miary, jej ułamkowych części oraz ich nazw jest z jednej 

strony czysto umowne, z drugiej zaś strony winno posiadad w cyrkulacji 

charakter powszechny i konieczny, musiało się ono stad określeniem 

ustawowym. Ta czysto formalna operacja przypadła więc w udziale rządom46. 
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 „Pieniądz może nieustannie zmieniad wartośd, a mimo to jest równie dobrze miernikiem wartości, jak gdyby jego wartośd 
pozostawała całkowicie bez zmiany. Przypuśdmy np., że wartośd jego się zmniejszyła. Przed tym zmniejszeniem się za jedną 
gwineę można by było kupid trzy buszle pszenicy, czyli pracę 6 dni; później można by kupid tylko 2 buszle pszenicy, czyli pracę 4 
dni. W obydwu wypadkach, przy danym stosunku pszenicy i pracy do pieniądza, ich wzajemny stosunek da się określid — innymi 
słowy, możemy ustalid, że jeden buszel pszenicy jest wart 2 dni pracy. Oto wszystko, co zawiera mierzenie wartości, które po 
spadku wartości odbywa się tak samo jak poprzednio. Wyróżnienie pewnej rzeczy jako miernika wartości jest całkowicie 
niezależne od zmienności jej własnej wartości". (Bailey, „Money and its Vicissitudes", Londyn 1837, str. 9, 10.) 
45

 „Rodzaje pieniądza, których nazwy są dziś już tylko idealne, należą u wszystkich ludów do najdawniejszych; wszystkie one 
niegdyś były realne" (to ostatnie w takim zakresie niesłuszne), „i właśnie dlatego, że były realne, liczenie odbywało się przy ich 
pomocy". (Galiani, „Della Moneta", tamże str. 153.) 
46

 Romantyczny A. Muller powiada: „Według naszych wyobrażeo każdy niezależny monarcha ma prawo mianowania pieniądza 
kruszcowego i nadawania mu społecznej wartości nominalnej, rangi, stanowiska i tytułu". (A. H. Muller, „Die Elemente der 
Staatskunst", Berlin 1809, str. 288, t. II.) Co się tyczy tytułu, to pan radca dworu ma rację; zapomina tylko o treści. Jak bałamutne 
były jego „wyobrażenia", okazuje się np. w następującym urywku: „Dla każdego jest jasne, jak wiele zależy od trafnego określenia 
ceny monet, zwłaszcza w takim kraju jak Anglia, gdzie rząd ze wspaniałomyślnym liberalizmem bije monety bezpłatnie (pan 
Muller wierzy, zdaje się, że personel rządu angielskiego pokrywa koszty mennicze z własnej kieszeni), nie biorąc żadnej opłaty 
menniczej itd., a więc, gdyby rząd ustalił monetarną cenę złota na poziomie znacznie wyższym od ceny rynkowej, gdyby zamiast 



Określony kruszec, służący za materiał pieniężny, był dany przez warunki 

społeczne. Ustawowa skala cen jest oczywiście różna w różnych krajach. W 

Anglii np. uncja jako waga kruszcu dzieli się na pennyweights, grains i carats 

troy, lecz uncja złota jako jednostka miary pieniądza dzieli się na 3 i 7/8 

suwerena, suweren na 20 szylingów, szyling na 12 pensów, tak że 100 funtów 

22-karatowego złota (1200 uncji) równa się 4 672 suwerenom i 10 szylingom. 

Natomiast na rynku światowym, na którym znikają granice krajów, znikają znów 

te narodowe charakteryzacje miar pieniężnych, ustępując miejsca powszechnym 

miarom wagi kruszców. 

Cena towaru, czyli ilośd złota, w którą on został idealnie przeobrażony, wyraża 

się więc obecnie w pieniężnych nazwach skali pieniądza. Zamiast więc mówid, że 

kwarter pszenicy równa się jednej uncji złota, powiedziano by w Anglii, że równa 

się on 3 funtom szterlingom 17 szylingom i 1072 pensom. W ten sposób 

wszystkie ceny wyrażają się jednoimiennie. Swoista forma, jaką towary nadają 

swej wartości wymiennej, jest przeobrażona w nazwy pieniężne, w których 

towary mówią sobie wzajemnie, ile są warte. Pieniądz ze swej strony staje się 

pieniądzem, rachunkowym47. 

Przemiana towaru w pieniądz rachunkowy, dokonana w głowie, na papierze, w 

mowie, odbywa się zawsze, gdy tylko jakiś rodzaj bogactwa jest ujmowany z 

punktu widzenia wartości wymiennej48. Do tej przemiany jest potrzebny 

materiał złoty, ale tylko jako materiał wyobrażony. Aby ocenid wartośd 1000 bel 

bawełny w określonej ilości uncyj złota, a tę ilośd uncyj z kolei wyrazid w 

nazwach rachunkowych uncji, w funtach szterlingach, szylingach, pensach, nie 

                                                                                                                                                                                                                  
płacid za uncję złota jak dziś 3 funty szterl. 17 szylingów 10ł/2 pensa, ustalił cenę uncji złota na 3 funty 19 szylingów, wszystkie 
pieniądze popłynęłyby do mennicy, otrzymane tam srebro wymieniono by na rynku na taosze tutaj złoto, które zanoszono by 
znów do mennicy, i w całym systemie monetarnym nastałby nieporządek" (str. 280, 281, tamże). Aby utrzymad porządek w 
angielskiej mennicy, Muller wprowadza „nieporządek" u siebie. Podczas gdy szyling i pens są po prostu tylko nazwami, 
reprezentowanymi przez srebrne i miedziane znaki nazwami określonych części jednej uncji złota, Muller wmawia sobie, że uncja 
złota jest oceniana w złocie, w srebrze i miedzi uszczęśliwiając w ten sposób Anglików potrójną standard of value *potrójną 
walutą+. Co prawda, srebro jako miara pieniężna obok złota zostało formalnie skasowane dopiero w r. 1816, przez 56 George III. 
c. 68 *Oznacza to: 68 ustawa z 56 roku rządów Jerzego III. — Red.+. W istocie rzeczy było ono już skasowane ustawowo w roku 
1734 przez 14 George II. c. 42 *42 ustawa z 14 roku rządów Jerzego II. — Red.+, a jeszcze znacznie wcześniej przez praktykę. Dwie 
okoliczności uczyniły A. Mullera specjalnie zdolnym do tzw. wyższego pojmowania ekonomii politycznej. Z jednej strony jego 
gruntowna nieznajomośd faktów ekonomicznych, z drugiej — jego czysto dyletancki, marzycielski stosunek do filozofii. 
47

 Gdy zapytano Anacharsisa, po co Hellenom potrzebny jest pieniądz, odpowiedział: «do liczenia»". (Athenaeus, 
„Deipnosophistai", ks. IV, 49, t. 2 *str. 120+. Wyd. Schweighausera 1802.) 
48

 G. Garnierowi, jednemu z wcześniejszych francuskich tłumaczy Adama Smitha, przyszedł do głowy osobliwy pomysł ustalenia 
stosunku między używaniem pieniądza rachunkowego a używaniem rzeczywistego pieniądza. Stosunek wynosi 10 do 1. (G. 
Garnier, „Histoire de la monnaie depuis les temps de la plus haute antiquite etc", t. I, str. 78.) 



trzeba nawet atomu rzeczywistego złota. I tak w Szkocji przed ustawą bankową 

Sir Roberta Peela z roku 1845 nie było w obiegu ani jednej uncji złota, chociaż 

uncja złota, wyrażona mianowicie w angielskiej skali rachunkowej w 3 f. szterl. 

17 szylingach 10 i 1/2 pensach, służyła za ustawową miarę cen. Tak srebro służy 

jako miara cen w wymianie towarowej między Syberią a Chinami, jakkolwiek 

handel ten jest w rzeczywistości zwykłym handlem zamiennym. Jest przeto 

obojętne dla pieniądza jako pieniądza rachunkowego, czy to sama jego 

jednostka miary czy też jej ułamki są rzeczywiście wybijane z metalu, czy nie. W 

Anglii za czasów Wilhelma Zdobywcy 1 f. szterl., wówczas 1 funt czystego srebra, 

oraz szyling, 1/20 funta, istniały tylko jako pieniądz rachunkowy, gdy pens, 

1/240 funta srebra, był największą istniejącą monetą srebrną. Odwrotnie, w 

dzisiejszej Anglii nie istnieją szylingi i pensy, chod są ustawowymi nazwami 

rachunkowymi określonych części jednej uncji złota. Pieniądz jako pieniądz 

rachunkowy może w ogóle istnied tylko idealnie, podczas gdy pieniądz 

rzeczywiście istniejący jest bity według zupełnie innej skali. I tak w wielu 

angielskich koloniach w Ameryce Północnej cyrkulujący pieniądz składał się 

jeszcze długo w XVIII stuleciu z monet hiszpaoskich i portugalskich, gdy pieniądz 

rachunkowy był wszędzie ten sam, co w Anglii49. 

Ponieważ złoto jako skala cen występuje pod tymi samymi nazwami 

rachunkowymi, co ceny towarów, a więc np. zarówno uncja złota, jak tona 

żelaza wyrażana jest w 3 f. szt. 17 szylingach i 1072 pensach, przeto nazwano te 

jego rachunkowe nazwy jego ceną monetarną. Z tego powstało dziwaczne 

wyobrażenie, jakoby złoto było oceniane w jego własnym materiale i jakoby w 

odróżnieniu od wszystkich innych towarów otrzymywało od paostwa stalą cenę. 

Ustalenie nazw rachunkowych dla określonych części wagowych złota wzdęto za 

ustalenie wartości tychże50. Tam, gdzie złoto służy jako element określania cen, 

a więc jako pieniądz rachunkowy, nie tylko nie posiada stałej ceny, lecz w ogóle 

nie posiada ceny. Aby złoto mogło posiadad cenę, tzn. wyrażad się w jakimś 
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 Akt wydany w Marylandzie w roku 1723 czyniący tytoo ustawową monetą, lecz z wyrażeniem jego wartości w angielskim 
pieniądzu złotym, mianowicie jeden pens za funt tytoniu, przypomina leges barbarorum, gdzie, odwrotnie, określone sumy 
pieniężne zrównywano z wołami, krowami itd. W tym wypadku rzeczywistym materiałem pieniądza rachunkowego nie było złoto 
ani srebro, tylko wół i krowa. 
50

 Tak na przykład w „Familiar words" pana Davida Urquharta czytamy: „Wartośd złota musi byd mierzona sama sobą: w jakiż to 
sposób jakiś materiał może byd miarą swej własnej wartości w innych rzeczach? Wartośd złota musi byd ustalona przy pomocy 
jego własnej wagi, przy fałszywym nazwaniu tej wagi, i w ten sposób uncja złota musi byd warta tyle a tyle funtów i ułamków 
funta. Lecz jest to sfałszowanie miary, a nie ustalenie skali". [Londyn 1856, str. 104 i nast.] 



specyficznym towarze jako ogólny ekwiwalent, ów towar musiałby grad w 

procesie cyrkulacji tę sarną wyjątkową rolę, co złoto. Lecz dwa towary, 

wyłączające wszelkie inne towary, wyłączają się wzajemnie. Gdzie więc złoto i 

srebro istnieją obok siebie ustawowo jako pieniądz, tan. jako miernik wartości, 

stale były czynione daremne próby potraktowania ich jako jedną i tą samą 

substancję. Zakładając, że ten sam czas pracy uprzedmiotawia się niezmiennie w 

tej samej proporcji srebra i złota, zakłada się faktycznie, że srebro i złoto są tą 

samą substancją, a srebro, ten mniej wartościowy kruszec, stanowi niezmienny 

ułamek złota. Od panowania Edwarda III do czasów Jerzego II historia 

angielskiego systemu pieniężnego przebiega w nieprzerwanym szeregu zakłóceo 

wynikających z kolizji między ustawowym ustaleniem stosunku wartości złota i 

srebra a rzeczywistymi wahaniami ich wartości. Raz oceniano za wysoko złoto, 

innym razem srebro. Kruszec oceniany za nisko był wycofywany z cyrkulacji, 

przetapiany i wywożony za granicę. Wtedy znów zmieniano ustawowo stosunek 

wartości obu kruszców, ale wkrótce nowa wartośd nominalna popadała w ten 

sam konflikt z rzeczywistym stosunkiem wartości, co poprzednia. W naszych 

czasach bardzo słaby i przejściowy spadek wartości złota w stosunku do srebra, 

wywołany popytem na srebro ze strony Indii i Chin, spowodował we Francji w 

ogromnych rozmiarach to samo zjawisko — wywóz srebra i wyparcie go z 

cyrkulacji przez złoto. W latach 1855, 1856 i 1857 we Francji nadwyżka przywozu 

złota nad jego wywozem wynosiła 41 580 000 f. szt., gdy nadwyżka wywozu 

srebra nad jego przywozem wynosiła 14 704 000 funt. szt. Jakoż w krajach takich 

jak Francja, gdzie oba kruszce są ustawowo miernikami wartości i oba muszą byd 

przyjmowane przy płatnościach, przy czym każdy może dowolnie płacid w 

jednym lub w drugim, kruszec, którego wartośd wzrasta, wykazuje ażio, mierząc 

swą cenę, jak każdy inny towar, w kruszcu ocenionym za wysoko, podczas gdy 

tylko ten ostatni służy jako miernik wartości. Całe doświadczenie historyczne na 

tym polu sprowadza się po prostu do tego, że tam, gdzie dwa towary spełniają 

ustawowo funkcję miernika wartości, faktycznie zawsze tylko jeden utrzymuje 

się w tej roli51. 
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 „Pieniądz jako miara stosowana w handlu powinien by, jak wszelka inna miara, zachowywad możliwie największą stałośd. To 
jest niemożliwe, gdy wasz pieniądz składa się z dwóch kruszców, których stosunek wartości nieustannie się zmienia". (John 
Locke, „Some Considerations on the Lowering of Interest etc", 1691; str. 65 w jego „Works", wyd. 7, Londyn 1768, t. II.) 



B. Teorie jednostki miary pieniądza. 

Okolicznośd, że towary jako ceny tylko idealnie przeobrażają się w złoto, a 

wobec tego złoto tylko idealnie przeobraża się w pieniądz, spowodowała 

powstanie nauki o idealnej jednostce miary pieniądza. Ponieważ przy określaniu 

cen funkcjonuje tylko wyobrażone złoto lub srebro, złoto i srebro tylko jako 

pieniądz rachunkowy, twierdzono, że nazwy funt, szyling, pens, talar, frank itd. 

nie oznaczają części wagowych złota lub srebra, lub w jakiś inny sposób 

uprzedmiotowionej pracy, lecę przeciwnie — idealne atomy wartości. Gdyby 

więc np. wzrosła wartośd uncji srebra, uncja zawierałaby więcej takich atomów, 

musiałaby więc byd obliczana i bita w większej ilości szylingów. Doktryna ta, 

która ponownie wypłynęła podczas ostatniego kryzysu handlowego w Anglii i 

była nawet reprezentowana w parlamencie w dwóch specjalnych raportach, 

załączonych do sprawozdania Komitetu Bankowego, obradującego w r. 1858, 

pochodzi z kooca XVII wieku. W chwili objęcia rządów przez Wilhelma III cena 

monetarna jednej uncji srebra wynosiła w Anglii 5 szylingów 2 pensy, czyli 1/62 

uncji srebra stała się pensem, a 12 takich pensów nazwano szylingiem. 

Odpowiednio do tej skali, ze srebra wagi np. 6 uncji wybijano 31 monet zwanych 

szylingami. Ale cena rynkowa uncji srebra podniosła się ponad swą ceną 

monetarną z 5 szylingów 2 pensów do 6 szylingów 3 pensów, czyli, aby kupid 

uncję czystego srebra, trzeba było zapłacid 6 szylingów 3 pensy. W jaki sposób 

cena rynkowa uncji srebra mogła się podnieśd powyżej jej ceny monetarnej, 

jeżeli cena monetarna jest tylko rachunkową nazwą ułamkowych części uncji 

srebra? Zagadka rozwiązała się w prosty sposób. Z 5 600 000 funt. szt. 

cyrkulującego wówczas srebrnego pieniądza cztery miliony składały się z monet 

zużytych, startych i obciętych. Przy próbie okazało się, że 57 200 funt. szt. w 

srebrze, które powinny były ważyd 220 000 uncji, ważyły tylko 141 000 uncji. 

Mennica biła w dalszym ciągu według tej samej skali, ale faktycznie cyrkulujące 

lekkie szylingi przedstawiały mniejsze części ułamkowe uncji, niż to wskazywała 

ich nazwa. Wobec tego na rynku trzeba było za uncję czystego srebra płacid 

większą ilośd tych lżejszych szylingów. Kiedy skutkiem powstałych w ten sposób 

zaburzeo postanowiono powszechne przebicie monet, Lowndes, Secretary to 

the treasury *minister skarbu+, utrzymywał, że wartośd uncji srebra się 

podniosła, należy więc bid z niej w przyszłości 6 szylingów 3 pensy zamiast, jak 



dotychczas, 5 szylingów 2 pensy. Utrzymywał więc w istocie rzeczy, że skoro 

wartośd uncji wzrosła, obniżyła się wartośd jej ułamkowych części. Ale jego 

fałszywa teoria była tylko upiększeniem słusznego praktycznego celu. Długi 

paostwowe były zaciągnięte w szylingach lekkich, czyż miały byd spłacane w 

ciężkich? Zamiast powiedzied: spłacajcie cztery uncje srebra, gdy nominalnie 

otrzymaliście 5 uncji, ale faktycznie tylko 4 uncje, powiedział odwrotnie: 

spłacajcie nominalnie 5 uncji, ale zredukujcie ich zawartośd kruszcową do 4 uncji 

i nazwijcie szylingiem to, co dotychczas nazywaliście 4/5 szylinga. Lowndes 

trzymał się więc faktycznie zawartości kruszcowej, gdy w teorii trzymał się 

nazwy rachunkowej. Jego przeciwnicy, którzy się trzymali tylko nazw 

rachunkowych i dlatego głosili, że szyling o 25 do 30 procent za lekki jest 

identyczny z szylingiem o pełnej wadze, twierdzili odwrotnie, że się trzymają 

tylko zawartości kruszcowej. John Locke, który reprezentował nową burżuazję 

we wszelkich jej formach, przemysłowców przeciw klasie robotniczej i pauprom 

*biedakom+, kupców przeciw staroświeckim lichwiarzom, arystokratów 

finansowych przeciw paostwowym dłużnikom, i wskazywał nawet w specjalnym 

dziele, że mieszczaoski rozsądek jest normalnym ludzkim rozsądkiem, podjął 

również rękawicę przeciw Lowndesowi. John Locke zwyciężył i pieniądz 

pożyczony w gwineach zawierających 10 do 14 szylingów został spłacony w 

gwineach zawierających po 20 szylingów52. Sir James Steuart ujmuje ironicznie 

całą tę transakcję w następujący sposób: „Rząd zyskał znacznie na podatkach, 

wierzyciele na kapitale i procentach, a naród, jedyny oszukany, nie poznał się na 
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 Locke mówi m. in.: „Nazwijcie koroną to, co się przedtem nazywało pół koroną. Wartośd pozostaje nadal określona 
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przezeo zawartości srebra. Wrócimy do tej kwestii w bardziej ogólnej formie, w rozdziale o środku cyrkulacji *por. str. 79+. 
Nicholas Bar-bon w „A Discourse Concerning Coining the new money lighter, in answer to Mr. Lockes Considerations etc", 
Londyn 1696, usiłował bezskutecznie zwabid Locke'a na ten niebezpieczny teren. 



tym, gdyż jego standard (miernik jego własnej wartości) nie został obniżony53. 

Steuart sądził, że w miarę dalszego rozwoju handlu naród okaże się bardziej 

przebiegły. Mylił się. Mniej więcej 120 lat później powtórzyło się to samo qui pro 

quo [nieporozumienie]. 

Nic dziwnego, że biskup Berkeley, przedstawiciel mistycznego idealizmu w 

angielskiej filozofii, nadał nauce o idealnej jednostce miary pieniądza wersję 

teoretyczną, co omieszkał uczynid praktyczny „Secretary to the treasury". 

Zapytuje on: „Czy nazwy livre, funt szterling, korona itd. nie powinny byd 

traktowane tylko jako nazwy stosunku?" (mianowicie stosunku abstrakcyjnej 

wartości jako takiej). „Czy złoto, srebro lub papier są czymś więcej niż tylko 

biletami lub znakami do liczenia, zapisywania i kontrolowania go?" (stosunku 

wartości). „Czy władza dysponowania działalnością wytwórczą innych" (pracą 

społeczną) „nie jest bogactwem? I czy pieniądz jest faktycznie czymś innym niż 

żetonem albo znakiem służącym do przenoszenia lub rejestracji takiej władzy i 

czy jest bardzo ważne, z czego ten żeton jest zrobiony?"54 Tu mamy pomieszanie 

z jednej strony miernika wartości ze skalą cen, z drugiej strony złota lub srebra 

jako miernika i jako środka cyrkulacji. Skoro kruszce szlachetne mogą byd 

zastąpione w akcie cyrkulacji żetonami, Berkeley dochodzi do wniosku, iż żetony 

te ze swej strony nie przedstawiają nic, czyli przedstawiają tylko abstrakcyjne 

pojęcie wartości. 

Nauka o idealnej jednostce miary pieniądza jest u Sir Jamesa Steuarta rozwinięta 

tak całkowicie, że jego zwolennicy — zwolennicy nieświadomi, gdyż go nie znali 

— nie znajdują już ani nowego zwrotu, ani nawet nowego przykładu. „Pieniądz 

rachunkowy — mówi on — to nic innego, jak dowolna skala o równych 

częściach, wynaleziona do mierzenia względnej wartości rzeczy podlegających 

sprzedaży. Pieniądz rachunkowy jest czymś zupełnie różnym od pieniądza 

monetarnego (money coin), który jest ceną55 i mógłby istnied, nawet gdyby nie 

było na świecie substancji będącej proporcjonalnym ekwiwalentem dla 

wszystkich towarów,. Pieniądz rachunkowy spełnia tę samą usługę w stosunku 
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do wartości rzeczy, co stopnie, minuty, sekundy itd. dla kątów lub skale dla map 

geograficznych itd. We wszystkich tych wynalazkach za jednostkę przyjmuje się 

zawsze tę samą nazwę. Jak pożytecznośd wszystkich tych urządzeo ogranicza się 

po prostu do wskazywania proporcji — tak samo jest z jednostką pieniężną. Nie 

może więc ona pozostawad w niezmiennie określonej proporcji do jakiejś części 

wartości, tzn. nie może byd przytwierdzenia do jakiejś określonej ilości złota, 

srebra czy jakiegoś innego towaru. Jeżeli ta jednostka jest już określona, można 

drogą mnożenia dochodzid do największej wartości. Ponieważ wartośd lewarów 

zależy od ogólnego całokształtu wszystkich oddziałujących na nie okoliczności 

oraz kaprysów ludzkich, zmiany lej wartości należałoby rozpatrywad tylko na tle 

wzajemnego stosunku między towarami. Wszystko, co narusza i ul rudnia 

stwierdzenie zmian proporcji przy pomocy powszechnej, określonej i 

niezmiennej skali, musi szkodliwie oddziaływad na handel. Pieniądz jest tylko 

idealną skalą o równych częściach. Jeżeli pada pytanie, czym powinna byd 

jednostka miary wartości jednej takiej części, odpowiadam innym pytaniem: na 

czym polega normalna wielkośd stopnia, minuty, sekundy? Nie posiadają one 

takowej, ale gdy tylko jakaś częśd skali jest określona, wówczas zgodnie z naturą 

danej skali musi się dad określid odpowiednio cała jej reszta. Przykładami takiego 

idealnego pieniądza są: pieniądz bankowy w Amsterdamie i angielski pieniądz na 

wybrzeżu afrykaoskim"56. 

Steuart trzyma się po prostu przejawów pieniądza w cyrkulacji jako skali cen i 

pieniądza rachunkowego. Jeżeli różne towary są notowane w cennikach 

odpowiednio po 15 szylingów, 20 szylingów, 36 szylingów, to w rzeczywistości 

przy porównywaniu wielkości ich wartości nie interesuje mnie ani zawartośd 

srebra w szylingu, ani jego nazwa. Stosunki liczbowe 15, 20, 36 mówią teraz 

wszystko, a liczba 1 stała się jedyną jednostką miary. Czysto abstrakcyjnym 

wyrazem proporcji jest w ogóle, tylko sama abstrakcyjna proporcja liczb. Aby 

byd konsekwentnym, musiał przeto Steuart porzucid nie tylko złoto i srebro,, lecz 

również ich legalne imiona chrzestne. Ponieważ nie rozumie on przemiany 

miernika wartości w skalę cen, sądzi naturalnie, że określona ilośd złota, która 

służy za jednostkę miary, odnosi się jako miara nie do innych ilości złota, lecz do 

wartości jako takich. Ponieważ towary skutkiem przemiany ich wartości 
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wymiennych w ceny występują jako wielkości jednoimienne, neguje on jakośd 

miary, która czyni je jednoimiennymi, a że w tym porównaniu różnych ilości 

złota wielkośd ilości złota służąca za jednostkę miary jest umowna, zaprzecza on 

w ogóle konieczności jej ustalenia. Zamiast nazwad stopniem 1/360 częśd koła, 

może on nazwad stopniem 1/180 częśd; kąt prosty miałby wtedy 45 stopni 

zamiast 90 i odpowiednio kąty ostre i rozwarte. Niemniej miarą kąta pozostałaby 

nadal, po pierwsze, jakościowo określona figura matematyczna, koło, i po wtóre, 

ilościowo określony odcinek koła. Co się tyczy przykładów ekonomicznych 

Steuarta, to jednym z nich bije on sam w siebie, a drugim niczego nie dowodzi. 

Pieniądz bankowy w Amsterdamie był w rzeczywistości tylko nazwą rachunkową 

dla hiszpaoskich dublonów, które zachowywały swoją pełną żywą wagę dzięki 

gnuśnemu spoczywaniu w podziemiach bankowych, podczas gdy pracowita 

moneta zdawkowa schudła w twardym ścieraniu się ze światem zewnętrznym. 

Co się zaś tyczy afrykaoskich idealistów, musimy ich pozostawid własnemu 

losowi, dopóki krytyczni pisarze-podróżnicy nie podadzą nam o nich bliższych 

wiadomości57. Pieniądzem zbliżonym do idealnego, w rozumieniu Steuarta, 

można by nazwad francuską asygnatę: „Własnośd narodowa. Asy gnata na 100 

franków". Wprawdzie była tutaj wyszczególniona wartośd użytkowa, jaką miała 

wyobrażad asygnata, mianowicie skonfiskowane grunty, lecz zapomniano o 

ilościowym określeniu jednostki miary, wobec czego „frank" stał się słowem 

pozbawionym sensu. Ile ziemi przedstawiał frank w asygnacie, zależało 

mianowicie od wyniku publicznej licytacji. W praktyce jednak frank w 

asygnatach cyrkulował jako znak wartości zastępujący srebro i dlatego jego 

deprecjacja mierzyła się według tej skali srebra. 

Okres zawieszenia wypłat gotówkowych przez Bank Anglii nie był chyba bogatszy 

w biuletyny z teatru wojny niż w teorie pieniężne. Deprecjacja banknotów i 

wzrost ceny rynkowej ponad cenę monetarną złota wskrzesiły u niektórych 

obrooców banku doktrynę o idealnej mierze pieniężnej. Klasycznie bałamutny 

wyraz dla tego bałamutnego poglądu znalazł Lord Castlereagh, określając 

jednostkę miary pieniądza jako „a sense of value in reference to currency as 
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compared with commodities" *wyobrażenie o wartości, wynikające z 

porównania środka cyrkulacji z towarami+. Gdy w kilka lat po pokoju paryskim 

okoliczności znów pozwoliły przywrócid wypłaty gotówkowe, ponownie 

wypłynęła niemal w niezmienionej postaci ta sama kwestia, którą poruszył 

Lowndes za Wilhelma III. Olbrzymi dług paostwowy oraz nagromadzona w ciągu 

przeszło 20 lat masa długów prywatnych, trwałych zobowiązao itd. były 

zaciągnięte w zdeprecjonowanych banknotach. Czy należało je zwrócid w 

banknotach, z których 4 672 funt. szt. 10 szylingów — nie z nazwy, lecz w 

rzeczywistości przedstawiały wartośd 100 funtów 22-karatowego złota? Bankier 

z Birmingham Thomas Attwood wystąpił jako Lowndes redivivus. Wierzyciele 

mieli otrzymad z powrotem nominalnie tyle szylingów, na ile opiewała umowa, 

ale jeżeli w przybliżeniu 778 uncji złota nazywano według dawnej stopy 

menniczej szylingiem, obecnie, powiedzmy, l/do uncji złota miano ochrzcid 

imieniem szylinga. Zwolennicy Attwooda są znani jako birminghamska szkoła 

„little shillingmen" *ludzi małego szylinga+. Spór o idealną miarę pieniężną, 

rozpoczęty w roku 1819, trwał jeszcze w roku 1845 między Sir Robertem Peelem 

a Attwoodem, którego własna mądrośd, o ile dotyczy funkcji pieniądza jako 

miernika, jest wyczerpująco ujęta w następującym cytacie: „Sir Robert Peel w 

swej polemice z Izbą Handlową w Birmingham zapytuje: co będzie 

reprezentował wasz funtowy banknot? czym jest funt? ... Co wobec tego, 

odwrotnie, należy rozumied przez obecną jednostkę miary wartości? . .. Czy 3 

funty szt. 17 szylingów 10 i 1/2 pensów oznaczają uncję złota czy jej wartośd? 

Jeżeli samą uncję, dlaczegóż tedy nie nazywad rzeczy po imieniu i zamiast mówid 

funt szterling, szyling, pens, nie powiedzied raczej — uncja, pennyweight i gran? 

Wtedy wracamy do systemu bezpośredniego handlu zamiennego... Albo może 

oznaczają one wartości? Jeżeli uncja = 3 funtom szt. 17 szylingom 1072 pensom, 

dlaczego w różnych okresach była warta raz 5 funt. szt. 4 szylingi, to znów 3 

funty szt. 17 szylingów 9 pensów? ... Wyraz funt (£) odnosi się do wartości, ale 

nie do wartości ustalonej w niezmiennej części wagowej złota. Funt jest idealną 

jednostką ... praca jest substancją, do której się sprowadzają koszty produkcji, i 

ona nadaje złotu jego względną wartośd, podobnie jak nadaje ją żelazu. 

Niezależnie od tego, jaka szczególna nazwa rachunkowa jest używana na 



oznaczenie dziennej lub tygodniowej pracy człowieka, nazwa ta wyraża wartośd 

wytworzonego towaru"58. 

W tych ostatnich słowach rozwiewa się mgliste wyobrażenie o idealnej mierze 

pieniądza i uwidacznia się właściwa treśd myślowa tego wyobrażenia. Nazwy 

rachunkowe złota, funt szt., szyling itd., winny byd nazwami określonych ilości 

czasu pracy. Ponieważ czas pracy stanowi substancję oraz immanentny miernik 

wartości, przeto owe nazwy faktycznie wyobrażałyby samą proporcję wartości. 

Innymi słowy, utrzymuje się, że czas pracy jest prawdziwą jednostką miary 

pieniądza. Tym samym występujemy ze szkoły birminghamskiej, zaznaczając 

jednak mimochodem, że doktryna o idealnej mierze pieniężnej otrzymała nowy 

walor w spornej kwestii dotyczącej wymienialności lub niewymienialności 

banknotów. Jeżeli papier otrzymuje swoją nazwę od złota i srebra, 

wymienialnośd banknotu, tzn. jego wymienialnośd na złoto i srebro pozostaje 

prawem ekonomicznym, jakiekolwiek byłoby prawo ustawowe. Tak np. pruski 

talar papierowy, chociaż ustawowo jest niewymienialny, natychmiast uległby 

deprecjacji, jeżeli w codziennym obrocie byłby wart mniej niż talar srebrny, a 

więc nie byłby wymienialny praktycznie. Konsekwentni rzecznicy 

niewymienialnego pieniądza papierowego w Anglii uciekli się więc do idealnej 

miary pieniądza. Jeżeli rachunkowe nazwy pieniądza, funt szt., szyling, itd. są 

nazwami dla określonej sumy atomów wartości, które jeden towar w wymianie z 

innymi towarami pochłania lub oddaje w większej lub mniejszej ilości, to np. 

angielski banknot 5-funtowy jest równie niezależny od swego stosunku do złota, 

jak od stosunku do żelaza i bawełny. Wobec tego, że jego nazwa przestałaby 

oznaczad teoretyczne przyrównanie go do określonej ilości złota lub 

jakiegokolwiek innego towaru, żądanie jego wymienialności, tzn. praktycznego 

zrównania go z określoną ilością jakiejś specyficznej rzeczy, byłoby wykluczone 

już ze względu na samo pojęcie tego banknotu. 

Nauka o czasie pracy jako bezpośredniej jednostce miary pieniądza została 

*rozwinięta systematycznie po raz pierwszy przez Johna Graya59. Proponuje on, 
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aby centralny bank narodowy poprzez swoje filie potwierdzał ilości pracy 

wydatkowanej na wytwarzanie rozmaitych towarów. W zamian za towar 

wytwórca otrzymuje urzędowe zaświadczenie wartości, tzn. pokwitowanie 

odbioru takiej ilości czasu pracy, jaką zawiera jego towar60, i takie banknoty — 

na 1 tydzieo pracy, 1 dzieo pracy, 1 godzinę pracy itd. — służą zarazem jako 

przekazy na ekwiwalent we wszystkich innych towarach złożonych w 

magazynach bankowych61. Taka jest podstawowa zasada, starannie opracowana 

w szczegółach i wszędzie przystosowana do istniejących urządzeo angielskich. W 

takim systemie, mówi Gray, ,,byłoby w każdym czasie równie łatwo sprzedad za 

pieniądze, jak dziś jest łatwo za pieniądze kupid; produkcja stałaby się 

równomiernym, nigdy nie wysychającym źródłem popytu"62. Kruszce szlachetne 

utraciłyby swój „przywilej" wobec innych towarów i „zajęłyby na rynku należne 

im miejsce obok masła, jaj, sukna i kaliko, a ich wartośd nie interesowałaby nas 

bardziej niż wartośd diamentów"63. „Czy -mamy utrzymad nasz wyimaginowany 

miernik wartości, złoto, i przez to krępowad siły wytwórcze kraju, czy też mamy 

się zwrócid do naturalnego miernika wartości, do pracy, i wyzwalad siły 

wytwórcze kraju?"64 

Skoro czas pracy jest immanentną miarą wartości, po cóż więc istnieje obok 

niego jeszcze inna, zewnętrzna miara? Dlaczego wartośd wymienna rozwija się w 

cenę? Dlaczego wszystkie towary oceniają swoją wartośd w jednym wyłącznym 

towarze, który zostaje w ten sposób przeobrażony w adekwatny byt wartości 

wymiennej, w pieniądz? To było zagadnienie, które miał rozwiązad Gray. Ale 

zamiast je rozwiązad, wyobraża on sobie, jakoby towary mogły odnosid się 

wzajemnie do siebie bezpośrednio jako produkty pracy społecznej. Tymczasem 

mogą się one odnosid do siebie wzajemnie tylko jako coś, czym są. Towary są 

bezpośrednio produktami poszczególnych niezależnych prac prywatnych, które 
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przez zbycie ich w procesie prywatnej wymiany muszą uzyskad potwierdzenie 

jako ogólna praca społeczna, czyli, ze na gruncie produkcji towarowej praca staje 

się pracą społeczną dopiero poprzez wszechstronne zbycie prac indywidualnych. 

Jeżeli jednak Gray traktuje tkwiący w towarach czas pracy jako bezpośrednio 

społeczny, to uznaje go za uspołeczniony czas pracy, czyli za czas pracy 

bezpośrednio zrzeszonych jednostek. W ten sposób specyficzny towar, jak złoto i 

srebro, rzeczywiście nie mógłby się przeciwstawiad innym towarom jako 

ucieleśnienie pracy ogólnej, wartośd wymienna nie stawałaby się ceną, ale też 

wartośd użytkowa nie stawałaby się wartością wymienną, produkt nie stawałby 

się towarem i w ten sposób zostałaby zniesiona podstawa burżuazyjnej 

produkcji. Lecz to nie jest bynajmniej opinia Graya. Produkty powinny byd jako 

towary wytwarzane, ale nie powinny byd wymieniane jako towary. Gray porucza 

bankowi narodowemu spełnienie tego pobożnego życzenia. Z jednej strony 

społeczeostwo w formie banku uniezależnia jednostki od warunków prywatnej 

wymiany, a z drugiej strony każe im nadal wytwarzad na gruncie prywatnej 

wymiany. Jednakże wewnętrzna konsekwencja zmusza Graya do odrzucania 

jednego warunku burżuazyjnej produkcji za drugim, chociaż chce „zreformowad" 

tylko wynikający z wymiany towarowej pieniądz. Tak czyni on z kapitału kapitał 

narodowy65, z własności ziemskiej własnośd narodową66, a jeżeli się uważnie 

przyjrzymy jego bankowi, okaże się, że bank ten nie tylko przyjmuje jedną ręką 

towary, wydając drugą ręką zaświadczenia za dostarczoną pracę, ale reguluje też 

samą produkcję. W swej ostatniej pracy „Lectures on Money", w której Gray 

lękliwie usiłuje przedstawid swój pieniądz roboczy jako reformę czysto 

burżuazyjną, zaplątuje się on w jeszcze jaskrawsze niedorzeczności. 

Każdy towar jest bezpośrednio pieniądzem. Taka była teoria Graya, 

wyprowadzona z jego niepełnej, a więc błędnej analizy towaru. „Organiczna" 

konstrukcja „pieniądza roboczego" oraz „banku narodowego" i „składów 

towarowych" jest tylko fantasmagorią, w której dogmat zjawia się jako prawo 

rządzące światem. Oczywiście dogmat, że towar jest bezpośrednio pieniądzem 

lub że zawarta w nim szczególna praca prywatnej jednostki jest pracą 

bezpośrednio społeczną, nie staje się prawdziwy przez fakt, że jakiś bank wierzy 
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w niego i według niego działa. Przeciwnie, w tym przypadku bankructwo 

wzięłoby na siebie rolę praktycznej krytyki. To, co u Graya jest ukryte i 

niewiadome przede wszystkim jemu samemu, mianowicie, że pieniądz roboczy 

jest ekonomicznie brzmiącym frazesem przesłaniającym pobożne życzenie, aby 

się pozbyd pieniądza, z pieniądzem — wartości wymiennej, z wartością 

wymienną — towaru, a z towarem — burżuazyjnej formy produkcji, zostało 

otwarcie wypowiedziane przez niektórych angielskich socjalistów, piszących 

częściowo przed Grayem, częściowo po nim67. Ale dopiero panu Proudhonowi i 

jego szkole przypadło w udziale poważnie głosid, że degradacja pieniądza i 

wniebowstąpienie towaru stanowią jądro socjalizmu, i sprowadzad w ten sposób 

socjalizm do elementarnego nieporozumienia na temat koniecznego związku 

między towarem a pieniądzem68. 

 

2. Środek cyrkulacji 

Po tym, gdy towar w procesie tworzenia się cen uzyskał swoją formę zdolną do 

cyrkulacji, a złoto swój charakter pieniądza, cyrkulacja będzie jednocześnie 

przedstawiad i rozwiązywad sprzeczności, które zawierał proces wymiany 

towarów. Rzeczywista wymiana towarów, tzn. społeczna przemiana materii, 

odbywa się w postaci zmiany form, w której się odsłania dwoista natura towaru 

jako wartości użytkowej i jako wartości wymiennej, w której jednak zmiana jego 

własnych form krystalizuje się jednocześnie w określonych formach pieniądza. 

Przedstawienie tej zmiany form oznacza przedstawienie cyrkulacji. Widzieliśmy, 

że towar tylko wtedy jest rozwiniętą wartością wymienną, gdy jako przesłanka 

istnieje świat towarów, a tym samym rzeczywiście rozwinięty podział pracy; tak 

samo cyrkulacja wymaga jako przesłanki istnienia wszechstronnych alitów 

wymiany i nieprzerwanego biegu ich odnawiania się. Druga przesłanka polega na 

tym, że towary wchodzą do procesu wymiany jako towary z określonymi cenami, 

czyli że w procesie tym występują wobec siebie jako podwójne egzystencje, 
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realnie — jako wartości użytkowe, idealnie — w cenie — jako wartości 

wymienne. 

Na najbardziej ruchliwych ulicach Londynu tłoczy się magazyn obok magazynu, a 

w szklanych oczach ich witryn lśnią wszystkie bogactwa świata: indyjskie szale, 

amerykaoskie rewolwery, chioska porcelana, paryskie gorsety, rosyjskie futra a 

podzwrotnikowe korzenie, ale wszystkie te kuszące przedmioty noszą na czole 

fatalne białe znaki papierowe, na których są wytłoczone arabskie cyfry z 

lakonicznymi znakami: £, s, d *funt szterling, szyling, pens+. Jest to obraz towaru 

występującego w cyrkulacji. 

 

a) Metamorfoza towarów 

Przy bliższym rozpatrywaniu proces cyrkulacji ukazuje dwie rozmaite formy 

ruchu okrężnego. Oznaczmy towar przez T, pieniądz przez P, wówczas obie te 

formy możemy wyrazid jako: 

T – P – T 

P – T – P 

W niniejszym rozdziale interesuje nas wyłącznie pierwsza forma, czyli 

bezpośrednia forma cyrkulacji towarów. 

Ruch okrężny T — P — T rozkłada się na ruch T — P, wyśmiane towaru na 

pieniądz, czyli sprzedaż; na odwrotny ruch P — T, wymianę pieniądza na towar, 

czyli kupno, oraz na jednośd obu ruchów T — P — T, wymianę towaru na 

pieniądz i pieniądza na towar, czyli sprzedaż w celu kupna. A wynikiem, w 

którym proces wygasa, jest T — T, wymiana towaru na towar, rzeczywista 

przemiana materii. 

T — P — T, jeżeli za punkt wyjścia weźmiemy towar wyjściowy, przedstawia jego 

przemianę w złoto i powrotną przemianę ze złota w towar, czyli ruch, w którym 

towar istnieje najpierw jako szczególna wartośd użytkowa, potem zrzuca tę 

formę bytu, uzyskując jako wartośd wymienna, czyli ogólny ekwiwalent, byt 

wyzwolony z wszelkiego związku ze swoim bytem przyrodzonym, następnie 



znów zrzuca tę formę i w koocu pozostaje jako rzeczywista wartośd użytkowa dla 

zaspokojenia poszczególnych potrzeb. W tej ostatniej formie przechodzi z 

cyrkulacji do konsumcji. Całośd cyrkulacji T — P — T stanowi więc przede 

wszystkim łączny szereg metamorfoz, które przechodzi każdy poszczególny 

towar, aby się stad bezpośrednią wartością użytkową dla swego posiadacza. 

Pierwsza metamorfoza odbywa się w pierwszej połowie cyrkulacji T — P, druga 

w drugiej połowie P — T, a cała cyrkulacja tworzy curriculum vitae *drogę 

życiową+ towaru. Lecz cyrkulacja T — P — T tylko dlatego stanowi pełną 

metamorfozę jednego poszczególnego towaru, że jest zarazem sumą 

określonych jednostronnych metamorfoz innych towarów, gdyż każda 

metamorfoza pierwszego towaru jest jego przemianą w inny towar, a więc 

przemianą tego innego towaru w pierwszy, jest więc przemianą dwustronną, 

która się odbywa w tym samym stadium cyrkulacji. Musimy przede wszystkim 

rozpatrzyd odrębnie każdy z tych dwóch procesów wymiany, na które się 

rozpada cyrkulacja T — P — T. 

T — P, czyli sprzedaż: T, towar, wchodzi do procesu cyrkulacji nie tylko jako 

szczególna wartośd użytkowa, np. jako tona żelaza, lecz zarazem jako wartośd 

użytkowa o określonej cenie, powiedzmy, 3 f. szt. 17 szylingów 10 i 1/2 pensów, 

czyli uncji złota. Cena ta, będąc z jednej strony wykładnikiem zawartej w żelazie 

ilości czasu pracy, tzn. wielkości jego wartości, wyraża zarazem pobożne 

życzenie żelaza, żeby się stad złotem, tzn. nadad zawartemu w mim samymi 

czasowi pracy postad ogólnego społecznego czasu pracy. Jeżeli to przeobrażenie 

się nie uda, tona żelaza przestaje byd nie tylko towarem, ale produktem, gdyż 

jest towarem tylko dlatego, że nie jest wartością użytkową dla swego 

posiadacza, czyli praca tego ostatniego jest rzeczywistą pracą tylko jako praca 

użyteczna dla innych, a dla niego samego jest ona pracą użyteczną tylko jako 

praca abstrakcyjnie ogólna. Zadaniem żelaza względnie jego posiadacza jest więc 

wynaleźd w świecie towarów taki punkt, w którym żelazo przyciąga złoto. Ale 

trudnośd ta, to salto mortale *karkołomny skok+ towaru, jest przezwyciężona, 

jeżeli sprzedaż, jak to zakładamy tutaj w analizie cyrkulacji prostej, rzeczy wiście 

się dokonuje. Toma żelaza, urzeczywistniając się jako wartośd użytkowa przez 

zbycie, tzn. przejście z rąk, w których nie jest wartością użytkową, do rąk, w 

których nią jest, realizuje zarazem swą cenę i staje się ze złota tylko 



wyobrażonego — złotem rzeczywistym. Na miejsce nazwy uncji złota lub 3 

funtów szt. 17 szylingów 10 i 1/2 pensów wstąpiła teraz uncja rzeczywistego 

złota, ale tona żelaza opróżniła to miejsce. Przez sprzedaż T — P nie tylko towar, 

który w swojej cenie był idealnie przeobrażony w złoto, zostaje przeobrażony w 

złoto realnie, lecz dzięki temu samemu procesowa złoto, które jako miernik 

wartości było tylko idealnym złotem i w rzeczywistości figurowało tylko w 

postaci pieniężnych nazw towarów, zostaje przeobrażone w rzeczywisty 

pieniądz69. Jak złoto idealnie stało się ogólnym ekwiwalentem, bo wszystkie 

towary mierzyły w nim swoje wartości, tak teraz staje się ono jako produkt 

wszechstronnego zbywania towarów za nie — a sprzedaż T — P jest procesem 

tego powszechnego zbywania — towarem absolutnie zbywalnym, realnym 

pieniądzem. Ale złoto staje się realnie pieniądzem w sprzedaży tylko dlatego, że 

wartości wymienne towarów były już w cenach idealnie złotem. 

W sprzedaży T — P, podobnie jak w kupnie P — T, stoją naprzeciw siebie dwa 

towary, z których każdy stanowi jednośd wartości wymiennej i wartości 

użytkowej, ale w towarze jego wartośd wymienna istnieje tylko w sposób 

idealny, jako cena, podczas gdy w złocie, chociaż jest ono samo rzeczywistą 

wartością użytkową, jego wartośd użytkowa istnieje tylko jako nosiciel wartości 

wymiennej, a więc jako wartośd użytkowa tylko formalina, nie odnosząca się do 

żadnej rzeczywistej indywidualnej potrzeby. Przeciwieostwo między wartością 

użytkową a wartością wymienną rozkłada się więc biegunowo na oba skrajne 

człony T — P, tak że towar jest wobec złota wartością użytkową, która musi 

dopiero zrealizowad w złocie swą idealną wartośd wymienną, cenę, natomiast 

złoto jest wobec towaru wartością wymienną, która materializuje dopiero swą 

formalną wartośd użytkową w towarze. Tylko przez to rozdwojenie towaru na 

towar i złoto i tylko przez ponownie dwoisty i przeciwstawmy stosunek, w 

którym każdy ze skrajnych członów jest idealnie tym, czym jego przeciwieostwo 

jest realnie, a realnie tym, czym jego przeciwieostwo jest idealnie, a więc tylko 

przez przedstawienie towarów jako obustronnie biegunowych przeciwieostw, 

rozwiązują się sprzeczności zawarte w procesie ich wymiany. 
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Dotychczas rozpatrywaliśmy T — P jako sprzedaż, przemianę towaru w pieniądz. 

Lecz jeżeli staniemy po stronie drugiego skrajnego członu, ten sam proces 

wystąpi odwrotnie: jako P — T, jako kupno, jako przemiana pieniądza w towar. 

Sprzedaż jest siłą rzeczy zarazem swoim przeciwieostwem, kupnem — jednym, 

gdy patrzymy na proces z jednej stromy, drugimi, gdy patrzymy nao z drugiej 

stromy. Inaczej mówiąc, w rzeczywistości proces tern różni się tylko tym, że w T 

— P inicjatywa wychodzi od skrajnego członu towaru, czyli od sprzedawcy, a w P 

— T od skrajnego członu pieniądza, czyli od nabywcy. 

Przedstawiając więc pierwszą metamorfozę towaru, jego przemianę w pieniądz, 

jako wynik przebiegu pierwszego stadium cyrkulacji T — P, zakładamy 

jednocześnie, że jakiś inny towar już się przemienił w pieniądz, a więc znajduje 

się już w drugim stadium cyrkulacji P — T. W ten sposób wpadamy w błędne 

kolo założeo. Cyrkulacja sama jest tym błędnym kołem. Jeżeli nie rozpatrujemy P 

w T — P jako już odbytej metamorfozy jakiegoś innego towaru, to wyrywamy 

akt wymiany z procesu cyrkulacji. A poza jego obrębem znika forma T — P, a 

naprzeciw siebie stoją już tylko dwa różne T, powiedzmy, żelazo i złoto, których 

wymiana nie stanowi szczególnego aktu cyrkulacji, lecz jest aktem 

bezpośredniego handlu zamiennego. Złoto jest towarem, jak każdy inny towar u 

źródła samego wytwarzania. Jego względna wartośd oraz względna wartośd 

żelaza lub każdego innego towaru występuje wówczas w takich ilościach, w 

jakich się one wzajemnie wymieniają. Natomiast w procesie cyrkulacji operacja 

powyższa jest z góry założona; w cenach towarów jest już dana własna wartośd 

złota. Toteż nie może byd nic biedniejszego od wyobrażenia, że w procesie 

cyrkulacji złoto i towar wchodzą w stosunek bezpośredniego handlu 

zamiennego, wobec czego ich względna wartośd zostaje ustalona przez wymianę 

ich jako zwykłych towarów. Jeżeli się wydaje, jakoby w procesie cyrkulacji złoto 

było wymieniane na towary jako zwykły towar, złudzenie to wynika po prostu 

stąd, że ilośd towaru określona w cenach jest już przyrównana do określonej 

ilości złota, tzn. odniesiona do złota już jako pieniądza, jako ogólnego 

ekwiwalentu, i dlatego jest wymienialna bezpośrednio na złoto. Jeżeli cena 

towaru realizuje się w złocie, towar wymienia się na złoto jako na towar, jako na 

szczególną materializację czasu pracy, jeżeli jednak w złocie realizuje się cena 

towaru, towar wymienia się na złoto jako na pieniądz, a nie jako na towar, tzn. 



na złoto jako ogólną materializację czasu pracy. Lecz w obydwu stosunkach ta 

ilośd złota, na którą się wymienia towar w procesie cyrkulacji, nie jest 

determinowana przez wymianę, tylko wymiana jest determinowana przez cenę 

towaru, tzn. przez jego wartośd wymienną oszacowaną w złocie70. 

W procesie cyrkulacji występuje złoto, w czyichkolwiek by rękach się 

znajdowało, jako wynik sprzedaży T — P. Ale ponieważ T — P, sprzedaż, jest 

jednocześnie kupnem, P — T, okazuje się, że gdy T, towar, od którego proces się 

zaczyna, przechodzi pierwszą metamorfozę, drugi towar, który się mu 

przeciwstawia jako człon P, odbywa swoją drugą metamorfozę, a więc przebiega 

drugą połowę cyrkulacji, gdy pierwszy towar znajduje się jeszcze w pierwszej 

połowie swego kursu. 

Jako wynik pierwszego procesu cyrkulacji, sprzedaży, zjawia się punkt wyjściowy 

drugiego procesu — pieniądz. Na miejsce towaru w jego pierwszej formie 

wstąpił jego złoty ekwiwalent. Wynik ten stanowid może chwilowo punkt 

spoczynku, gdyż towar w tej drugiej formie posiada własny wyczekujący byt. 

Towar, nie będący w rękach swego posiadacza wartością użytkową, istnieje 

obecnie w formie stale nadającej się do użytku, bo stale wymienialnej, i tylko od 

okoliczności zależy, kiedy i w którym punkcie na powierzchni świata towarów 

wejdzie on z powrotem do cyrkulacji. Istnienie towaru w postaci złotej 

poczwarki stanowi w jego życiu samoistny rozdział, w którym może on 

przebywad dłużej lub krócej. Podczas gdy w handlu zamiennym wymiana jakiejś 

szczególnej wartości użytkowej jest bezpośrednio związana z wymianą innej 

szczególnej wartości użytkowej, ogólny charakter pracy tworzącej wartośd 

wymienną objawia się w oddzieleniu i w dowolnym rozbiciu aktów kupna i 

sprzedaży. 

P — T, kupno, stanowi ruch odwrotny do T — P, a jednocześnie jest drugą, czyli 

koocową metamorfozą towaru. Jako złoto, czyli w swoim bycie jako ogólny 

ekwiwalent, jest towar bezpośrednio wyrażalny w wartościach użytkowych 

wszystkich innych towarów, które w swych cenach wszystkie dążą także do złota 

jako do swego drugiego życia, zarazem jednak wskazują nutą, która musi 

                                                           
70

 To naturalnie nie przeszkadza, że cena rynkowa towarów może byd wyższa lub niższa od ich wartości. Moment ten jednak nie 
istnieje w prostej cyrkulacji i należy do zupełnie innej sfery, o której będzie mowa później, kiedy będziemy badad stosunek 
wartości i ceny rynkowej. 



zadźwięczed, aby ich ciała, wartości użytkowe, przesyły na stronę pieniądza, ich 

dusza zaś, wartośd wymienna, wskoczyła w samo złoto. Ogólny produkt zbycia 

towarów jest towarem absolutnie zbywalnym. Nie istnieje żadna jakościowa, 

tylko wyłącznie już ilościowa granica dla przemiany złota w towar, granica jego 

własnej ilości lub wielkości wartości. „Wszystko jest do nabycia za gotówkę". 

Podczas gdy w ruchu T — P towar — przez zbycie go jako wartości użytkowej — 

realizuje swoją własną cenę i wartośd użytkową obcego pieniądza, to w ruchu P 

— T towar — przez zbycie go jako wartości wymiennej — realizuje swoją własną 

wartośd użytkową i cenę drugiego towaru. Jeżeli towar przez realizację swej 

ceny przekształca zarazem złoto w rzeczywisty pieniądz, to przez powrotną 

przemianę przekształca złoto w swój własny, przebijający tylko byt pieniężny. 

Ponieważ cyrkulacja towarów zakłada istnienie rozwiniętego podziału pracy, a 

więc wielostronnośd potrzeb jednostki w odwrotnym stosunku do 

jednostronności jej produktu, kupno P — T raz będzie się przedstawiad jako 

równanie z jednym ekwiwalentem towarowym, to snów będzie się rozbijad na 

szereg ekwiwalentów towarowych określony kręgiem potrzeb nabywcy oraz 

wielkością jego sumy pieniężnej. Podobnie jak sprzedaż jest jednocześnie 

kupnem, kupno jest jednocześnie sprzedażą, P — T jest jednocześnie T — P, 

inicjatywa jednak należy tu do złota, czyli do nabywcy. Jeżeli teraz wrócimy do 

cyrkulacji T — P — T wziętej w całości, okaże się, że towar przebiega w niej pełny 

szereg swoich metamorfoz. Ale w tym samym czasie, gdy towar zaczyna 

pierwszą połowę cyrkulacji i wykonuje pierwszą metamorfozę, drugi towar 

wstępuje w drugą połowę cyrkulacji, wykonuje swoją drugą metamorfozę i 

wypada z cyrkulacji — i odwrotnie, pierwszy towar wstępuje w drugą połowę 

cyrkulacji, wykonuje swoją drugą metamorfozę i wypada z cyrkulacji, podczas 

gdy trzeci towar wstępuje do cyrkulacji, przebywa pierwszą połowę swojego 

kursu i wykonuje pierwszą metamorfozę. A więc wzięta w całości cyrkulacja T — 

P — T jako pełna metamorfoza jednego towaru zawsze jest jednocześnie 

koocem pełnej metamorfozy drugiego towaru i początkiem pełnej metamorfozy 

trzeciego towaru, czyli jest szeregiem bez początku d bez kooca. Dla większej 

wyrazistości, aby odróżnid towary, oznaczmy T odmiennie w obu skrajnych 

członach, np. jako T' — P — T". Istotnie, pierwszy człon T' — P zakłada P jako 

wynik innego T — P, jest więc sam tylko ostatnim członem T — P — T, podczas 



gdy drugi człon P — T" w swoim wyniku jest T" — P, czyli przedstawia się sam 

jako pierwszy człon T" — P — T'" itd. Okazuje się dalej, że ostatni człon P — T, 

jakkolwiek P jest wynikiem tylko jednej sprzedaży, może się przedstawiad jako P 

— T + P — T" + P — T”’ + etc, może się więc rozpaśd na masę aktów kupna, tzn. 

na masę aktów sprzedaży, tzn. na masę pierwszych członów nowych pełnych 

metamorfoz towarów. Jeżeli więc pełna metamorfoza pojedynczego towaru 

występuje nie tylko jako ogniwo nie mającego początku ani kooca łaocucha 

metamorfoz, lecz jako ogniwo wielu takich łaocuchów, proces cyrkulacji świata 

towarów przedstawia się — skoro każdy poszczególny towar podlega cyrkulacji T 

— P — T — jako nieskooczenie poplątane kłębowisko łaocuchów tego ruchu, 

który stale się kooczy i stale na nowo się zaczyna w nieskooczenie różnych 

punktach. Ale każda poszczególna sprzedaż lub kupno istnieje zarazem jako 

obojętny i izolowany akt, przy czym akt dopełniający go może byd oddzielony od 

niego w czasie i przestrzeni, nie musi więc łączyd się z nim bezpośrednio jako 

jego kontynuacja. Ponieważ każdy poszczególny proces cyrkulacji T — P lub P — 

T, jako przemiana jednego towaru w wartośd użytkową, a drugiego towaru w 

pieniądz, jako pierwsze i drugie stadium cyrkulacji, tworzy po każdej stronie 

samodzielny punkt spoczynku, z drugiej zaś strony wszystkie towary we 

wspólnej im postaci ogólnego ekwiwalentu, złota, zaczynają swoją drugą 

metamorfozę, ustawiając się w punkcie wyjściowym drugiej połowy cyrkulacji, w 

rzeczywistej cyrkulacji dowolne P — T dołącza do dowolnego T — P, drugi 

rozdział drogi życiowej jednego towaru dołącza do pierwszego rozdziału drogi 

życiowej innego towaru. Np. A sprzedaje żelazo za 2 funty szt., wykonuje więc 

T—P, czyli pierwszą metamorfozę towaru żelazo, ale odkłada kupno na później. 

Jednocześnie B, który przed 14 dniami sprzedał 2 kwartery pszenicy za 6 funt. 

szt., kupuje za te 6 funtów szt. surdut i spodnie od firmy Moses i Syn, wykonuje 

więc P—T, czyli drugą metamorfozę towaru pszenica. Oba te -akty P—T i T—P 

występują tu tylko jako ogniwa jednego łaocucha, gdyż w P, w złocie, jeden 

towar wygląda jak drugi, a po złocie nie znad, czy jest przeobrażonym żelazem 

czy przeobrażoną pszenicą. W rzeczywistym procesie cyrkulacji T—P—T 

przedstawia się więc jako nieskooczenie przypadkowe współistnienie obok 

siebie i przypadkowa kolejnośd bezładnie rozrzuconych ogniw rozmaitych 

pełnych metamorfoz. Rzeczywisty proces cyrkulacji wygląda więc nie na pełną 



metamorfozę towaru, nie na jego ruch poprzez przeciwstawne fazy, tylko na 

zespół wielu przypadkowo przebiegających obok siebie lub następujących po 

sobie aktów kupna i sprzedaży. W ten sposób zanika określonośd formy tego 

procesu i to tym bardziej, że każdy pojedynczy akt cyrkulacji, np. sprzedaż, jest 

jednocześnie swoim przeciwieostwem, kupnem, i odwrotnie. Z drugiej strony, 

proces cyrkulacji jest ruchem metamorfoz świata towarów, musi go więc 

odzwierciedlad również w swoim ruchu łącznym. W jaki sposób go 

odzwierciedla, rozpatrujemy w następnym rozdziale. W tym miejscu zaznaczmy 

tylko, że w T—P—T obydwa skrajne człony T nie znajdują się w jednakowym pod 

względem formy stosunku do P. Pierwsze T odnosi się do pieniądza jako towar 

szczególny do towaru ogólnego, podczas gdy pieniądz odnosi się do drugiego T 

jako towar ogólny do towaru pojedynczego. T—P—T da się więc abstrakcyjnie 

logicznie sprowadzid do formy sylogizmu S—O—J, gdzie szczególnośd tworzy 

pierwszy skrajny człon, ogólnośd — łączący środek, a jednostkowośd — ostatni 

człon skrajny. 

Posiadacze towarów weszli do procesu cyrkulacji po prostu jako piastunowie 

towarów. W obrębie tego procesu występują oni wobec siebie w 

przeciwstawnej formie nabywcy i sprzedawcy, jeden jako personifikowana 

głowa cukru, drugi jako personifikowane złoto. Z chwilą gdy głowa cukru staje 

się złotem, sprzedawca staje się nabywcą. A więc te określone charakteryzacje 

społeczne nie wynikają bynajmniej z osobowości ludzkiej w ogóle, lecz ze 

stosunków wymiennych między ludźmi, którzy wytwarzają swoje produkty w 

określonej formie towaru. Stosunki wyrażające się w stosunku nabywcy do 

sprzedawcy są tak dalece pozbawione czysto indywidualnego charakteru, że 

obaj oni wstępują w ten stosunek tylko o tyle, o ile ich indywidualna praca ulega 

zaprzeczeniu, mianowicie o ile staje się, jako praca nie indywidualna, 

pieniądzem. Podobnie więc jak niedorzecznością jest ujmowad te ekonomicznie 

burżuazyjne charakteryzacje nabywcy i sprzedawcy jako wieczyste społeczne 

formy osobowości ludzkiej, nonsensem jest ranid łzy z tego powodu, że ponod 

unicestwiają one osobowośd71. Stanowią one konieczny wyraz indywidualności 
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 Jak głęboko rani piękne dusze nawet zupełnie powierzchowna forma antagonizmu, który się wyraża w kupnie i sprzedaży, 
świadczy następujący wyjątek z książki pana Izaaka Pereire'a „Lecons sur l'industrie et les finances", Paryż 1832. To, że ten sam 
Izaak, twórca i dyktator Credit mobilier, jest osławionym paryskim wilkiem giełdowym, wykazuje zarazem, jaką podszewkę 
posiada sentymentalna krytyka ekonomii. Pan Pereirę, w owym czasie apostoł St. Simona, mówi: „Ponieważ jednostki są 



na gruncie określonego szczebla społecznego procesu produkcji. Ponadto, w 

przeciwieostwie nabywcy i sprzedawcy antagonistyczna natura burżuazyjnej 

produkcji wyraża się jeszcze tak powierzchownie i formalnie, że istnieje ono 

również w przedburżuazyjnych formach społecznych, gdyż wymaga ono tylko 

tego, aby jednostki odnosiły się wzajemnie do siebie jako posiadacze towarów. 

Jeżeli teraz rozpatrzymy wynik T—P—T, zobaczymy, że sprowadza się on do 

przemiany materii T—T. Towar wymieniono na towar, wartośd użytkową na 

wartośd użytkową, a stawanie się towaru pieniądzem, czyli towar jako pieniądz, 

służy tylko do tego, żeby pośredniczyd w tej przemianie materii. Pieniądz 

występuje w ten sposób tylko jako środek wymiany towarów, ale nie jako środek 

wymiany w ogóle, tylko środek wymiany nacechowany przez proces cyrkulacji, 

tzn. jako środek cyrkulacji72. 

Z tego, że proces cyrkulacji towarów kooczy się na T—T i dlatego wydaje się byd 

tylko handlem zamiennym dokonywanym za pośrednictwem pieniądza, lub z 

tego, że T—P—T w ogóle nie tylko rozpada się na dwa izolowane procesy, ale 

zarazem wyobraża ich znajdującą się w ruchu jednośd, chcied z tego 

wnioskowad, że istnieje tylko jednośd, a nie istnieje rozdział kupna od sprzedaży 

— znaczy myśled w sposób, którego krytyka należy do logiki, a nie do ekonomii. 

Rozsadzając lokalno--prymitywne, tradycyjnie nabożne, dobrodusznie głupawe 

bariery społecznej przemiany materii, rozdział kupna od sprzedaży w procesie 

wymiany jest jednocześnie ogólną formą rozrywania związanych ze sobą 

momentów tej przemiany materii oraz wzajemnego przeciwstawiania ich sobie, 

słowem, jest to ogólna możliwośd kryzysów handlowych, ale tylko dlatego, że 

przeciwieostwo towaru i pieniądza jest abstrakcyjną i ogólną formą wszystkich 

przeciwieostw zawartych w burżuazyjnej pracy. Cyrkulacja pieniężna może więc 

zachodzid bez kryzysów, ale kryzysy nie mogą zachodzid bez cyrkulacji 

                                                                                                                                                                                                                  
izolowane, oddzielone jedne od drugich, bądź to w swych pracach, bądź w konsumcji, istnieje między nimi wymiana odnośnych 
produktów ich przemysłów. Z konieczności wymiany wynika koniecznośd określenia względnej wartości przedmiotów. Idea 
wartości i idea wymiany są więc ściśle ze sobą związane i obie wyrażają w swej rzeczywistej formie indywidualizm i antagonizm... 
Wartośd produktów można ustalid tylko dlatego, że istnieje sprzedaż i kupno, innymi słowy, dlatego, że istnieje antagon izm 
między różnymi członkami społeczeostwa. Tylko tam można się było zajmowad ceną i wartością, gdzie istniała sprzedaż i kupno, 
tzn. gdzie każda jednostka musiała walczyd, aby zapewnid sobie przedmioty niezbędne do utrzymania egzystencji". (Tamże, str. 2, 
3 i nast.) 
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 „Pieniądz jest tylko środkiem i siłą poruszającą, podczas gdy pożyteczne dla życia towary stanowią ostateczny cel". 
(Boisguillebert, „Le detail de la France", 1697, w Eug. Daire'a „Economistes financiers du XVIII-ieme siecle", t. I, Paryż 1843, str. 
210.) 



pieniężnej. A to oznacza tylko, że tam gdzie praca oparta na prywatnej wymianie 

nie doprowadziła jeszcze nawet do wytworzenia pieniądza, oczywiście tym 

bardziej nie może ona wytwarzad zjawisk, których przesłanką jest pełny rozwój 

burżuazyjnego procesu produkcji. Można więc ocenid głębię krytyki, która przez 

zniesienie „przywileju" kruszców szlachetnych i przy pomocy tak zwanego 

„racjonalnego systemu pieniężnego" chce usunąd „wady" burżuazyjnej 

produkcji. Z drugiej strony jako próbę apologetyki ekonomicznej wystarczy 

przytoczyd zwrot okrzyczany jako niebywale przenikliwy. James Mili, ojciec 

znanego angielskiego ekonomisty Johna Stuarta Milla, powiada: „Nie może byd 

nigdy braku nabywców na wszystkie towary. Ktokolwiek oferuje towar na 

sprzedaż, chce zao otrzymad w wymianie inny towar, jest więc nabywcą już 

przez sam fakt, że jest sprzedawcą. Nabywcy i sprzedawcy wszystkich towarów 

razem wzięci muszą przeto z metafizyczną koniecznością pozostawad w 

równowadze. Jeżeli więc jest więcej sprzedawców niż nabywców jednego 

towaru, musi byd więcej nabywców niż sprzedawców innego towaru73. Mili 

ustanawia równowagę przez to, że przekształca proces cyrkulacji w bezpośredni 

handel zamienny, ale do bezpośredniego handlu zamiennego przemyca z 

powrotem postacie nabywcy i sprzedawcy, zapożyczone z procesu cyrkulacji. 

Mówiąc zagmatwanym językiem Milla, w tych momentach, gdy wszystkie 

towary są nie do sprzedania, jak np. w Londynie i Hamburgu w niektórych 

momentach kryzysu handlowego 1857/58, mamy rzeczywiście więcej nabywców 

niż sprzedawców jednego towaru, a mianowicie — pieniądza, a więcej 

sprzedawców niż nabywców wszystkich innych odmian pieniądza, mianowicie 

towarów. Metafizyczna równowaga aktów kupna i sprzedaży ogranicza się do 

tego, że każde kupno jest sprzedażą, a każda sprzedaż kupnem, co nie jest żadną 

szczególną pociechą dla tych piastunów towarów, którzy nie są w stanie 

sprzedad, a więc nie mogą również nic kupid74. 
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 W listopadzie roku 1807 ukazała się w Anglii rozprawa Williama Spence'a pod tytułem: „Britain Independent of Commerce" 
*Anglia niezależna od handlu+, której zasadę dalej rozwinął William Cobbet w swej „Political Register" w bardziej drastycznej 
formie — „Perish Commerce" *Precz z handlem+. Natomiast James Mili ogłosił w r. 1808 swoją „Defence of Commerce" *Obronę 
handlu+, gdzie się już znajduje podany w tekście argument, zapożyczony przez nas z jego „Elements of Political Economy". W 
polemice z Sismondim i Malthusem na temat kryzysów handlowych J. B. Say przywłaszczył sobie ten ładny wynalazek, a że nie 
sposób byłoby powiedzied, o jaki nowy pomysł ten pocieszny „prince de la science" *książę nauki+ wzbogacił ekonomię polityczną 
— jego zasługa polegała raczej na bezstronności, z jaką równie źle rozumiał swoich współczesnych, Malthusa, Sismondiego i 
Ricarda — przeto kontynentalni wielbiciele Say a roztrąbili jego sławę jako znalazcy owego skarbu idei o metafizycznej 
równowadze aktów kupna i sprzedaży. 
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 W jaki sposób ekonomiści przedstawiają różne określenia formy towaru, widad z następujących przykładów: 



Rozdział między sprzedażą a kupnem umożliwia powstanie obok właściwego 

handlu masy transakcji pozornych, odbywających się przed ostateczną wymianą 

między producentami towarów a konsumentami towarów. W ten sposób 

umożliwia on masie pasożytów przenikanie do procesu produkcji i żerowanie na 

tym rozdziale. Oznacza to znów tylko, że z pieniądzem, jako ogólną formą 

burżuazyjnej pracy, powstała możliwośd rozwoju jej sprzeczności. 

 

b) Obieg pieniądza 

Rzeczywista cyrkulacja przedstawia się nasamprzód jako masa przypadkowo 

współrzędnie przebiegających zakupów i sprzedaży. Zarówno w kupnie, jak w 

sprzedaży towar i pieniądz przeciwstawiają się sobie zawsze w tym samym 

stosunku — sprzedawca po stronie towaru, nabywca po stronie pieniądza. 

Pieniądz jako środek cyrkulacji występuje więc zawsze jako środek nabywczy, 

wskutek czego jego różne przeznaczenia w przeciwstawnych fazach 

metamorfozy towarów stały się niedostrzegalne. 

Pieniądz przechodzi do rąk sprzedawcy w tym samym akcie, w którym towar 

przechodzi do rąk nabywcy. Towar i pieniądz podążają więc w przeciwnych 

kierunkach i ta zmiana miejsc, w której towar przechodzi na jedną stronę, a 

pieniądz na drugą, dokonuje się jednocześnie w nieokreślenie wielu punktach na 

całej powierzchni burżuazyjnego społeczeostwa. Ale pierwszy krok, który towar 

robi w cyrkulacji, jest jednocześnie jego krokiem ostatnim75. Niezależnie od tego, 

czy towar rusza się z miejsca dlatego, że przyciąga złoto (T—P), czy też dlatego, 

że jest przez złoto przyciągany (P—T), tym jednym ruchem, tą jedną zmianą 

miejsca wychodzi on z cyrkulacji do konsumcji. Cyrkulacja jest nieustannym 

ruchem towarów,, ale wciąż innych towarów, a każdy towar dokonuje tylko 

                                                                                                                                                                                                                  
„Posiadając pieniądz musimy dokonad tylko jednej wymiany, aby osiągnąd pożądany przedmiot, jeżeli natomiast posiadamy inne 
niepotrzebne nam produkty, musimy przeprowadzid dwie wymiany, z których pierwsza (otrzymanie pieniądza) jest 
nieporównanie trudniejsza niż druga". (G. Opdyke, „A Treatise on Political Economy", Nowy Jork 1851, str. 287—283.) 
„Większa zbywalnośd pieniądza stanowi właśnie skutek, czyli naturalną konsekwencję mniejszej zbywalności towarów". (Th. 
Corbet, „An Inquiry into the Causes and Modes of the Wealth of Individuals etc", Londyn 1841, str. 117.) „Pieniądz posiada tę 
właściwośd, że jest zawsze wymienialny na coś, co się w nim mierzy". (Bosanquet, „Metallic, Paper and Credit Currency etc", 
Londyn 1842, str. 100.) 
„Pieniądz może zawsze kupowad inne towary, gdy natomiast inne towary nie zawsze mogą kupowad pieniądz". (Th. Tooke, „An 
Inąuiry into the Currency Principle", 2 wyd. Londyn 1844, str. 10.) 
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 Ten sam towar może byd wielokrotnie kupowany i znów sprzedawany. Cyrkuluje on wtedy nie jako zwykły towar, lecz z 
przeznaczeniem, które jeszcze nie istnieje z punktu widzenia prostej cyrkulacji, prostego przeciwieostwa towaru i pieniądza. 



jednego ruchu. Każdy towar zaczyna drugą połowę swojej cyrkulacji nie jako ten 

sam towar, lecz jako inny towar, jako złoto. Ruch towaru, który dokonał 

metamorfozy, jest więc ruchem złota. Ta sama sztuka pieniądza albo identyczna 

jednostka złota, która w akcie T—P raz już zamieniła miejsce z towarem, zjawia 

się, na odwrót, znów jako punkt wyjścia P—T i w ten sposób po raz drugi 

zamienia się na miejsca z innym towarem. Jak z rąk nabywcy B pieniądz 

przeszedł do rąk sprzedawcy A, przechodzi on teraz z rąk A, który stał się 

nabywcą, do rąk C. W ten sposób ruch form towaru, jego przemiana w pieniądz i 

powrotna przemiana z pieniądza, czyli ruch pełnej metamorfozy towaru, 

przedstawia się jako zewnętrzny ruch tej samej sztuka pieniądza, która 

dwukrotnie zamienia się na miejsca z dwoma różnymi towarami. Mimo iż 

poszczególne akty kupna i sprzedaży zachodzą obok siebie w rozproszeniu i 

przypadkowo, w rzeczywistej cyrkulacji zawsze naprzeciw nabywcy stoi 

sprzedawca, a pieniądz, który wstępuje na miejsce sprzedanego towaru, zanim 

się dostał do rąk nabywcy, musiał już raz zamienid się na miejsca z jakimś innym 

towarem. Z drugiej strony, przechodzi om wcześniej lub później znów z rąk 

sprzedawcy, który się stał nabywcą, do rąk nowego sprzedawcy, i w tym częstym 

powtarzaniu zmiany swego miejsca pieniądz wyraża powiązanie metamorfoz 

towarów. A więc te same sztuki pieniądza przesuwają się zawsze w kierunku 

przeciwnym ruchowi towarów, jedna częściej, druga mniej często, z jednego 

miejsca cyrkulacji na drugie, i opisują w ten sposób dłuższy lub krótszy łuk 

cyrkulacji. Te różne ruchy tej samej sztuki pieniądza mogą następowad po sobie 

tylko w czasie, podczas gdy na odwrót, mnogośd i rozproszenie aktów kupna i 

sprzedaży występują w jednoczesnej, pod względem przestrzennym zachodzącej 

obok siebie, jednorazowej zmianie miejsca towarów i pieniądza. 

Cyrkulacja towarów T—P—T w swojej prostej formie dokonuje się w 

przechodzeniu pieniądza z rąk nabywcy do rąk sprzedawcy i z rąk sprzedawcy, 

który się stał nabywcą, do rąk nowego sprzedawcy. Na tym się kooczy 

metamorfoza towaru, a więc też ruch pieniądza, o ile jest jej wyrazem. Ale że 

coraz to nowe wartości użytkowe wytwarzane są jako towary, a więc muszą byd 

wciąż na nowo rzucane do cyrkulacji, T—P—T powtarza się i odnawia poprzez 

tych samych posiadaczy towarów. Pieniądz, który wydali oni jako nabywcy, 

wraca do ich rąk, gdy występują na nowo jako sprzedawcy towarów. Tak więc 



nieustanne odnawianie się cyrkulacji towarów znajduje odbicie w tym, że 

pieniądz nie tylko toczy się ciągle z ręki do ręki, poprzez całą powierzchnię 

burżuazyjnego społeczeostwa, lecz zarazem opisuje mnóstwo różnych drobnych 

ruchów okrężnych, wychodząc z nieskooczenie rozmaitych punktów i wracając 

do tych samych punktów, aby na nowo powtórzyd ten sam ruch. 

Skoro zmiana formy towarów występuje jako zwykła zmiana miejsca pieniądza, a 

ciągłośd ruchu cyrkulacji przypada całkowicie na pieniądz — jako że towar 

zawsze czyni tylko jeden krok w kierunku odwrotnym niż pieniądz, pieniądz zaś 

czyni zawsze drugi krok za towar, mówiąc B tam, gdzie towar powiedział A — 

cały ruch wychodzi pozornie z pieniądza, chociaż towar przy sprzedaży ściąga 

pieniądz z jego miejsca, a więc tak samo wprawia go w cyrkulację, jak przy 

kupnie pieniądz wprawia w cyrkulację towar. Dalej, ponieważ pieniądz 

przeciwstawia się (towarowi zawsze pod tym samym względem, mianowicie 

jako środek nabywczy, a jako taki wprawia towary w ruch tylko poprzez 

realizowanie ich ceny, cały ruch cyrkulacji przedstawia się w ten sposób, że 

pieniądz zamienia miejsce z towarami, realizując ich ceny, bądź to w 

jednocześnie obok siebie się odbywających poszczególnych aktach cyrkulacji, 

bądź też kolejno, gdy ta sama sztuka pieniądza realizuje kolejno ceny różnych 

towarów. Jeżeli np. rozpatrzymy T—P—T'—P—T"—P—T'" itd., nie biorąc pod 

uwagę momentów jakościowych, które w rzeczywistym procesie cyrkulacji stają 

się niedostrzegalne, to ukazuje się tylko ta sama monotonna operacja. P, po 

zrealizowaniu ceny T, realizuje kolejno peny od T' do T" itd., a towary T'—T"—T"' 

itd. wstępują zawsze w miejsce opuszczone przez pieniądz. Wydaje się więc, że 

pieniądz, realizując ceny towarów, wprawia je w cyrkulację. W tej funkcji 

realizowania cen sam pieniądz cyrkuluje nieustannie, to zmieniając tylko 

miejsce, to przebiegając łuk cyrkulacji, to znów opisując małe koło, w którym 

punkty wyjścia i punkt powrotu się zlewają. Jako środek cyrkulacji pieniądz 

posiada swoją własną cyrkulację. Ruch form towarów przebywających proces 

cyrkulacji występuje przeto jako własny ruch pieniądza, warunkujący wymianę 

towarów, które same w sobie są nieruchome. Ruch procesu cyrkulacji towarów 

występuje więc w postaci ruchu pieniądza jako środka cyrkulacji — w postaci 

obiegu pieniądza. 



Podobnie jak posiadacze towarów przedstawiali wytwory swoich prywatnych 

prac jako produkty pracy społecznej, przeobrażając pewną rzecz, złoto, w 

bezpośredni byt ogólnego czasu pracy, a więc w pieniądz, tak samo teraz ich 

własny wszechstronny ruch, dzięki któremu powodują oni przemianę materii 

własnej pracy, przeciwstawia im się jako swoisty ruch tej rzeczy, jako obieg 

złota. Sam społeczny ruch jest dla posiadaczy towarów z jednej strony 

zewnętrzną koniecznością, z drugiej zaś, czysto formalnym, pośredniczącym 

procesem, który umożliwia każdej jednostce, w zamian za wartośd użytkową 

rzuconą do cyrkulacji, wyciąganie z niej innych wartości użytkowych o tym 

samym rozmiarze wartości. Wartośd użytkowa towaru zaczyna się dopiero z jego 

wypadnięciem z cyrkulacji, podczas gdy wartością użytkową pieniądza jako 

środka cyrkulacji jest samo jego cyrkulowanie. Ruch towaru w cyrkulacja jest 

tylko przemijającym momentem, natomiast niestrudzona w niej wędrówka staje 

się funkcją pieniądza. Ta jego swoista funkcja wewnątrz procesu cyrkulacji 

nadaje pieniądzowi jako środkowi cyrkulacji nową określonośd formy, którą 

należy teraz bliżej rozwinąd. 

Przede wszystkim widzimy, że obieg pieniądza stanowa ruch nieskooczenie 

rozproszony, gdyż odzwierciedla się w nim nieskooczone rozproszenie procesu 

cyrkulacji na akty kupna i sprzedaży oraz zupełny brak zbieżności 

uzupełniających się faz metamorfozy towarów. Wprawdzie w małych ruchach 

okrężnych pieniądza, w których punkt wyjścia i punkt powrotu się zlewają, 

ujawnia się ruch o tendencji powrotnej, rzeczywisty ruch okrężny, ale przecież 

jest tyleż punktów wyjścia, ile towarów już dzięki swej nieokreślonej wielości te 

okrężne ruchy wymykają się wszelkiej kontroli, mierzeniu i obliczaniu. Tak samo 

nie jest określony czas między oddaleniem się a powrotem do punktu wyjścia. 

Obojętne jest również, czy taki ruch okrężny zostanie opisany w danym 

przypadku czy nie. Nie ma powszechniej znanego faktu ekonomicznego niż ten, 

że ktoś może wydad pieniądz jedną ręką, nie otrzymując go z powrotom do 

drugiej. Pieniądz wychodzi z nieskooczenie różnych punktów i wraca w 

nieskooczenie różnych punktach, ale zlanie się punktu wyjścia i punktu powrotu 

jest przypadkowe, gdyż w ruchu T — P — T powrotna przemiana nabywcy w 

sprzedawcę nie jest warunkiem koniecznym. A w jeszcze mniejszym stopniu 

obieg pieniądza wygląda na ruch promieniujący z jakiegoś środka na wszystkie 



punkty obwodu i wracający do tego samego środka ze wszystkich punktów 

obwodu. Tzw. kołowy ruch pieniądza, tak jak wygląda z zewnątrz, ogranicza się 

do tego, że we wszystkich punktach widad jego zjawianie się i znikanie, jego 

ustawiczną zmianę miejsca. W wyższej, skomplikowanej formie cyrkulacji 

pieniądza, np. w cyrkulacji banknotów, zobaczymy, że warunki wydawania 

pieniądza zawierają w sobie warunki jego powrotu. Natomiast w prostej 

cyrkulacji pieniądza zdarza się tylko przypadkowo, aby ten sam nabywca stał się 

znów sprzedawcą. Tam gdzie w prostej cyrkulacji pieniądza ujawniają się stale 

rzeczywiste ruchy kołowe, są one tylko odzwierciedleniem głębszych procesów 

produkcyjnych. Np. jakiś fabrykant bierze w piątek pieniądze od swego bankiera 

i wypłaca je w sobotę swoim robotnikom, ci zaś od razu większą częśd tych 

pieniędzy wypłacają sklepikarzom itd., a ci ostatni z powrotem przynoszą je w 

poniedziałek bankierowi. 

Widzieliśmy, że pieniądz, realizuje w bezładnie obok siebie w przestrzeni 

rozrzuconych aktach kupna i sprzedaży jednocześnie daną masę cen, 

zamieniając się na miejsca z towarami tylko raz. Lecz z drugiej strony, skoro w 

ruchu pieniądza ukazuje się ruch pełnych metamorfoz towarów i powiązanie 

tych metamorfoz, ta sarna sztuka pieniądza realizuje ceny rozmaitych towarów, 

dokonując w ten sposób większej lub mniejszej ilości obiegów. Jeżeli więc 

weźmiemy proces cyrkulacji jakiegoś kraju w danym okresie czasu, np. w jednym 

dniu, masa złota potrzebna do realizacji cen, a więc do cyrkulacji towarów, 

będzie określona przez dwa momenty: z jednej strony przez łączną sumę tych 

cen, z drugiej — przez przeciętną ilośd obiegów tych samych złotych monet. Ta 

liczba obiegów, czyli szybkośd obiegu pieniądza jest ze swej strony określona 

przez — względnie wyraża tylko — przeciętną szybkośd, z jaką towary 

przebiegają różne fazy swej metamorfozy, z jaką metamorfozy te, tworząc jeden 

łaocuch, następują po sobie, i z jaką towary, które już odbyły swoje 

metamorfozy, są zastępowane w procesie cyrkulacji przez nowe towary. Jeżeli 

więc w procesie ustalania się cen wartośd wymienna wszystkich towarów 

przemieniła się idealnie w ilośd złota o tej samej wielkości wartości i w obydwu 

izolowanych aktach cyrkulacji P — T i T — P ta sama suma wartości istniała 

podwójnie, po jednej stronie w towarze, po drugiej — w złocie, byt złota jako 

środka cyrkulacji jest określony nie przez jego izolowany stosunek do 



poszczególnych, znajdujących się w spoczynku towarów, lecz przez jego własny 

ruch w ruchu świata towarów; przez jego funkcję przedstawiania w zmianach 

swego miejsca zmian form towarów, a więc przedstawiania szybkością zmian 

swego miejsca — szybkości zmian ich formy. Jego rzeczywista obecnośd w 

procesie cyrkulacji, tzn. rzeczywista masa złota, która cyrkuluje, jest więc w ten 

sposób określona przez jego funkcjonalny byt w samym całokształcie procesu. 

Przesłanką cyrkulacji pieniądza jest cyrkulacja towarów, przy czym pieniądz 

wprawia w cyrkulację towary, które mają cenę, tzn. są już idealnie zrównane z 

określonymi ilościami złota. Przy określaniu cen samych towarów zakłada się, że 

dana jest wielkośd wartości tej ilości złota, która służy za jednostkę miary, czyli 

że dana jest wartośd złota. Przy tym więc założeniu ilośd złota potrzebna do 

cyrkulacji jest przede wszystkim określona przez łączną sumę cen towarów 

podlegających realizacji. A ta łączna suma jest określona: 1) przez poziom cen, 

stosunkową wysokośd lub niskośd szacowanych w złocie wartości wymiennych 

towarów i 2) przez masę towarów cyrkułu jacy eh po określonych cenach, a więc 

przez masę aktów kupna i sprzedaży po danych cenach76. Jeżeli kwarter pszenicy 

kosztuje 60 szylingów, to żeby wprawid go w cyrkulację, czyli zrealizowad jego 

cenę, trzeba dwa razy więcej złota, niż gdyby kosztował tylko 30 szylingów. Do 

cyrkulacji 500 kwarterów po 60 szylingów trzeba dwa razy więcej złota niż do 

cyrkulacji 250 kwarterów po tej samej cenie. Wreszcie do cyrkulacji 10 

kwarterów po 100 szylingów trzeba tylko połowy tej ilości złota, co do cyrkulacji 

40 kwarterów po 50 szylingów. Wynika stąd, że ilośd złota potrzebna do 

cyrkulacji towarów może spadad mimo zwyżki cen, jeżeli masa cyrkulujących 

towarów zmniejsza się w większym stopniu, niż wzrasta łączna suma cen, oraz — 

na odwrót — że masa środków cyrkulacji może wzrastad, gdy masa 

cyrkulujących towarów spada, lecz wzrasta w większym stosunku suma ich cen. 

Tak np. doskonałe angielskie szczegółowe badania dowiodły, że w Anglii w 

pierwszych stadiach drożyzny zboża zwiększa się masa cyrkulującego pieniądza, 

gdyż suma cen zmniejszonej masy zboża jest większa, niż była suma cen większej 

masy zboża, ale jednocześnie cyrkulacja reszty masy towarowej po dawnych 
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Blake, „Observations on the Effects produced by the Expenditure of Government etc", Londyn 1823, str. 80, 81. 



cenach przez jakiś czas trwa nadal nie zakłócona. Natomiast w późniejszym 

stadium drożyzny zboża spada masa cyrkulującego pieniądza, bądź dlatego, że 

obok zboża sprzedaje się mniej towarów po dawnych cenach, bądź też dlatego, 

że sprzedaje się tyleż towarów po niższych cenach. 

Jednakże ilośd cyrkulującego pieniądza jest, jak widzieliśmy, określona nie tylko 

przez łączną sumę podlegających realizacji cen towarów, lecz zarazem przez 

szybkośd, z jaką pieniądz obiega, czyli szybkośd, z jaką w określonym czasie 

dokonuje tej realizacji. Jeżeli ten sam suweren w tym samym dniu dokonuje 

dziesięciu zakupów, za każdym razem zakupu towaru w cenie jednego 

suwerena, a więc przejdzie dziesięd razy z rąk do rąk, to wykona dokładnie tę 

samą robotę, co 10 suwerenów, z których każdy w ciągu dnia obiega tylko raz77. 

Szybkośd obiegu złota może więc zastąpid jego ilośd, czyli byt złota w procesie 

cyrkulacji jest określony nie tylko przez jego byt jako ekwiwalentu obok towaru, 

lecz także przez jego byt w ruchu metamorfozy towarów. Ale szybkośd obiegu 

pieniądza zastępuje jego ilośd tylko do pewnego stopnia, gdyż na każdy dany 

moment przypadają nieskooczenie obok siebie w przestrzeni rozproszone akty 

kupna i sprzedaży. 

Jeżeli suma cen cyrkulujących towarów wzrasta, ale w mniejszym stosunku, niż 

wzrasta szybkośd obiegu pieniądza, masa środków cyrkulacji spadnie. Jeżeli zaś, 

na odwrót, szybkośd cyrkulacji zmniejsza się w większym stosunku, niż spada 

suma cen cyrkulującej masy towarów, masa środków cyrkulacji wzrośnie. 

Rosnąca ilośd środków cyrkulacji przy ogólnym spadku cen, zmniejszająca się 

ilośd środków cyrkulacji przy ogólnym wzroście cen — jest jednym z najlepiej 

stwierdzonych zjawisk w historii cen towarów. Jednakże przyczyny, które 

wywołują wzrost poziomu cen i jednocześnie jeszcze większy wzrost szybkości 

obiegu pieniądza, jak również ruch odwrotny, leżą poza zakresem badania 

cyrkulacji prostej. Przykładowo można wskazad, że między innymi w epokach 

przewagi kredytu szybkośd obiegu pieniądza wzrasta prędzej niż ceny towarów, 

podczas gdy przy zmniejszającymi się kredycie ceny towarów spadają wolniej niż 

szybkośd cyrkulacji. Powierzchowny i formalny charakter prostej cyrkulacji 

pieniądza objawia się właśnie w tym, że wszystkie momenty określające ilośd 
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środków cyrkulacji, jak masa cyrkulujących towarów, ceny, wzrost lub spadek 

cen, liczba jednoczesnych zakupów i sprzedaży, szybkośd obiegu pieniądza, 

zależą od procesu metamorfozy świata towarów, który znów zależy od ogólnego 

charakteru sposobu produkcji, liczby ludności, stosunków między miastem a 

wsią, rozwoju środków transportowych, większego lub mniejszego podziału 

pracy, kredytu itd., słowem, od okoliczności, które leżą wszystkie poza prostą 

cyrkulacją pieniądza i tylko się w niej odzwierciedlaj ą. 

Jeżeli przyjąd szybkośd cyrkulacji za daną, masa środków cyrkulacji jest po prostu 

określona przez ceny towarów. Ceny więc nie są wysokie lub niskie dlatego, że 

obiega więcej lub mniej pieniędzy, lecz obiega więcej lub mniej pieniędzy 

dlatego, że ceny są wysokie lub niskie. Jest to jedno z najważniejszych praw 

ekonomicznych, którego udowodnienie w szczegółach przy pomocy historii cen 

towarów stanowi może jedyną zasługę poricardowskiej ekonomii angielskiej. A 

jeżeli doświadczenie wykazuje, że poziom cyrkulacji kruszcowej, czyli masa 

cyrkulującego złota lub srebra w określonym kraju podlega wprawdzie 

przejściowym przypływom i odpływom, a niekiedy przypływom i odpływom 

bardzo gwałtownym78, na ogół jednak na dłuższej przestrzeni czasu pozostaje 

bez zmian, a odchylenia od przeciętnego poziomu nie wychodzą poza słabe 

wahania — zjawisko to tłumaczy się po prostu sprzeczną naturą warunków, 

które określają masę cyrkulującego pieniądza. Jednoczesna zmiana tych 

warunków paraliżuje ich działanie i pozostawia wszystko po staremu. 

Prawo, według którego przy danej szybkości obiegu pieniądza i danej sumie cen 

towarów określona jest ilośd cyrkulujących środków, daje się również wyrazid w 

ten sposób, że gdy dane są wartości wymienne towarów i przeciętna szybkośd 

ich metamorfoz, ilośd cyrkulującego złota zależy od jego własnej wartości. Gdyby 

się więc zwiększyła lub zmniejszyła wartośd złota, tzn. czas pracy potrzebny do 

jego produkcji, w odwrotnym stosunku wzrosłyby lub spadły ceny towarów, a 

temu ogólnemu wzrostowi lub spadkowi cen odpowiadałaby, przy niezmiennej 
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 Przykład nadzwyczajnego spadku cyrkulacji kruszcowej poniżej przeciętnego poziomu dała Anglia w roku 1858, jak to widad z 
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szybkości obiegu, większa lub mniejsza masa złota potrzebnego do cyrkulacji tej 

samej masy towarowej. Taka sama zmiana miałaby miejsce, gdyby dawny 

miernik wartości został wyparty przez kruszec o wyższej lub niższej wartości. Gdy 

np. Holandia, powodowana czułą troską o paostwowych wierzycieli i obawą 

przed następstwami odkrycia kalifornijskich i australijskich złóż, zastąpiła 

pieniądz złoty srebrnym, potrzebowała 14 do 15 razy większej ilości srebra niż 

poprzednio złota do cyrkulacji tej samej masy towarów. 

Z zależności cyrkulującej ilości złota od zmieniającej się sumy cen towarów i od 

zmieniającej się szybkości cyrkulacji wynika, że masa kruszcowych środków 

cyrkulacji musi byd zdolna do kurczenia się i rozszerzania, krótko mówiąc, że 

odpowiednio do potrzeby procesu cyrkulacji złoto musi to wchodzid do procesu 

jako środek cyrkulacji, to znowu wychodzid z niego. W jaki sposób sam proces 

cyrkulacji urzeczywistnia powyższe warunki, zobaczymy później. 

 

c) Moneta. Znak wartości 

Złoto w swej funkcji środka cyrkulacja otrzymuje swoisty kształt, staje się 

monetą. Ażeby jego obieg nie był wstrzymywany przez trudności techniczne, bije 

się monety według skali pieniądza rachunkowego. Sztuki złota, których stempel i 

kształt wskazują, że zawierają części wagowe złota wyobrażone w rachunkowych 

nazwach pieniądza, funt szt., szyling itd., są monetami. Podobnie jak oznaczenie 

ceny monetarnej, techniczna strona bicia monet należy do paostwa. Zarówno 

jako pieniądz rachunkowy, pieniądz jako moneta uzyskuje lokalny i polityczny 

charakter, przemawia różnymi krajowymi językami i nosi różne uniformy 

narodowe. Dlatego też sfera, w której pieniądz obiega jako moneta, wyodrębnia 

się jako zakreślona granicami danego paostwa wewnętrzna cyrkulacja towarów 

od powszechnej cyrkulacji świata towarów. 

Jednakże złoto w sztabach i złoto jako moneta różnią się jedno od drugiego nie 

więcej niż jego nazwa monetarna i jego nazwa wagowa. To, co w drugim 

wypadku występuje jako różnica w nazwie, występuje w pierwszym jako zwykła 

różnica postaci. Złotą monetę można wrzucid do tygla i przemienid w ten sposób 

z powrotem w złoto sans phrase *po prostu+, tak jak, na odwrót, wystarczy 



sztabę złota tylko posład do mennicy, aby uzyskad formę monety. Przemiana i 

powrotna przemiana z jednej postaci w drugą okazuje się operacją czysto 

techniczną. 

Za 100 funtów, czyli 1 200 uncji troy 22-karatowego złota otrzymuje się z 

angielskiej mennicy 4 672 i 1/2 funtów szt. lub złotych suwerenów, a jeżeli 

położyd te suwereny na jedną szalę wagi, a 100 funtów złota w sztabach na 

drugą, będą ważyły tyle samo, i w ten sposób dostarcza się dowodu, że suweren 

nie jest niczym innym, jak pewną częścią wagową złota, oznaczoną w angielskiej 

cenie monetarnej nazwą suwerena i posiadającą własny kształt i własny 

stempel. Te 4 672 i 1/2 złote suwereny są wrzucane z różnych punktów do 

cyrkulacji, a porwane przez nią wykonują w ciągu dnia określoną ilośd obiegów, 

jeden suweren więcej, drugi mniej. Gdyby przeciętna liczba dziennych obiegów 

każdej uncji wynosiła 10, wówczas 1 200 uncji złota zrealizowałoby łączną cenę. 

towarów na ogólną sumę 12 000 uncji, czyli 46 725 suwerenów. Można z uncją 

złota wyprawiad, co się chce, nigdy nie będzie ważyła 10 uncji złota. A jednak tu, 

w procesie cyrkulacji, 1 uncja waży faktycznie 10 uncji. Byt monety w procesie 

cyrkulacji równa się zawartej w niej ilości złota pomnożonej przez liczbę jej 

obiegów. Moneta otrzymuje więc, oprócz swojego rzeczywistego bytu jako 

pojedyncza sztuka złota o określonej wadze, byt idealny, wynikający z jej funkcji. 

Ale niezależnie od tego, czy suweren dokonuje obiegu jeden raz czy dziesięd 

razy, w każdym poszczególnym akcie kupna lub sprzedaży działa tylko jako 

pojedynczy suweren. Podobny jest do generała, który w dniu bitwy, zjawiając się 

w samą porę w 10 różnych punktach, zastępuje 10 generałów, a przecież w 

każdym punkcie jest identycznie tym samym generałem. Idealizacja środka 

cyrkulacji, wynikająca w obiegu pieniężnym z zastąpienia ilości szybkością, 

dotyczy tylko funkcjonalnego bytu monety w procesie cyrkulacji, nie obejmuje 

jednak bytu pojedynczej sztuki pieniądza. 

Obieg pieniężny jest jednak ruchem zewnętrznym, a suweren, chod non olet *nie 

śmierdzi+, obraca się w towarzystwie mieszanym. Ocierając się o wszelkiego 

rodzaju ręce, worki, kieszenie, portmonetki, sakiewki, szkatułki, skrzynie, 

szuflady, moneta się ściera, zostawia to tu, to tam atom złota i traci w ten 

sposób, szlifując się w wędrówce po świecie, coraz więcej ze swej wewnętrznej 



treści. Używana — zużywa się. Spójrzmy na suwerena w takim momencie, kiedy 

jego solidny z natury charakter poniósł jeszcze niewielki uszczerbek. „Piekarz, 

który w dniu dzisiejszym otrzymuje właśnie z banku nowiuteokiego suwerena i 

płaci nim jutro młynarzowi, nie płaci tym samym prawdziwym (veritable) 

suwerenem; stał się on lżejszy, niż był wtedy, kiedy go piekarz otrzymał"79. „Jest 

rzeczą oczywistą, że każda moneta z samej natury rzeczy stale musi ulegad 

deprecjacji wskutek zwykłego i nieuniknionego ścierania się. Jest fizyczną 

niemożliwością kiedykolwiek całkowicie wyłączyd lżejsze monety z cyrkulacji, 

chodby na jeden dzieo"80. Jacob szacuje, że z 380 milionów funtów szterlingów, 

które istniały w r. 1809 w Europie, w roku 1829, a więc po dwudziestu latach, 19 

milionów funtów całkowicie zniknęło przez starcie81. Jeżeli więc towar po 

pierwszym kroku, jaki stawia u wejścia do cyrkulacji, wypada z niej, moneta po 

paru krokach uczynionych w cyrkulacji wyobraża więcej zawartości kruszcowej, 

niż jej posiada. Im dłużej moneta obiega przy niezmiennej szybkości cyrkulacji 

albo im szybsza staje się jej cyrkulacja w tym samym okresie czasu, w tym 

większym stopniu jej byt jako monety oddziela się od jej bytu złotego lub 

srebrnego. To, co zostaje, jest magni nominis umbra [cieniem wielkiego imienia]. 

Ciało monety jest już tylko cieniem. Jeżeli początkowo stała się dzięki procesowi 

cięższa, teraz staje się dzięki niemu lżejsza, ale nadal w każdym poszczególnym 

akcie kupna i sprzedaży liczy się jako pierwotna ilośd złota. Suweren jako 

pozorny suweren, jako pozorne -złoto, nadal spełnia funkcję prawowitej sztuki 

złota. Gdy inne istoty przez ocieranie się o świat zewnętrzny tracą swój idealizm, 

moneta idealizuje się przez praktykę, obraca się w pozorny tylko byt swego 

złotego lub srebrnego ciała. Ta druga idealizacja pieniądza kruszcowego, 

spowodowana przez sam proces cyrkulacji, czyli oddzielenie jego zawartości 

nominalnej od zawartości realnej, jest wykorzystywana częściowo przez rządy, 

częściowo przez prywatnych awanturników do fałszowania monet 

najrozmaitszymi sposobami. Cała historia systemu monetarnego od początków 

średniowiecza aż głęboko w XVIII stulecie sprowadza się do historii tych 

dwustronnych i antagonistycznych fałszerstw, a wielotomowy zbiór prac 
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włoskich ekonomistów opracowany przez Custodiego obraca się w dużej mierze 

wokół tej sprawy. 

Pozorny byt złota w obrębie jego funkcji wchodzi jednak w konflikt z jego bytem 

rzeczywistym. Jedna złota moneta utraciła w obiegu więcej, druga mniej ze swej 

zawartości kruszcowej, przeto jeden suweren jest obecnie w istocie rzeczy 

więcej wart od drugiego. Ale że w swym funkcjonalnym bycie jako monety mają 

one jednakowy walor — suweren, który zawiera 1/4 uncji, ma nie większy walor 

niż suweren, który pozornie tylko zawiera 1/4 uncji — suwereny o pełnej wadze 

są częściowo, przez pozbawionych skrupułów właścicieli, poddawane 

chirurgicznym operacjom i wykonuje się na nich sztucznie to, co sam obieg 

wykonał w sposób naturalny na ich lżejszych braciach. Obrzyna się je i fałszuje, a 

nadmiar ich złotego tłuszczu wędruje do tygla. Jeżeli 4 672 i 1/2 złotego 

suwerena, położone na szalę, ważą przeciętnie już tylko 800 uncji zamiast 1 200, 

będzie można za nie kupid na rynku złota już tylko 800 uncji, czyli cena rynkowa 

złota wzrosłaby pomad cenę monetarną. Każda moneta, nawet o pełnej wadze, 

byłaby w swej formie monetarnej mniej warta niż w formie sztab. Suwereny o 

pełnej wadze zostałyby z powrotem obrócone w formę sztab, w której większa 

ilośd złota ma większą wartośd niż mniejsza ilośd złota. Z chwilą, gdy to spadanie 

poniżej zawartości kruszcowej objęłoby ilośd suwerenów dostateczną, aby 

spowodowad trwały wzrost ceny rynkowej złota powyżej jego ceny monetarnej, 

nazwy rachunkowe monet pozostałyby te same, ale oznaczałyby odtąd mniejszą 

ilośd złota. Innymi słowy, zmieniłaby się skala pieniądza i odtąd bito by ze złota 

monety według nowej skali. Dzięki idealizacji złota jako środka cyrkulacji 

zmieniłoby ono w drodze odwrotnego oddziaływania ustalone przez ustawę 

warunki, w których było skalą cen. Ta sama rewolucja powtórzyłaby się po 

pewnym czasie i w ten sposób złoto w swej funkcji zarówno skali cen, jak i 

środka cyrkulacji podlegałoby nieustannym zmianom, tak że zmiana w jednej 

formie powodowałaby zmianę w drugiej i na odwrót. Wyjaśnia to poprzednio 

wzmiankowane zjawisko, że w historii wszystkich nowoczesnych narodów 

pozostawała ta sama nazwa pieniądza dla ciągle się zmniejszającej zawartości 

złota. Sprzecznośd między złotem jako monetą a złotem jako skalą cen staje się 

również sprzecznością między złotem jako monetą a złotem jako ogólnym 

ekwiwalentem, w którym to charakterze cyrku-luje ono nie tylko w granicach 



kraju, ale na rynku światowym. Złoto jako miernik wartości miało stale pełną 

wagę, gdyż służyło tylko jako złoto idealne. Jako ekwiwalent w izolowanym akcie 

T — P wypada ono natychmiast ze swojego ruchomego bytu z powrotem do 

stanu spoczynku, ale jako moneta wchodzi jego przyrodzona substancja w 

nieustanny konflikt z jego funkcją. Całkowicie uniknąd przemiany złotego 

suwerena w złoto pozorne niesposób, ale ustawodawstwo usiłuje przeszkodzid 

utrzymywaniu się takiego suwerena w charakterze monety, wyłączając go z 

obiegu przy określonym stopniu zmniejszenia się jego substancji. Według prawa 

angielskiego np. suweren, który utracił więcej niż 0,747 granów wagi, nie jest już 

legalnym suwerenem. Bank Anglii, który w samym tylko okresie 1844—1848 

zważył 48 milionów złotych suwerenów, posiada dzięki wynalezionej przez pana 

Cottona wadze do złota maszynę, która nie tylko wyczuwa różnicę 1/100 grana 

między dwoma suwerenami, ale wyrzuca, jak istota rozumna, niepełnej wagi 

suwerena na deskę, skąd wpada on do innej maszyny, która go rozpiłowuje ze 

wschodnim okrucieostwem. 

Ale w tych warunkach złota moneta nie mogłaby w ogóle cyrkulowad, gdyby jej 

obieg nie ograniczał się do określonych kręgów cyrkulacji, w których obrębie nie 

zużywa się ona tak szybko. Jeżeli złota moneta ma w cyrkulacji walor jednej 

czwartej uncji, chociaż waży już tylko 1/5 uncji, to dla 1/20 uncji złota stała się 

faktycznie tylko znakiem albo symbolem, a w ten sposób wszelka złota moneta 

zostaje przez sam proces cyrkulacji w mniejszym lub większym stopniu 

przeobrażona tylko w znak lub symbol swej substancji. Ale żadna rzecz nie może 

byd swoim własnym symbolem. Malowane winogrona nie są symbolem 

rzeczywistych winogron, tylko pozornymi winogronami. W jeszcze mniejszym 

stopniu lekki suweren może byd symbolem suwerena pełnej wagi, podobnie jak 

wychudzony koo nie może byd symbolem tłustego konia. A wobec tego, że złoto 

staje się symbolem samego siebie, ale nie może służyd jako symbol samego 

siebie, uzyskuje ono w tych kręgach cyrkulacji, w których się najszybciej zużywa, 

tzn. w kręgach, w których akty kupna i sprzedaży najmniejszych rozmiarów są 

nieustannie wznawiane, symboliczny srebrny lub miedziany byt oddzielony od 

jego złotego bytu. W kręgach tych krążyłaby wciąż jako moneta, chod nie w tych 

samych sztukach złota, określona częśd całkowitej ilości złotego pieniądza. W tej 

części złoto jest zastępowane srebrnymi lub miedzianymi znakami. Jeżeli więc 



jako miernik wartości i dlatego jako pieniądz może funkcjonowad wewnątrz 

danego kraju tylko jeden specyficzny towar, to obok pieniądza różne towary 

mogą służyd jako moneta. Te pomocnicze środki cyrkulacji, np. srebrne lub 

miedziane znaki, reprezentują w obrębie cyrkulacji określone cząstki złotej 

monety. Ich własna zawartośd srebra lub miedzi nie jest więc określona przez 

stosunek wartości srebra i miedzi do złota, lecz jest ustalana dowolnie przez 

prawo. Mogą one byd wydawane tylko w takich ilościach, w jakich stale 

znajdowałyby się w obiegu reprezentowane przez nie drobne cząstki złotej 

monety, bądź dla wymiany większych monet złotych, bądź też dla realizacji 

odpowiednio małych cen towarów. W granicach detalicznej cyrkulacji towarów 

srebrne i miedziane znaki należą znów do szczególnych kręgów. Z natury rzeczy 

szybkośd ich obiegu znajduje się w odwrotnym stosunku do ceny, którą one w 

każdym pojedynczym akcie kupna i sprzedaży realizują, czyli do wielkości tej 

cząstki złotej monety, którą reprezentują. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 

olbrzymie rozmiary codziennego drobnego obrotu w kraju takim jak Anglia, to 

stosunkowo nieznaczna ogólna ilośd cyrkulujących monet pomocniczych 

dowodzi szybkości i nieustanności ich obiegu. Z ogłoszonego niedawno 

sprawozdania parlamentarnego dowiadujemy się np., że w r. 1857 angielska 

mennica wybiła złota na sumę 4 859 000 f. szt., srebra w nominalnej wartości 

733 000 f. szt., przy wartości kruszcowej 363 000 f. szt. Łączna kwota wybitego 

na monety złota wynosiła w ciągu dziesięciolecia, kooczącego się dn. 31 grudnia 

1857 roku, 55 239 000 f. szt., a srebra tylko 2 434 000 f. szt. Moneta miedziana 

wynosiła w roku 1857 tylko 6 720 f. szt. wartości nominalnej, przy 3 492 f. szt. 

wartości miedzi, z czego 3 138 f. szt. przypadało na pensy, 2 464 na półpensy i 1 

120 na farthingi. Łączna wartośd miedzianych monet wybitych w ciągu 

ostatniego dziesięciolecia wynosiła 141 477 f. szt. wartości nominalnej przy 

wartości kruszcowej 73 503 f. szt. Podobnie jak złota moneta nie może trwale 

zachowad swej funkcji monety z powodu przepisu prawnego określającego 

utratę kruszcu, która demonetyzuje monetę, tak na odwrót, srebrne i miedziane 

znaki nie mogą przechodzid ze swoich sfer cyrkulacji do sfery cyrkulacji złotej 

monety i zagnieździd się tam w charakterze pieniądza, gdyż ustalona jest 

wysokośd cen, które one ustawowo realizują. Tak np. w Anglii istnieje obowiązek 

przyjmowania miedzi przy płatnościach tylko do wysokości 6 pensów, a srebra 



tylko do wysokości 40 szylingów. Gdyby srebrne i miedziane znaki były 

wydawane w ilościach większych, niż tego wymagają potrzeby ich sfer cyrkulacji, 

ceny towarów nie wzrosłyby z tego powodu, lecz miałoby miejsce 

nagromadzenie tych znaków u sprzedawców detalicznych, którzy w koocu 

musieliby sprzedawad je jako kruszce. Tak np. w roku 1798 angielskie miedziane 

monety, wydawane przez osoby prywatne, nagromadziły się w kwocie 20 350 f. 

szt. u sklepikarzy, którzy daremnie usiłowali puścid je z powrotem w obieg i 

wreszcie zmuszeni byli rzucid je jako towar na rynek miedzi82. 

Srebrne i miedziane znaki, reprezentujące złotą monetę w określonych sferach 

wewnętrznej cyrkulacji, posiadają prawnie ustaloną zawartośd srebra i miedzi, 

ale wciągnięte w cyrkulację ścierają się tak jak monety złote i idealizują się 

jeszcze szybciej niż one, odpowiednio do szybkości i nieustanności swego 

obiegu, stając się widmami. Gdyby trzeba było znów przeprowadzid linię 

graniczną demetalizacji, od której srebrne i miedziane znaki traciłyby charakter 

monet, musiałyby one w granicach określonych kręgów swojej własnej sfery 

cyrkulacji byd z kolei zastępowane przez inny pieniądz symboliczny, powiedzmy, 

przez żelazo i ołów, i to reprezentowanie jednego symbolicznego pieniądza 

przez inny symboliczny pieniądz stanowiłoby nieskooczony proces. Dlatego we 

wszystkich krajach o rozwiniętej cyrkulacji sama koniecznośd obiegu pieniądza 

zmusza do uniezależnienia monetarnego charakteru srebrnych i miedzianych 

znaków od jakiegokolwiek stopnia utracenia przez nie kruszcu. W tym ujawnia 

się, że — jak to wynika z samej natury rzeczy — są one symbolami złotej monety 

nie dlatego, iż są symbolami wykonanymi ze srebra lub miedzi, nie dlatego, że 

mają wartośd, lecz dlatego, że jej nie mają. 

Rzeczy stosunkowo bezwartościowe, jak papier, mogą więc funkcjonowad jako 

symbole złotego pieniądza. Istnienie pomocniczej monety w postaci znaków 

metalowych, srebrnych, miedzianych itd. pochodzi przeważnie stąd, że w 

większości krajów mniej wartościowe kruszce cyrkulowały jako pieniądz, jak 

srebro w Anglii, miedź w starorzymskiej republice, w Szwecji, Szkocji itd., zanim 

proces cyrkulacji nie zdegradował ich do roli monet zdawkowych, wprowadzając 

na ich miejsce kruszec szlachetniejszy. Z samej natury rzeczy wynika zresztą, że 
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symbol pieniężny, wyrastający bezpośrednio z cyrkulacji kruszcowej, sam 

początkowo także jest kruszcem. Podobnie jak zostaje zastąpiona znakami 

metalowymi ta ilośd złota, która musiałaby stale cyrkulowad jako moneta 

zdawkowa, również ta ilośd złota, którą sfera wewnętrznej cyrkulacji wchłania 

stale jako monetę, która więc musi się stale znajdowad w obiegu, może byd 

zastąpiona bezwartościowymi znakami. Poziom, poniżej którego nigdy nie spada 

masa obiegających monet, jest w każdym kraju określony przez doświadczenie. 

Niedostrzegalna początkowo różnica między nominalną a kruszcową zawartością 

monety kruszcowej może się więc zwiększyd aż do absolutnego rozdziału. 

Monetarna nazwa pieniądza oddziela się od jego substancji i istnieje poza nią w 

bezwartościowych kartkach papieru. Podobnie jak wartośd wymienna towarów 

krystalizuje się poprzez proces ich wymiany w złotym pieniądzu, złoty pieniądz 

sublimuje w obiegu swój własny symbol, najpierw w postaci zużytej złotej 

monety, potem w formie pomocniczych monet kruszcowych i wreszcie w formie 

bezwartościowego znaku, papieru, zwykłego znaku wartości. 

Jednakże złota moneta tylko dlatego zrodziła swoich zastępców, najpierw 

kruszcowych, później papierowych, że pomimo utraty kruszcu funkcjonowała 

nadal jako moneta. Cyrkulowała nie dlatego, że się zużyła, lecz zużyła się aż do 

przekształcenia się w symbol dlatego, że nadal cyrkulowała. Tylko dlatego, że 

złote pieniądze w procesie same stają się zwykłym znakiem swojej własnej 

wartości, mogą byd zastąpione przez zwykłe znaki wartości. 

Skoro ruch T— P — T jest stanowiącą proces jednością dwóch bezpośrednio 

jeden w drugi przechodzących momentów T — P i P — T, czyli skoro towar 

przebiega proces swojej pełnej metamorfozy, rozwija on swoją wartośd 

wymienną w cenie i w pieniądzu, aby znów formę tę natychmiast znieśd i z 

powrotem stad się towarem, a raczej wartością użytkową. A więc towar wciąż 

zdąża do pozornego tylko usamodzielnienia swojej wartości wymiennej. Z 

drugiej strony widzieliśmy, że złoto, o ile funkcjonuje tylko jako moneta, czyli 

znajduje się nieustannie w obiegu, przedstawia faktycznie tylko powiązanie 

metamorfoz towarów oraz ich tylko przemijający byt pieniężny, realizuje cenę 

jednego towaru tylko po to, aby zrealizowad cenę innego, nigdzie zaś nie 

występuje jako spoczywający byt wartości wymiennej, czyli jako towar, który 



sam się znajduje w stanie bezruchu. Realnośd, którą uzyskuje w tym procesie 

wartośd wymienna towarów i którą reprezentuje złoto w swym obiegu, jest tylko 

realnością iskry elektrycznej. Chod jest to złoto rzeczywiste, funkcjonuje ono 

tylko jako złoto pozorne, i dlatego może byd w tej funkcji zastąpione znakiem 

siebie samego. 

Znak wartości, powiedzmy papier, który funkcjonuje jako moneta, jest znakiem 

ilości złota wyrażonej w jego nazwie monetarnej, a więc znakiem złota. 

Podobnie jak określona ilośd złota nie wyraża sama przez się stosunku wartości, 

nie wyraża go znak zastępujący to złoto. W tej mierze, w jakiej ilośd złota jako 

uprzedmiotowiony czas pracy posiada określoną wielkośd wartości, znak złota 

reprezentuje wartośd. Ale reprezentowana przezeo wielkośd wartości zależy w 

każdym wypadku od wartości reprezentowanej przezeo ilości złota. Wobec 

towarów znak wartości przedstawia realnośd ich ceny, jest signum pretii 

*znakiem ceny+, a znakiem ich wartości jest tylko dlatego, że wartośd towarów 

jest wyrażona w ich cenie. W procesie T — P — T, o ile przedstawia się on tylko 

jako stanowiąca proces jednośd lub bezpośrednie przechodzenie jednej 

metamorfozy w drugą — a tak właśnie przedstawia się on w sferze cyrkulacji, w 

której funkcjonuje znak wartości — wartośd wymienna towarów uzyskuje w 

cenie tylko idealne, wyobrażone tylko w pieniądzu, symboliczne istnienie. Tak 

więc wartośd wymienna objawia się tylko jako pomyślana albo przedstawiona w 

rzeczy, ale nie posiada rzeczywistości poza tą, którą ma w samych towarach, 

jako że jest w nich uprzedmiotowiona określona ilośd czasu pracy. Wydaje się 

więc, jakoby znak wartości bezpośrednio reprezentował wartośd towarów, gdyż 

występuje on nie jako znak złota, lecz jako znak wartości wymiennej, w cenie 

tylko wyrażonej, a zawartej jedynie w towarze. Pozór ten jest jednak fałszywy. 

Znak wartości jest bezpośrednio tylko znakiem ceny, a więc znakiem złota, a 

tylko drogą okólną jest on znakiem wartości towaru. Złoto nie sprzedało — jak 

Piotr Schlemihl — swojego cienia, lecz kupuje swoim cieniem. Znak wartości 

działa więc tylko o tyle, o ile przedstawia wewnątrz procesu cenę jednego 

towaru wobec innego towaru, czyli o ile wobec każdego właściciela towaru 

przedstawia złoto. Określony, stosunkowo bezwartościowy przedmiot, np. 

kawałek skóry, skrawek papieru itd., staje się początkowo siłą zwyczaju znakiem 

materiału pieniężnego, utrzymuje się jednak w tym charakterze tylko wtedy, gdy 



jego byt w charakterze symbolu zostaje zagwarantowany przez powszechną 

wolę właścicieli towarów, tzn. gdy uzyskuje prawnie uznany byt, a przeto i kurs 

przymusowy. Paostwowy pieniądz papierowy o kursie przymusowym jest 

zakooczoną formą znaku wartości i jedyną formą pieniądza papierowego, która 

wyrasta bezpośrednio z cyrkulacji kruszcowej albo z samej prostej cyrkulacji 

towarów. Pieniądz kredytowy należy do wyższej sfery społecznego procesu 

produkcji i regulują go zupełnie inne prawa. Symboliczny pieniądz papierowy 

faktycznie nie jest bynajmniej czymś odmiennym od pomocniczej monety 

kruszcowej, działa jednak w szerszej sferze cyrkulacji. Jeżeli czysto techniczny 

rozwój skali cen, czyli ceny monetarnej, a dalej zewnętrzna przemiana surowego 

złota w złotą monetę wywołały interwencję paostwa i przez to cyrkulacja 

wewnętrzna jawnie się wyodrębniła z ogólnej cyrkulacji towarów, to rozwój 

monety w znak wartości kooczy proces tego wyodrębnienia. Jako zwykły środek 

cyrkulacji, pieniądz może się w ogóle usamodzielnid tylko w sferze cyrkulacji 

wewnętrznej. 

Wykład masz pokazał, że monetarny byt złota, jako znaku wartości oddzielonego 

od samej substancji złota, wynika z samego procesu cyrkulacji, a nie z umowy 

lub interwencji paostwa. Rosja stanowi uderzający przykład naturalnego 

powstania znaku wartości. W czasach, kiedy skóry a futra służyły tam jako 

pieniądz, sprzecznośd między tym nietrwałym i niepodatnym materiałem a jego 

funkcją jako środka cyrkulacji wytworzyła zwyczaj zastępowania go drobnymi 

kawałkami ostemplowanej skóry, które w ten sposób stały się przekazami 

płatnymi w skórach i futrach. Później stały się one pod nazwą kopiejek zwykłymi 

znakami części rubla srebrnego i utrzymały się miejscami w tym zastosowaniu aż 

do roku 1700, kiedy to Piotr Wielki nakazał ich wymianę na drobne monety 

miedziane wypuszczone przez paostwo83. Już starożytni pisarze, którzy mogli 

obserwowad tylko zjawiska cyrkulacji kruszcowej, ujmują monetę złotą jako 

symbol lub znak wartości. Tak czyni Platon84 i Arystoteles85. W krajach bez 

                                                           
83

 Henry Storch, „Cours d'economie politique etc." z uwagami J. B. Saya. Paryż 1823, t. IV, str. 79. Storch ogłosił swoje dzieło w 
Petersburgu w języku francuskim. J. B. Say spowodował natychmiast przedruk paryski, uzupełniony rzekomymi „uwagami", które 
w rzeczywistości zawierają jedynie komunały. Storch (patrz jego „Considerations sur la naturę du revenu national", Paryż 1824) 
bynajmniej nie przyjął uprzejmie tej aneksji swego dzieła przez „prince de la science" *księcia nauki+. 
84

 Platon, „De Republica", księga II, „moneta jest symbolem wymiany" (Opera omnia etc, wyd. G. Stallbumius, Londyn 1850, str. 
304). Platon rozwija pojęcie pieniądza tylko w dwóch przeznaczeniach — miernika wartości i znaku wartości, żąda jednak, prócz 
znaku wartości służącego do cyrkulacji wewnętrznej, innego znaku dla stosunków z Grecją i z zagranicą. (Por. także księgę 5 jego 
„Praw".) 



jakiegokolwiek kredytu, jak Chiny, wcześnie już spotykamy pieniądz papierowy o 

kursie przymusowym86. Starsi rzecznicy papierowego pieniądza zwracają 

wyraźnie uwagę na wynikającą z samego procesu cyrkulacji przemianę monety 

kruszcowej w znak wartości. Tak czyni Beniamin Franklin87 i biskup Berkeley88. 

Ile ryz papierni pociętego na kartki może cyrkulowad jako pieniądz? Pytanie tak 

postawione byłoby pozbawione sensu. Bezwartościowe znaki są znakami 

wartości tylko o tyle, o ile w procesie cyrkulacji zastępują złoto, a zastępują je 

tylko w tej mierze, w jakiej ono samo wchodziłoby do procesu cyrkulacji jako-

moneta, przy czym ilośd ta jest określona przez własną wartośd złota, jeżeli dane 

są wartości wymienne towarów i szybkośd ich metamorfoz. Bilety oznaczone 

jako 5 funt. szt. mogłyby cyrkulowad tylko w ilości 5 razy mniejszej niż bilety 

oznaczone jako 1 funt szt., a gdyby się wszystkie płatności odbywały w biletach 

szylingowych, musiałoby cyrkulowad 20 razy więcej biletów szylingowych niż 

biletów funtowych. Gdyby moneta złota była reprezentowana przez bilety o 

różnej nazwie, np. bilety o nazwie 5 f. szt., 1 f. szt., 10 szylingów, ilośd tych 

różnych rodzajów znaków wartości byłaby określona nie tylko przez ilośd złota 

potrzebną do ogólnej cyrkulacji, lecz również przez tę, która jest potrzebna w 
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kręgu cyrkulacji każdego poszczególnego rodzaju biletów. Gdyby 14 milionów 

funtów szterlingów (tak przyjmuje angielskie ustawodawstwo bankowe, ale nie 

w stosunku do monety, tylko w stosunku do pieniądza kredytowego), stanowiło 

poziom, poniżej którego cyrkulacja jakiegoś kraju nigdy by nie spadła, mogłoby 

cyrkulowad 14 milionów biletów papierowych, z których każdy byłby znakiem 

wartości dla 1 f. szt. Gdyby wartośd złota wzrosła lub spadła z racji spadku lub 

wzrostu czasu pracy potrzebnego do jego produkcji, to przy niezmienionej 

wartości wymiennej tej samej masy towarowej liczba cyrkulujących biletów 

funtowych wzrosłaby lub spadła w stosunku odwrotnym do zmiany wartości 

złota. Gdyby złoto jako miernik wartości zostało zastąpione przez srebro, a 

stosunek wartości srebra do złota wynosiłby: 1:15, przy czym każdy bilet 

reprezentowałby tę samą ilośd srebra, co poprzednio złota, to zamiast 14 

milionów musiałoby odtąd cyrkulowad 210 milionów biletów funtowych. Ilośd 

biletów papierowych jest więc określona przez ilośd złotych pieniędzy, które one 

w cyrkulacji zastępują, a że są one tylko o tyle znakami wartości, o ile zastępują 

złoty pieniądz, wartośd ich jest po prostu określona przez ich ilośd. Gdy więc ilośd 

cyrkulującego złota zależy od cen towarów, to odwrotnie, wartośd cyrkulujących 

biletów papierowych zależy wyłącznie od ich własnej ilości. 

Interwencja paostwa wypuszczającego pieniądz papierowy o kursie 

przymusowym — a rozpatrujemy tylko taki rodzaj pieniądza papierowego — 

wydaje się znosid działanie prawa ekonomicznego. Paostwo, które w cenie 

monetarnej nadało tylko imię chrzestne określonej wadze złota, a w mennicy 

wybiło na złocie tylko swoją pieczęd, wydaje się obecnie siłą magii swojej 

pieczęci przemieniad papier w złoto. Ponieważ bilety papierowe mają kurs 

przymusowy, nikt nie może przeszkodzid paostwu w wepchnięciu do cyrkulacji 

dowolnej ich .ilości i nadaniu im dowolnych nazw monetarnych, jak 1 f. szt., 5 f. 

szt., 20 f. szt. Biletów, które raz się znalazły w cyrkulacji, nie sposób z niej 

wyrzucid, ponieważ zarówno słupy graniczne kraju hamują ich bieg, jak też tracą 

one wszelką wartośd, wartośd użytkową i wymienną, poza cyrkulacją. 

Oddzielone od swojego funkcjonalnego bytu przekształcają się w 

bezwartościowe świstki papieru. Jednakże ta władza paostwa jest tylko 

pozorem. Paostwo może wrzucid do cyrkulacji dowolną ilośd kartek papierowych 

o dowolnych nazwach monetarnych, ale na tym mechanicznym akcie kooczy się 



jego kontrola. Znak wartości, czyli pieniądz papierowy, zagarnięty przez 

cyrkulację, dostaje się pod panowanie jej immanentnych praw. 

Gdyby 14 milionów funtów szterlingów stanowiło sumę złota potrzebnego do 

cyrkulacji towarów, a paostwo rzuciłoby do cyrkulacji 210 milionów biletów, 

każdy o nazwie 1 funt szt., to tych 210 milionów przeobraziłoby się w 

reprezentantów złota w kwocie 14 milionów funtów szt. Wyszłoby na to samo, 

jak gdyby paostwo uczyniło bilety jednofuntowe reprezentantami kruszcu o 

wartości 15 razy mniejszej albo reprezentantami 15 razy mniejszej wagi złota niż 

poprzednio. Nic by się nie zmieniło oprócz nazw w skali cen, które są oczywiście 

umowne, niezależnie od togo, czy się zmieniają wprost przez zmianę stopy 

menniczej, czy pośrednio, przez pomnożenie liczby kartek papierowych do ilości 

wymaganej przez nową, niższą skalę. Ponieważ nazwa funt szterling oznaczałaby 

teraz 15 razy niniejszą ilośd złota, wszystkie ceny towarów wzrosłyby 

piętnastokrotnie i bilety papierowe na sumę 210 milionów f. szt. byłyby teraz w 

rzeczywistości tak samo potrzebne, jak poprzednio bilety na sumę 14 milionów. 

W tej samej mierze, w jakiej zwiększyłaby się łączna kwota znaków wartości, 

zmniejszyłaby się ilośd złota, którą każdy z tych znaków reprezentuje. Wzrost cen 

byłby tylko reakcją procesu cyrkulacji, przemocą dostosowującego ilośd znaków 

wartości do ilości złota, zamiast którego znaki te mają cyrkulowad. 

W historii angielskich i francuskich fałszerstw pieniądza uprawianych przez rządy 

napotykamy wciąż zjawisko, że ceny nie wzrosły w tym samym stosunku, w 

jakim, sfałszowano srebrną monetę. Działo się tak po prostu dlatego, że 

stosunek, w jakim uległa zwiększeniu ilośd monety, nie odpowiadał stosunkowi, 

w jakim ją sfałszowano, tzn., że ilośd wypuszczonych monet o niższej zawartości 

kruszcowej nie była dośd wielka, aby w przyszłości wartości wymienne towarów 

mogły byd w niej szacowane jako w mierniku wartości i realizowane za 

pośrednictwem monet odpowiadających tej niższej jednostce miary. W ten 

sposób rozwiązuje się trudnośd nie rozwiązana w pojedynku między Locke'em a 

Lowndesem. Stosunek, w jakim znak wartości, obojętne, czy to będzie papier czy 

sfałszowane złoto i srebro, zastępuje ilości złota i srebra odpowiadające cenie 

monetarnej, zależy nie od własnego materiału tych znaków, lecz od ich ilości 

znajdującej się w cyrkulacji. Trudnośd w zrozumieniu tego stosunku wynika stąd, 



że pieniądz w obydwu funkcjach — miernika wartości i środka cyrkulacji — 

podlega prawom nie tylko sobie przeciwstawnym, lecz pozornie zaprzeczającym 

przeciwieostwu obu tych funkcji. W odniesieniu do jego funkcji jako miernika 

wartości, gdzie pieniądz służy tylko jako pieniądz rachunkowy, a złoto tylko jako 

złoto idealne, wszystko się sprowadza do naturalnego materiału. Wartości 

wymienne szacowane w srebrze, czyli jako ceny w srebrze, przedstawiają się 

oczywiście zupełnie inaczej niż szacowane w złocie, czyli jako ceny w złocie. I na 

odwrót — w odniesieniu do jego funkcji jako środka cyrkulacji, gdzie pieniądz 

jest nie tylko wyobrażony, lecz musi występowad jako rzeczywisty przedmiot 

obok innych towarów, materiał pieniądza będzie obojętny, natomiast wszystko 

zależy od jego ilości. Dla jednostki miary rozstrzygające jest, czy jest ona funtem 

złota, srebra lub miedzi; natomiast sama tylko liczba monet, jakikolwiek byłby 

ich materiał, czyni je odpowiednim urzeczywistnieniem każdej z tych jednostek 

miary. Zdrowemu rozsądkowi ludzkiemu przeczy jednak to, że przy pieniądzu 

tylko wyobrażonym wszystko zależy od jego materialnej substancji, natomiast 

przy zmysłowo istniejącej monecie wszystko jest zależne od idealnego stosunku 

liczbowego. 

Wzrost lub spadek cen towarów w zależności od wzrostu lub spadku masy 

biletów papierowych — to ostatnie ma miejsce tam, gdzie bilety papierowe 

stanowią wyłączny środek cyrkulacji — jest więc tylko przez proces cyrkulacji 

przemocą przywracanym działaniem mechanicznie z zewnątrz naruszonego 

prawa, według którego ilośd cyrkulującego złota jest określona przez ceny 

towarów, a ilośd cyrkułu jacy eh znaków wartości jest określona przez ilośd 

złotych monet, którą one zastępują w cyrkulacji. Toteż, z drugiej strony, każda 

dowolna masa biletów papierowych będzie wchłonięta i jakby strawiona przez 

proces cyrkulacji, gdyż znak wartości, z jakimkolwiek złotym tytułem wchodziłby 

do cyrkulacji, zostaje w niej sprasowany w znak tej ilości złota, jaka mogłaby 

zamiast niego cyrkulowad. W cyrkulacji znaków wartości wszystkie prawa 

rzeczywistej cyrkulacji pieniężnej występują odwrócone i postawione na głowie. 

Gdy złoto cyrkuluje, bo ma wartośd, pieniądz papierowy ma wartośd, bo 

cyrkuluje. Gdy przy danej wartości wymiennej towarów ilośd cyrkulującego złota 

zależy od jego własnej wartości, wartośd pieniądza papierowego zależy od jego 

cyrkulującej ilości. Gdy ilośd cyrkulującego złota wzrasta lub spada ze wzrostem 



lub spadkiem cen towarów, ceny towarów wydają się wzrastad lub spadad ze 

zmianą ilości cyrkulującego pieniądza papierowego. Gdy cyrkulacja towarów 

może wchłonąd tylko określoną ilośd złotych monet, wskutek czego kolejne 

kurczenie się i rozszerzanie ilości cyrkulującego pieniądza przedstawia się jako 

konieczne prawo, pieniądz papierowy wydaje się wchodzid do cyrkulacji w 

każdym dowolnym wymiarze. Gdy paostwo fałszując złotą i srebrną monetę 

zakłóca jej funkcję jako środka cyrkulacji, nawet jeżeli wypuszcza monetę 

chociażby tylko o 1/100 grana poniżej jej zawartości nominalnej, przeprowadza 

operację zupełnie poprawną, wypuszczając bezwartościowe kartki papierowe, 

które nie mają nic wspólnego z kruszcem prócz nazwy monetarnej. Gdy złota 

moneta reprezentuje oczywiście tylko o tyle wartośd towarów, o ile ta 

szacowana jest w złocie lub występuje jako cena, znak wartości wydaje się 

reprezentowad bezpośrednio wartośd towaru. Toteż jasne jest, dlaczego 

obserwatorzy, którzy badali zjawiska cyrkulacji pieniężnej jednostronnie na 

przykładzie cyrkulacji pieniądza papierowego o przymusowym kursie, musieli 

opacznie zrozumied wszystkie immanentne prawa cyrkulacji pieniężnej. 

Faktycznie prawa te występują w cyrkulacji znaków wartości nie tylko 

wypaczone, ale zatarte, gdyż pieniądz papierowy, jeżeli jest wypuszczony w 

odpowiedniej ilości, wykonuje ruchy, które nie są mu właściwe jako znakowi 

wartości, podczas gdy jego właściwy ruch pochodzi, zamiast bezpośrednio z 

metamorfozy towarów, z naruszenia jego właściwego stosunku do złota. 

 

3. Pieniądz 

Pieniądz, w odróżnieniu od monety, stanowiąc wynik procesu cyrkulacji w 

formie T—P—T, etanowi punkt wyjścia procesu Cyrkulacji W formie P—T—

P#ten. wymiany pieniądza na towar w celu wymiany towaru na pieniądz. Punkt 

wyjścia i punkt koocowy ruchu stanowi w formie T—P—T towar, w formie P—

T—P — pieniądz. W pierwszej formie pieniądz pośredniczy w wymianie 

towarów, w drugiej — towar pośredniczy w stawaniu się pieniądza pieniądzem. 

Pieniądz, który w pierwszej formie był tylko środkiem, zjawia się w drugiej jako 

cel ostateczny cyrkulacji, natomiast towar, który w pierwszej formie był celem 

ostatecznym, w drugiej występuje tylko jako środek. Ponieważ już sam pieniądz 



jest wynikiem cyrkulacji T—P—T, w formie P—T—P wynik cyrkulacji występuje 

jednocześnie jako jej punkt wyjścia. Gdy w T—P—T rzeczywistą treśd procesu 

stanowi przemiana materii, rzeczywistą treśd drugiego procesu P—T—P stanowi 

sam byt farmy to-# waru, wyłoniony z tego pierwszego procesu. 

W formie T—P—T oba skrajne człony są towarami o tej samej wielkości 

wartości, ale jednocześnie o jakościowo różnej wartości użytkowej. Ich wymiana 

T—T jest rzeczywistą przemianą materii. Natomiast w formie P—T—P obydwa 

skrajne człony są złotem, i to złotem o tej samej wielkości wartości. Wymiana 

złota na towar w celu wymiany towaru na złoto, albo, rozpatrując wynik P—P, 

wymiana złota na złoto — wydaje się niedorzecznością. Jeżeli jednak 

przetłumaczymy P—T—P na formułę: kupowad, aby sprzedawad — co nie 

oznacza nic innego, jak wymianę złota na złoto przy pomocy ruchu 

pośredniczącego — rozpoznamy natychmiast panującą formę burżuazyjnej 

produkcji. W praktyce jednak nie kupuje się, aby sprzedawad, lecz kupuje się 

tanio, aby sprzedad drożej. Pieniądz wymienia się na towar po to, aby ten sam 

towar znów wymienid na większą ilośd pieniędzy, tak że skrajne człony P P różnią 

się od siebie, jeżeli nie jakościowo, to ilościowo. Taka ilościowa różnica zakłada 

wymianę nie-ekwiwalentów, podczas gdy towar i pieniądz jako takie są tylko 

przeciwstawnymi formami samego towaru, a więc tylko różnymi sposobami 

bytowania tej samej wielkości wartości. Ruch okrężny P—T—P kryje więc pod 

formami pieniądza i towaru bardziej rozwinięte stosunki produkcji i stanowi w 

obrębie prostej cyrkulacji tylko odbicie ruchu bardziej złożonego. Powinniśmy 

więc pieniądz, rozpatrywany w odróżnieniu od środka cyrkulacji, wyprowadzid z 

bezpośredniej formy cyrkulacji towarów T—P—T. 

Złoto, tzn. specyficzny towar, który służy jako miernik wartości i jako środek 

cyrkulacji, staje się bez bliższego udziału społeczeostwa pieniądzem. W Anglii, 

gdzie srebro nie jest ani miernikiem wartości, ani panującym środkiem 

cyrkulacji, nie staje się ono pieniądzem, podobnie jak złoto w Holandii przestało 

byd pieniądzem po zdetronizowaniu go jako miernika wartości. Towar staje się 

więc pieniądzem przede wszystkim jako jednośd miernika wartości i środka 

cyrkulacji albo inaczej — jednośd miernika wartości i środka cyrkulacji jest 

pieniądzem. Lecz jako tego rodzaju jednośd złoto posiada z kolei samodzielne 



istnienie, różne od swego bytu w obydwu tych funkcjach. Jako miernik wartości 

jest ono tylko idealnym pieniądzem i idealnym złotem; jako zwykły środek 

cyrkulacji jest symbolicznym pieniądzem i symbolicznym złotem, ale w swej 

prostej kruszcowej cielesności złoto jest pieniądzem, czyli pieniądz — 

rzeczywistym złotem. 

Rozpatrzmy teraz na chwilę znajdujący się w stanie bezruchu towar, złoto, towar 

będący pieniądzem, w jego stosunku do innych towarów. Wszystkie towary 

przedstawiają w swych cenach określoną sumę złota, są więc tylko 

wyobrażonym złotem, czyli wyobrażonym pieniądzem, są reprezentantami złota, 

tak jak, odwrotnie, pieniądz wystąpił w znaku wartości jako zwykły reprezentant 

cen towarów89. Ponieważ w ten sposób wszystkie towary są tylko wyobrażonym 

pieniądzem, pieniądz jest jedynym rzeczywistym towarem. W przeciwieostwie 

do towarów, które tylko wyobrażają samoistny byt wartości wymiennej, ogólnej 

społecznej pracy, abstrakcyjnego bogactwa, złoto jest materialnym bytem 

abstrakcyjnego bogactwa. Od strony wartości użytkowej, każdy towar, przez to, 

że odnosi się do pewnej szczególnej potrzeby, wyraża tylko jeden moment 

materialnego bogactwa, tylko jedną poszczególną stronę bogactwa. Pieniądz 

natomiast zaspokaja każdą potrzebę, jako że jest bezpośrednio wymienialny na 

przedmiot każdej potrzeby. Jego własna wartośd użytkowa realizuje się w 

nieskooczonym szeregu wartości użytkowych, tworzących jego ekwiwalent. W 

swej solidnej metaliczności kryje on wszelkie bogactwo materialne, które 

roztacza świat towarów. Jeżeli więc towary w swych cenach reprezentują ogólny 

ekwiwalent, czyli abstrakcyjne bogactwo, złoto, to złoto w swej wartości 

użytkowej reprezentuje wartości użytkowe wszystkich towarów. Złoto jest więc 

materialnym przedstawicielem rzeczowego bogactwa. Jest ono „precis de toutes 

les choses" *istotą wszystkich rzeczy+ (Boisguillebert), streszczeniem 

społecznego bogactwa. Jest ono zarazem, jeżeli idzie o formę, bezpośrednim 

wcieleniem pracy ogólnej, jeżeli idzie o treśd — całokształtem wszystkich prac 

realnych. Jest ogólnym bogactwem — jako indywiduum90. W swej postaci 

pośrednika cyrkulacji było narażone na wszelkiego rodzaju krzywdy, było 

obrzynane, a nawet spłaszczane w czysto symboliczny świstek papieru. Lecz jako 
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 Petty: Złoto i srebro są „universal wealth". „Political Arithmetic", tamże, str. 242. 



pieniądzowi wraca mu się jego złotą świetnośd. Z parobka staje się panem91. Z 

prostego pomocnika staje się bogiem towarów92. 

 

a) Tworzenie skarbu 

Złoto jako pieniądz oddzieliło się początkowo od środka cyrkulacji przez to, że 

towar przerwał proces swej metamorfozy spocząwszy w postaci złotej 

poczwarki. Dzieje się to za każdym razem, kiedy sprzedaż nie przechodzi w 

kupno. Usamodzielnienie się złota jako pieniądza jest więc przede wszystkim 

uzmysłowionym wyrazem rozpadnięcia się procesu cyrkulacji, czyli metamorfozy 

towaru na dwa odosobnione, obojętnie obok siebie istniejące akty. Sama 

moneta staje się pieniądzem, gdy bieg jej zostanie przerwany. W rękach 

sprzedawcy, który otrzymuje ją za swój towar, jest ona pieniądzem, nie monetą; 

gdy tylko wyjdzie z jego rąk, staje się znów monetą. Każdy jest sprzedawcą 

jednostronnego, przez siebie wytwarzanego, towaru, ale jest nabywcą 

wszystkich innych towarów, których potrzebuje do społecznej egzystencji. 

Podczas gdy jego występowanie w charakterze sprzedawcy zależy od czasu 

pracy, niezbędnego do produkcji jego towaru, jego występowanie w charakterze 

nabywcy jest uwarunkowane nieustannym odnawianiem się potrzeb życiowych. 

Aby móc kupid bez sprzedawania, musiał przedtem sprzedad nie kupiwszy. Obieg 

T—P—T jest w istocie tylko stanowiącą proces jednością sprzedaży i kupna, 

będąc zarazem nieustającym procesem ich rozdziału. Aby pieniądz płynął 

nieustannie jako moneta, moneta musi się nieustannie osadzad w postaci 

pieniądza. Nieustanny obieg monety jest uwarunkowany nieustannym 

unieruchamianiem się jej w większych lub mniejszych ilościach, w postaci 

rezerwowych zasobów monet, tworzących się wszędzie w cyrkulacji, a zarazem 
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 E. Misselden, „Free Trade or the Means to make Trade florish etc", Londyn 1622. „Naturalną materią handlu jest merchandize 
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cyrkulację tę warunkujących, przy czym ich powstawanie, rozdział, zanikanie i 

ponowne powstawanie nieustannie się zmienia, ich istnienie znika nieustannie, 

ich zanikanie trwa ciągle. Adam Smith wyraził owo nieprzerwane przeobrażanie 

się monet w pieniądz, a pieniądza w monety w ten sposób, że każdy posiadacz 

towaru musi mied stale w zapasie obok szczególnego towaru, który sprzedaje, 

jeszcze pewną ilośd towaru ogólnego, za który kupuje. Widzieliśmy, że w 

cyrkulacji T—P—T człon drugi P—T rozbija się na szereg aktów kupna, które się 

odbywają nie od razu, lecz sukcesywnie w czasie, tak że częśd P obiega jako 

moneta, gdy inna częśd spoczywa jako pieniądz. Faktycznie pieniądz jest tutaj 

tylko zawieszoną w czynnościach monetą, a poszczególne części składowe 

znajdującej się w obiegu masy monet występują wciąż na przemian w jednej lub 

drugiej formie. Ta pierwsza przemiana środka cyrkulacji w pieniądz stanowi więc 

tylko techniczny moment samego obiegu pieniężnego93. 

Pierwszą naturalną formą bogactwa jest nadmiar, czyli nadwyżka, ta częśd 

produktów, która nie jest potrzebna bezpośrednio jako wartośd użytkowa, lub 

też posiadanie takich produktów, których wartośd użytkowa leży poza kręgiem 

niezbędnych potrzeb. Rozpatrując przejście od towaru do pieniądza, 

widzieliśmy, że na nierozwiniętym szczeblu produkcji ten nadmiar, czyli 

nadwyżka produktów tworzy właściwą sferę wymiany towarów. Produkty 

zbędne stają się produktami wymienialnymi lub towarami. Adekwatną formą 

istnienia tego nadmiaru, pierwszą formą, w której bogactwo zostaje ujęte jako 

bogactwo abstrakcyjnie społeczne, jest złoto i srebro. W formie złota lub srebra, 

tzn. w materiale pieniądza, nie tylko mogą byd przechowywane towary, lecz 

złoto i srebro staje się bogactwem w formie przechowalnej. Każda wartośd 

użytkowa jako taka służy w ten sposób, że zostaje skonsumowana, tzn. 

zniszczona. Natomiast wartośd użytkowa złota jako pieniądza polega na tym, że 

jest ono nosicielem wartości wymiennej, że jako pozbawiony formy surowiec 

jest materializacją ogólnego czasu pracy. Jako pozbawiony farmy kruszec 

wartośd wymienna posiada nieprzemijającą formę. Złoto lub srebro, 
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unieruchomione w ten sposób jako pieniądz, jest skarbem. U narodów mających 

tylko kruszcową cyrkulację, jak np. u starożytnych, tworzenie skarbu występuje 

jako proces wszechstronny, od pojedynczych osób aż do paostwa, które 

przechowuje swój skarb paostwowy. W jeszcze dawniejszych czasach, w Azji i w 

Egipcie, skarby te, pozostające pod opieką królów i kapłanów, stanowią raczej 

dowody ich potęgi. W Grecji i w Rzymie tworzenie skarbu paostwowego, jako 

stale zabezpieczonej i stale gotowej do użytku formy nadmiaru, staje się sprawą 

polityczną. Szybkie przenoszenie takich skarbów z jednego kraju do drugiego 

przez zdobywców oraz częściowe nagłe wlewanie ich do cyrkulacji jest 

osobliwością starożytnej gospodarki. 

Złoto jako uprzedmiotowiony czas pracy poręcza swoją własną wielkośd 

wartości, a że jest materializacją ogólnego czasu pracy, proces cyrkulacji 

zapewnia mu stałe działanie w charakterze wartości wymiennej. Dzięki samemu 

faktowi, że posiadacz towaru może zachowad towar w jego postaci wartości 

wymiennej albo samą wartośd wymienną jako towar, wymiana towarów w celu 

otrzymania ich z powrotem w przeistoczonej postaci złota staje się swoistym 

motywem cyrkulacji. Metamorfoza towaru T—P zachodzi dla samej jego 

metamorfozy, w celu przekształcenia towaru ze szczególnego naturalnego 

bogactwa w ogólne społeczne bogactwo. Zamiast przemiany materii zmiana 

formy staje się celem samym w sobie. Wartośd wymienna przechodzi z czystej 

formy w treśd ruchu. Towar utrzymuje się jako bogactwo, jako towar, o tyle 

tylko, o ile się utrzymuje w sferze cyrkulacji, a w tym płynnym stanie utrzymuje 

się tylko wtedy, gdy stwardnieje w srebro i złoto. Pozostaje w strumieniu jako 

kryształ procesu cyrkulacji. Tymczasem samo złoto i srebro utrwalają się jako 

pieniądz tylko o tyle, o ile nie są środkiem cyrkulacji. Jako nie-środek cyrkulacji 

stają się pieniądzem. Wyciąganie towaru z cyrkulacji w formie złota jest więc 

jedynym sposobem utrzymywania go nieustannie w cyrkulacji. 

Posiadacz towaru może z powrotem otrzymad z cyrkulacji w postaci pieniądza 

tylko tyle, ile wkłada do niej w postaci towaru. Ustawiczna sprzedaż, nieustanne 

rzucanie towarów do cyrkulacji jest więc z punktu widzenia cyrkulacji towarów 

pierwszym warunkiem tworzenia skarbu. Z drugiej strony pieniądz znika 

nieustannie jako środek cyrkulacji w samym procesie cyrkulacji, 



urzeczywistniając się stale w wartościach użytkowych i ginąc w przemijającym 

użyciu. Pieniądz musi więc byd wyrwany z pożerającego strumienia cyrkulacji, 

albo inaczej — towar musi byd zachowany w swojej pierwszej metamorfozie 

przez uniemożliwienie mu spełnienia funkcji środka nabywczego. Posiadacz 

towarów, który się teraz stał zbieraczem skarbu, musi możliwie dużo 

sprzedawad i możliwie mało kupowad, jak już uczył stary Katon: patrem familias 

vendacem, non emacem esse *ojciec rodziny powinien byd skłonny do 

sprzedaży, a nie do kupna+. Jak pracowitośd stanowi pozytywny warunek 

tworzenia skarbu, tak oszczędnośd jest jego warunkiem negatywnym. Im mniej 

ekwiwalent towaru jest wyciągany z cyrkulacji w postaci szczególnych towarów, 

czyli wartości użytkowych, tym bardziej jest on stamtąd wyciągany w formie 

pieniądza, czyli wartości wymiennej94. Zawłaszczanie bogactwa w jego formie 

ogólnej warunkuje więc wyrzeczenie się bogactwa w jego materialnej 

rzeczywistości. Żywotnym bodźcem tworzenia skarbu jest więc skąpstwo, dla 

którego potrzebą jest nie towar jako wartośd użytkowa, lecz wartośd wymienna 

jako towar. Aby owładnąd nadmiarem w jego formie ogólnej, szczególne 

potrzeby muszą byd traktowane jako zbytek i nadmiar. Tak np. w roku 1593 

kortezy wystąpiły do Filipa II z petycją, w której m. in. czytamy: „Kortezy z 

Valladolid z roku 1586 prosiły Waszą Królewską Mośd nie pozwalad nadal na 

przywóz do królestwa świec, towarów szklanych, biżuterii, noży i podobnych 

rzeczy, które się przywozi z zagranicy, aby wymieniad te tak zbędne dla życia 

ludzkiego rzeczy na złoto, jak gdyby Hiszpanie byli Indianami.” Zbieracz skarbu 

gardzi światowymi, doczesnymi i przemijającymi uciechami, aby się uganiad za 

skarbem wiecznym, którego nie zniszczą mole ni rdza, który jest całkowicie 

niebiaoski i całkowicie ziemski. Misselden w cytowanej już pracy mówi: „Ogólna, 

ostateczna przyczyna naszego braku złota tkwi w wielkim zbytku naszego 

Królestwa, polegającym na spożywaniu towarów pochodzących z obcych krajów, 

które się dla nas okazują nie commodities *towarami pożytecznymi+, lecz 

discommodities *nieużytecznym rupieciem+, gdyż pozbawiają nas równie 

wielkich skarbów, skarbów, które w przeciwnym razie mogłyby byd 

importowane zamiast tych zabawek (toys). Konsumujemy u nas zbyt wielki 

nadmiar win z Hiszpanii, Francji, Nadrenii, Lewantu; rodzynki z Hiszpanii, 
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 „Im bardziej rośnie zapas towarów, tym bardziej się zmniejsza zapas istniejący jako skarb (in treasure)". E. Misselden, „Free 
Trade or the Means to make Trade florish etc", str. 23. 



koryntki z Lewantu, Lawns (rodzaj cienkiego płótna) i Cambrics *batyst+ z 

Hainault, jedwabie z Włoch, cukier i tytoo z Indii Zachodnich, korzenie z Indii 

Wschodnich — wszystko to nie stanowi dla nas absolutnej potrzeby, a mimo to 

kupuje się te rzeczy za prawdziwe złoto"95. Bogactwo w postaci złota i srebra jest 

nieprzemijające zarówno dlatego, że jego wartośd wymienna istnieje w 

niezniszczalnym kruszcu, jak zwłaszcza dlatego, że złoto i srebro jako środek 

cyrkulacji nie może się stad przemijającą tylko formą pieniężną towaru. 

Przemijająca treśd zostaje więc złożona w ofierze nieprzemijającej formie: „Jeżeli 

pieniądz w postaci podatków jest odbierany komuś, kto go przejada i przepija, a 

dawany temu, kto go zużywa na ulepszenie roli, rybołówstwo, górnictwo, 

manufaktury albo nawet na odzież, zawsze wynika z tego korzyśd dla 

społeczeostwa, bo nawet odzież nie jest tak przemijająca jak żywnośd i napoje. 

Jeżeli się wydaje pieniądze na meble domowe, korzyśd jest większa, a jeszcze 

większa w budowie domów itd., największa zaś wtedy, gdy złoto i srebro 

przywozi się do kraju, jako że tylko te rzeczy nie są przemijające, lecz są zawsze i 

wszędzie cenione jako bogactwo; wszystko inne jest tylko bogactwem pro hic et 

nunc *w określonym miejscu i czasie+"96. Wyrywanie pieniądza ze strumienia 

cyrkulacji i ratowanie go od społecznej przemiany materii objawia się również na 

zewnątrz w zakopywaniu go, tak że bogactwo społeczne jako ukryty w ziemi, 

nieprzemijający skarb wstępuje w zupełnie tajemniczy prywatny stosunek do 

posiadacza towaru. Doktor Bernier, który przez pewien czas przebywał w Delhi 

na dworze Aurenzeba, opowiada, że kupcy potajemnie zakopują swoje pieniądze 

głęboko w ziemi, a odnosi się to zwłaszcza do niemahometaoskich pogan 

skupiających w swoich rękach niemal cały handel i wszystkie pieniądze, 

„opętanych wiarą, że złoto i srebro, które schowają za życia, służyd im będzie po 

śmierci na tamtym świecie"97. Zbieracz skarbu zresztą, o ile jego ascetyzm łączy 

się z energiczną pracowitością, z zasady wyznaje protestantyzm, i to przeważnie 

purytanizm. „Nie można przeczyd temu, że kupowanie i sprzedawanie jest 

sprawą potrzebną, bez której nie można się obejśd, a można z niej korzystad po 

chrześcijaosku, zwłaszcza gdy idzie o rzeczy służące potrzebie i honorowi; bo 

przecież patriarchowie także sprzedawali i kupowali — bydło, wełnę, zboże, 
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 Francois Bernier, „Voyages contenant la description des etats du Grand Mogol", Wydanie paryskie 1830, t. I, por. str. 312—
314. 



masło, mleko i inne dobra. Są to dary boże, które Bóg daje z ziemi i dzieli między 

ludzi. Ale handel zagraniczny, który z Kalkuty i Indii, i podobnych krajów 

przywozi towary, jak wyborne jedwabie i przedmioty złote, i korzenie, służące 

tylko przepychowi, a nie dające żadnego pożytku, wysysające z kraju i z ludzi 

pieniądze, nie powinien by byd dopuszczony, gdybyśmy mieli ład i prawdziwych 

książąt. Ale o tym nie chcę teraz pisad; mniemam, że ostatecznie, kiedy już nie 

będziemy mieli pieniędzy, handel ten ustanie sam przez się, podobnie jak zbytek 

i obżarstwo; przecież żadne pisanie i pouczanie nic tu nie pomoże, dopóki nie 

przyciśnie nas nędza i bieda"98. 

W okresie zaburzeo w społecznej przemianie materii odbywa się nawet w 

rozwiniętym społeczeostwie burżuazyjnym zakopywanie pieniędzy jako skarbu. 

Więź społeczna w jej zwartej formie — dla posiadacza towaru więzią tą jest 

towar, a adekwatnym bytem towaru jest pieniądz — zostaje w ten sposób 

ocalona przed wstrząsem społecznym. Społeczny nervus rerum *nerw rzeczy+ 

zostaje pochowany obok ciała, którego jest nerwem. 

Otóż skarb byłby tylko bezwartościowym metalem, jego pieniężna dusza 

uleciałaby z niego i pozostałby jako wypalony popiół cyrkulacji, jako jej caput 

mortuum *zewłok+, gdyby nie było w nim nieustannego pędu do cyrkulacji. 

Pieniądz, czyli usamodzielniona wartośd wymienna, jest jakościowo bytem 

abstrakcyjnego bogactwa; ale z drugiej strony każda dana suma pieniężna jest 

ilościowo ograniczoną wielkością wartości. Ilościowa granica wartości 

wymiennej przeczy jej jakościowej ogólności, a zbieracz skarbu odczuwa tę 

granicę jako ramę, która faktycznie przechodzi zarazem w ramę jakościową, a 
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 Doktor Marcin Luter, „Bücher vom Kaufhandel und Wucher" *„Księgi o handlu i lichwie"+, 1524. Tamże pisze Luter: „Z dopustu 
bożego musimy my, Niemcy, pchad złoto i srebro do cudzych krajów, bogacid cały świat, a sami pozostawad żebrakami. Ang lia 
miałaby na pewno mniej złota, gdyby Niemcy nie kupowały od niej sukna, a król portugalski miałby także mniej, gdybyśmy nie 
brali od niego korzeni. Policz tylko, jak wiele pieniędzy wychodzi z krajów niemieckich, bez potrzeby i powodu, w ciągu jednego 
jarmarku w Frankfurcie, a zadziwisz się, jak się to dzieje, że pozostał jeszcze w niemieckim kraju chod jeden halerz. Frankfurt jest 
dla srebra i złota dziurą, którędy z niemieckiego kraju odpływa wszystko, co u nas pęcznieje i rośnie, co bite jest z kruszcu na 
monetę; gdyby tę dziurę zatkad, nie słyszałoby się dziś tylu skarg, że wszędzie są tylko długi, a nie ma pieniędzy, że wieś i miasta 
są wyssane przez lichwę. Ale niech się dzieje, co chce: my, Niemcy, musimy pozostad Niemcami! nie przestaniemy tak czynid, 
musimy tak czynid". 
Misselden w cytowanej już pracy pragnie przynajmniej utrzymad złoto w krajach chrześcijaoskich: „Pieniądz zmniejsza się z 
powodu handlu z krajami niechrześcijaoskimi, z Turcją, Persją i Indiami Wschodnimi. Te gałęzie handlu prowadzi się po 
największej części za gotówkę. ale inaczej niż gałęzie handlu w samych krajach chrześcijaoskich. Chociaż bowiem w obrębie 
chrześcijaostwa handel jest prowadzony za gotówkę, to jednak pieniądz jest ciągle zamknięty w jego granicach. Mamy tu 
rzeczywiście prąd i prąd odwrotny, odpływ i przypływ pieniądza w handlu prowadzonym w obrębie chrześcijaostwa; bo niekiedy 
jest go dużo w jednej części, a brak w innej, zależnie od tego, czy w jednym kraju panuje niedostatek, a w innym nadmiar: 
pieniądz przychodzi i odchodzi, wiruje w kręgu chrześcijaostwa, ale zawsze pozostaje w jego granicach. Lecz pieniądz wywieziony 
dla handlu z narodami niechrześcijaoskimi do wspomnianych krajów jest wydany na zawsze i nigdy nie wraca". *Str. 19, 20.+ 



więc czyni ze skarbu tylko ograniczonego przedstawiciela bogactwa 

materialnego. Jak widzieliśmy, pieniądz jako ogólny ekwiwalent występuje 

bezpośrednio w równaniu, w którym on sam tworzy jedną stronę, a 

nieskooczony szereg towarów tworzy stronę drugą. Od wielkości wartości 

wymiennej zależy, w jakim stopniu pieniądz się w przybliżeniu realizuje jako taki 

nieskooczony szereg, tan. w jakim stopniu odpowiada swemu pojęciu jako 

wartości wymiennej. Ruch wartości wymiennej jako wartości wymiennej, jako 

automatu, 'może w ogóle polegad tylko na tym, że wykracza poza swą ilościową 

granicę. Gdy jednak zostaje przekroczona jedna ilościowa granica skarbu, 

powstaje nowa zapora, która znów musi byd zniesiona. Ograniczeniem skarbu 

nie jest jakaś określona granica, lecz granica w ogóle. Tworzenie skarbu nie ma 

więc żadnej immanentnej granicy, żadnej miary w sobie, lecz jest procesem 

nieskooczonym, który w osiągniętym każdorazowo wyniku znajduje motyw 

swego początku. Jeżeli skarb powiększa się tylko przez konserwację, to zarazem 

konserwuje się tylko przez powiększanie. 

Pieniądz jest nie tylko jednym z obiektów żądzy bogacenia się, jest po prostu jej 

obiektem. Żądza bogacenia się jest w istocie auri sacra fames *przeklętą żądzą 

złota+. Namiętnośd bogacenia się, w odróżnieniu od namiętności do konkretnego 

naturalnego bogactwa, czyli wartości użytkowych, jak odzież, kosztowności, 

stada itd., jest możliwa tylko wtedy, gdy ogólne bogactwo jako takie jest 

zindywidualizowane w rzeczy szczególnej, gdy więc może byd przechowane jako 

pojedynczy towar. Pieniądz występuje więc zarazem jako obiekt i jako źródło 

żądzy bogacenia się99. W istocie rzeczy podstawę stanowi tu fakt, że celem staje 

się wartośd wymienna jako taka, a tym samym i zwiększenie jej. Skąpstwo 

przechowuje skarb, nie pozwalając pieniądzowi stad się środkiem cyrkulacji, ale 

żądza złota zachowuje pieniężną duszę skarbu, jego nieustanny pęd do 

cyrkulacji. 

Czynnośd tworzenia skarbu polega z jednej strony na wyrywaniu pieniądza z 

cyrkulacji przez nieustannie ponawianą sprzedaż, z drugiej strony na prostym 

gromadzeniu, akumulowaniu. Akumulacja bogactwa jako taka ma miejsce w 

istocie tylko w sferze prostej cyrkulacji, a mianowicie w formie tworzenia skarbu, 
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 „Początek skąpstwa tkwi w pieniądzu... stopniowo rozpala się tu pewien rodzaj obłędu; to już nie jest skąpstwo, tylko żądza 
złota". (Pliniusz, „Historia naturalis", księga XXXIII, rozdz. III, dział 14.) 



podczas gdy, jak zobaczymy później, inne tzw. formy akumulacji tylko przez 

nieporozumienie uchodzą za akumulację — tylko dlatego, że przypominają 

proste gromadzenie pieniądza. Wszystkie inne towary są gromadzone albo w 

postaci wartości użytkowych, a w tym przypadku sposób ich gromadzenia jest 

określony przez szczególny charakter ich wartości użytkowej. Np. gromadzenie 

zboża wymaga specjalnych urządzeo. Gromadzenie owiec czyni ze mnie 

pasterza; gromadzenie niewolników i ziemi wymaga stosunków panowania i 

niewoli itd. Tworzenie zapasów konkretnego bogactwa wymaga szczególnych 

procesów, odmiennych od prostego aktu samego gromadzenia, i rozwija 

szczególne strony osobowości. Albo też bogactwo w formie towarów jest 

gromadzone w postaci wartości wymiennej, a wtedy nagromadzanie 

przedstawia się jako operacja kupiecka lub specyficznie ekonomiczna. Jej 

podmiot staje się kupcem zbożowym, handlarzem bydła itd. Złoto i srebro są 

pieniądzem nie dzięki jakiemuś działaniu jednostki, która je gromadzi, tylko jako 

kryształy procesu cyrkulacji, odbywającego się bez współudziału tej jednostki. Jej 

działanie ogranicza się tylko do odkładania złota i srebra, do dodawania jednej 

wagowej ilości do drugiej; jest to zupełnie pozbawione treści działanie, które 

zastosowane do wszystkich innych towarów, zdeprecjonowałoby je100. 

Nasz zbieracz skarbów występuje jako męczennik wartości wymiennej, jako 

święty asceta na szczycie kolumny z kruszcu. Zależy mu tylko na bogactwie w 

jego społecznej formie i dlatego zakopuje je przed społeczeostwem. Pożąda 

towaru w formie stale zdolnej do cyrkulacji i dlatego wyciąga towar z cyrkulacji. 

Marzy o wartości wymiennej i dlatego nie dokonuje wymiany. Płynna forma 

bogactwa i jego skamienieliny, eliksir życia i kamieo filozoficzny — obłędny 

taniec alchemicznych upiorów. W swojej wyimaginowanej, bezgranicznej żądzy 
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 Horacy nic więc nie rozumie z filozofii tworzenia skarbu, skoro mówi („Satyry", księga II, Satyra III): 
„Jeżeli luteo ktoś nakupi i nagromadzi wielki kram, 
Chod nie poświęca się lutni ani oddaje się jednej z Muz. 
Albo dratew i szydeł, chod nie jest szewcem, lub żagli do 
*statków, 
Chod nie jest żeglarzem na morzu; każdy nazwie go 
Bezrozumnym i słusznie. Czymże różni się on 
Od tego, kto gromadzi srebro i złoto, których nie umie użyd. 
A tego, co gromadził, nie waży się dotknąd, jak czegoś świętego?" 
Pan Senior lepiej rozumie tę sprawę: „Pieniądz wydaje się byd jedyną rzeczą, której wszyscy pragną, a mianowicie dlatego, że 
pieniądz jest bogactwem abstrakcyjnym i że ludzie posiadając go mogą zaspokoid wszystkie swoje potrzeby, niezależnie od ich 
rodzaju". („Principes fondamentaux de l'economie politique, traduit parle Comte Jean Arrivabene", Paryż 1836, str. 221.) Albo 
Storch: „Ponieważ pieniądz reprezentuje wszystkie inne bogactwa, należy go tylko gromadzid, aby móc dostad wszelkie istniejące 
w świecie rodzaje bogactw". („Cours d'economie politique etc", tamże, t. 2, str. 135.) 



użycia wyrzeka się on wszelkiego użycia. Ponieważ chce zaspokoid wszystkie 

społeczne potrzeby, nie zaspokaja nawet prymitywnych potrzeb. Przechowując 

bogactwo w jego kruszcowej cielesności, przeobraża je w czyste urojenie. 

Gromadzenie pieniądza dla pieniądza jest w istocie tylko barbarzyoską formą 

produkcji dla produkcji, tzn. rozwoju sił wytwórczych społecznej pracy poza 

granice zwykłych potrzeb. Im mniej rozwinięta jest produkcja towarowa, tym. 

większe znaczenie ma pierwsze usamodzielnienie się wartości wymiennej w 

postaci pieniądza, czyli tworzenie skarbu, który z tego powodu grał wielką rolę u 

ludów starożytnych, a w Azji aż do czasów dzisiejszych, oraz u nowoczesnych 

narodów rolniczych, u których wartośd wymienna jeszcze nie opanowała 

wszystkich stosunków produkcji. Specyficznie ekonomiczną funkcję tworzenia 

skarbu w samej cyrkulacji kruszcowej rozpatrzymy niebawem, ale jeszcze 

przedtem powiemy o innej formie tworzenia skarbu. 

Towary ze srebra i ze złota, zupełnie niezależnie od ich właściwości 

estetycznych, mogą byd przeobrażone w pieniądz, skoro materiał, z którego są 

zrobione, jest materiałem pieniądza, podobnie jak złoty pieniądz lub złoto w 

sztabach dadzą się przekształcid w takie towary. Ponieważ złoto d srebro są 

materiałem abstrakcyjnego bogactwa, najefektowniejszy sposób wystawiania 

bogactwa na pokaz polega na ich używaniu w postaci konkretnych wartości 

użytkowych, a jeżeli na pewnych szczeblach rozwoju produkcji posiadacz towaru 

ukrywa swój skarb, to wszędzie tam, gdzie można to bezpiecznie uczynid, ma on 

chętkę pokazania się innym posiadaczom towaru jako rico hombre *bogaty 

człowiek+. Pozłaca siebie i swój dom101. W Azji, zwłaszcza w Indiach, gdzie 

tworzenie skarbu nie występuje jako podrzędna funkcja całego mechanizmu 

produkcji, jak w gospodarce burżuazyjnej, lecz bogactwo w postaci skarbu jest 

przechowywane jako cel ostateczny — towary ze złota i srebra są właściwie 

tylko estetyczną formą skarbów. W średniowiecznej Anglii towary ze złota i 

srebra uchodziły wobec prawa tylko za rodzaj skarbu, jako że dodana do nich 

prymitywna praca tylko w nieznacznym stopniu powiększyła ich wartośd. Były 

one przeznaczone do ponownego rzucenia do cyrkulacji, dlatego próba była dla 
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 Jak bardzo niezmienny pozostaje inner man *człowiek wewnętrzny+ indywiduum towarowego nawet tam, gdzie ono się 
ucywilizowało i rozwinęło w kapitalistę, dowodzi np. londyoski przedstawiciel pewnego kosmopolitycznego domu bankierskiego, 
który powiesił sobie w ramce pod szkłem 100 000-funtowy banknot w charakterze odpowiedniego herbu rodzinnego. Pointa 
polega tutaj na tym, że banknot z swojej dostojnej wysokości spoziera drwiąco na cyrkulację. 



nich 'ustawowo tak samo przepisana jak dla samych monet. Wzrastające ze 

wzrostem, bogactwa użycie złota i srebra w postaci przedmiotów zbytku jest 

czymś tak prostym, że było dla starożytnych zupełnie zrozumiałe102, tymczasem 

nowocześni ekonomiści wysunęli błędne twierdzenie, że użycie towarów ze 

srebra i złota nie zwiększa się w stosunku do wzrostu bogactwa, tylko w 

stosunku do spadku wartości kruszców szlachetnych. Dlatego dane tych 

ekonomistów o zużyciu złota kalifornijskiego i australijskiego, skądinąd ścisłe, 

wykazują zawsze lukę, gdyż w ich wyobrażeniu zwiększone zużycie złota w 

postaci surowca nie jest usprawiedliwione odpowiednim spadkiem jego 

wartości. Od r. 1810 do 1830 przeciętna roczna produkcja kruszców 

szlachetnych zmniejszyła się więcej niż o połowę wskutek wojny kolonii 

amerykaoskich z Hiszpanią oraz przerwania pracy w kopalniach spowodowanego 

rewolucjami. Spadek ilości monet cyrkulujących w Europie wynosił w r. 1829 

niemal 1/6 w porównaniu z rokiem 1809. Chociaż więc produkcja zmniejszyła się 

ilościowo, a koszty produkcji wzrosły, jeżeli w ogóle uległy zmianie, niemniej 

zużycie kruszców szlachetnych na przedmioty zbytku niezwykle wzrosło, w Anglii 

już podczas wojny, a na kontynencie — począwszy od pokoju paryskiego. 

Wzrosło ze wzrostem ogólnego bogactwa103. Jako ogólne prawo można ustalid, 

że obracanie złotych i srebrnych pieniędzy w przedmioty zbytku przeważa w 

czasie pokojowym, natomiast obracanie ich z powrotem w sztaby czy też 

monety przeważa tylko w czasach burzliwych104. Jak znaczny jest stosunek 

złotego i srebrnego skarbu, istniejącego w formie towarów luksusowych, do 

kruszcu szlachetnego służącego jako pieniądz, można wnioskowad z faktu, że 

według Jacoba w r. 1829 w Anglii stosunek ten wynosił 2 : 1, a w całej Europie i 

Ameryce istniało o 1/4 więcej kruszcu szlachetnego w przedmiotach zbytku niż 

w pieniądzu. 

Widzieliśmy, że obieg pieniężny jest tylko przejawem metamorfozy towarów, 

czyli zmiany formy, w której się dokonuje społeczna przemiana materii. Toteż ze 

zmianą sumy cen cyrkulujących towarów lub rozmiaru ich jednoczesnych 
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metamorfoz z jednej strony, i z każdorazową szybkością zmian ich form z drugiej 

strony, łączna ilośd cyrkulującego złota musiała się nieustannie zwiększad lub 

zmniejszad, co jest możliwe tylko pod warunkiem, że łączna ilośd pieniądza 

znajdującego się w kraju pozostaje w nieustannie zmiennym stosunku do ilości 

pieniądza cyrkulującego. Ten warunek spełnia tworzenie skarbu. Jeżeli ceny 

spadają albo wzrasta szybkośd cyrkulacji, rezerwuary, którymi są skarby, 

wchłaniają częśd pieniędzy wypadającą z cyrkulacji; jeżeli zaś ceny rosną albo 

zmniejsza się szybkośd cyrkulacji, wtedy otwierają się skarbce i pieniądze 

częściowo płyną z powrotem do cyrkulacji. Krzepnięcie cyrkulującego pieniądza 

w skarb i wylewanie się skarbów do cyrkulacji stanowi nieustannie zmieniający 

się ruch oscylacyjny, w którym o przewadze jednego lub drugiego kierunku 

decydują tylko wahania cyrkulacji towarowej. A więc skarby występują jako 

kanały dopływowe i odpływowe cyrkulującego pieniądza, tak że w postaci 

monet cyrkuluje zawsze tylko ta ilośd pieniądza, która jest uwarunkowana 

bezpośrednimi potrzebami samej cyrkulacji. Jeżeli zwiększają się nagle rozmiary 

całej cyrkulacji i przeważa płynna jednośd sprzedaży i kupna, lecz tak, że łączna 

suma cen, które mają byd zrealizowane, rośnie szybciej niż szybkośd obiegu 

pieniężnego, skarby pustoszeją w sposób widoczny; gdy tylko cały ruch ulegnie 

nadzwyczajnemu zahamowaniu lub zwiększy się odstęp w czasie między 

sprzedażą a kupnem, środek cyrkulacji zastyga w uderzających proporcjach w 

pieniądz, a rezerwuary skarbów napełniają się znacznie powyżej przeciętnego 

poziomu. W krajach o czysto kruszcowej cyrkulacji lub na nierozwiniętym 

poziomie produkcji skarby są nieskooczenie rozproszone i rozsiane po całej 

powierzchni kraju, natomiast w krajach rozwiniętych burżuazyjnie są one 

koncentrowane w rezerwuarach banków. Nie należy mieszad skarbu z rezerwą 

monetarną, która sama stanowi częśd składową łącznej ilości pieniądza 

znajdującego się stale w cyrkulacji, podczas gdy aktywny stosunek między 

skarbem a środkiem cyrkulacji zakłada spadek lub wzrost owej łącznej ilości 

pieniądza. Towary ze złota i srebra tworzą, jak widzieliśmy, nie tylko kanał 

odpływowy dla kruszców szlachetnych, lecz zarazem ukryte źródło ich dopływu. 

W czasach normalnych tylko ich pierwsza funkcja jest ważna dla ekonomii 

cyrkulacji kruszcowej105. 

                                                           
105

 Ksenofont w następującym ustępie rozwija pojęcie pieniądza w jego specyficznej określoności formy — pieniądza i skarbu: 



 

b) Środek płatniczy 

Dwiema formami, w jakich dotychczas pieniądz różnił się od środka cyrkulacji, 

były: forma zawieszonej w czynnościach monety i forma skarbu. Pierwsza forma 

w chwilowej przemianie monety w pieniądz odbijała okolicznośd, że drugi człon 

T—P—T, kupno P—T, musi się w określonej sferze cyrkulacji rozbid na szereg 

następujących po sobie aktów kupna. Tworzenie skarbu natomiast polegało po 

prostu na izolowaniu aktu T—P, który nie przeszedł w P—T, czyli był tylko 

samodzielnym rozwinięciem pierwszej metamorfozy towaru, pieniądzem, który 

się rozwinął jako wyabstrahowany byt wszystkich towarów w przeciwieostwie 

do środka cyrkulacji jako bytu towaru w jego stale zbywalnej formie. Rezerwa 

monetarna i skarb były pieniądzem tylko jako nie-środki cyrkulacji, a nie-

środkami cyrkulacji były tylko dlatego, że nie cyrkulowały. W przeznaczeniu, w 

którym rozpatrujemy obecnie pieniądz, cyrkuluje on lub wchodzi do cyrkulacji, 

ale nie w funkcji środka cyrkulacji. Pieniądz jako środek cyrkulacji był zawsze 

środkiem nabywczym, obecnie działa jako nie-środek nabywczy. 

Gdy tylko pieniądz drogą tworzenia skarbu rozwinął się jako byt abstrakcyjnego 

bogactwa społecznego i materialny przedstawiciel rzeczowego bogactwa, 

otrzymuje on w tej swojej określoności jako pieniądz swoiste funkcje w procesie 

cyrkulacji. Jeżeli cyrkuluje jako zwykły środek nabywczy, zakłada się, że towar i 

pieniądz stoją jednocześnie naprzeciw siebie, a więc ta sama wielkośd wartości 

istnieje podwójnie, na jednym biegunie jako towar w rękach sprzedawcy, na 

drugim — jako pieniądz w rękach nabywcy. To jednoczesne istnienie obydwu 

ekwiwalentów na przeciwnych biegunach i jednoczesna zmiana przez nie 

miejsca, czyli obustronne ich zbycie, zakłada z kolei, że sprzedawca i nabywca 

                                                                                                                                                                                                                  
„Jedynie w tym przemyśle, ze wszystkich mi znanych, nikt, kto się nim zajmuje, nie wywołuje zawiści tych, co już są nim zajęci... 
Bo im bogatsze są kopalnie srebra i im więcej się tam srebra wydobywa, tym więcej ludzi przyciągają one do tej pracy. Jeżeli się 
nabyło dostateczną ilośd sprzętów domowych do gospodarstwa, niewiele się już będzie kupowad; nikt jednak nie posiada takiej 
ilości srebra, aby nie życzył sobie posiadad jeszcze więcej; a jeżeli ktoś je ma w obfitości, wtedy zakopuje nadmiar i cieszy się nim 
nie mniej, niż gdyby go używał. Zwłaszcza gdy rozkwitają miasta, ludzie potrzebują srebra. Mężczyźni bowiem pragną prócz 
pięknej broni również dobrych rumaków, wspaniałych domów i urządzeo, kobiety zaś pożądają wszelkiego rodzaju szat i złotych 
ozdób. Gdy jednak miasta znajdują się w nędzy z powodu nieurodzaju lub wojny, wtedy pieniądz jest potrzebny z powodu 
niepłodności gleby do zakupu żywności albo w celu werbowania wojsk pomocniczych". (Ksenofont, „De Vectigalibus", rozdz. IV.) 
Arystoteles w rozdz. 9, ks. I „Rzeczypospolitej" rozwija obydwa ruchy cyrkulacji T—P—T i P—T—P w ich przeciwstawności pod 
nazwą „ekonomiki" i „chrematystyki". Obie formy są sobie przeciwstawiane przez tragików greckich, mianowicie przez 
Eurypidesa jako δίχη *prawo+ i χέρδος *egoizm+. 



odnoszą się do siebie wzajemnie tylko jako posiadacze istniejących 

ekwiwalentów. Tymczasem proces metamorfozy towarów, który wytwarza 

rozmaite określoności formy pieniądza, poddaje metamorfozie także posiadaczy 

towarów, czyli zmienia społeczne charakteryzacje, w których oni wobec siebie 

nawzajem występują. W procesie metamorfozy towaru piastun towaru zmienia 

skórę równie często, jak często przesuwa się towar, lub — jak często pieniądz 

przybiera nowe formy. Tak też najpierw posiadacze towarów stali naprzeciw 

siebie tylko jako posiadacze towarów, potem jeden stał się sprzedawcą, drugi 

nabywcą, potem każdy na przemian nabywcą i sprzedawcą, później stali się oni 

zbieraczami skarbów, wreszcie — bogatymi ludźmi. W ten sposób posiadacze 

towarów nie wychodzą z procesu cyrkulacji takimi, jakimi weo wstąpili. 

Różnorodne określoności formy, które otrzymuje pieniądz w procesie cyrkulacji, 

są w istocie jedynie skrystalizowaną zmianą form samych towarów, która z kolei 

jest tylko przedmiotowym wyrazem zmieniających się stosunków społecznych, w 

których posiadacze towarów dokonują swej przemiany materii. W procesie 

cyrkulacji powstają nowe stosunki wymiany, a posiadacze towarów jako 

nosiciele tych zmienionych stosunków otrzymują nowe charakteryzacje 

ekonomiczne. Podobnie jak pieniądz idealizuje się w cyrkulacji wewnętrznej i 

zwykły papier spełnia jako przedstawiciel złota funkcję pieniądza, ten sam 

proces nadaje nabywcy albo sprzedawcy — wchodzącemu doo tylko jako 

przedstawiciel pieniądza lub towaru, tzn. reprezentującemu przyszły pieniądz 

lub przyszły towar — znaczenie rzeczywistego sprzedawcy lub nabywcy. 

Wszystkie określoności formy, w których złoto- rozwija się jako pieniądz, 

stanowią tylko rozwinięcie przeznaczeo zawartych w metamorfozie towarów, 

przeznaczeo, które jednak w prostym obiegu pieniężnym, w wystąpieniu 

pieniądza jako monety lub w ruchu T—P—T jako jedności w rozwoju, nie 

wydzieliły się w samoistną postad albo też, jak np. w przerwie metamorfozy 

towaru, wystąpiły tylko jako możliwości. Widzieliśmy, że w procesie T—P towar 

jako rzeczywista wartośd użytkowa i idealna wartośd wymienna odnosił się do 

pieniądza jako do wartości wymiennej rzeczywistej, a idealnej tylko wartości 

użytkowej. Sprzedawca, zbywając towar jako wartośd użytkową, realizował jego 

własną wartośd wymienną oraz wartośd użytkową pieniądza. Na odwrót, 

nabywca, zbywając pieniądz jako wartośd wymienną, realizował jego wartośd 



użytkową oraz cenę towaru. Zgodnie z tym następowała zmiana miejsca towaru 

i pieniądza. Żywy proces tego dwustronnie biegunowego przeciwieostwa teraz 

znów ulega rozbiciu w swej realizacji. Sprzedawca zbywa towar rzeczywiście, a 

jego cenę realizuje tymczasem tylko idealnie. Sprzedał towar za jego cenę, która 

jednak będzie zrealizowana dopiero w czasie ustalonym później. Nabywca 

kupuje jako przedstawiciel przyszłego pieniądza, gdy sprzedawca sprzedaje jako 

posiadacz teraźniejszego towaru. Ze strony sprzedawcy towar jako wartośd 

użytkowa zostaje zbyty rzeczywiście, nie będąc jednak rzeczywiście zrealizowany 

jako cena; ze strony nabywcy pieniądz zostaje rzeczywiście zrealizowany w 

wartości użytkowej towaru, nie będąc rzeczywiście zbyty w charakterze wartości 

wymiennej. Zamiast znaku wartości jak przedtem, sam nabywca reprezentuje tu 

symbolicznie pieniądz. Ale jak przedtem ogólna symbolika znaku wartości 

uwarunkowała gwarancję i przymusowy kurs ze strony paostwa, tak teraz 

osobista symbolika nabywcy powoduje prywatne umowy między posiadaczami 

towarów, których wykonanie zabezpiecza ustawa. 

Odwrotnie, w procesie P—T pieniądz może byd zbyty jako rzeczywisty środek 

nabywczy i w ten sposób cena towaru może byd zrealizowana, zanim będzie 

zrealizowana wartośd użytkowa pieniądza, czyli zanim będzie zbyty towar. 

Zachodzi to np. w pospolitej formie prenumeraty. Albo w formie, w jakiej rząd 

angielski zakupuje opium u Ryotów w Indiach, albo jak osiedleni w Rosji 

cudzoziemscy kupcy nabywają na ogół rosyjskie ziemiopłody. Tym sposobem 

jednak działa pieniądz tylko w znanej już formie środka nabywczego, nie 

uzyskując więc nowej określoności formy106. Dlatego nie zatrzymujemy się przy 

tym ostatnim wypadku, jednakże w odniesieniu do przekształconej postaci, w 

której występują tutaj obydwa procesy P—T i T—P, zauważmy, że różnice 

między kupnem a sprzedażą, która bezpośrednio w cyrkulacji występuje tylko 

pomyślana, staje się teraz rzeczywistą różnicą dzięki temu, że w jednej formie 

istnieje tylko towar, a w drugiej tylko pieniądz, w obu zaś formach istnieje tylko 

ten człon skrajny, od którego wychodzi inicjatywa. Ponadto obu formom 

wspólne jest to, że w obydwu jeden z ekwiwalentów istnieje tylko we wspólnej 
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 Oczywiście również kapitał jest zaliczkowany w formie pieniądza, a wyłożony z góry pieniądz może byd wyłożonym kapitałem; 
lecz ten punkt widzenia nie wchodzi w zakres prostej cyrkulacji. 



woli nabywcy i sprzedawcy, woli, która ich obu wiąże i otrzymuje określone 

formy prawne. 

Sprzedawca i nabywca stają się wierzycielem i dłużnikiem. Jeżeli posiadacz 

towaru jako piastun skarbu był postacią raczej komiczną, teraz staje się straszny, 

bo nie siebie, tylko swego bliźniego traktuje jako byt określonej sumy pieniężnej 

i nie siebie, tylko jego czyni męczennikiem wartości wymiennej. Z wierzącego 

staje się wierzycielem, z religii wpada w prawo-znawstwo. 

„I stay here on my bond!"107 

A więc w zmienionej formie T—P, w której towar istnieje, a pieniądz jest tylko 

reprezentowany, pieniądz funkcjonuje przede wszystkim jako miernik wartości. 

Wartośd wymienna towaru jest oceniana w pieniądzu jako w swym mierniku, ale 

cena, jako wartośd wymienna oceniona w umowie, istnieje nie tylko w głowie 

sprzedawcy, lecz zarazem jako miara zobowiązania nabywcy. Po wtóre, pieniądz 

funkcjonuje tutaj jako środek nabywczy, chod rzuca przed siebie jedynie cieo 

swego przyszłego bytu. Przesuwa mianowicie towar z jego miejsca, z rąk 

sprzedawcy, do rąk nabywcy. Kiedy zapada termin wypełnienia umowy, pieniądz 

wchodzi do cyrkulacji, gdyż zmienia miejsce a przechodzi z rąk byłego nabywcy 

do rąk byłego sprzedawcy. Ale nie wchodzi do cyrkulacji jako środek cyrkulacji 

lub środek nabywczy. W tym charakterze pieniądz funkcjonował, zanim był 

obecny, a zjawia się, gdy przestał w tym charakterze funkcjonowad. Przeciwnie, 

wchodzi do cyrkulacji jako jedyny adekwatny ekwiwalent towaru, jako absolutny 

byt wartości wymiennej, jako ostatnie słowo procesu wymiany, słowem jako 

pieniądz, i to pieniądz w określonej funkcji ogólnego środka płatniczego. W tej 

funkcji środka płatniczego1 pieniądz występuje jako towar absolutny, ale 

występuje w samej cyrkulacji, a nie, jak skarb, poza nią. Różnica między 

środkiem nabywczym a środkiem płatniczym daje się w bardzo nieprzyjemny 

sposób odczud w okresach kryzysów handlowych108. 

Początkowo przemiana produktu w pieniądz występuje w cyrkulacji tylko jako 

indywidualna koniecznośd dla posiadacza towaru, jako że jego produkt nie jest 

wartością użytkową dla niego, tylko ma się nią stad dopiero przez zbycie. Aby 
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jednak móc zapłacid w terminie ustalonym umową, musi on wpierw sprzedad 

towar. Dlatego sprzedaż, zupełnie niezależnie od jego indywidualnych potrzeb, 

przeobraziła się dla niego, dzięki ruchowi procesu cyrkulacji, w społeczną 

koniecznośd. Jako były nabywca towaru, staje się on przymusowo sprzedawcą 

innego towaru, nie po to, żeby otrzymad pieniądz jako środek nabywczy, lecz po 

to, żeby go otrzymad jako środek płatniczy, jako absolutną formę wartości 

wymiennej. Przemiana towaru w pieniądz jako akt koocowy, czyli pierwsza 

metamorfoza towaru jako cel sam w sobie, to, co przy tworzeniu skarbu 

wyglądało na kaprys posiadacza towaru, stało się teraz funkcją ekonomiczną. 

Motyw i treśd sprzedaży w celu zapłaty jest treścią samego procesu cyrkulacji, 

wypływającą z jego formy. 

W tej formie sprzedaży towar dokonuje zmiany swego miejsca, cyrkuluje, 

odraczając swą pierwszą metamorfozę — swoją przemianę w pieniądz. 

Natomiast po stronie nabywcy spełnia się druga metamorfoza, tzn. pieniądz 

przemienia się z powrotem w towar, zanim się spełniła pierwsza metamorfoza, 

tzn. zanim towar przemienił się w pieniądz. Tutaj więc pierwsza metamorfoza 

zjawia się w czasie po drugiej. A tym samym pieniądz — postad towaru w jego 

pierwszej metamorfozie — uzyskuje nową określonośd formy. Pieniądz, czyli 

samoistne rozwinięcie wartości wymiennej, nie jest już pośredniczącą formą 

cyrkulacji towarów, lecz jej koocowym wynikiem. 

Że takie sprzedaże terminowe, gdzie oba bieguny sprzedaży istnieją oddzielone 

w czasie, wypływają w sposób naturalny z prostej cyrkulacji towarowej, nie 

wymaga obszernego dowodzenia. Rozwój cyrkulacji powoduje przede 

wszystkim, że się powtarza kolejne występowanie tych samych posiadaczy 

towarów wobec siebie jako sprzedawców i nabywców na zmianę. To 

powtarzające się zjawisko nie jest tylko przypadkowe, lecz np. towar zamawia 

się na jakiś przyszły termin, w którym winien byd dostarczony i zapłacony. W tym 

przypadku sprzedaż jest idealna, tzn. tutaj dokonana prawnie, bez wystąpienia 

towaru i pieniądza w ich cielesnej postaci. Obie formy pieniądza — jako środka 

cyrkulacji i jako środka płatniczego — tutaj jeszcze się zlewają, ponieważ z jednej 

strony, towar i pieniądz zmieniają miejsce jednocześnie, z drugiej zaś — pieniądz 

nie kupuje towaru, tylko realizuje cenę towaru sprzedanego wcześniej. Dalej — 



natura szeregu wartości użytkowych powoduje, że są one rzeczywiście zbywane 

nie przez przekazanie towaru, lecz tylko przez odstąpienie go na określony czas. 

Np. przy sprzedaży użytkowania domu na jeden miesiąc wartośd użytkowa domu 

jest całkowicie dostarczona dopiero po upływie miesiąca, mimo że dom 

przeszedł z rąk do rąk na początku miesiąca. Ponieważ faktyczne przekazanie 

wartości użytkowej i rzeczywiste zbycie jej są tu oddzielone w czasie, także 

realizacja jej ceny następuje później niż zmiana jej miejsca. Wreszcie różnica w 

długości czasu produkcji różnych towarów oraz w porze, w jakiej są 

produkowane, sprawia, że jeden występuje jako sprzedawca, gdy drugi nie może 

jeszcze wystąpid jako nabywca, a w ten sposób, przy częstszym powtarzaniu się 

aktów kupna i sprzedaży między tymi samymi posiadaczami towarów oba 

momenty sprzedaży, odpowiednio do warunków produkcji ich towarów, są 

oddzielone w czasie. W ten sposób powstaje między posiadaczami towarów 

stosunek wierzyciela i dłużnika, który wprawdzie tworzy naturalną podstawę 

systemu kredytowego, ale może byd w pełni rozwinięty, zanim ten ostatni 

powstał. Jest jednak jasne, że z rozwojem systemu kredytowego, a więc 

produkcji burżuazyjnej w ogóle, funkcja pieniądza jako środka płatniczego 

będzie się rozszerzad kosztem jego funkcji jako środka nabywczego, a tym 

bardziej jako elementu tworzenia skarbu. W Anglii np. pieniądz jako moneta 

został niemal całkowicie wyparty do sfery handlu detalicznego i drobnego 

handlu między producentem a konsumentem, gdy jako środek płatniczy panuje 

w sferze wielkich transakcji handlowych109. Pieniądz jako ogólny środek płatniczy 

staje się ogólnym towarem umów — najpierw tylko w sferze cyrkulacji 

towarów110. Ale z jego rozwojem w tej funkcji wszystkie inne formy płatności 

sprowadzają się stopniowo do płatności w pieniądzu. Stopieo, w którym 
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 Bailey, „Money and its Vicissitudes", Londyn 1837, str. 3: „Pieniądz jest ogólnym towarem umów, czyli tym towarem, w 
którym zawiera się większośd umów majątkowych, które mają byd wykonane w późniejszym terminie". 



pieniądz rozwinął się jako jedyny środek płatniczy, wskazuje ma stopieo, w 

którym wartośd wymienna opanowała produkcję w całym jej zakresie111. 

Masę pieniądza cyrkulującego jako środek płatniczy określają przede wszystkim 

rozmiary płatności, tzn. suma cen zbytych towarów, a nie towarów, które mają 

byd zbyte, jak to się dzieje w prostym obiegu pieniężnym. Określona w ten 

sposób suma podlega jednak zmianie w sposób dwojaki, po pierwsze, pod 

wpływem szybkości, z jaką ta sama sztuka pieniężna powtarza tę samą funkcję, 

czyli z jaką masa płatności występuje jako rozwijający się łaocuch płatności. A 

płaci B, po czym B płaci C i tak dalej. Szybkośd, z jaką ta sama sztuka pieniężna 

powtarza swoją funkcję środka płatniczego, zależy z jednej strony od splotu 

stosunków wierzyciela i dłużnika między posiadaczami towarów, tak że ten sam 

posiadacz towarów jest wierzycielem dla jednego, a dłużnikiem dla innego itd., z 

drugiej strony — od długości czasu dzielącego poszczególne terminy płatności. 

Ten łaocuch płatności lub opóźnionych pierwszych metamorfoz towarów jest 

jakościowo odmienny od tego łaocucha metamorfoz, który się wyraża w obiegu 

pieniądza jako środka cyrkulacji. Ten łaocuch nie tylko występuje w kolejności 

czasu, ale dopiero w niej powstaje. Towar staje się pieniądzem, potem znów 

towarem, czyniąc w ten sposób inny towar zdolnym do stania się pieniądzem 

itd., albo też sprzedawca staje się nabywcą, przez co inny posiadacz towaru staje 

się sprzedawcą. Ten związek powstaje przypadkowo w samym procesie wymiany 

towarów. Jednakże w tym, że pieniądzem, którym A zapłacił B, B płaci dalej C, a 

C — D itd., i to w krótkich odstępach czasu — w tym zewnętrznym związku 

występuje tylko na jaw istniejący już w gotowej postaci związek społeczny. Ten 

sam pieniądz nie dlatego przebiega przez różne ręce, że występuje jako -środek 

płatniczy, lecz obiega jako środek płatniczy dlatego, że poszczególni posiadacze 

towarów już dobili targu. Szybkośd obiegu pieniądza jako środka płatniczego 

wskazuje więc na nieporównanie silniejsze wciągnięcie jednostek w proces 
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cyrkulacji niż szybkośd obiegu pieniądza jako monety lub jako środka 

nabywczego. 

Suma cen jednoczesnych, a więc przestrzennie obok siebie zachodzących aktów 

kupna i sprzedaży stanowi granicę zastępowania masy monetarnej przez 

szybkośd obiegu. Ograniczenie to odpada, gdy idzie o pieniądz funkcjonujący 

jako środek płatniczy. Jeżeli płatności, które mają byd dokonane jednocześnie, 

skupiają się w jednym miejscu, co zachodzi w sposób naturalny przede 

wszystkim tylko w wielkich punktach zbiorczych cyrkulacji towarowej, wówczas 

płatności wyrównują się wzajemnie jako wielkości dodatnie i ujemne, skoro A 

ma zapłacid B, a jednocześnie otrzymad zapłatę od C itd. Suma pieniędzy 

potrzebna jako środek płatniczy nie będzie więc określona przez sumę płatności, 

które mają byd jednocześnie zrealizowane, tylko przez większą lub mniejszą ich 

koncentrację oraz wielkośd bilansu, który pozostaje po wzajemnym zniesieniu 

się ich jako wielkości ujemnych i dodatnich. Specjalne instytucje dla tych 

wzajemnych rozliczeo powstają niezależnie od rozwoju dziedziny kredytu, jak 

np. w starożytnym Rzymie. Jednakże rozpatrywanie ich nie należy tutaj, 

podobnie jak rozpatrywanie ogólnych terminów płatniczych, które się ustalają 

wszędzie w określonych kołach społecznych. Tutaj zauważmy tylko, że 

specyficzny wpływ, wywierany przez te terminy na okresowe wahania ilości 

obiegającego pieniądza, został dopiero w ostatnim czasie naukowo zbadany. 

Jeżeli płatności się wyrównują jako wielkości dodatnie i ujemne, nie dochodzi do 

interwencji rzeczywistego pieniądza. Pieniądz rozwija się tu tylko w swej formie 

miernika wartości, z jednej strony w cenie towaru, z drugiej — w wielkości 

wzajemnych zobowiązao. Poza swym bytem idealnym wartośd wymienna nie 

uzyskuje więc tutaj bytu samoistnego, nie uzyskuje nawet bytu w postaci znaku 

wartości, czyli pieniądz staje się jedynie idealnym pieniądzem rachunkowym. 

Funkcja pieniądza jako środka płatniczego zawiera więc sprzecznośd polegającą 

na tym, że z jednej strony, jeżeli płatności się wyrównują, pieniądz działa tylko 

idealnie jako miernik, z drugiej strony, jeżeli płatnośd ma byd dokonana 

rzeczywiście, wchodzi on do cyrkulacji nie jako przemijający środek cyrkulacji, 

lecz jako trwający w bezruchu byt ogólnego ekwiwalentu, jako towar absolutny, 

słowem, jako pieniądz. Tam więc, gdzie się rozwiną,! łaocuch płatności oraz 



sztuczny system wyrównywania ich, tam podczas wstrząsów, przerywających 

gwałtownie strumieo płatności i zakłócających mechanizm ich wyrównywania, 

pieniądz przechodzi nagle ze swej mglistej i widmowej postaci miernika wartości 

w brzęczącą monetę, czyli środek płatniczy. Toteż w stosunkach rozwiniętej 

burżuazyjnej produkcji — gdzie posiadacz towaru da wino już stał się kapitalistą, 

zna swego Adama Smitha i z wyniosłym uśmiechem traktuje przesąd, jakoby 

tylko złoto i srebro było pieniądzem lub jakoby pieniądz w ogóle, w odróżnieniu 

od innych towarów, był towarem absolutnym — pieniądz nagle zjawia się znowu 

nie jako pośrednik w cyrkulacji, lecz jako jedyna adekwatna forma wartości 

wymiennej, jako jedyne bogactwo, tak właśnie, jak to pojmuje twórca skarbu. 

Jako taki wyłączny byt bogactwa, objawia się on nie tylko w wyobrażonej, jak w 

systemie monetarnym, ale w rzeczywistej, częściowej albo całkowitej, 

deprecjacji wszelkiego bogactwa materialnego. Jest to ów szczególny moment w 

kryzysach rynku światowego, zwany kryzysem pieniężnym. Jedynym 

bogactwem, o które się woła w takich momentach, summum bonum 

*najwyższym dobrem+ jest pieniądz, gotówka, a wszystkie inne towary, właśnie 

dlatego, że są wartościami użytkowymi, wydają się obok niego bezużyteczne, 

wydają się fraszką, zabawką albo, jak mówi nasz doktor Marcin Luter, tylko 

błyskotką i wyżerką. To nagłe przejście systemu kredytowego w system 

monetarny dołącza teoretyczny strach do praktycznej panic *paniki+, a 

uczestnicy cyrkulacji stają w przerażeniu przed nieprzeniknioną tajemnicą 

swoich własnych stosunków112. 

Płatności ze swej strony czynią potrzebnym fundusz rezerwowy, akumulację 

pieniądza jako środka płatniczego. Tworzenie takich funduszów rezerwowych 

nie występuje już, jak przy tworzeniu skarbu, jako działalnośd obca samej 

cyrkulacji lub — jak w przypadku rezerwy monetarnej — jako czysto techniczne 

zatrzymanie monety, tylko pieniądz musi byd gromadzony stopniowo, aby był do 

dyspozycji w określonych przyszłych terminach płatności. Gdy więc tworzenie 

skarbu w formie abstrakcyjnej, w której uchodzi za bogacenie się, zmniejsza się z 
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rozwojem burżuazyjnej produkcji, wzrasta to drugie tworzenie skarbu, 

potrzebne bezpośrednio w procesie wymiany, lub odwrotnie, częśd skarbów 

tworzących się w ogóle w sferze cyrkulacji towarowej jest wchłaniana jako 

fundusze rezerwowe środków płatniczych. Im bardziej rozwinięta jest produkcja 

burżuazyjna, w tym większym stopniu te fundusze rezerwowe ograniczają się do 

niezbędnego minimum. Locke w swej pracy o obniżaniu stopy procentowej113 

podaje interesujące dane o wielkości tych funduszów rezerwowych za jego 

czasów. Widad z tego, jak poważną częśd obiegającego w ogóle pieniądza 

pochłonęły w Anglii rezerwuary środków płatniczych właśnie w okresie 

rozpoczynającego się rozwoju bankowości. 

Prawo dotyczące ilości cyrkulującego pieniądza, w postaci, w jakiej wynikło z 

analizy prostego obiegu pieniężnego, ulega istotnej modyfikacji dzięki obiegowi 

środka płatniczego. Przy danej szybkości obiegu pieniądza, bądź jako środka 

cyrkulacji, bądź jako środka płatniczego, łączną sumę pieniędzy cyrkulujących w 

danym okresie czasu określi łączna suma cen towarów, które mają byd 

zrealizowane, *plus+ łączna suma płatności przypadających w tym samym czasie, 

minus płatności, które się przy wyrównywaniu wzajemnie znoszą. Ogólne prawo, 

że masa obiegającego pieniądza zależy od cen towarów, nie jest przez to w 

najmniejszym stopniu naruszone, gdyż suma samych płatności jest wyznaczona 

przez ceny ustalone w umowach. Uderza jednak fakt, że nawet przy założeniu, iż 

niezmieniona jest szybkośd obiegu i stopieo oszczędności w płatnościach, suma 

cen cyrkulujących w pewnym okresie, np. dniu, mas towarowych i masa 

pieniędzy cyrkulujących w ciągu tego samego dnia bynajmniej się nie pokrywają, 

gdyż w cyrkulacji znajduje się masa towarów, których cena będzie zrealizowana 

dopiero w przyszłości, oraz masa pieniędzy, której odpowiadają towary już od 

dawna nie będące w cyrkulacji. Ta ostatnia masa będzie znów zależała od tego, 

jak wielka będzie wartośd sumy płatności przypadających na ten sam dzieo, chod 

umowy były zawarte w różnych okresach czasu. 

Widzieliśmy, że zmiana wartości złota i srebra nie dotyka ich funkcji miernika 

wartości, czyli pieniądza rachunkowego. Zmiana ta staje się jednak 

.rozstrzygająco ważna dla pieniądza jako skarbu, gdyż ze wzrostem lub spadkiem 
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wartości złota. i srebra wzrasta lub spada wielkośd wartości złotego lub 

srebrnego skarbu. Jest to jeszcze ważniejsze dla pieniądza jako środka 

płatniczego. Zapłata odbywa się dopiero po sprzedaży towaru, a więc pieniądz w 

dwu różnych okresach czasu działa w dwóch różnych funkcjach, najpierw jako 

miernik wartości, następnie jako odpowiadający temu mierzeniu środek 

płatniczy. Jeżeli w okresie między tymi terminami zmienia się wartośd kruszców 

szlachetnych, czyli czas pracy potrzebny do ich produkcji, wówczas ta sama ilośd 

złota lub srebra, jeżeli występuje jako środek płatniczy, będzie warta mniej lub 

więcej niż w czasie, gdy służyła za miernik wartości lub kiedy umowa była 

zawierana. Funkcja spełniana przez szczególny towar, jakim jest złoto i srebro w 

roli pieniądza, czyli usamodzielnionej wartości wymiennej, wchodzi tu w kolizję z 

jego naturą szczególnego towaru, którego wielkośd wartości zależy od zmiany 

jego kosztów produkcji. Wielki przewrót społeczny wywołany w Europie 

spadkiem wartości kruszców szlachetnych jest faktem równie znanym, jak 

odwrotny przewrót spowodowany we wcześniejszej epoce, w starorzymskiej 

republice, wzrostem wartości miedzi, w której były zaciągane długi przez 

plebejuszów. Nie śledząc dalej wpływu wahao wartości kruszców szlachetnych 

na system gospodarki burżuazyjnej widzimy już tu, że spadek wartości kruszców 

szlachetnych przynosi korzyśd dłużnikom kosztem wierzycieli, a wzrost ich 

wartości, odwrotnie, daje korzyśd wierzycielom kosztem dłużników. 

 

c) Pieniądz światowy 

Złoto staje się pieniądzem, w odróżnieniu od monety, najpierw gdy wychodzi z 

cyrkulacji jako skarb, potem gdy wchodzi do niej jako nie-środek cyrkulacji, 

wreszcie, gdy przełamuje ramy wewnętrznej cyrkulacji, żeby funkcjonowad jako 

ogólny ekwiwalent w świecie towarów. W ten sposób staje się -pieniądzem, 

światowym. 

Jeżeli ogólne miary wagi kruszców szlachetnych służyły pierwotnie jako mierniki 

wartości, to na rynku światowym nazwy rachunkowe pieniądza przekształcają 

się znowu w odpowiednie nazwy wagi. Jeżeli bezkształtny surowiec (aes rude) 

był pierwotną postacią środka cyrkulacji, a forma monety była początkowo tylko 

urzędowym znakiem wagi zawartej w kawałkach kruszcu, to kruszec szlachetny 



jako moneta światowa znowu zrzuca z siebie figurę i stempel, powracając do 

obojętnej formy sztaby; innymi słowy, jeżeli krajowe monety, jak rosyjskie 

imperiały, meksykaoskie talary i angielskie suwereny cyrkułu ją za granicą, 

nazwy ich stają się obojętne, a ważna jest tylko ich zawartośd. Wreszcie kruszce 

szlachetne jako pieniądz międzynarodowy spełniają znów swą pierwotną funkcję 

środka wymiany, która — jak sama wymiana towarów — powstała nie wewnątrz 

wspólnoty pierwotnej, lecz w punktach styczności różnych wspólnot. Jako 

pieniądz światowy uzyskuje więc pieniądz z powrotem swoją pierwotną formę. 

Opuszczając cyrkulację wewnętrzną, znowu zrzuca z siebie szczególne formy, 

które wyrosły z rozwoju procesu wymiany wewnątrz każdej poszczególnej sfery, 

zrzuca lokalne formy skali cen, monety, monety zdawkowej i znaku wartości. 

Widzieliśmy, że w wewnętrznej cyrkulacji jakiegoś kraju tylko jeden towar służy 

jako miernik wartości. Ale że w jednym kraju funkcję tę spełnia złoto, w innym 

— srebro, przeto na rynku światowym działa dwojaki miernik wartości i pieniądz 

podwaja swoje istnienie również we wszystkich innych funkcjach. Przekład 

wartości towarów z cen w złocie na ceny w srebrze, i odwrotnie, jest w każdym 

przypadku określony przez względną wartośd obu kruszców, która się 

nieustannie zmienia i dlatego nieustannie znajduje się w procesie ustalania. 

Posiadacze towarów w każdej wewnętrznej sferze cyrkulacji muszą używad dla 

cyrkulacji zagranicznej na przemian złota i srebra, wymieniając w ten sposób 

kruszec, który funkcjonuje w kraju jako pieniądz, na kruszec potrzebny im 

właśnie jako pieniądz za granicą. Każdy naród stosuje w charakterze pieniądza 

światowego obydwa kruszce — złoto i srebro. 

W międzynarodowej cyrkulacji towarów złoto i srebro występują nie jako środek 

cyrkulacji, tylko jako ogólny środek wymiany. Lecz ogólny środek wymiany 

funkcjonuje tylko w obydwu rozwiniętych formach środka nabywczego i środka 

płatniczego, których stosunek wzajemny na rynku światowym jednak się 

odwraca. Pieniądz w sferze cyrkulacji wewnętrznej, skoro był monetą i 

reprezentował środkowe ogniwo stanowiącej proces jedności T—P—T, czyli był 

tylko przemijającą formą wartości wymiennej w nieprzerwanej zmianie miejsc 

towarów, działał wyłącznie jako środek nabywczy. Odwrotnie jest na rynku 

światowym. Tu złoto i srebro występuje jako środek nabywczy, jeżeli przemiana 



materii jest tylko jednostronna, a więc kupno i sprzedaż nie zbiegają się w czasie. 

Np. handel pograniczny w Kiachcie jest faktycznie i mocą umowy handlem 

zamiennym, w którym srebro jest tylko miernikiem wartości. Wojna r. 1857—

1858 zmusiła Chioczyków do tego, żeby sprzedawad nie kupując. Wtedy srebro 

nagle się zjawiło jako środek nabywczy. Rosjanie, licząc się z literą umowy, 

przerabiali francuskie pięciofrankówki na prymitywne towary srebrne, które 

służyły jako środek wymiany. Srebro funkcjonuje ustawicznie jako środek 

nabywczy między Europą d Ameryką z jednej strony, a Azją z drugiej, gdzie się 

osadza jako skarb. Dalej, kruszce szlachetne funkcjonują jako międzynarodowy 

środek nabywczy, gdy nagle zostanie przerwana zwykła równowaga w 

przemianie materii między dwoma narodami, np. gdy nieurodzaj zmusi jeden z 

nich do kupowania w rozmiarach niezwykle dużych. Wreszcie, kruszce 

szlachetne stanowią międzynarodowy środek nabywczy dla krajów 

wytwarzających złoto i srebro, gdzie są bezpośrednim, produktem i towarem, a 

nie przeistoczoną formą towaru. Im bardziej się rozwija wymiana towarów 

między różnymi narodowymi sferami cyrkulacji, tym bardziej rozwija się funkcja 

światowego pieniądza jako środka płatniczego służącego do wyrównywania 

bilansów międzynarodowych. Cyrkulacja międzynarodowa, podobnie jak 

wewnętrzna, wymaga stale się zmieniającej ilości złota i srebra. Dlatego częśd 

nagromadzonych skarbów służy w -każdym kraju jako fundusz rezerwowy 

pieniądza światowego, to pustoszejący, to znów się zapełniający — odpowiednio 

do wahao w wymianie towarów114. Pieniądz światowy, prócz szczególnych 

ruchów, w których przebiega tu i tam między narodowymi sferami cyrkulacji, 

posiada ruch ogólny, którego punkty wyjścia leżą u źródeł produkcji, skąd 

strumienie złota i srebra toczą się w różnych kierunkach po rynku światowym. 

Złoto i srebro wchodzą tu do cyrkulacji światowej jako towary i jako ekwiwalenty 

są w stosunku zawartego w nich zapasu pracy wymieniane na ekwiwalenty 

towarowe, zanim się dostaną do wewnętrznych sfer cyrkulacji. Dlatego 

występują w nich, mając już daną wielkośd wartości. Toteż każdy spadek lub 

wzrost kosztów ich produkcji wywiera na rynku równomierny wpływ na ich 

względną wartośd, która natomiast jest zupełnie niezależna od stopnia 
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 „Nagromadzony pieniądz dołącza się do tej sumy, która, aby się znajdowad rzeczywiście w cyrkulacji i zaspokajad możliwości 
handlu, oddala się i wychodzi ze sfery samej cyrkulacji". (G. R. Carli, uwaga do Verriego, „Meditazioni sulla Economia Politica", 
str. 196, t. XV u Custodiego, tamże.) 



pochłaniania złota i srebra przez różne narodowe sfery cyrkulacji. Ta częśd 

strumienia kruszcowego, którą zabiera każda szczególna sfera świata towarów, 

częściowo bezpośrednio wchodzi do wewnętrznego obiegu pieniężnego, dla 

zastąpienia startych monet kruszcowych, częściowo jest zatrzymywana w 

różnych skarbach-rezerwuarach monet, środków płatniczych i pieniądza 

światowego, częściowo obracana jest w artykuły zbytku, a pozostała częśd 

wreszcie staje się po prostu skarbem. Na rozwiniętym szczeblu burżuazyjnej 

produkcji tworzenie skarbu jest ograniczone do minimum potrzebnego do 

zapewnienia swobodnego działania mechanizmu różnych procesów cyrkulacji. 

Skarbem jako takim staje się tu tylko leżące bezczynnie bogactwo — o ile nie jest 

ono przemijającą formą nadwyżki w bilansie płatniczym, wynikiem przerwanej 

przemiany materii, a więc zakrzepnięciem towaru w jego pierwszej 

metamorfozie. 

Jeżeli złoto i srebro jako pieniądz są, z samej definicja, ogólnym towarem, to w 

pieniądzu światowym uzyskują one odpowiednią formę istnienia — formę 

towaru uniwersalnego. W tej mierze, w jakiej wszystkie produkty wymieniają się 

na złoto i srebro, oba te kruszce stają się przeistoczoną postacią wszystkich 

towarów, czyli towarem wszechstronnie zbywalnym. Jako materializacja 

ogólnego czasu pracy, urzeczywistniają się, w miarę jak przemiana materii prac 

realnych rozciąga się na całą kulę ziemską. Stają się ogólnym ekwiwalentem w 

tym stopniu, w jakim się rozwija szereg ekwiwalentów szczególnych, tworzących 

sferę ich wymiany. Ponieważ towary w cyrkulacji światowej rozwijają 

uniwersalnie swoją własną wartośd wymienną, ich postad przeistoczona w złoto i 

srebro występuje jako pieniądz światowy. Gdy więc narody posiadaczy towarów, 

dzięki swej wszechstronnej produkcji i wszechstronnej wymianie, przekształcają 

złoto w adekwatny pieniądz, produkcja i wymiana wydają im się tylko środkami 

do wyciągania z rynku światowego pieniądza w postaci złota i srebra. Złoto i 

srebro jako pieniądz światowy są więc w tym samym stopniu wytworami ogólnej 

cyrkulacji towarów, co środkiem dalszego rozszerzania kręgów tej cyrkulacji. Jak 

za plecami alchemików, gdy chcieli robid złoto, wyrosła chemia, tak za plecami 

posiadaczy towarów, gdy się uganiają za towarem w jego zaczarowanej postaci, 

wytryskują źródła światowego przemysłu i światowego handlu. Złoto i srebro 

pomagają przy tworzeniu rynku światowego, antycypując jego byt w swym 



pojęciu pieniądza. Niezwykle silny wpływ, jaki na stosunki światowe wywiera 

odkrycie nowych krain złota w połowie XIX stulecia, dowodzi, że to magiczne 

działanie złota i srebra nie ogranicza się bynajmniej do lat dziecięcych 

społeczeostwa burżuazyjnego, lecz wyrasta nieuchronnie z tego odwrócenia, w 

jakim przedstawia się nosicielom świata towarów ich własna praca. 

Podobnie jak pieniądz rozwija się w pieniądz światowy, posiadacz towaru 

rozwija się w kosmopolitę. Kosmopolityczny stosunek ludzi do siebie jest 

początkowo tylko ich stosunkiem jako posiadaczy towarów. Towar jako taki stoi 

ponad wszelkimi granicami religijnymi, politycznymi, narodowymi i językowymi. 

Cena jest jego ogólnym językiem, a społecznością — pieniądz. Lecz z rozwojem 

pieniądza światowego w przeciwieostwie do monety krajowej, kosmopolityzm 

posiadacza towaru rozwija się jako wiara praktycznego rozsądku w 

przeciwieostwie do tradycyjnych przesądów religijnych, narodowych i innych, 

hamujących przemianę materii w łonie ludzkości. Skoro to samo złoto, lądując w 

postaci amerykaoskich eagles *dziesięciodolarówek+ w Anglii, staje się 

suwerenem, w trzy dni później obiega w Paryżu jako napoleon, po paru 

tygodniach zjawia się znów w Wenecji w postaci dukata, ale stale zachowuje tę 

sarną wartośd, dla posiadacza towaru staje się jasne, że narodowośd „is but the 

guinea's stamp" *jest tylko etykietą gwinei+. Wzniosłą ideą, w której rozpływa się 

dla niego cały świat, jest idea rynku — rynku światowego115. 

 

4. Kruszce szlachetne 

Burżuazyjny proces produkcji podporządkowuje sobie najpierw cyrkulację 

kruszcową jako organ odziedziczony w gotowej postaci, organ, który podlega 

wprawdzie stopniowemu przekształcaniu, ale wciąż zachowuje swą zasadniczą 

budowę. Kwestia, dlaczego złoto i srebro, a nie inne towary służą jako materiał 

pieniądza, wychodzi poza granice burżuazyjnego systemu. Toteż ujmiemy tylko 

skrótowo najistotniejsze aspekty sprawy. 
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 Montanari, „Della Moneta" (1683), tamże, str. 40: „Powiązanie między wszystkimi ludami tak się rozszerzyło na całą kulę 
ziemską, że można nieomal powiedzied, iż świat cały stał się jednym jedynym miastem, w którym się odbywa stały jarmark na 
wszystkie towary, a każdy, siedząc w swym domu, może za pośrednictwem pieniądza kupid sobie i używad wszystko, co ziemia, 
zwierzęta i ludzka praca gdziekolwiek wytworzyły. Przedziwny wynalazek". 



Ponieważ sam ogólny czas pracy dopuszcza tylko ilościowe różnice, przedmiot, 

który ma grad rolę jego specyficznego wcielenia, musi posiadad zdolnośd 

ukazywania różnic czysto ilościowych, co zakłada tożsamośd, jednorodnośd 

jakości. To jest pierwszy warunek funkcjonowania towaru jako miernika 

wartości. Jeżeli np. oceniam wszystkie towary w wołach, skórach, zbożu itd., 

muszę je w rzeczywistości mierzyd w idealnych przeciętnych wołach, 

przeciętnych skórach, gdyż wół różni się jakościowo od wołu, zboże od zboża, 

skóra od skóry. Natomiast złoto i srebro są to ciała proste, stale sobie równe, 

toteż jednakowe ich ilości przedstawiają jednakowo wielkie wartości116. Inny 

warunek, jaki musi spełniad towar mający byd ogólnym ekwiwalentem, warunek, 

który wynika bezpośrednio z funkcji przedstawiania różnic czysto ilościowych, 

polega na możliwości cięcia go na dowolne cząstki i ponownego łączenia w 

całośd, tak aby pieniądz rachunkowy mógł byd wyobrażony również w sposób 

zmysłowo postrzegamy. Złoto i srebro posiadają te własności w wysokim 

stopniu. 

Złoto i srebro jako środki cyrkulacji posiadają tę przewagę nad innymi towarami, 

że ich wysokiemu ciężarowi gatunkowemu — przedstawiają one stosunkowo 

znaczny ciężar przy małej objętości — odpowiada ekonomiczny ciężar 

gatunkowy, tzn., że mała ich ilośd zawiera stosunkowo wiele czasu pracy, tj. dużą 

wartośd wymienną. W ten sposób jest zapewniona łatwośd transportu, 

przenoszenia z rąk do rąk i z kraju do kraju, zdolnośd do równie szybkiego 

zjawiania się. jak znikania — słowem, materialna przenośnośd, owa sine qua non 

*niezbędny warunek+ towaru, który ma służyd jako perpetuum mobile procesu 

cyrkulacji. 

Wysoka wartośd gatunkowa kruszców szlachetnych, ich trwałośd, względna 

niezniszczalnośd, odpornośd na utlenianie w powietrzu, a jeżeli idzie specjalnie o 

złoto, jego nierozpuszczalnośd w kwasach prócz wody królewskiej, wszystkie te 

przyrodzone własności czynią z kruszców szlachetnych naturalny materiał 

tworzenia skarbu. Dlatego Piotr Martyr, który, zdaje się, był wielkim amatorem 

czekolady, czyni taką uwagę o workach kakao, stanowiących jedną z odmian 

                                                           
116

 „Kruszce posiadają tę właściwośd i szczególną cechę, że tylko w nich wszelkie stosunki sprowadzają się do jednego, to jest do  
ich ilości, gdyż z natury nie różnią się one odrębnymi cechami ani ze względu na wewnętrzną budowę, ani ze względu na formę i 
obróbkę". (Galiani, „Della Moneta", str. 130.) 



meksykaoskich pieniędzy: „O, szczęśliwy pieniądz, który daje rodzajowi 

ludzkiemu słodki i pożywny napój, a zarazem strzeże swych niewinnych 

właścicieli od piekielnej zarazy skąpstwa, gdyż nie można go ani zakopad, ani 

długo przetrzymywad". („De orbe novo". *Alcala 1530. Dec. 5. Cap. 4.+) 

Wielkie znaczenie kruszców w ogóle w bezpośrednim procesie produkcji jest 

związane z ich funkcją jako narzędzi produkcji. Niezależnie od ich rzadkości, 

wielka 'miękkośd złota i srebra w porównaniu z żelazem, a nawet z miedzią (w 

stanie hartownym, tak jak jej używali starożytni), czyni te kruszce niezdatnymi 

do tego użytkowego zastosowania, pozbawiając je z tego powodu w wielkiej 

mierze własności, na których w ogóle opiera się wartośd użytkowa kruszców. Są 

równie bezużyteczne w bezpośrednim procesie produkcji, jak zbędne się okazują 

jako środki utrzymania, jako przedmioty konsumcji. Każda dowolna ilośd 

kruszców szlachetnych może więc wejśd do społecznego procesu cyrkulacji bez 

uszczerbku dla procesów bezpośredniej produkcji i konsumcji. Ich indywidualna 

wartośd użytkowa nie wpada w konflikt z ich funkcją ekonomiczną. Z drugiej 

strony złoto i srebro są nie tylko przedmiotami zbędnymi, tan. niepotrzebnymi w 

sensie negatywnym, lecz ich własności estetyczne czynią z nich naturalny 

materiał przepychu, ozdób, blasku, odświętnych potrzeb, słowem — pozytywną 

formę zbytku d bogactwa. Zjawiają się one w pewnym stopniu jako samorodne 

światło wydobyte z podziemnego świata, gdyż srebro odbija wszystkie 

promienie świetlne w ich pierwotnym zmieszaniu, a złoto odbija jedynie barwę o 

najwyższej potędze — czerwieo. A odczuwanie barw jest najpopularniejszą 

formą zmysłu estetycznego w ogóle. Jakub Grimm dowiódł, że w różnych 

językach indogermaoskich istnieje etymologiczny związek między nazwami 

kruszców szlachetnych a stosunkami barw. (Patrz jego „Geschichte der 

detitschen Sprache".) 

Wreszcie zdolnośd złota i srebra do przekształcania się z formy monetarnej w 

formę sztab, z formy sztab w formę artykułów zbytku i odwrotnie, a więc ich 

przewaga nad innymi towarami, polegająca na tym, że nie są uwięzione w raz na 

zawsze danych, określonych formach użytkowych, czyni z nich naturalny 

materiał pieniądza, który musi nieustannie przechodzid z jednej określoności 

formy do innej. 



Przyroda nie produkuje pieniądza, jak nie tworzy bankierów lub kursów dewiz. 

Skoro jednak burżuazyjna produkcja musi krystalizowad bogactwo jako fetysza w 

formie pojedynczej rzeczy, złoto i srebro są odpowiednim wcieleniem bogactwa. 

Złoto i srebro nie są z natury pieniądzem, ale pieniądz jest z natury złotem i 

srebrem. Z jednej strony srebrny lub złoty kryształ pieniężny jest nie tylko 

produktem procesu cyrkulacji, lecz w gruncie rzeczy jedynym jego produktem, 

który pozostaje. Z drugiej strony złoto i srebro to gotowe produkty przyrody, 

przy czym są one bezpośrednio jednym i drugim, nie rozdzielone żadną różnicą 

formy. Ogólny produkt procesu społecznego, czyli sam proces społeczny jako 

produkt stanowi szczególny wytwór przyrody, kruszec tkwiący we wnętrzu 

ziemi, z ziemi dobywalny117. 

Widzieliśmy, że złoto i srebro nie mogą spełniad postulatu stawianego im jako 

pieniądzowi, mianowicie, aby stanowiły niezmienną wielkośd wartości. Lecz, jak 

już zauważył Arystoteles, posiadają one wartośd, której wielkośd jest bardziej 

stała niż przeciętnie wartośd innych towarów. Niezależnie od ogólnego działania 

wzrostu lub spadku wartości kruszców szlachetnych, wahania w stosunku 

wartości złota do srebra mają szczególne znaczenie, gdyż oba te kruszce na 

rynku światowym służą obok siebie jako materiał pieniądza. Czysto ekonomiczne 

powody tej zmiany wartości — podboje i inne przewroty polityczne, które 

wywierały wielki wpływ na wartośd kruszców w starożytności, działają tylko 

lokalnie i przemijająco — muszą byd sprowadzone do zmian czasu pracy 

potrzebnego do produkcji tych kruszców. Sam czas pracy zależy od ich 

stosunkowej rzadkości w przyrodzie oraz mniejszej lub większej trudności, z jaką 

się je uzyskuje w postaci czystego kruszcu. Złoto jest faktycznie pierwszym 

kruszcem odkrytym przez człowieka. Z jednej strony, sama przyroda daje je w 

czysto krystalicznej postaci wyosobnione, nie związane chemicznie z innymi 

ciałami, czyli, jak mówili alchemicy, w stanie dziewiczym; z drugiej strony, sama 

przyroda bierze na siebie funkcje technologii w wielkich płukalniach złota — w 

rzekach. Od człowieka więc wymaga się tylko najprostszej pracy, bądź przy 

wydobywaniu złota w łożyskach rzek, bądź na naniesionej ziemi, gdy dobywanie 
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srebra wymaga pracy górniczej i na ogół stosunkowo wysokiego poziomu 

techniki. Dlatego pierwotna wartośd srebra, pomimo jego mniejszej absolutnej 

rzadkości, jest stosunkowo wyższa niż wartośd złota. Zapewnienie Strabona, że u 

pewnego arabskiego plemienia dawano 10 funtów złota za 1 funt żelaza, a 2 

funty złota za 1 funt srebra, wcale nie wydaje się nieprawdopodobne. Lecz w 

miarę, jak się rozwijają siły wytwórcze społecznej pracy, a przez to drożeje 

produkt pracy prostej w stosunku do produktu pracy złożonej, w miarę jak 

skorupa ziemska jest coraz bardziej rozkopywana i wysychają pierwotne, leżące 

bardziej na powierzchni, źródła dopływu złota, spada wartośd srebra w 

porównaniu z wartością złota. Na pewnym szczeblu rozwoju techniki i środków 

komunikacji zaczynają wreszcie wywierad wpływ odkrycia nowych krain złota i 

srebra. W starożytnej Azji stosunek złota do srebra był jak 6 do 1 lub 8 do 1, jak 

to było w Chinach i Japonii jeszcze w początkach XIX stulecia; stosunek istniejący 

za czasów Ksenofonta, 10:1, można uważad za przeciętny stosunek środkowego 

okresu starożytności. Eksploatacja hiszpaoskich kopalo srebra przez Kartaginę, a 

później przez Rzym miała w starożytności wpływ podobny w przybliżeniu do 

wpływu, jaki wywarło odkrycie kopalo amerykaoskich w nowożytnej Europie. 

Stosunek 15 lub 16 do 1 może byd z grubsza przyjęty jako stosunek w czasach 

cesarstwa rzymskiego, jakkolwiek często widzimy silniejszy spadek wartości 

srebra w Rzymie. Ten sam ruch, zaczynający się od stosunkowej deprecjacji 

złota, a kooczący się spadkiem wartości srebra, powtarza się w następnej epoce, 

rozciągającej się od średniowiecza aż do czasów najnowszych. Podobnie jak za 

czasów Ksenofonta, stosunek przeciętny w średniowieczu wynosi 10 : 1, 

spadając wskutek odkrycia złóż amerykaoskich znów do 16 lub 15 :1. Odkrycie 

australijskich, kalifornijskich i kolumbijskich źródeł złota czyni jednak 

prawdopodobnym nowy spadek wartości złota118. 
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C. Teorie środka płatniczego i pieniądza 

Jeżeli powszechna żądza złota pędziła narody i monarchów w XVI i XVII stuleciu, 

tym okresie dziecięctwa nowoczesnego burżuazyjnego społeczeostwa, na 

zamorskie wyprawy krzyżowe po zdobycie złotego Graala119, to pierwsi 

interpretatorzy nowożytnego świata, twórcy systemu monetarnego, którego 

odmianą tylko jest system merkantylny, proklamowali złoto i srebro, tzn. 

pieniądz, jedynym bogactwem. Stwierdzili oni słusznie, że powołaniem 

burżuazyjnego społeczeostwa jest robienie pieniędzy, a więc — z punktu 

widzenia prostej cyrkulacji towarowej — tworzenie niespożytego skarbu, 

którego nie zniszczą ani mole, ani rdza. Fakt, że tona żelaza o cenie 3 funt. szt. 

stanowi równie wielką wartośd jak 3 funt. szt. w złocie, nie jest żadnym 

argumentem przeciw systemowi monetarnemu. Nie chodzi tu o wielkośd 

wartości wymiennej, tylko o jej adekwatną formę. Jeżeli system monetarny i 

merkantylny wyróżnia handel światowy oraz poszczególne gałęzie pracy 

narodowej, bezpośrednio związane z handlem światowym, jako jedyne 

prawdziwe źródła bogactwa, czyli pieniądza, należy zważyd, że w owej epoce 

największa częśd produkcji narodowej odbywała się jeszcze w formach 

feudalnych i służyła jako bezpośrednie źródło utrzymania samych producentów. 

Produkty po największej części nie przemieniały się w towary, a więc nie 

przemieniały się w pieniądz, w ogóle nie wchodziły do ogólnej społecznej 

przemiany materii, nie występowały więc jako uprzedmiotowienie ogólnej 

abstrakcyjnej pracy, i rzeczywiście nie tworzyły burżuazyjnego bogactwa. 

Pieniądz jako cel cyrkulacji jest wartością wymienną, czyli abstrakcyjnym 
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bogactwem, a nie jakimś materialnym składnikiem bogactwa, jako cel 

określający produkcję i jej bodziec. Owi zapoznani prorocy, jak to odpowiadało 

tym początkom produkcji burżuazyjnej, trzymali się solidnej, namacalnej i 

błyszczącej formy wartości wymiennej, jej formy stanowiącej ogólny towar w 

przeciwieostwie do wszystkich towarów szczególnych. Właściwą ekonomiczną 

sferą burżuazyjną w owych czasach była sfera cyrkulacji towarowej. Dlatego 

rozpatrywali oni z punktu widzenia tej elementarnej sfery cały powikłany proces 

burżuazyjnej produkcji i mieszali pieniądz z kapitałem. Niegasnąca walka 

nowoczesnych ekonomistów z systemem monetarnym i merkantylnym 

pochodzi. głównie stąd, że system ten w brutalnie naiwnej formie wypaplał 

tajemnicę burżuazyjnej produkcji, opanowanie jej przez wartośd wymienną. 

Ricardo zaznacza gdzieś, chod w błędnym zastosowaniu, że nawet w czasach 

głodu przywozi się zboże nie dlatego, że naród głoduje, tylko dlatego, że na tym 

zarabia kupiec zbożowy. Ekonomia polityczna chybia więc w swej krytyce 

systemu monetarnego i merkantylnego, gdy zwalcza ten system tylko jako 

złudzenie, tylko jako błędną teorię, a nie rozpoznaje w nim barbarzyoskiej formy 

swego własnego podstawowego założenia. Ponadto systemowi temu 

przysługuje nadal nie tylko historyczne prawo, lecz- pełne prawo obywatelstwa 

w określonych sferach nowoczesnej ekonomii. Na wszystkich szczeblach 

burżuazyjnego procesu produkcji, gdzie bogactwo przybiera elementarną formę 

towaru, wartośd wymienna przybiera elementarną formę pieniądza, a we 

wszystkich fazach procesu produkcji bogactwo raz po raz wraca na chwilę do 

ogólnej, elementarnej formy towaru. Nawet w najbardziej rozwiniętej 

gospodarce burżuazyjnej specyficzne funkcje złota i srebra jako pieniądza, w 

odróżnieniu od ich funkcji jako środka cyrkulacji i w przeciwieostwie do 

wszystkich innych towarów, nie są zniesione, są tylko ograniczone, a więc 

system monetarny i merkantylny zachowuje swe prawa. Katolicki fakt, że złoto i 

srebro występuje wobec innych świeckich towarów jako bezpośrednie wcielenie 

pracy społecznej, a więc jako byt abstrakcyjnego bogactwa, naturalnie obraża 

protestancki point d'honneur *punkt honoru+ burżuazyjnej ekonomii, a z obawy 

przed przesądami systemu monetarnego ekonomia ta, jak to wykażą dalsze 

wywody, na długo utraciła zdolnośd do sądzenia o zjawiskach cyrkulacji 

pieniężnej. 



Było w zupełnym porządku, że klasyczna ekonomia — w przeciwieostwie do 

systemu monetarnego i merkantylnego, znającego pieniądz tylko w tej jego 

określoności formy, która jest krystalicznym wytworem cyrkulacji — ujmowała 

go przede wszystkim w jego formie płynnej, jako powstającą w samej 

metamorfozie towaru i znowu w niej znikającą formę wartości wymiennej. 

Podobnie więc, jak cyrkulacja towarów jest ujmowana wyłącznie w formie T—

P—T, a ta z kolei wyłącznie w charakterze urzeczywistniającej się w postaci 

procesu jedności aktów sprzedaży i kupna, pieniądz jest uznawany w 

określoności jego formy jako środka cyrkulacji, w przeciwieostwie do 

określoności jego formy jako pieniądza. Jeżeli sam środek cyrkulacji będzie 

izolowany w swej funkcji monety, przekształci się, jak widzieliśmy, w znak 

wartości. A że przed ekonomią klasyczną jako panująca forma cyrkulacji stała 

przede wszystkim cyrkulacja kruszcowa, przeto ekonomia klasyczna ujmuje 

pieniądz kruszcowy jako monetę, a kruszcową monetę — jako prosty znak 

wartości. W ten sposób — zgodnie z prawem cyrkulacji znaków wartości — 

wysunięto tezę, że ceny towarów zależą od masy cyrkulującego pieniądza, a nie 

odwrotnie — masa cyrkulującego pieniądza od cen towarów. Pogląd ten, słabiej 

lub silniej zaznaczony, spotykamy u ekonomistów włoskich XVII stulecia; Locke 

raz się z nim zgadza, to znów go odrzuca, a w sposób zdecydowany rozwija go 

Spectator (w numerze z 19 października 1711 r.) oraz Monteskiusz i Hume. 

Ponieważ Hume jest niewątpliwie najwybitniejszym przedstawicielem tej teorii 

w XVIII wieku, od niego zaczniemy nasz przegląd. W określonych warunkach 

zwiększenie lub zmniejszenie ilości znajdującego się w cyrkulacji pieniądza 

kruszcowego, czy też cyrkulujących znaków wartości, wywiera na ceny towarów 

wpływ jak gdyby równomierny. Jeżeli wartośd złota lub srebra, w których się 

szacuje wartości wymienne towarów w postaci cen, wzrasta lub spada, 

wzrastają lub spadają ceny, bo się zmienił miernik ich wartości, i większa lub 

mniejsza ilośd złota i srebra cyrkułu je w postaci monet, bo wzrosły lub spadły 

ceny. Ale zjawiskiem widocznym jest zmiana cen wskutek zwiększenia się lub 

zmniejszenia ilości środków cyrkulacji, przy niezmienionej wartości wymiennej 

towarów. Jeżeli z drugiej strony ilośd cyrkulujących znaków wartości spadnie lub 

wzrośnie powyżej lub poniżej koniecznego poziomu, spadek lub wzrost cen 

towarów sprowadzi ją siłą do tego poziomu. W obu wypadkach wydaje się, że 



ten sam skutek został wywołany tą samą przyczyną — i tego złudzenia trzyma 

się Hume. 

Każde naukowe badanie stosunku między ilością środków cyrkulacji a ruchem 

cen towarów musi zakładad, że wartośd materiału pieniężnego jest dana. Hume 

natomiast rozpatruje wyłącznie epoki przewrotu w mierniku samych kruszców 

szlachetnych, a więc przewrotów zachodzących w mierniku wartości. Wzrost cen 

towarów jednoczesny ze zwiększeniem się ilości pieniądza kruszcowego od 

czasu odkrycia amerykaoskich złóż tworzy historyczne tło jego teorii, podobnie 

jak polemika z systemem monetarnym i merkantylnym stanowiła jej motyw 

praktyczny. Przypływ kruszców szlachetnych może byd naturalnie zwiększony 

przy niezmienionych kosztach ich produkcji. Z drugiej strony, zmniejszenie ich 

wartości, tzn. czasu pracy potrzebnego do wytworzenia ich, ujawnia się 

początkowo tylko w zwiększeniu ich dopływu. A więc — mówili później 

uczniowie Hume'a — zmniejszona wartośd kruszców szlachetnych ujawnia się w 

rosnącej masie środków cyrkulacji, a rosnąca masa środków cyrkulacji — we 

wzroście cen towarów. Faktycznie zaś wzrasta tylko cena towarów wywożonych, 

które wymieniają się na złoto i srebro jako na towary, a nie jako na środki 

cyrkulacji. A zatem cena tych towarów, które są oceniane w złocie i w srebrze o 

obniżonej wartości, wzrasta w stosunku do wszystkich innych towarów, których 

wartośd wymienna jest nadal oceniana w złocie lub srebrze według skali ich 

dawnych kosztów produkcji. Rzecz jasna, ta podwójna oceną wartości 

wymiennej towarów w tym samym kraju może istnied tylko przejściowo i ceny w 

złocie i w srebrze muszą się wyrównywad w proporcjach wyznaczonych przez 

same wartości wymienne, tak że ostatecznie wartości wymienne wszystkich 

towarów są oceniane odpowiednio do nowej wartości materiału pieniężnego. 

Nie tu miejsce na wyczerpujące zobrazowanie tego procesu, jak nie tu miejsce 

na przedstawianie sposobu, w jaki w ogóle przebija się wartośd wymienna 

towarów poprzez wahania cen rynkowych. Że jednak to wyrównywanie w mniej 

rozwiniętych epokach produkcji burżuazyjnej odbywa się nader powoli, 

rozkładając się na długie okresy, a w każdym razie nie dotrzymuje kroku 

zwiększeniu obiegającej gotówki, w sposób przekonujący dowiodły nowe 



krytyczne badania ruchu cen w XVI stuleciu120. Chętne powoływanie się uczniów 

Hume'a na wzrost cen w starożytnym Rzymie wskutek zdobycia Macedonii, 

Egiptu i Azji Mniejszej jest zupełnie nie do rzeczy. Nagle i siłą dokonywane 

przenoszenie nagromadzonych skarbów pieniężnych z jednego kraju do 

drugiego, tak właściwe starożytnemu światu, oraz przejściowa redukcja kosztów 

wytwarzania kruszców szlachetnych w określonym kraju, spowodowana 

zwykłym procesem rabunku, tak samo nie narusza immanentnych praw 

cyrkulacji pieniężnej, jak, powiedzmy, bezpłatny rozdział zboża egipskiego i 

sycylijskiego w Rzymie nie naruszał ogólnego prawa regulującego cenę zboża. 

Hume'owi, jak i wszystkim innym pisarzom XVIII stulecia, brak było materiału 

potrzebnego do szczegółowych obserwacji obiegu pieniężnego, z jednej strony 

brak było uporządkowanej historii cen towarów, z drugiej zaś — urzędowej i 

systematycznej statystyki zwiększania się i zmniejszania ilości cyrkulujących 

środków, przypływu i odpływu kruszców szlachetnych itd. słowem, materiału, 

który w ogóle powstaje dopiero przy całkowicie rozwiniętej bankowości. Teorię 

cyrkulacji Hume'a można ująd w sposób następujący: 1. Ceny towaru w jakimś 

kraju określa znajdująca się w nim masa pieniądza (realnego lub symbolicznego). 

2. Cyrkulujący w jakimś kraju pieniądz reprezentuje wszystkie znajdujące się w 

tym kraju towary. W miarę jak wzrasta liczba tych reprezentantów, tzn. 

pieniędzy, na każdego poszczególnego reprezentanta przypada mniej albo 

więcej reprezentowanej rzeczy. 3. Jeżeli się powiększa ilośd towarów, spada ich 

cena albo podnosi się wartośd pieniądza. Jeżeli się powiększa ilośd pieniądza, 

wówczas, odwrotnie, wzrasta cena towarów, a wartośd pieniądza spada121. 

„Drożyzna rzeczy wskutek nadmiaru pieniądza — mówi Hume — przynosi 

szkodę wszelkiemu istniejącemu handlowi, umożliwiając biednym krajom 

skuteczną konkurencję z krajami bogatymi na wszystkich zagranicznych 

rynkach122. Jeżeli rozpatrujemy jeden kraj sam w sobie, to mniejsza lub większa 

ilośd monet do liczenia lub reprezentowania towarów nie może wywierad 

żadnego wpływu, ani dobrego, ani złego, podobnie jak. nie zmieniłby się bilans 

kupca, gdyby zastosował on w buchalterii zamiast arabskiego sposobu liczenia, 
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wymagającego małej ilości cyfr, sposób rzymski, który wymaga większej ilości. 

Ba, większa ilośd pieniądza, podobnie jak rzymskich znaków rachunkowych, jest 

raczej niedogodna i wymaga więcej trudu zarówno przy przechowywaniu, jak 

przy transporcie"123. Aby w ogóle czegoś dowieśd, Hume powinien był pokazad, 

że w danym systemie znaków rachunkowych masa użytych cyfr nie zależy od 

wielkości wartości liczbowej, tylko odwrotnie, wielkośd wartości liczbowej zależy 

od masy użytych znaków. Bardzo słusznie, że nie daje korzyści ocenianie lub 

„liczenie" wartości towarów w złocie i w srebrze, których wartośd spadła, i 

dlatego, w miarę jak wzrastała suma wartości cyrkulujących towarów, narody 

uważały za bardziej wygodne liczyd w srebrze niż w miedzi, a w złocie bardziej 

niż w srebrze. W miarę jak się narody stawały bogatsze, obracały mniej cenne 

kruszce w monetę pomocniczą, a bardziej cenne w pieniądz. Z drugiej strony 

Hume zapomina, że po to, by liczyd wartości w złocie i w srebrze, ani złoto, ani 

srebro nie musi byd rzeczywiście „obecne". Pieniądz rachunkowy i środek 

cyrkulacji zlewają się u niego w jedno i obydwa są monetą (coin). Ponieważ 

zmiana wartości miernika wartości lub kruszców szlachetnych funkcjonujących 

jako pieniądz rachunkowy powoduje wzrost lub spadek cen towarów, a więc 

przy niezmienionej szybkości obiegu także wzrost lub spadek masy 

cyrkulującego pieniądza, Hume dochodzi do wniosku, że wzrost lub spadek cen 

towarów zależy od ilości cyrkulującego pieniądza. O tym, że w wieku XVI i XVII 

nie tylko zwiększyła się ilośd złota i srebra, lecz zarazem zmniejszyły się koszty 

ich produkcji, mógł Hume wnosid z zamknięcia europejskich kopalo. W wieku XVI 

i XVII ceny towarów w Europie wzrastały ze wzrostem masy importowanego 

amerykaoskiego złota i srebra; ceny towarów wyznacza więc w każdym kraju 

masa znajdującego się tam złota i srebra. To była pierwsza „konieczna konkluzja" 

Hume'a124. W wieku XVI i XVII ceny nie wzrastały odpowiednio do wzrostu ilości 

kruszców szlachetnych; upłynęło więcej niż pół wieku, zanim się ujawniła 

jakakolwiek zmiana cen towarów, ale nawet wtedy trwało jeszcze bardzo długo, 

zanim zaczęto powszechnie oceniad wartości wymienne towarów odpowiednio 

do obniżonej wartości złota i srebra, a więc zanim przewrót objął powszechnie 

ceny towarów. A więc — wnioskuje Hume, który w zupełnej sprzeczności z 

zasadami swej filozofii bezkrytycznie obraca zaobserwowane jednostronnie 
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fakty w ogólne tezy — a więc nie absolutna masa znajdującego się w kraju 

pieniądza wyznacza ceny towarów lub wartośd pieniądza, lecz przeciwnie, ta 

ilośd złota i srebra, która rzeczywiście wchodzi do cyrkulacji, ostatecznie jednak 

wszystko złoto i srebro znajdujące się w kraju musi byd wchłonięte przez 

cyrkulację w charakterze monet125. Jasne jest, że jeżeli złoto i srebro posiadają 

własną wartośd, to, pominąwszy wszystkie inne prawa obiegu, tylko określona 

ilośd złota i srebra może cyrkulowad jako ekwiwalent danej sumy wartości 

towarów. Jeżeli więc każda znajdująca się przypadkowo w kraju ilośd złota i 

srebra musi wejśd jako środek cyrkulacji do procesu wymiany towarów bez 

względu na sumę towarowych wartości, złoto i srebro nie posiadają żadnej 

wartości immanentnej i dlatego nie są faktycznie rzeczywistymi towarami. To 

jest trzecia „konieczna konkluzja" Hume'a. Puszcza on do procesu cyrkulacji 

towary bez ceny, a złoto i srebro — bez wartości. Dlatego też nie mówi nigdy o 

wartości towarów i wartości złota, tylko o ich ilościowej proporcji. Już Locke 

powiedział, że złoto i srebro mają ponod tylko wartośd wyobrażoną lub umowną; 

była to pierwsza prymitywna forma przeciwstawienia się twierdzeniu systemu 

monetarnego, że tylko złoto i srebro posiadają prawdziwą wartośd. Fakt, że 

pieniężny byt złota i srebra wynika jedynie z ich funkcji w społecznym procesie 

wymiany, jest interpretowany w tym sensie, że zawdzięczają one funkcji 

społecznej swą własną wartośd, a więc i swą wielkośd wartości126. Złoto i srebro 

są więc rzeczami bezwartościowymi, ale w procesie cyrkulacji uzyskują jako 

reprezentanci towarów fikcyjną wielkośd wartości. W procesie tym 

przekształcają się nie w pieniądz, lecz w wartośd. Tę ich wartośd wyznacza 

proporcja między ich własną masą a masą towarową, gdyż obie masy muszą się 

pokrywad. Jeżeli więc Hume puszcza złoto i srebro w świat towarów jako nie-

towary, to na odwrót, gdy tylko występują one w określoności formy monet, 

czyni je zwykłymi towarami, które w prostym handlu wymiennym wymieniają się 

na inne towary. Gdyby świat towarów składał się z jednego jedynego towaru, 
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 „Jasne jest, że ceny zależą nie tyle od absolutnej ilości towarów oraz pieniędzy znajdujących się w kraju, lecz raczej od ilości 
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np. z miliona kwarterów zboża, łatwo byłoby sobie wyobrazid, że gdy mamy dwa 

miliony uncji złota, jeden kwarter wymienia się na dwie uncje złota lub że się 

wymienia na 20 uncji złota, gdy mamy 20 milionów uncji złota, a więc cena 

towaru i wartośd pieniądza rosną lub spadają w stosunku odwrotnym do 

istniejącej ilości pieniędzy127. Lecz świat towarów składa się z nieskooczenie 

różnych wartości użytkowych, których względna wartośd bynajmniej nie jest 

wyznaczana ich względną ilością. Jakże więc wyobraża sobie Hume tę wymianę 

między masą towarów a masą pieniędzy? Zadowala się bezsensownie 

prymitywnym wyobrażeniem, że każdy towar jako ułamkowa częśd całej masy 

towarowej wymienia się na odpowiednią częśd ułamkową masy złota. 

Odbywający się w postaci procesu ruch towarów, który wynika z tkwiącego w 

nich przeciwieostwa wartości wymiennej i wartości użytkowej, objawia się w 

obiegu pieniądza i krystalizuje się w różnych określonościach jego formy, wygasa 

w ten sposób, a na jego miejsce wstępuje wyobrażone mechaniczne zrównanie 

masy wagowej znajdujących się w kraju kruszców szlachetnych z jednocześnie 

istniejącą masą towarową. 

Sir James Steuart zaczyna swe badania o monetach i pieniądzu szczegółową 

krytyką Hume'a i Monteskiusza128. W gruncie rzeczy on pierwszy stawia pytanie: 

czy ilośd obiegającego pieniądza jest wyznaczana przez ceny towarów, czy też 

ceny towarów są wyznaczane ilością obiegającego pieniądza? Chod wykład jego 

jest zaciemniany przez fantastyczny pogląd na miernik wartości i bałamutne 

przedstawienie wartości wymiennej w ogóle i przez reminiscencje systemu 

merkantylnego, odkrywa on istotne określoności formy pieniądza i ogólne prawa 

obiegu pieniężnego, gdyż nie stawia mechanicznie towarów po jednej stronie, a 

pieniędzy po drugiej, lecz faktycznie wyprowadza różne funkcje z różnych 

momentów samej wymiany towarów. „Użycie pieniądza w cyrkulacji 

wewnątrzkrajowej da się sprowadzid do dwóch głównych punktów — zapłata 

tego, co ktoś jest dłużny, kupno tego, co komuś jest potrzebne; jedno i drugie 

łącznie stwarza popyt na gotówkę (ready money demands) ... Razem wzięty stan 

handlu, przemysłu, stopy życiowej i zwykłych wydatków mieszkaoców — 

wszystko to łącznie — reguluje i określa masę popytu na gotówkę, tzn. masę 
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aktów zbycia. Do uruchomienia tej masy różnorodnych wypłat potrzebna jest 

pewna ilośd pieniędzy. Zależnie od okoliczności ilośd ta może się ze swej strony 

zwiększad lub zmniejszad, chod ilośd aktów zbycia pozostaje bez zmiany ... W 

każdym razie cyrkulacja jakiegoś kraju może wchłonąd tylko określoną ilośd 

pieniędzy"129. „Rynkową cenę towaru wyznacza powikłana gra popytu i 

konkurencji (demand and competition), zjawisk zupełnie niezależnych od 

znajdującej się w danym kraju masy złota i srebra. A cóż się stanie ze złotem i 

srebrem, które nie jest potrzebne w postaci monet? Będzie nagromadzone jako 

skarb lub przerobione jako materiał artykułów zbytku. Gdyby masa złota i srebra 

spadła poniżej poziomu potrzebnego do cyrkulacji, zastępuje się ją pieniądzem 

symbolicznym lub innymi środkami pomocniczymi. Jeżeli korzystny kurs dewiz 

sprowadzi do kraju nadmiar pieniędzy, a jednocześnie zniesie popyt na wysyłkę 

ich za granicę, trafiają one obficie do skrzyo, gdzie stają się równie bezużyteczne, 

jak gdyby leżały w kopalniach130. Drugie prawo odkryte przez Steuarta, to reflux 

*powrotny przypływ+ cyrkulacji opartej na kredycie do punktu wyjścia. Wreszcie 

Steuart omawia wpływ, jaki wywierają różnice stopy procentowej w różnych 

krajach na międzynarodowe przypływy i odpływy kruszców szlachetnych. Oba 

ostatnie punkty podkreślamy tu tylko dla pełności obrazu, gdyż leżą one poza 

zakresem samego tematu prostej cyrkulacji131. Pieniądz symboliczny lub 
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 „Dodatkowe monety będą schowane lub przerobione na zastawę srebrną... A pieniądz papierowy, gdy tylko spełni pierwsze 
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pieniądza symbolicznego, wzajemnych płatności i tysiąca innych wynalazków... Jeżeli kraj ten posiada obroty z innymi narodami, 
musi istnied pewien stosunek między cenami wielu towarów tu i tam, a nagłe zwiększenie lub zmniejszenie pieniądza 
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konkurencji zagranicznej". Steuart, „An Inquiry into the Principles of Political Economy etc", t. I, str. 400—402. „Cyrkulacja w 
każdym kraju musi byd dostosowana do działalności przemysłowej tych mieszkaoców, którzy wytwarzają towary wchodzące na 
rynek... Jeżeli więc brzęcząca moneta jakiegoś kraju spadnie poniżej proporcji odpowiadającej cenom wytworów przemysłowych 
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wytworów. Jeżeli się natomiast okaże, że pieniądz kruszcowy znajduje się powyżej proporcji odpowiadającej działalności 
przemysłowej, nie spowoduje on żadnej zwyżki cen ani nie wejdzie do cyrkulacji: będzie gromadzony w skarbach... Niezależnie 
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jest w przybliżeniu proporcjonalna do konsumcji bogatych oraz pracy i działalności przemysłowej ubogich mieszkaoców", a ta 
proporcja nie jest określona „przez rzeczywiście znajdującą się w kraju ilośd pieniądza" (tamże, str. 403—408, passim). 
„Wszystkie kraje będą się starały rzucid gotówkę, której nie potrzebują do własnej cyrkulacji, do tego kraju, w którym stopa 
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najbiedniejszym, jeżeli idzie o znajdujący się w cyrkulacji pieniądz kruszcowy". („An Inquiry into the Principles of Political 
Economy etc." t. 2, str. 6.) — Patrz polemikę przeciw Steuartowi u Artura Younga. [Dodatek w egzemplarzu autorskim I.] 



kredytowy — Steuart nie rozróżnia jeszcze tych dwóch form pieniądza — może 

zastąpid kruszce szlachetne jako środek nabywczy lub środek płatniczy w 

cyrkulacji wewnętrznej, ale nie na rynku światowym. Noty papierowe są więc 

pieniądzem społeczeostwa (money of the society), podczas gdy złoto i srebro 

stanowią pieniądz świata (money of the world)132. 

Właściwością narodów o „historycznym" rozwoju, w sensie historycznej szkoły 

prawa, jest stałe zapominanie własnych dziejów. Dlatego też, mimo że sporna 

kwestia stosunku cen towarów do ilości środków cyrkulacji poruszała 

nieustannie parlament w ciągu tego półwiecza i spowodowała napisanie w Anglii 

tysiąca małych i wielkich parafletów, Steuart pozostał w jeszcze większym 

stopniu „zdechłym psem", niż był nim za czasów Lessinga Spinoza dla Mojżesza 

Mendelssohna. Nawet najnowszy dziejopis „currency" *środków cyrkulacji+, 

Maclaren, uczynił Adama Smitha wynalazcą teorii Steuarta, tak jak uczynił 

Ricarda wynalazcą teorii Hume'a133. Jeżeli Ricardo udoskonalił teorię Hume'a, 

Adam Smith rejestruje tylko wyniki badao Steuarta jako martwe fakty. Adam 

Smith zastosował swoje szkockie przysłowie „jeżeli zarobiłeś mało, często będzie 

ci łatwo zarobid wiele" także do bogactwa duchowego i dlatego w sposób 

małostkowo troskliwy zataja źródła, którym zawdzięcza to niewiele, z czego 

zrobił zaiste bardzo wiele. Niejeden raz woli stępid ostrze tam, gdzie ostre 

sformułowanie zmusiłoby go do obrachunku ze swymi poprzednikami. Tak 

uczynił w teorii pieniądza. Milcząco przyjmuje teorię Steuarta opowiadając, że 

znajdujące się w kraju złoto i srebro częściowo1 jest używane w postaci monet, 

częściowo gromadzone w postaci funduszów rezerwowych dla kupców w 

krajach nie mających banków oraz w postaci rezerwy bankowej w krajach o 

cyrkulacji kredytowej, częściowo służy jako skarb do wyrównywania płatności 

międzynarodowych, częściowo jest przerabiane na artykuły zbytku. Milcząco 

uchyla kwestię ilości cyrkulujących monet, zupełnie błędnie traktując pieniądz 

jako zwykły towar134. Wulgaryzator jego myśli, jałowy J. B. Say, którego Francuzi 

obwołali prince - de la science *księciem nauki+, podobnie jak Johann Christoph 
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Gottsched mianował swego Schönaicha Homerem, a Pietro Aretimo nazwał 

samego siebie terror principum *postrachem książąt+ i lux mundi *światłem 

świata] — z wielką powagą podniósł do rangi dogmatu ten niezupełnie naiwny 

błąd Adama Smitha135. Zresztą, ferwor polemiki ze złudzeniami systemu 

merkantylnego przeszkodził Adamowi Smithowi w obiektywnym ujęciu zjawisk 

cyrkulacji kruszcowej, gdy jego poglądy na pieniądz kredytowy są oryginalne i 

głębokie. Jak teorie skamienielin XVIII w. zawsze nurtuje utajony prąd 

wypływający z krytycznego lub apologetycznego poglądu na biblijną tradycję 

potopu, tak za wszystkimi teoriami pieniądza w XVIII wieku kryje się tajemna 

walka z systemem monetarnym, owym upiorem, który stał u kolebki 

burżuazyjnej ekonomii i wciąż jeszcze rzucał swój cieo na ustawodawstwo. 

Studia nad pieniądzem w XIX wieku nie były spowodowane bezpośrednio 

zjawiskami cyrkulacji kruszcowej, lecz przeciwnie, zjawiskami cyrkulacji 

banknotów. Na pierwszą powoływano się tylko po to, aby odkrywad, prawa 

drugiej. Zawieszenie wypłaty gotówkowej przez Bank Anglii od r. 1797, później 

wzrost cen wielu towarów, spadek ceny monetarnej złota poniżej ceny 

rynkowej, deprecjacja banknotów, zwłaszcza od roku 1809 — wszystko to dało 

bezpośredni praktyczny powód do walki partyjnej w parlamencie i do 

teoretycznego turnieju poza parlamentem, przy czym w obu wypadkach spory 

były jednakowo namiętne. Tło historyczne debaty stanowiła historia pieniądza 

papierowego w XVIII wieku, fiasko banku Lawa, rosnąca równolegle z wzrostem 

ilościowym znaków wartości deprecjacja prowincjonalnych banknotów 

angielskich kolonii w Ameryce Północnej od początku aż do połowy XVIII 

stulecia; później — pieniądz, papierowy (continental bills), ustawowo narzucony 

przez amerykaoski rząd centralny podczas wojny o niepodległośd, wreszcie 

eksperyment z francuskimi asygnatami przeprowadzony na jeszcze większą 

skalę. Większośd pisarzy angielskich owych czasów miesza cyrkulację banknotów 

— odbywającą się według zupełnie innych praw — z cyrkulacją znaków wartości, 

czyli paostwowych pieniędzy papierowych o kursie przymusowym; a deklarując, 

że wyprowadzają zjawiska tej przymusowej cyrkulacji z praw cyrkulacji 
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doktor Smith, podobnie jak pan Locke" (Locke jest zmienny w poglądach), „widzi w pieniądzu kruszcowym tylko towar". 
(Maclaren, „History of the Currency", str. 44.) 



kruszcowej, faktycznie postępują odwrotnie, wyprowadzając prawa cyrkulacja 

kruszcowej ze zjawisk cyrkulacji przymusowej. Pomijamy wszystkich licznych 

pisarzy z okresu 1800—1809 i przechodzimy od razu do Ricarda, zarówno 

dlatego, że uogólnia on poglądy swoich poprzedników, formułując je wyraźniej, 

jak i dlatego, że postad, którą Ricardo nadał teorii pieniądza, dominuje po dziś 

dzieo w angielskim ustawodawstwie bankowym. Ricardo, podobnie jak jego 

poprzednicy, miesza cyrkulację banknotów, czyli pieniądza kredytowego, z 

cyrkulacją zwykłych znaków wartości. Najważniejszym faktem jest dla niego 

deprecjacja pieniądza papierowego oraz jednoczesny wzrost cen towarów. Czym 

dla Hume'a były amerykaoskie kopalnie, tym dla Ricarda są prasy drukarskie 

Thread-needle street; i en sam w pewnym miejscu utożsamia te dwa czynniki. 

Pierwsze jego prace, które się zajmują wyłącznie zagadnieniem pieniądza, 

przypadają na okres najzaciętszej polemiki między Bankiem Anglii, po którego 

stronie stali ministrowie i stronnictwo wojny, a jego przeciwnikami, wokół 

których skupiała się opozycja parlamentarna, wigowie i stronnictwo pokoju. 

Prace te ukazały się jako bezpośrednie poprzedniczki słynnego sprawozdania 

komitetu do spraw sztab złota z r. 1810, w którym przyjęte zostały poglądy 

Ricarda136. Ten dziwny fakt, że Ricardo i jego zwolennicy, uznający pieniądz za 

czysty znak wartości, nazywają się bullionistami (zwolennikami sztab złota), 

pochodzi nie tylko z nazwy tego- komitetu, ale z samej treści jego teorii. W 

swym dziele traktującym, o ekonomii politycznej Ricardo powtórzył i dalej 

rozwinął te same poglądy, nigdzie jednak nie badał sprawy pieniądza jako takiej, 

jak to uczynił z wartością wymienną, zyskiem, rentą itd. Wartośd złota i srebra, 

podobnie jak wszystkich innych towarów, Ricardo określa początkowo ilością 

uprzedmiotowionego w nich czasu pracy137. Złotem i srebrem, jako towarami o 

określonej wartości, mierzy się wartości wszystkich innych towarów138. Otóż 

wartośd jednostki miary pieniądza z jednej, suma wartości wymiennych 

towarów z drugiej strony — wyznacza ilośd środków cyrkulacji w danym kraju. 
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Ilośd ta ulega zmianom przy oszczędnym sposobie rozliczeo139. Skoro więc ilośd, 

w której może eyrkulowad pieniądz o danej wartości, jest określona, a wartośd 

pieniądza objawia się w cyrkulacji tylko w jego ilości,. zwykłe znaki jego wartości, 

jeżeli są wypuszczane w proporcji określonej jego wartością, mogą go 

zastępowad w cyrkulacji, albowiem „obieg pieniężny znajduje się w swym 

najdoskonalszym stanie, gdy się składa wyłącznie z pieniędzy papierowych. o 

wartości równej wartości złota, które mają reprezentowad"140. Dotychczas więc 

Ricardo — zakładając, że wartośd jest dana — określa ilośd środków cyrkulacji 

cenami towarów, przy czym pieniądz jako znak wartości jest u niego znakiem 

określonej ilości złota, a nie, jak u Hume'a, bezwartościowym reprezentantem 

towarów. 

Tam gdzie Ricardo nagle skręca z prostej drogi swego wykładu i przechodzi do 

poglądu przeciwnego, zwraca się natychmiast do międzynarodowej cyrkulacji 

kruszców szlachetnych, zaciemniając w ten sposób kwestię przez wprowadzenie 

obcych punktów widzenia. Siedząc wewnętrzny tok jego myśli, pomiomy na 

razie wszystkie sztuczne, przypadkowe okoliczności i przenieśmy z tej racji 

kopalnie złota i srebra do wnętrza tych. krajów, w których kruszce szlachetne 

cyrkulują jako pieniądz. Jedyna teza wynikająca z dotychczasowego wykładu 

Ricarda polega na tym, że przy danej wartości złota ceny towarów określają ilośd 

cyrkulującego pieniądza. W danym momencie masę pieniądza cyrkulującego w 

pewnym kraju określa więc po prostu wartośd wymienna cyrkulujących 

towarów. Załóżmy teraz, że zmniejsza się suma tych wartości wymiennych, bądź 

dlatego, że wytworzono mniej towarów przy dawnych wartościach wymiennych, 

bądź dlatego, że wskutek spotęgowania siły produkcyjnej pracy ta sama masa 

towarowa posiada mniejszą wartośd wymienną. Albo też załóżmy, że na odwrót, 

zwiększa się suma wartości wymiennych, bo się powiększa masa towarów przy 

niezmienionych kosztach produkcji, lub wskutek zmniejszenia się siły 

produkcyjnej pracy wzrasta wartośd tej samej albo mniejszej masy towarowej. 

Co się w obydwu wypadkach stanie z daną ilością cyrkulującego kruszcu? Jeżeli 

złoto jest tylko pieniądzem, gdyż krąży jako środek cyrkulacji, jeżeli jest ono 
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zmuszone do pozostawania ciągle w cyrkulacji na podobieostwo emitowanych 

przez paostwo pieniędzy papierowych o kursie przymusowym (a to ma na myśli 

Ricardo), wtedy w pierwszym przypadku ilośd cyrkulującego pieniądza będzie 

nadmiernie wielka w stosunku do wartości wymiennej kruszcu; w drugim 

przypadku byłaby niższa od swego normalnego poziomu. Dlatego też złoto, 

mimo że posiada własną wartośd, w pierwszym przypadku stanie się znakiem 

kruszcu o niższej wartości wymiennej niż jego własna, w drugim — znakiem 

kruszcu o wartości wyższej. W pierwszym przypadku złoto stad będzie jako znak 

wartości poniżej, w drugim — powyżej swej rzeczywistej wartości (jest to znowu 

wniosek wyprowadzony ze zjawisk dotyczących pieniądza papierowego o kursie 

przymusowym). W pierwszym przypadku byłoby tak samo, jak gdyby towary 

oceniano w kruszcu o wartości niższej od złota, w drugim — jak gdyby je 

oceniano w kruszcu o wartości wyższej. W pierwszym więc przypadku ceny 

towarów wzrosłyby, w drugim zaś — spadły. W obydwu przypadkach ruch cen 

towarów, ich wzrost lub spadek, byłby skutkiem stosunkowego zwiększenia się 

lub zmniejszenia masy cyrkulującego złota powyżej lub poniżej poziomu 

odpowiadającego jego własnej wartości, tzn. normalnej ilości, którą wyznacza 

stosunek między jego własną wartością a wartością towarów mających wejśd do 

cyrkulacji. 

Ten sam proces odbyłby się, gdyby suma cen cyrkulujących towarów pozostała 

bez zmiany, lecz masa cyrkulującego złota znajdowałaby się poniżej lub powyżej 

normalnego poziomu, pierwszy przypadek — gdyby monety złote starte w 

cyrkulacji nie były zastępowane nową produkcją kopalo, drugi —- gdyby nowy 

przypływ z kopalo przewyższył potrzeby cyrkulacji. W obydwu przypadkach 

zakłada się, że koszty produkcji złota lub jego wartośd pozostają takie same. 

Podsumujmy: cyrkulujący pieniądz znajduje się na normalnym poziomie, jeżeli 

jego ilośd, przy danej wartości wymiennej towarów, jest wyznaczana jego własną 

wartością kruszcową. Pieniądz przewyższa ten poziom, złoto spada poniżej 

własnej wartości kruszcowej, a ceny towarów rosną, jeżeli się zmniejsza suma 

wartości wymiennych masy towarowej albo zwiększa się dopływ złota z kopalo. 

Ilośd pieniądza spada poniżej normalnego poziomu, złoto się podnosi powyżej 

własnej wartości kruszcowej, a ceny towarów spadają, jeżeli rośnie suma 



wartości wymiennych masy towarowej lub przypływ złota z kopalo nie zastępuje 

masy złota startego. W obydwu przypadkach cyrkulujące złoto jest znakiem 

wartości o wartości większej lub mniejszej od tej, którą rzeczywiście zawiera. 

Może, się ono stad przecenionym albo zdeprecjonowanym znakiem samego 

siebie. Z chwilą gdy towary będą powszechnie oceniane w tej nowej wartości 

pieniądza i wszystkie ceny towarów odpowiednio się podniosą lub spadną, ilośd 

cyrkulującego złota znów zacznie odpowiadad potrzebom cyrkulacji (wniosek, 

który Ricardo akcentuje ze szczególną satysfakcją), ale w sprzeczności z kosztami 

produkcji kruszców szlachetnych, a więc z ich stosunkiem jako towaru do innych 

towarów. Zgodnie z ricardowską teorią wartości wymiennych w ogóle, wzrost 

złota powyżej jego wartości wymiennej, tzn. powyżej wartości określonej 

tkwiącym w nim czasem pracy, spowoduje zwiększenie produkcji złota, dopóki 

jego zwiększony przypływ nie obniży go z powrotem do normalnej wielkości jego 

wartości. Odwrotnie, spadek złota poniżej jego wartości spowoduje 

zmniejszenie się jego produkcji, dopóki nie podniesie się ono znowu do 

właściwej wielkości swojej wartości. Skutkiem tych odwrotnych ruchów 

wyrówna się przeciwieostwo między kruszcową wartością złota a jego wartością 

jako środka cyrkulacji, ustali się normalny poziom cyrkulującej masy złota i 

wysokośd cen towarów znów zacznie odpowiadad miernikowi wartości. Te 

wahania w wartości cyrkulującego złota obejmują również złoto w sztabach, 

gdyż zgodnie z założeniem, w cyrkulacji znajduje się wszystko złoto, nie zużyte w 

postaci artykułów zbytku. Ponieważ samo złoto, bądź jako moneta, bądź jako 

sztaby, może byd znakiem wartości o większej lub mniejszej wartości 

kruszcowej, niż wynosi jego własna wartośd, przeto rozumie się, że ewentualne 

cyrkulujące banknoty, wymienialne na złoto, podzielą ten sam los. Jakkolwiek 

banknoty są wymienialne, a więc ich wartośd realna odpowiada ich wartości 

nominalnej, ogólna masa cyrkulującego pieniądza — złoto i banknoty (the 

aggregate currency consisting of metal and of convertible notes) — może zyskad 

lub stracid na wartości, zależnie od tego, czy globalna ilośd tej masy, z powodów 

poprzednio wyłożonych, wzrośnie lub spadnie powyżej lub poniżej tego 

poziomu, który jest określony wartością wymienną cyrkulujących towarów i 

wartością kruszcową złota. Z tego punktu widzenia pieniądz papierowy 

niewymienialny posiada tylko tę przewagę nad pieniądzem papierowym 



wymienialnym, że może ulec podwójnej deprecjacji. Może spaśd poniżej 

wartości kruszcu, który ma reprezentowad, bądź dlatego, że go emitowano w 

zbyt wielkiej ilości, bądź też dlatego, że spadła poniżej jego własnej wartości 

wartośd reprezentowanego .przezeo kruszcu. Taka deprecjacja, już nie papieru 

w stosunku do złota, lecz złota i papieru łącznie, czyli deprecjacja globalnej masy 

środków cyrkulacji danego kraju, stanowi jedno z głównych odkryd Ricarda, 

odkryd, które Lord Overstone i ska wprzęgli w swoją służbę, czyniąc z nich 

fundament ustawodawstwa bankowego Sir Roberta Peela z r. 1844 i 1845. 

Miało byd dowiedzione, że cena towarów, czyli wartośd złota, zależy od masy 

cyrkulującego pieniądza. Dowód polega na założeniu tego, co miało byd 

dowiedzione, mianowicie, że wszelka ilośd szlachetnego kruszcu służącego jako 

pieniądz — uniezależnię od stosunku tej ilości kruszcu do jego wewnętrznej 

wartości — musi się stad środkiem cyrkulacji, monetą, a więc znakiem wartości 

cyrkulujących towarów, niezależnie od łącznej sumy ich wartości. Innymi słowy, 

dowód polega na abstrahowaniu od wszelkich innych funkcji, które *spełnia+ 

pieniądz poza swoją funkcją środka cyrkulacji. Ricardo, gdy go mocno przycisnąd, 

jak np. w polemice z Bosanquetem, ucieka się do dogmatycznych zapewnieo, 

całkowicie zasugerowany zjawiskiem deprecjacji znaków wartości wywołanej ich 

ilością141. 

Gdyby Ricardo rozwinął tę teorię w sposób abstrakcyjny, jak myśmy to uczynili, 

nie uwzględniając konkretnych stosunków ani przypadkowych momentów 

odwodzących od samego zagadnienia, pustka teorii wystąpiłaby w sposób 

jaskrawy. Ale Ricardo nadaje całej sprawie międzynarodowe zabarwienie. Łatwo 

jednak dowieśd, że pozorna wielkośd skali nic nie zmienia w małości 

podstawowych myśli. 

A więc pierwsze twierdzenie brzmiało: ilośd cyrkulującego pieniądza 

kruszcowego jest normalna, gdy wyznacza ją oceniana w jego wartości 

kruszcowej suma wartości cyrkulujących towarów. W mowie międzynarodowej 

twierdzenie to brzmi: w normalnym stanie cyrkulacji każdy kraj posiada masę 

pieniądza odpowiadającą jego bogactwu i jego produkcji. Pieniądz cyrkuluje w 
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wartości odpowiadającej jego rzeczywistej wartości lub kosztom jego produkcji, 

tzn. we wszystkich krajach posiada tę samą wartośd142. Nigdy więc pieniądz nie 

mógłby byd wywożony lub przewożony z jednego kraju do drugiego143. 

Ustaliłaby się w ten sposób równowaga między currencies (globalnymi masami 

cyrkulującego pieniądza) różnych krajów. Normalny poziom narodowej currency 

został więc wyrażony jako międzynarodowa równowaga currencies, co w 

gruncie rzeczy znaczy tylko tyle, że narodowośd absolutnie nic nie zmienia w 

ogólnym prawie ekonomicznym. Doszliśmy do tego samego fatalnego punktu, 

co poprzednio. W jaki sposób dochodzi do naruszenia normalnego poziomu, to 

znaczy, w jaki sposób ulega naruszeniu międzynarodowa równowaga currencies, 

czyli w jaki sposób pieniądz przestaje mied jednakową wartośd we wszystkich 

krajach, lub wreszcie, w jaki sposób pieniądz przestaje mied w każdym kraju 

swoją własną wartośd? Jak poprzednio normalny poziom bywał naruszany, bo 

się zwiększała lub zmniejszała masa cyrkulującego złota przy niezmienionej 

sumie wartości towarów, albo pozostawała bez zmiany ilośd cyrkulującego 

pieniądza, gdy się zwiększały lub zmniejszały wartości wymienne towarów, tak 

teraz ulega naruszeniu poziom międzynarodowy, wyznaczony przez wartośd 

samego kruszcu, bo wskutek odkrycia w danym kraju nowych złóż kruszcu 

wzrasta masa złota znajdującego się w tym kraju144 albo też zwiększała się lub 

zmniejszała suma wartości wymiennych towarów cyrkulujących w jakimś 

poszczególnym kraju. Jak poprzednio zmniejszała się lub zwiększała produkcja 

kruszców szlachetnych zależnie od tego, czy zachodziła potrzeba skurczenia czy 

rozszerzenia currency i odpowiedniego obniżenia lub podniesienia cen towarów, 

tak teraz działa wywóz i przywóz z jednego kraju do drugiego. W kraju, w którym 

ceny wzrosły, a wartośd złota — wskutek zwiększenia cyrkulacji — spadła 

poniżej jego wartości kruszcowej, złoto w porównaniu z innymi krajami ulega 

deprecjacji, skutkiem czego wzrastają ceny towarów w porównaniu z innymi 

krajami. Złoto będzie więc wywożone, a towary — przywożone. W przypadku 

odwrotnym będzie na odwrót. Jak poprzednio przebiegała produkcja złota, tak 

teraz będzie przebiegał przywóz albo wywóz złota, a w związku z tym wzrost lub 

spadek cen towarów, póki się znowu nie ustali równowaga międzynarodowych 
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currencies, podobnie jak przedtem prawidłowy stosunek wartości kruszcu i 

towaru. Jak w pierwszym przypadku produkcja złota zwiększała się lub 

zmniejszała tylko dlatego, że złoto stało powyżej lub poniżej swej wartości, 

podobnie tylko z tej przyczyny nastąpi międzynarodowa migracja złota. Jak w 

pierwszym przypadku wszelka zmiana w produkcji złota odbijała się na ilości 

cyrkulującego kruszcu, a tym samym na cenach, tak samo zacznie teraz działad 

międzynarodowy przywóz i wywóz złota. Z chwilą przywrócenia stosunku 

wartości między złotem a towarem albo normalnej ilości środków cyrkulacji, w 

pierwszym przypadku ustałaby dalsza produkcja, w drugim — dalszy wywóz lub 

przywóz, chyba w celu zastąpienia startych monet i na potrzeby przemysłu 

luksusowego. Wynika stąd, „że pokusa wywożenia złota jako ekwiwalentu za 

towary lub dla wyrównania niekorzystnego bilansu handlowego nie może nigdy 

zaistnied inaczej, jak tylko wskutek nadmiernej ilości środków cyrkulacji145. 

Przywóz lub wywóz kruszcu byłby zawsze spowodowany tylko deprecjacją lub 

nadmierną wartością kruszcu, wywołaną rozszerzeniem lub skurczeniem masy 

środków cyrkulacji powyżej lub poniżej ich właściwego poziomu146. Dalej 

okazałoby się: skoro w pierwszym przypadku produkcja złota tylko się zwiększa 

lub zmniejsza, w drugim zaś złoto jest tylko wywożone lub przywożone, bo ilośd 

jego stoi powyżej lub poniżej jej właściwego poziomu, albo uzyskało ono 

nadmierną wartośd lub uległo deprecjacji powyżej lub poniżej swej wartości 

kruszcowej, a więc ceny towarów są za wysokie lub za niskie, to każdy taki ruch 

działa jako środek korygujący147, sprowadzając, poprzez rozszerzenie lub 

skurczenie cyrkulującego pieniądza, ceny z powrotem do ich normalnego 

poziomu, w pierwszym przypadku do poziomu stosunku między wartością złota 

a wartością towaru, w drugim — do międzynarodowego poziomu currencies. 

Innymi słowy: pieniądz cyrkułu je w różnych krajach tylko o tyle, o ile cyrkułu je 

w każdym kraju jako moneta. Pieniądz jest tylko monetą, toteż ilośd złota 

znajdującego się w danym kraju musi wejśd do cyrkulacji, może więc jako znak 

siebie samego wzrastad powyżej lub spadad poniżej swej własnej wartości. W 
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ten sposób, okólną drogą tego międzynarodowego splotu znów szczęśliwie 

doszliśmy do prostego dogmatu, stanowiącego punkt wyjścia. 

Kilka przykładów pokaże, jak Ricardo na siłę poustawiał rzeczywiste zjawiska po 

myśli swojej abstrakcyjnej teorii. Utrzymuje on np., że w czasach nieurodzaju, 

częstych w Anglii w okresie od 1800 do 1820, złoto wywożono nie dlatego, że 

było potrzebne zboże i że złoto jest pieniądzem, a więc na rynku światowym 

nieustannie czynnym środkiem nabywczym i płatniczym, lecz dlatego, że złoto 

uległo deprecjacji w stosunku do innych towarów, a więc currency kraju 

dotkniętego nieurodzajem zdeprecjonowało się w porównaniu z currencies 

innych krajów. A mianowicie, skoro nieurodzaj zmniejszył masę cyrkułu jacy eh 

towarów, faktyczna ilośd cyrkułu jacy eh pieniędzy przekroczyła swój normalny 

poziom i dlatego wzrosły wszystkie ceny towarów148. W przeciwieostwie do tej 

paradoksalnej interpretacji dowiedziono na podstawie statystyki, że od roku 

1793 aż do czasów najnowszych istniejąca w przypadku nieurodzaju w Anglii 

ilośd środków cyrkulacji nie tylko nie była nadmierna lecz była niedostateczna, 

dlatego cyrkulowało i musiało cyrkulowad więcej pieniędzy niż poprzednio149. 

Ricardo utrzymywał również w okresie napoleooskiej blokady kontynentalnej i 

angielskich dekretów o blokadzie, że Anglicy wywozili na kontynent złoto 

zamiast towarów, gdyż ich pieniądz był zdeprecjonowany w stosunku do 

pieniądza krajów kontynentalnych, dlatego ich towary miały wyższą cenę, toteż 

wywożenie złota zamiast towarów było korzystniejszą spekulacją handlową. 

Według niego Anglia była rynkiem, na którym towary były drogie, a pieniądz 

tani, gdy na kontynencie towary były tanie, a pieniądz drogi. „Faktem", mówi 

pewien angielski pisarz, „była rujnująco niska cena naszych fabrykatów i 
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towarów kolonialnych, wskutek działania systemu kontynentalnego w ciągu 

ostatnich sześciu lat wojny. Np. ceny cukru i kawy, obliczone w złocie, były 

cztery albo pięd razy wyższe na kontynencie niż te same ceny w Anglii, obliczane 

w banknotach. Były to czasy, kiedy francuscy chemicy wynaleźli cukier z 

buraków i zastąpili kawę cykorią; kiedy jednocześnie angielscy dzierżawcy 

przeprowadzali doświadczenia z tuczeniem wołów syropem i melasą; kiedy 

Anglia opanowała Helgoland, aby utworzyd tam skład towarów dla ułatwienia 

przemytu na północ Europy; kiedy lżejsze rodzaje brytyjskich fabrykatów szukały 

drogi do Niemiec przez Turcję ... Nieomal wszystkie towary świata były 

zgromadzone w naszych składach towarowych i leżały tam unieruchomione, 

chyba że przy pomocy francuskiej licencji można było zmobilizowad małą ich 

ilośd, za co kupcy z Hamburga i Amsterdamu zapłacili Napoleonowi kwotę 40 do 

50 tysięcy f. szt. Musieli to byd zabawni kupcy, kiedy płacili takie sumy za 

możnośd wywiezienia ładunku towarów z rynku drogiego na rynek tani. Jakaż to 

oczywista alternatywa stała przed kupcem? Albo kupowad kawę po 6 pensów w 

banknotach i wysyład tę kawę na rynek, na którym mógł on bezpośrednio 

sprzedad funt za 3 lub 4 szylingi w złocie, albo kupowad złoto w banknotach po 5 

f. szt. za uncję i wysyład to złoto na rynek, gdzie liczono za nie 3 f. szt. 17 

szylingów 10 i 1/2 pensa. Byłoby nonsensem powiedzied, że wysyłka złota 

zamiast kawy stanowiła bardziej korzystną operację kupiecką... Nie było w 

świecie kraju, w którym można było wówczas otrzymad tak wielkie ilości 

pożądanych towarów jak w Anglii. Bonaparte nieustannie i dokładnie badał 

angielskie notowania cen. Dopóki widział, że w Anglii złoto jest drogie, a kawa 

tania, był zadowolony z działania swego systemu kontynentalnego"150. W tym 

właśnie czasie, kiedy Ricardo po raz pierwszy sformułował swą teorią pieniądza, 

a komitet do spraw sztab złota włączył ją do swego sprawozdania 

parlamentarnego, w r. 1810, nastąpił rujnujący — w porównaniu z r. 1808 i 1809 

— spadek cen wszystkich angielskich towarów, tymczasem złoto stosunkowo 

podniosło się w cenie. Ziemiopłody stanowiły wyjątek, gdyż ich przywóz z 

zagranicy natrafił na przeszkody, a ich ilośd znajdująca się w kraju znacznie 

zmniejszyła się wskutek nieurodzaju151. Tak więc Ricardo zupełnie nie docenił 

roli kruszców szlachetnych jako międzynarodowego środka płatniczego i dlatego 
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w swej wypowiedzi przed Komitetem Izby Lordów (1819) mógł oświadczyd: „Gdy 

tylko zostaną znów podjęte wypłaty w gotówce, a obieg pieniężny będzie 

sprowadzony do swego kruszcowego poziomu, ustanie całkowicie odpływ złota 

za granicę". Ricardo zmarł akurat w porę, właśnie przed wybuchem kryzysu z 

roku 1825, który zadał kłam jego proroctwu. Okres, na który przypada 

działalnośd pisarska Ricarda, był w ogóle mało odpowiedni do obserwowania 

funkcji kruszców szlachetnych jako pieniądza światowego. Przed 

wprowadzeniem blokady kontynentalnej bilans handlowy był prawie zawsze 

korzystny dla Anglii, a transakcje z kontynentem europejskim podczas tej 

blokady były zbyt nieznaczne, aby wywierad wpływ na angielski kurs dewiz. 

Wysyłki pieniędzy miały głównie charakter polityczny, a Ricardo, zdaje się, 

całkowicie nie docenił roli, jaką subsydia pieniężne grały w angielskim wywozie 

złota152. 

Wśród współczesnych Ricarda tworzących grupę wyznawców jego ekonomii 

politycznej najznakomitszy był James Mill. Próbował on wyłożyd ricardowską 

teorię pieniądza na podstawie prostej cyrkulacji kruszcowej, nie biorąc pod 

uwagę nie mających tu nic do rzeczy międzynarodowych powiązao, za którymi 

Ricardo ukrywa ubóstwo swych poglądów, ani nie ustosunkowując się 

polemicznie do operacji Banku Anglii. Główne jego twierdzenia są 

następujące153: 

„Wartośd pieniądza równa się proporcji, w jakiej pieniądz jest wymieniany na 

inne artykuły, czyli tej ilości pieniędzy, którą się daje w zamian za określoną ilośd 

innych rzeczy. Stosunek ten jest wyznaczony przez całkowitą ilośd pieniędzy 

znajdujących się w kraju. Jeżeli po jednej stronie weźmie się wszystkie towary 

kraju, a po drugiej wszystkie jego pieniądze, jest oczywiste, że przy wymianie 

obu stron wartośd pieniądza, tzn. ilośd towarów, na którą go się wymienia, 

zależy całkowicie od jego własnej ilości. W rzeczywistym biegu rzeczy sprawa ma 

się zupełnie tak samo. Całkowita masa towarów kraju nie wymienia się 

jednorazowo na całkowitą masę pieniądza, tylko towary wymieniają się w 

częściach, często w bardzo małych częściach, i w różnych okresach czasu w ciągu 
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roku. Ta sama sztuka pieniądza, która dziś służyła do jednej wymiany, nazajutrz 

może służyd do innej. Częśd pieniędzy będzie zużyta do znacznej liczby aktów 

wymiany, inna częśd do bardzo nieznacznej, jeszcze inna zostanie nagromadzona 

i nie posłuży w ogóle do wymiany. Wśród tych zmiennych przypadków istnieje 

pewna przeciętna, oparta na liczbie tych aktów wymiany, do których byłaby 

użyta każda moneta, gdyby każda realizowała tę samą ich liczbę. Ustalmy 

dowolnie tę przeciętną, np. na 10. Jeżeli każda sztuka pieniądza, znajdująca się w 

kraju, posłużyła do 10 aktów kupna, znaczy to to samo, jak gdyby całkowita 

masa monet powiększyła się dziesięciokrotnie, a każda moneta posłużyła tylko 

do jednego jedynego aktu kupna. W tym przypadku wartośd wszystkich towarów 

równa się dziesięciokrotnej wartości pieniądza itd. Odwrotnie, gdyby zamiast 

tego, że każda moneta służy w ciągu roku do 10 aktów kupna, powiększono 

dziesięciokrotnie całkowitą masę pieniędzy i każda moneta dopełniałaby tylko 

jednego aktu wymiany, to rzecz jasna, że każde zwiększenie tej sumy 

spowodowałoby odpowiednie zmniejszenie wartości każdej sztuki pieniądza z 

osobna. Ponieważ się zakłada, że masa wszystkich towarów, na które się może 

wymienid pieniądz, pozostaje niezmieniona, po zwiększeniu ilości pieniądza 

wartośd jego całkowitej masy nie stała się większa, niż była poprzednio. Jeżeli 

założymy powiększenie o jedną dziesiątą, wartośd każdego ułamka całkowitej 

masy, np. jednej uncji, musiała się zmniejszyd o jedną dziesiątą. Jakikolwiek więc 

byłby stopieo zmniejszenia lub zwiększenia całkowitej masy pieniądza, jeżeli 

ilośd innych rzeczy pozostaje bez zmiany, ta całkowita masa oraz każda z jej 

cząstek dozna odwrotnie proporcjonalnego zmniejszenia lub zwiększenia. Jest 

jasne, że twierdzenie to zawiera absolutną prawdę. Zawsze, gdy wartośd 

pieniądza wzrosła lub spadła, a pozostała bez zmiany ilośd towarów, na którą 

można było go wymienid, oraz tempo cyrkulacji, przyczyną tej zmiany musiało 

byd stosunkowe zwiększenie się lub zmniejszenie ilości pieniędzy, i nie można 

przypisad tej zmiany żadnej innej przyczynie. Jeżeli się zmniejsza masa 

towarowa, a ilośd pieniędzy pozostaje bez zmiany, sprawa ma się tak, jak gdyby 

się zwiększyła globalna suma pieniędzy i odwrotnie. Podobne zmiany są 

wynikiem każdorazowej zmiany tempa cyrkulacji. Każde zwiększenie liczby 

obrotów wytwarza ten sam skutek, co zwiększenie całkowitej ilości pieniądza; 

zmniejszenie liczby obrotów wywołuje bezpośrednio działanie odwrotne ... Jeżeli 



częśd rocznej produkcji tnie podlega wcale wymianie, jak np. to, co producenci 

sami zużywają, częśd ta nie wchodzi w rachubę. Ponieważ ta częśd nie wymienia 

się na pieniądze, przeto w stosunku do pieniądza jakby w ogóle nie istniała... 

Ilekrod zwiększenie i zmniejszenie się ilości pieniędzy może następowad 

swobodnie, całkowitą ich ilośd znajdującą się w jakimś kraju reguluje wartośd 

kruszców szlachetnych. …Lecz złoto i srebro są towarami, których wartośd, tak 

jak wartośd wszystkich innych towarów, wyznaczają ich koszty produkcji, czyli 

ilośd zawartej w nich pracy"154. 

Cała przenikliwośd Milla sprowadza się do szeregu założeo równie dowolnych, 

jak pozbawionych sensu. Chce on dowieśd, że cena towaru albo wartośd 

pieniądza jest wyznaczona „przez globalną ilośd pieniądza istniejącego w kraju". 

Jeżeli założymy, że bez zmiany pozostaje masa i wartośd wymienna 

cyrkulujących towarów, jak również szybkośd cyrkulacji i wartośd kruszców 

szlachetnych określona przez koszty produkcji, jeżeli założymy jednocześnie, że 

mimo to zwiększa się lub zmniejsza ilośd cyrkulującego pieniądza kruszcowego w 

stosunku do masy istniejącego w kraju pieniądza, to stanie się istotnie 

„oczywiste", że założyliśmy to, czego chcieliśmy rzekomo dowieśd. Mili popełnia 

zresztą ten sam błąd, co Hume, kiedy puszcza w obieg wartości użytkowe, a nie 

towary o danej wartości wymiennej, toteż twierdzenie jego jest błędne, nawet 

gdyby się zgodzid z jego „założeniami". Szybkośd cyrkulacji może się nie zmienid, 

bez zmiany może również pozostad wartośd kruszców szlachetnych, a także ilośd 

cyrkulujących towarów, mimo to, jeżeli nastąpi zmiana wartości wymiennej 

towarów, do cyrkulacji tych towarów może byd potrzebna raz większa, raz 

mniejsza masa pieniędzy. Mili widzi fakt, że częśd pieniędzy istniejących w kraju 

obiega, gdy inna znajduje się w bezruchu. Zakłada on jakkolwiek w 

rzeczywistości wydaje się inaczej — naprawdę przy pomocy wysoce zabawnego 

rachunku przeciętnego, że — cyrkuluje wszystek pieniądz znajdujący się w 

danym kraju. Jeżeli założyd, że w danym kraju 10 milionów talarów srebrnych 

obraca się dwukrotnie w ciągu roku, to gdyby każdy talar dokonał tylko jednego 

aktu kupna, mogłoby obiegad 20 milionów talarów. A jeżeli globalna suma 

srebra znajdująca się w kraju pod wszelkimi postaciami wynosi 100 milionów 

talarów, można założyd, że te 100 milionów mogłyby obiegad, gdyby każda 
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sztuka pieniądza dokonała jednego aktu kupna w ciągu pięciu lat. Można by 

również założyd, że wszystek pieniądz świata obiega w Hampstead, ale że każdy 

jego ułamek uskutecznia obrót w ciągu 3 000 000 lat, zamiast np. trzech 

obrotów w ciągu roku. Dla określenia stosunku między sumą cen towarów a 

ilością środków obiegowych jedno założenie jest równie ważne jak drugie. Mill 

czuje, że decydujące znaczenie ma dla niego zetknięcie towarów bezpośrednio 

nie z ilością pieniędzy znajdujących się w cyrkulacji, lecz z całym zasobem 

pieniędzy istniejących każdorazowo w kraju. Mill przyznaje, że całkowita masa 

towarów w kraju nie wymienia się „za jednym razem” na całkowitą masę 

pieniędzy, tylko że różne ilości towarów wymieniają się w różnych okresach roku 

na różne ilości pieniędzy. Aby usunąd tę niezgodnośd, Mill zakłada, że ona nie 

istnieje. Zresztą całe to wyobrażenie o bezpośrednim stykaniu się towarów i 

pieniędzy oraz ich bezpośredniej wymianie jest wyprowadzone z ruchu prostych 

aktów kupna i sprzedaży, z funkcji pieniądza jako środka nabywczego. Już w 

ruchu pieniądza jako środka płatniczego znika całe to jednoczesne zjawianie się 

towaru i pieniądza. 

Kryzysy handlowe w XIX stuleciu, w szczególności wielkie kryzysy z lat 1825 i 

1836, nie spowodowały dalszego rozwoju ricardowskiej teorii pieniądza, lecz 

spowodowały nowe jej zastosowanie. Teraz zainteresowanie budziły już nie 

poszczególne zjawiska ekonomiczne, jak u Hume'a deprecjacja kruszców 

szlachetnych w wieku XVI i XVII, lub — jak u Ricarda — deprecjacja pieniądza 

papierowego w wieku XVIII i na początku XIX, lecz wielkie burze na rynku 

światowym, w których się wyładowuje sprzecznośd wszystkich elementów 

burżuazyjnego sposobu produkcji; ich źródeł i sposobów obrony przed nimi 

szukano w najbardziej powierzchownej i abstrakcyjnej sferze tego procesu, w 

sferze cyrkulacji pieniądza. Właściwe teoretyczne założenie, z którego wychodzi 

szkoła ekonomicznych sztukmistrzów od pogody, polega w gruncie rzeczy na 

dogmacie, jakoby Ricardo odkrył prawa cyrkulacji czysto kruszcowej. Ich rzeczą 

było tylko poddanie cyrkulacji kredytowej, czyli cyrkulacji banknotów, działaniu 

tych praw. 

Najbardziej ogólną i najbardziej rzucającą się w oczy cechę kryzysów 

handlowych stanowi nagły, ogólny spadek cen towarów, następujący po 



dłuższym ogólnym ich wzroście. Ogólny spadek cen towarów może byd 

wyrażony jako wzrost stosunkowej wartości pieniądza w porównaniu z innymi 

towarami, a ogólny wzrost cen odwrotnie — jako spadek stosunkowej wartości 

pieniądza. Oba sposoby wyrażania notują tyko zjawisko, ale go nie wyjaśniają. 

Niezależnie od tego, czy postawię zadanie: wyjaśnid ogólny periodyczny wzrost 

cen, po którym następuje ogólny ich spadek, czy też zadanie to sformułuję 

inaczej: wyjaśnid periodyczny spadek i wzrost stosunkowej wartości pieniądza w 

porównaniu z wartością towarów — ta różnorodna frazeologia tak samo nie 

rozwiąże zadania, jak nie mogłoby tego uczynid przełożenie go z języka 

niemieckiego na angielski. Dlatego teoria Ricarda zjawiła się w samą porę, bo 

nadała tautologii pozór stosunku przyczynowego. Skąd się bierze ogólny, 

periodyczny spadek cen towarów? Z periodycznego wzrostu stosunkowej 

wartości pieniądza. Na odwrót — skąd się bierze ogólny, periodyczny wzrost cen 

towarów? Z periodycznego spadku stosunkowej wartości pieniądza. Z równą 

słusznością można by powiedzied, że periodyczny wzrost i spadek cen pochodzi z 

ich periodycznego wzrostu i spadku. W samym postawieniu zadania tkwi 

założenie, że immanentna wartośd pieniądza, tzn. jego wartośd wyznaczona 

kosztami produkcji kruszców szlachetnych, pozostaje niezmienna. Jeżeli ta 

tautologia ma byd czymś więcej niż tautologią, opiera się na niezrozumieniu 

najbardziej elementarnych pojęd. Jeżeli spada wartośd wymienna A mierzona w 

B, wtedy wiemy, że może to pochodzid równie dobrze ze spadku wartości A, jak 

ze wzrostu wartości B. Tak samo, na odwrót, jeżeli wzrasta wartośd wymienna A 

mierzona w B. Lecz gdy tylko przystaniemy na przemianę tautologii w stosunek 

przyczynowy, wszystko inne okaże się łatwe. Wzrost cen towarów pochodzi ze 

spadku wartości pieniądza, lecz spadek wartości pieniądza, jak to wiemy od 

Ricarda, pochodzi z nadmiernej cyrkulacji, tzn. stąd, że masa cyrkulującego 

pieniądza wzrasta ponad poziom określony jego własną immanentna wartością i 

immanentnymi wartościami towarów. Tak samo na odwrót, ogólny spadek cen 

towarów pochodzi z wzrostu wartości pieniądza ponad jego wartośd 

immanentna, a to skutkiem niewystarczającej cyrkulacji pieniężnej. A więc ceny 

rosną i spadają periodycznie, gdyż periodycznie cyrkuluje za wiele lub za mało 

pieniędzy. Jeżeli teraz np. dowiedziemy, że wzrost cen zbiegł się ze 

zmniejszeniem cyrkulacji pieniężnej, a spadek cen — ze zwiększeniem cyrkulacji, 



to możemy mimo to utrzymywad, że skutkiem jakiegoś, chodby statystycznie 

niemożliwego do udowodnienia, zmniejszenia lub zwiększenia cyrkulacji masy 

towarowej zwiększyła się lub zmniejszyła ilośd cyrkulującego pieniądza, 

wprawdzie nie absolutnie, ale jednak — względnie. Otóż widzieliśmy, że według 

Ricarda te ogólne wahania cen muszą występowad również przy cyrkulacji czysto 

kruszcowej, lecz wtedy wyrównują się przez kolejne następowanie po sobie, gdy 

np. niewystarczająca cyrkulacja wywołuje spadek cen towarów, spadek cen 

towarów powoduje wywóz towarów za granicę, ten zaś wywóz sprowadza 

napływ pieniądza do kraju, a napływ pieniądza — znowu wzrost cen towarów. 

Odwrotnie jest przy nadmiernej cyrkulacji, kiedy się przywozi towary, a wywozi 

pieniądze. Jakkolwiek te ogólne wahania cen pochodzą e samej natury cyrkulacji 

kruszcowej, tak jak ją pojmował Ricardo, to jednak ich gorączkowa, gwałtowna 

forma, forma kryzysu, cechuje okres rozwiniętych stosunków kredytowych, jest 

więc jasne jak słooce, że emisja banknotów nie jest regulowana ściśle według 

praw cyrkulacji kruszcowej. Cyrkulacja kruszcowa rozporządza własnym 

lekarstwem w postaci przywozu i wywozu kruszców szlachetnych, które 

natychmiast wchodzą do obiegu jako monety, powodując dzięki swemu 

napływowi lub odpływowi spadek lub wzrost cen towarów. Otóż naśladowanie 

praw cyrkulacji kruszcowej przez banki może sztucznie wywierad ten sam wpływ 

na ceny towarów. Przypływ złota z zagranicy stanowi dowód, że cyrkulacja jest 

niedostateczna, wartośd pieniądza za wysoka, a ceny towarów za niskie, wobec 

czego muszą byd rzucone do cyrkulacji banknoty proporcjonalnie do 

nowoimportowanego złota. Na odwrót, banknoty muszą byd wycofane z 

cyrkulacji w tym stosunku, w jakim złoto z kraju odpływa. Innymi słowy, emisja 

banknotów winna byd regulowana odpowiednio do przywozu i wywozu 

kruszców szlachetnych, czyli odpowiednio do kursu dewiz. Błędne założenie 

Ricarda, że złoto jest tylko monetą, a więc całe przywożone złoto powiększa 

obieg pieniężny i dlatego powoduje wzrost cen, natomiast całe wywożone złoto 

zmniejsza ilośd monet i dlatego powoduje spadek cen, to teoretyczne założenie 

staje się eksperymentem praktycznym, nakazującym puszczenie w obieg takiej 

ilości monet, ile każdorazowo posiadamy złota. Lord Overstone (bankier Jones 

Loyd), pułkownik Torrens, Norman, Clay, Arbuthnot i legion innych pisarzy, 

znanych w Anglii pod nazwą szkoły „currency principle", nie tylko głosili tę 



doktrynę, lecz uczynili z niej — dzięki ustawom bankowym Sir Roberta Peela z r. 

1844 i 1845 — podstawę istniejącego angielskiego i szkockiego ustawodawstwa 

bankowego. Dopiero w nauce o kredycie będziemy mogli opisad haniebne fiasko 

tej teorii, fiasko teoretyczne, jak i praktyczne, po eksperymentach na największą 

skalę paostwową155. Ale widad już teraz, jak teoria Ricarda, izolująca pieniądz w 

jego płynnej formie środka cyrkulacji, kooczy się na tym, że przypisuje absolutny 

wpływ na gospodarkę burżuazyjną zwiększeniu lub zmniejszeniu się ilości 

kruszców szlachetnych, w stopniu, o jakim się nigdy nie śniło przesądom 

systemu monetarnego. W ten sposób Ricardo, który ogłosił pieniądz papierowy 

za najdoskonalszą formę pieniądza, stał się prorokiem bullionistów. 

Gdy w ten sposób do ostatecznych konsekwencji rozwinięto teorię Hume'a, czyli 

abstrakcyjne przeciwieostwo systemu monetarnego, Thomas Tooke w koocu 

restytuował konkretne ujęcie pieniądza przez Steuarta156. Tooke nie 

wyprowadza swoich zasad z jakiejś teorii, lecz z sumiennej analizy historii cen 

towarów od r. 1793 do 1856. W pierwszym wydaniu swojej historii cen, która się 

ukazała w roku 1823, Tooke tkwi jeszcze całkowicie w pętach teorii Ricarda i 

daremnie usiłuje pogodzid fakty z tą teorią. Jego broszurę „On the Currency", 

która się ukazała po kryzysie roku 1825, można by nawet traktowad jako 

pierwsze konsekwentne sformułowanie poglądów rozwiniętych później przez 

Overstone'a. Dalsze badania w zakresie historii cen towarów każą mu jednak 

zrozumied, że ów bezpośredni związek między cenami a ilością środków 

obiegowych, jak go zakłada teoria, stanowi czyste przywidzenie; że rozszerzanie i 

kurczenie się ilości środków obiegowych, przy niezmienionej wartości kruszców 

szlachetnych, jest zawsze skutkiem, a nigdy przyczyną wahao cen; że cyrkulacja 

pieniężna w ogóle jest tylko ruchem wtórnym i że pieniądz w rzeczywistym 
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 Na kilka miesięcy przed wybuchem ogólnego kryzysu handlowego w r. 1857 obradowała Komisja Izby Gmin, aby 
przeprowadzid bar-dania skutków ustaw bankowych z r. 1844 i 1845. Lord Overstone, teoretyczny ojciec tych ustaw, wystąpił w 
swej wypowiedzi przed Komisją z następującą autoreklamą: „Dzięki ścisłemu i dokładnemu przestrzeganiu zasad ustawy z r. 1844 
wszystko się odbyło prawidłowo i łatwo: system pieniężny jest zabezpieczony i nienaruszony, pomyślnośd kraju bezsporna, a 
publiczne zaufanie do prawa z r. 1844 przybiera z każdym dniem na sile. Jeżeli Komisja życzy sobie dalszych praktycznych 
dowodów, że zasady, na których się ta ustawa opiera, są zdrowe i że skutki przez nią spowodowane są dobroczynne, rzetelną i 
wystarczającą odpowiedzią będzie, co następuje: spójrzcie wokół siebie, zwródcie uwagę na obecny stan interesów w naszym 
kraju, na zadowolenie ludu, na bogactwo i pomyślnośd wszystkich klas społeczeostwa; gdy to uczynicie, Komisja będzie w stanie 
rozstrzygnąd, czy zechce przeszkodzid dalszemu obowiązywaniu prawa, pod którego panowaniem osiągnięto tak wielkie 
sukcesy".*„Report from the Select Committee on Bank Act etc", 1857, wypowiedź nr 4189.+ W taki sposób dał Overstone w swe 
własne fanfary w dniu 14 lipca 1857 r.; dnia 12 listopada tegoż roku rząd musiał na własną odpowiedzialnośd zawiesid działanie 
cudotwórczej ustawy z roku 1844. 
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 Tooke nie znał zupełnie pracy Steuarta, jak to wynika z jego „History of Prices from 1839 till 1847", Londyn 1848, gdzie daje 
historyczny przegląd teoryj pieniądza. 



procesie produkcji uzyskuje jeszcze inne określoności formy, poza formą środka 

cyrkulacji. Szczegółowe badania Tooke'a należą do innej sfery niż sfera prostej 

cyrkulacji kruszcowej i dlatego nie mogą tu jeszcze byd omawiane, podobnie jak 

należące do tego samego kierunku badania Wilsona i Fullartona157. Wszyscy ci 

pisarze pojmują pieniądz nie w sposób jednostronny, lecz w różnych jego 

momentach, ale tylko materialnie, bez jakiegokolwiek żywego związku zarówno 

tych momentów między sobą, jak z ogólnym systemem kategorii 

ekonomicznych. Dlatego też błędnie mieszają pieniądz, w odróżnieniu od 

środków cyrkulacji, z kapitałem albo nawet z towarem, chod znowu z drugiej 

strony muszą niekiedy przyznawad, że pieniądz różni się od jednego i od 

drugiego158. Jeżeli się np. wysyła złoto za granicę, w istocie rzeczy wysyła się za 

granicę kapitał, ale to samo się dzieje, gdy wysyłamy żelazo, bawełnę, zboże, 

słowem, każdy towar. Jedno i drugie jest kapitałem, i dlatego różnią się od siebie 

nie jako kapitał, lecz jako pieniądz i towar. Rola złota jako międzynarodowego 

środka wymiany wynika więc nie z określoności jego formy jako kapitału, lecz z 

jego specyficznej funkcji pieniądza. Tak samo, jeżeli złoto lub zamiast niego 

banknoty funkcjonują w handlu wewnętrznym jako środki płatnicze, są zarazem 

kapitałem. Lecz kapitał w formie towaru nie mógłby zająd ich miejsca, jak o tym 

np. świadczą bardzo wyraźnie kryzysy. A więc znów różnica między złotem jako 

pieniądzem a towarem, a nie byt złota jako kapitału czyni złoto środkiem 

płatniczym. Nawet wtedy gdy się bezpośrednio wywozi kapitał jako kapitał po 

to, żeby np. określoną sumę wartości pożyczyd na procent zagranicy, zależy od 

koniunktury, czy się go będzie wywozid w formie towaru czy w formie złota; a 

jeżeli się go wywiezie w tej ostatniej formie, dzieje się tak dzięki specyficznemu 

przeznaczeniu kruszców szlachetnych jako pieniądza, w odróżnieniu od towaru. 
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 Ważną pracą Tooke'a, prócz „History of Prices", którą jego współpracownik Newmarch wydał w sześciu tomach, jest „An 
Inquiry into the Currency Principle, the connection of currency with prices itd.", 2 wydanie, Londyn 1844. Pracę Wilsona już 
cytowaliśmy. Wreszcie należy wspomnied jeszcze o pracy Johna Fullartona, „On the Regulation of Currencies", 2 wydanie, Londyn 
1845. 
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 „Należy odróżniad pieniądz jako towar, to znaczy kapitał, od pieniądza jako środka cyrkulacji". (Tooke, „An Inquiry into the 
Currency Principle etc", str. 10.) „Można liczyd na to, że złoto i srebro przy ich dopływie niemal ściśle pokryją potrzebną sumę... 
Złoto i srebro posiadają nieskooczenie wielką przewagę nad wszystkimi innymi rodzajami towarów ... dzięki tej okoliczności, że są 
powszechnie w użyciu jako pieniądz ... Mocą umowy spłaca się zazwyczaj długi zagraniczne lub krajowe nie w herbacie, kawie, 
cukrze czy indygo, lecz w monetach; a przesyłka pieniężna, dokonywana albo we wzmiankowanych właśnie monetach, albo w 
sztabach, które natychmiast mogą byd obrócone w owe monety w mennicy lub na rynku tego kraju, do którego się je wysyła,  
musi dawad wysyłającemu zawsze najbezpieczniejszy, najbardziej bezpośredni i najbardziej precyzyjny środek płatności, bez 
ryzyka strat skutkiem braku popytu lub wahao cen". (Fullarton, tamże, str. 132, 133.) „Każdy inny artykuł" (poza złotem i 
srebrem) „może co do ilości lub jakości nie odpowiadad normalnemu popytowi tego kraju, do którego jest wysyłany". (Tooke, 
„An Inquiry etc") 



W ogóle — wzmiankowani pisarze początkowo nie rozpatrują pieniądza w owej 

abstrakcyjnej postaci, w jakiej się pieniądz rozwija w granicach prostej cyrkulacji 

towarowej i w jakiej wyrasta z samych istniejących jako proces stosunków 

między towarami. Dlatego wahają się oni nieustannie między abstrakcyjnymi 

określonościami form, jakie przybiera pieniądz w przeciwieostwie do towaru, a 

określonościami pieniądza, w których się ukrywają stosunki bardziej konkretne, 

jak kapitał, revenue (dochód) itp.159 
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 Przemianę pieniądza w kapitał rozpatrzymy w 3 rozdziale traktującym o kapitale i tworzącym zakooczenie niniejszego 
pierwszego działu. 


