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Komentarz dla polskich czytelników 

Niniejsza poprawiona wersja opracowania pt. Marx’s the-
ory of crisis as a theory of class struggle pierwotnie napisanego 
w 1982 r. jest systematyczną reinterpretacją pism Karola 
Marksa i Fryderyka Engelsa poświęconych różnego typu 
kryzysom ustawicznie występującym w XIX-wiecznym 
kapitalizmie. Pisma te składają się z politycznych komen-
tarzy na temat ówczesnych wstrząsów, a także z rozwija-
nych w miarę upływu czasu rozlicznych teorii wyjaśnia-
jących możliwości wystąpienia kryzysów i sił, które je 
wywołują. W tych wstępnych komentarzach pragniemy 
dołączyć do naszego opracowania krótkie przemyślenia 
dotyczące dwóch kwestii, które, jak się zdaje, mogą zain-
teresować polskich czytelników. Pierwszą z nich są nasze 
ustalenia dotyczące poglądów Marksa i Engelsa na temat 
Polski z okresu rozbiorów. Drugą jest odniesienie ich daw-
nych tekstów do bieżących walk w Polsce. Analiza wyłożona 
w dwóch kolejnych częściach bazuje na naszej interpretacji 
materiałów dostępnych w języku angielskim i w mniejszym 
stopniu w języku francuskim, lecz w większości powstała 
z pominięciem materiałów napisanych po polsku i po nie-
miecku, gdyż nie byliśmy ich w stanie przeczytać. Zdajemy 
sobie zatem sprawę z ograniczeń naszej interpretacji, a tym 
samym jesteśmy świadomi, że nasze analizy uległyby zmia-
nie, gdybyśmy mieli większy dostęp do źródeł polskojęzycz-
nych. Czynimy jednak co w naszej mocy i poddajemy nasze 
przemyślenia waszej rozwadze, analizie i krytyce.
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Marks, Engels i Polska wówczas

Marks i Engels próbowali zrozumieć, a także reagować na 
wydarzenia i kryzysy w Polsce, co było częścią ich badań 
dotyczących kryzysu oraz możliwości dokonania rewolucyj-
nej zmiany. Oboje uważali, że konflikty występujące w Pol-
sce  miały dużą wagę dla Europy. Polskę wraz z innymi kraja-
mi Europy Środkowej i Wschodniej postrzegali jednak jako 
obszar opóźnionego względem Anglii, ledwo rozwiniętego 
kapitalizmu. W Manchesterze obserwowali wielkie fabryki 
włókiennicze żywiące się wywłaszczonymi robotnikami ze 
wsi i surowcami z Nowego Świata, w których wytwarzano 
nieskończony potok towarów dostarczanych przez brytyjskie 
statki i armię do najdalszych zakątków rozszerzającego się 
imperium kolonialnego. Byli także świadomi, że w Polsce roz-
wój kapitalizmu ograniczał się do kilku miast i w większości 
przypadków przybierał postać handlu i drobnego przemysłu, 
często zmonopolizowanych przez Niemców, którzy skoloni-
zowali zachodnią część kraju w wyniku pierwszego rozbioru 
z 1772 r. Podczas gdy najeźdźcy „przynieśli do Polski kultu-
rę, oświatę, i naukę, handel i rękodzieła!”, to, jak twierdził 
Engels, ich wysiłki pozostały „na najniższym szczeblu roz-
woju przemysłowego; ani nie nagromadzili wielkich kapita-
łów, ani nie potrafili stworzyć wielkiego przemysłu, ani też 
nie skupili w swoich rękach szerokich kontaktów handlo-
wych. (…) Kramarstwo, rzemiosło i co najwyżej w bardzo 
nieznacznej skali handel zbożem oraz manufaktura (tkactwo 
itp.) – oto cała działalność Niemców polskich”1.

W kolejnych latach Róża Luksemburg na podstawie swo-
ich badań nad rozwojem przemysłu w Polsce stwierdziła, 

1 F. Engels, „Debata polska we Frankfurcie”, w: MED, t. 5, s. 378–379 
[MED – K. Marks, F. Engels, Dzieła, 39 tomów, Warszawa 1960–1979].
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że pierwszy typowy kryzys kapitalistyczny na jej obszarze 
nie wystąpił do 1884 r.2. Tym samym w badaniach Marksa 
i Engelsa dotyczących okresowych boomów, załamań i zwią-
zanych z nimi wstrząsów typowych dla kapitalizmu przemy-
słowego, Wielka Brytania, a w mniejszym stopniu Francja 
i Stany Zjednoczone, były polami badań, na podstawie któ-
rych stworzyli swoje teorie kryzysu. Ograniczony rozwój 
kapitalizmu w Polsce postrzegali jako enklawy otoczone wiej-
skimi obszarami, które rządziły się regułami organizacji feu-
dalnej, gdzie większość populacji stanowiło chłopstwo pod-
dane szlachcie. W latach 1850–70 uprawiane przezeń zboże 
było eksportowane, tymczasem zyski w znikomym stopniu 
finansowały przemysł3. 

Marks i Engels twierdzili więc, że kryzysy w Polsce miały 
przede wszystkim charakter polityczny związany z dwoma 
rodzajami konfliktów. Pierwszy dotyczył walk Polaków 
o wyzwolenie spod Świętego Przymierza Prus, Rosji i Austrii, 
które wciąż poszerzały swoje ziemie i ostatecznie, wraz z trze-
cim rozbiorem z 1794 r., unicestwiły niepodległość ich pań-
stwa. Drugi dotyczył walk na rzecz demokracji, które w Polsce 
wiązały się z reformą rolną wymierzoną we wciąż dominujący 
w kraju patriarchalny feudalizm. Jak utrzymywali, oba rodza-
je walk były ze sobą blisko związane. W 1848 r. Marks napisał: 

„ludzie, którzy stali na czele krakowskiego ruchu rewolucyjne-
go, byli głęboko przekonani, że jedynie demokratyczna Pol-
ska może być niepodległa i że nie może być mowy o demo-
kracji polskiej bez zniesienia praw feudalnych, bez ruchu 
agrarnego, który by z chłopów pańszczyźnianych uczynił 

2 R. Luksemburg, Rozwój przemysłu w Polsce, Warszawa 1957, s. 53.
3 J. Batou, Between Development and Underdevelopment: the precocious 

attempts at industrialization of the periphery, 1800–1870, Geneva 1991, s. 130.
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wolnych właścicieli, właścicieli nowoczesnych”4. W Manife-
ście komunistycznym oboje potwierdzili, że „wśród Polaków 
komuniści popierają partię, która rewolucję agrarną uważa 
za warunek wyzwolenia narodowego, tę samą partię, która 
wywołała powstanie krakowskie w 1846 roku”5.

Mimo że zniesienie poddaństwa i praw przysługujących 
szlachcie było wstępnym warunkiem szerokiej demokra-
tycznej walki o wyzwolenie Polski, to wywoływało ono spory 
pośród europejskich rewolucjonistów, którzy podzielali 
internacjonalistyczną perspektywę i nie akceptowali tego, jak 
elity wykorzystywały nacjonalizm, aby dzielić i rządzić. Przy-
kładowo Pierre J. Proudhon (1809–65) w swojej książce La 
Guerre et la Paix postulat niepodległości Polski określił jako 
niewiele więcej niż stare szlacheckie pragnienie odebrania 
swoich włości i władzy intruzom ze Świętego Przymierza. 
Uważał, że odrodzenie Polski nie przyniesie żadnej korzy-
ści masom ludności, które będą ujarzmione i wyzyskiwane 
przez rodzimych, a nie obcych panów6. Twierdził, że histo-
ria przemówiła, rozbiory dokonane przez Święte Przymierze 
przyniosły Europie pokój, a „Polacy nie mają praw” do nieza-
leżności i niepodległości. Ponadto rozbiory oznaczały „wyba-
wienie dla klas pracujących”, ich dosłowne „wyzwolenie”7. 
Nawiązywał przy tym do formalnego zniesienia poddaństwa 
w Prusach w 1807 r., w Austrii w 1848 r. i w Rosji w 1861 r.

Precyzując, Marks i Engels w wielu przypadkach piętno-
wali reakcyjne oblicze Polskiej szlachty, czego przykładem 

4 K. Marks, F. Engels, „W sprawie Polski – Przemówienia wygłoszone 
22 lutego 1848 r. w Brukseli na uroczystym zebraniu z okazji drugiej rocznicy 
powstania krakowskiego 1846 r.”, w: MED, t. 4, s. 580.

5 K. Marks, F. Engels, „Manifest komunistyczny”, w: MED, t. 4, s. 548.
6 P. J. Proudhon, La Guerre et la Paix, Recherches sur le principe et la consti-

tution du droit des gens, Brussels 1861.
7 P. J. Proudhon, Si les traités de 1815 ont cessé d’exister? Actes du future con-

grés, Paris 1863, s. 68, 86.
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może być potępienie przez nich szlacheckiej niezgody na 
społeczne reformy proponowane przez Joachima Lelewe-
la (1786–1861) podczas powstania listopadowego z 1830 r. 

„Czego chciała arystokracja polska w 1830 roku? Chciała obro-
nić przed cesarzem swe prawa nabyte. Ograniczyła powstanie 
do niewielkiego terytorium, które Kongres Wiedeński uznał 
za stosowne nazwać Królestwem Polskim; hamowała zapał, 
który ujawnił się w innych dzielnicach polskich; zachowała 
w nienaruszonej postaci poddaństwo, które chłopów sprowa-
dza do poziomu bydła, zachowała upośledzenie Żydów. (…) 
Ale w kierownictwie tej konserwatywnej rewolucji, w samym 
Rządzie Narodowym znalazł się człowiek, który ostro ata-
kował ciasne poglądy klasy panującej. Zalecał prawdziwie 
rewolucyjne metody, których śmiałości ulękli się arystokra-
ci w sejmie. Przez wezwanie całej dawnej Polski do broni 
i przekształcenie w ten sposób wojny o niepodległość Polski 
w wojnę europejską, przez emancypację Żydów i chłopów 
oraz dopuszczenie tych ostatnich do udziału we własności 
ziemskiej, przez odbudowanie Polski na zasadach demokra-
cji i równości człowiek ów pragnął uczynić ze sprawy narodo-
wej sprawę ogólności, chciał utożsamić interesy wszystkich 
narodów z interesami narodu polskiego. Czyż trzeba wymie-
nić owego genialnego człowieka, który jest autorem tak rozle-
głego i zarazem tak prostego planu? Był to Lelewel”8.

Kiedy w 1866 r. zwolennicy Proudhona w I Międzynaro-
dówce zanegowali poparcie dla Polskiej niepodległości jako 
niezgodne z interesem klasy robotniczej, Engels napisał sze-
reg artykułów pt. „Klasa robotnicza a kwestia polska”. W arty-
kułach tych wyjaśnił dwa argumenty uzasadniające, dlaczego 
robotnicy z innych krajów powinni wspierać, a nie lekcewa-
żyć, polskie walki o wyzwolenie. Pierwszy argument wiązał 

8 K. Marks, F. Engels, „W sprawie Polski...”, op. cit., s. 582.



8

Peter Bell, Harry Cleaver

się z tym, że interes robotników w takich krajach jak Niemcy 
i Austria leżał w ograniczaniu wzrostu siły rosyjskiego cara, 
którą wraz z Marksem uważali za najbardziej reakcyjną siłę 
na kontynencie. Po przedstawieniu historii carskich aneksji 
i prób podporządkowania różnych części Europy Środkowej 
Engels stwierdził, że „odbudowanie Polski” przyczyniłoby 
się do wyzwolenia nie tylko Polaków, lecz również Niemców 

„spod zależności od Rosji”9.  
Drugi argument przypominał proudhonistom długą 

historię robotniczego poparcia praw do samostanowienia 
ludów udzielanego „wielkim wspólnotom narodowym o nie-
wątpliwej żywotności”10. Przeciwstawił to carskiej „zasadzie 
narodowościowej” wykorzystywanej do dzielenia i rządze-
nia, np. do usprawiedliwienia zajęcia terytorium wschodniej 
Polski (zarówno zajęcie przez Putina Półwyspu Krymskiego, 
jak i jego interwencje we wschodniej Ukrainie są uderzająco 
podobne do działań cara w czasach Marksa i Engelsa i uspra-
wiedliwiane są z wykorzystaniem takiej samej logiki). 

Niemniej sposób użycia tego argumentu przez Engelsa, 
odmawiał jednocześnie praw do niepodległych państw naro-
dowych ludom, które nie stanowiły ówcześnie narodów, lecz 
były spójne pod względem kulturowym i językowym. Doty-
czyło to m.in. Lapończyków w Skandynawii lub „Serbów, 
Chorwatów, Rusinów, Słowaków, Czechów, i innych pozo-
stałości dawnych ludów słowiańskich w Turcji, na Węgrzech, 
i w Niemczech”11. Dzisiaj lekceważenie tych ludów jako 
wyzbytych „cywilizacji”, podczas gdy wiele z nich faktycznie 
uzyskało status niepodległego państwa, wydaje się wsteczne. 
Równie odpychająca jest jego pogarda wymierzona w Lapoń-
czyków jako „dzikich koczowników” i w ich opór przeciwko 

9 F. Engels, „Klasa robotnicza a kwestia polska”, w: MED, t. 16, s. 171.
10 Ibid., s. 172.
11 Ibid., s. 174.
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kulturowej asymilacji, jak również przeciwko utracie „wła-
snego barbarzyńskiego, na wpół eskimoskiego narzecza!”12. 
Obecnie dobrze zorganizowane rdzenne ludy na całym świe-
cie nie tylko walczą o autonomiczne samostanowienie, lecz 
inspirują ludzi z wielu narodów do angażowania się w anty-
kapitalistyczny, alterglobalistyczny ruch, o którym marzono 
w I Międzynarodówce13.

W kolejnym roku, podczas swojej przemowy w Londy-
nie, Marks powtórzył argument Engelsa dotyczący potrze-
by istnienia niezależnego polskiego bufora hamującego car-
skie ambicje imperialne14. Swoim słuchaczom przypomniał, 
że to powstanie Polaków uniemożliwiło carskim wojskom 
marsz na Francję w celu stłumienia rewolucji lipcowej prze-
ciwko Karolowi X. „Powstanie w Warszawie ocaliło Euro-
pę przed drugą wojną antyjakobińską”15. Z tej przyczyny 
zrewolucjonizowani Berlińczycy w 1848 r. domagali się 
odrodzenia Polski16. Po szczegółowym opisie ekspansji 
i rosnącej siły carskiego imperium stwierdził: „Jedna tylko 
alternatywa pozostała Europie. Albo barbarzyństwo azja-
tyckie pod moskiewskim przywództwem zaleje ją jak lawi-
na, albo musi ona odbudować Polskę tak, aby między nią 
a Azją stanęło dwadzieścia milionów bohaterów i by dzię-
ki temu zyskała ona czas na dokonanie swego społecznego 
odrodzenia”17. 

Równocześnie Marks i Engels podkreślali, że walka Pola-
ków przeciwko obcej dominacji była jedynym możliwym 

12 Ibid., s. 175
13 H. Cleaver, „Trayectorias de autonomía”, w: C. Albertani i in. red., 

La autonomía possible: Reinvención de la política y emancipación, México 2009.
14 K. Marks, „Przemówienie wygłoszone na wiecu polskim w Londynie 

22 stycznia 1867 r.”, w: MED, t. 16, s. 219–224.
15 Ibid., s. 220.
16 Ibid.
17 Ibid., s. 224.
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sposobem społecznego rozwoju w Polsce. Wbrew tym, któ-
rzy nie doceniali polskich walk o narodową niezależność, 
twierdzili, że „dopóki zdolny do życia naród znajduje się pod 
jarzmem obcego zaborcy, dopóty musi on kierować wszystkie 
swe siły, wszystkie swe dążenia, całą swą energię przeciwko 
wrogowi zewnętrznemu; dopóki zatem jego życie wewnętrz-
ne jest sparaliżowane, dopóty nie jest on zdolny do walki 
o wyzwolenie społeczne. Irlandia, Rosja pod jarzmem mon-
golskim i in. dają nam tego wymowne przykłady”18.

Marks i Engels uważali, że celem świętowanego przez Pro-
udhona i jego zwolenników zniesienia poddaństwa przez cara 
w Polsce było jedynie osłabienie lokalnej szlachty oraz nara-
żenie chłopstwa na rosyjski wyzysk i pobór do carskich armii.

Poza poparciem dla walk ludów podporządkowanych 
oboje wyrażali ogromny szacunek wobec tych polskich 
rewolucjonistów na wygnaniu, którzy wraz z innymi wal-
czyli w całej Europie, a nawet w Ameryce. Już w 1858 r. oboje 
napisali artykuł doceniający Józefa Bema (1794–1850), pol-
skiego przywódcę wojskowego, który z Napoleonem wal-
czył przeciwko Prusom i Rosji, podczas powstania listopa-
dowego przeciwko Rosji, a w 1848 r. w Austrii i na Węgrzech 
walczył po stronie rewolucjonistów19. Niemal dwadzieścia 
lat później Marks napisał, że „Polska jest nie tylko jedynym 
plemieniem słowiańskim, ale jest również jedynym naro-
dem europejskim, który walczył i walczy nadal jako kosmopo-
lityczny żołnierz rewolucji. Polska przelewała swą krew w ame-
rykańskiej wojnie o niepodległość; jej legiony walczyły pod 
sztandarem pierwszej republiki francuskiej; swoją rewolucją 
w 1830 r. udaremniła uzgodnioną wówczas między zaborca-
mi inwazję na Francję; w 1846 roku, w Krakowie, Polska jako 

18 K. Marks, F. Engels, „W obronie Polski”, w: MED, t. 18, s. 636.
19 K. Marks, F. Engels, „Bem”, w: MED, t. 14, cz. 1, s. 148–152. 
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pierwsza w Europie zatknęła sztandar rewolucji socjalnej; 
w 1848 roku bierze wybitny udział w walkach rewolucyjnych 
na Węgrzech, w Niemczech i we Włoszech; wreszcie w 1871 
roku Polska daje Komunie Paryskiej najlepszych generałów 
i najbardziej bohaterskich żołnierzy”20.

Poniższe przykłady są warte naświetlenia tym, którzy nie 
znają owej historii. Polskimi wygnańcami uczestniczącymi 
w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych byli między 
innymi Tadeusz Kościuszko (1746–1817) i Kazimierz Pułaski 
(1745–79). Kościuszko, wykwalifikowany inżynier, służył jako 
pułkownik Armii Kontynentalnej, zaprojektował i nadzoro-
wał budowę rozlicznych fortyfikacji, włącznie z West Point, za 
co został uhonorowany stopniem generała brygady. Powró-
cił do Polski i dołączył do Wojska I Rzeczypospolitej, walczył 
przeciwko Rosji i był Najwyższym Naczelnikiem Siły Zbroj-
nej Narodowej podczas insurekcji kościuszkowskiej21. Puła-
ski po swoim udziale w walkach powstańczych przeciwko 
Rosji toczonych przez konfederację barską również przybył 
do Ameryki i dołączył do Armii Kontynentalnej, zreformo-
wał jej kawalerię i utworzył Legion Pułaskiego. Przelał swoją 
krew, prowadząc szarżę kawalerii przeciwko Brytyjczykom 
podczas bitwy pod Savannah22.

Engels, mówiąc o „polskiej rewolucji” z 1830 r., miał na 
myśli wspominane wcześniej powstanie listopadowe, które 
udaremniło rosyjskie plany wykorzystania polskich poboro-
wych do stłumienia powstań we Francji i w Belgii. Poza odno-
towaniem roli Józefa Bema Marks i Engels byli, jak już wspo-
mnieliśmy, pod szczególnym wrażeniem planów reformy 

20 K. Marks, F. Engels, „W obronie...”, op.cit., s. 636–637.
21 M.M. Gardiner. Kościuszko: A Biography, London 1920.
22 D.B. Shores, Kazimierz Pulaski: General of Two Nations, San Diego 

2014. 
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rolnej historyka i polityka Joachima Lelewela opracowanych 
podczas powstania. Kiedy zostało ono stłumione, Lelewel 
udał się na przymusową emigrację do Francji i Belgii. Wciąż 
pisał i agitował na rzecz reformy w Polsce, a także współpra-
cował z Marksem i Engelsem w 1847 r. przy zakładaniu Demo-
kratische Gesellschaft zur Einigung und Verbrüderung aller Völker23. 

Powstanie krakowskie z 1846 r. przetrwało jedynie dzie-
więć dni, lecz jego przywódcy, jak już wspomnieliśmy, nie 
tylko walczyli o wyzwolenie narodowe, lecz podnieśli żąda-
nia zbliżone do tych, które Lelewel podjął szesnaście lat wcze-
śniej. W 1848 r., w konsekwencji  kryzysu gospodarczego 
z 1847 r., który wywołał masowy wzrost bezrobocia, w wielu 
europejskich krajach wybuchły rewolucyjne powstania. 
Marks i Engels powrócili na kontynent, pierwotnie do Paryża 
w okresie rewolucji lutowej, a następnie do Kolonii w Niem-
czech, gdzie w marcu wybuchła rewolucja. Marks publikował 
Neue Reinische Zeitung, a Engels służył pomocą na barykadach. 
Jedno spośród wielu powstań wybuchło przeciwko Prusom 
w Poznaniu. Marks i Engels widzieli jednak wszędzie Pola-
ków dołączających do rewolucyjnych powstań. Engels póź-
niej napisał: „Polacy brali udział we wszystkich rewolucjach 
i wojnach rewolucyjnych, w Paryżu, w Wiedniu, w Berlinie, 
we Włoszech, na Węgrzech, nie bacząc, czy walczą z Niemca-
mi, Słowianami, Madziarami czy choćby nawet z Polakami”24.

W 1871 r., kiedy w odpowiedzi na kapitulację cesarza 
Napoleona III złożoną kanclerzowi Prus Bismarckowi 
powstał cały Paryż i stworzył Komunę Paryską, Jarosław 
Żądło-Dąbrowski (1836–71), który walczył w powstaniu stycz-
niowym przeciwko imperium rosyjskiemu, został wybrany do 

23 J.S. Skurnowicz, „Lelewel in Polish Historiography in People’s 
Poland”, w: The Polish Review, t. XXXVI, nr 3, 1991, s. 269–282.

24 K. Marks, F. Engels, „Panslawizm demokratyczny”, w: MED, t. 6, 
s. 325.
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Rady Komuny Paryskiej. Kiedy kontratak wygnanego francu-
skiego rządu i pruskich oddziałów otaczających miasto zaczął 
stanowić poważne zagrożenie, Dąbrowski został mianowa-
ny naczelnym wodzem i organizował obronę Paryża. Oddał 
życie w walce pięć dni przed zgładzeniem Komuny i począt-
kiem rzezi komunardów. Kolejny Polak Walery Antoni Wró-
blewski (1836–1908), który dowodził oddziałami wojska pod-
czas powstania styczniowego, również dołączył do paryskich 
komunardów w roli generała, organizując południową obro-
nę miasta. W przeciwieństwie do Dąbrowskiego Wróblew-
ski przeżył przegraną Komuny i wyemigrował do Londynu. 
W 1872 r. stał się członkiem Rady Generalnej I Międzyna-
rodówki, opowiadając się po stronie Marksa i Engelsa w ich 
konflikcie z Bakuninem25. To tylko kilku polskich emigran-
tów, których udział w powstaniach u siebie i organizacyjne 
wysiłki poza granicami własnego kraju sprawiły, że Marks 
i Engels solidaryzowali się z polskimi rewolucjonistami26.

Przeszłość i teraźniejszość

Od okresu kiedy powstały pisma Marksa i Engelsa do dzi-
siaj minęły długie i burzliwe dekady. Przyniosły one ze sobą 
działania II Międzynarodówki (1898–1914), I wojnę świa-
tową (1914–8), II Rzeczpospolitą (1918–39), II wojnę świa-
tową (1939–45), Polską Rzeczpospolitą Ludową (1945–89) 
i III Rzeczpospolitą (1989-dzisiaj). W tym czasie w Polsce 
rozwijał się kapitalizm, a wraz z nim powiązania między 
kryzysami na jej obszarze a tymi, które uderzały w resztę 

25 P.-O. Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, Paris 2000.
26 A. Ciołkosz, „Karol Marks a powstanie styczniowe”, www.lewicowo.pl.
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kapitalistycznego świata. Nie ulega wątpliwości, że charakter 
i rozmiar tych sprzężeń był bardzo zróżnicowany – od okre-
sów względnej niezależności do okresów, kiedy Polska była 
podporządkowana tej czy innej obcej dominacji. Od ponow-
nych rozbiorów i neokolonialnego podporządkowania pod-
czas II wojny światowej, przez dominację Związku Radziec-
kiego w erze powojennej, rozwój kapitalizmu w Polsce 
następował w ramach ograniczeń narzuconych z zewnątrz. 
Przypuszczalnie najbardziej oczywiste było narzucenie kapi-
talizmu na wzór radziecki w okresie Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej. Wbrew określaniu się jako socjalistyczne, czy czę-
ściej komunistyczne, instytucje radzieckiego reżimu doko-
nały zaledwie reorganizacji kapitalizmu, a nie zastąpienia go 
czymś nowym i innym. Planiści reżimu, na modłę kapitali-
stów z innych krajów, koncentrowali się na organizowaniu 
życia wokół pracy i wyciskaniu jak największej ilości pracy 
dodatkowej. Cele te były powielane przez zależny od nich 
rząd w Polsce. Po ponownym uzyskaniu formalnej niepod-
ległości w 1989 r. organizatorzy kapitału zastąpili radzieckie 
wpływy w Polsce współczesnymi ponadnarodowymi instytu-
cjami kapitalistycznymi, takimi jak Unia Europejska, Euro-
pejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
i Bank Światowy. 

Przez te dziesięciolecia wielu Marksistów, Polaków 
i obcokrajowców, analizowało rozwój kapitalizmu w Polsce, 
walki polskich robotników i okresy kryzysu. Przedział cza-
sowy jest jednak dla nas zbyt długi, a analizy zbyt liczne, aby 
podjąć się ich przeglądu. Pewne z nich, jak te dokonane przez 
Różę Luksemburg, najprawdopodobniej najbardziej znaną 
polską marksistkę, bazowały na wielu dokładnych bada-
niach i krytykach. Badania te zawierały ocenę podobieństw 
i różnic pomiędzy dokonanymi przez nią analizami a stano-
wiskiem Marksa i Engelsa, np. jej sprzeciw wobec polskiej 
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niepodległości lub wykorzystanie Marksowskich schematów 
reprodukcji do stworzenia własnej teorii kryzysu i imperiali-
zmu. Oczywiście reinterpretacja, którą tutaj przedstawiamy, 
może być jednym z punktów wyjścia w analizie jej prac, sami 
również mieliśmy okazję  skomentować jej teorię kryzysu27. 
Żaden z nas nie podjął się jednak głębszej ponownej oceny 
pism Marksa poświęconych Polsce. Ocenę trafności tego, co 
tutaj napisaliśmy, pozostawiamy więc innym. Przedstawiamy 
natomiast kilka uwag odnosząc  nasze opracowanie do bieżą-
cej sytuacji, żywiąc nadzieję, że skłonią one do jego interpreta-
cji z punktu widzenia działaczy społecznych.

Marks, Engels i Polska dzisiaj 

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że nasze zainteresowanie 
pismami Marksa i Engelsa nie ma podłoża filologicznego, 
lecz polityczne. Celem naszej reinterpretacji nie jest kolejna 
analiza historii idei, a raczej ujawnienie, w jaki sposób ówcze-
sne idee mogą pomóc nam uporać się z nowymi problemami, 
w szczególności z ograniczeniami naszego życia narzucony-
mi przez dzisiejszy kapitalizm. Żyjemy w drugiej dekadzie 
XXI w. Z pewnością od czasu kiedy dwójka naszych autorów 
pisała swoje teksty, sporo się zmieniło. Pomimo poważnych 
zmian wciąż jesteśmy świadkami rozmaitych kryzysów. Czy 
myśl Marksa i Engelsa jest przez tak długi czas wciąż aktu-
alna? Czy kryzysy, którymi się zajmowali, są podobne do 
tych, w których obliczu obecnie stoicie, a jeśli tak, to w jakim 

27 H. Cleaver, „Karl Marx: Economist or Revolutionary?”, w: S.W. Hel-
burn, D.F. Bramhall red., Marx, Schumpter & Keynes, Armonk 1986.
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stopniu ich analizy wyjaśniają wasze bieżące problemy i leżą 
u podłoża podejmowanych przez was strategii walki?

Jeżeli przychodzi nam ocenić aktualność tych nienowych 
pism na tle bieżących walk, które toczą się w Polsce, to jeste-
śmy świadomi ograniczeń wynikających z dystansu i posia-
danej przez nas wiedzy. Jeżeli, jak utrzymujemy, o wartości 
wszelkich socjopolitycznych teorii decyduje ich potencjał 
umożliwiający zaopatrzenie nas w broń do walki przeciwko 
kapitalizmowi, to ocena praktycznej użyteczności wszelkiej 
teoretycznej analizy musi być podjęta w świetle konkretnej 
wiedzy na temat szczególnych sytuacji występujących w świe-
cie realnym. Teoria zawsze ma charakter ogólny, podczas gdy 
świat ma zawsze charakter szczegółowy. Pytamy więc wciąż, 
czy nasza teoria kieruje naszą uwagę w stronę zjawisk dla nas 
ważnych i czy wyjaśnia szczególne okoliczności, szczególny 
zbiór stosunków. Zdajemy jednak sobie również sprawę, że 
nasze badania i nasza wiedza są ograniczone. Jeśli więc poja-
wia się podobna do tej możliwość przetłumaczenia na inny 
język i opublikowania naszych pism w innym kraju, to mamy 
nadzieję, że wy, nasi nowi czytelnicy, zrobicie to samo, tzn. 
dokonacie dokładnej oceny tego, w jakim stopniu nasza inter-
pretacja, jak również teksty, na których opierały się nasze 
badania, łączą się z waszym położeniem.

Oczywiście powstaje pytanie: „Co składa się na taką 
ocenę? Jak ją przeprowadzić?”. Uważamy, że odpowiedzi 
na te pytania zależą od zastosowanej teorii. Abstrakcyjne 
twierdzenia teoretyczne zwykle tworzone są przez swoich 
autorów w odniesieniu do realnego świata. Newton wyjaśnił 
swoją teorię grawitacji, przytoczywszy historię spadającego 
jabłka. W przypadku Marksa i Engelsa, co można zauważyć 
w treści naszego opracowania, ich propozycje abstrakcyj-
nych uogólnień na temat natury kryzysu były zwykle ilustro-
wane obserwacjami z czasów, w których żyli. W przypadku 
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wytłumaczenia kryzysu realizacji kapitalistycznych planów, 
który wynikał z ograniczenia popytu na dobra konsumpcyj-
ne (lub środki utrzymania), mogli przykładowo odwołać się 
do działań kapitalistów, którzy robią wszystko, by powstrzy-
mać wzrost płac. Mogli też odwołać się do powtarzających 
się sytuacji, kiedy ograniczenie siły nabywczej zmuszało 
kapitalistów do obniżki cen, wywołując ograniczenie ich 
własnych zysków. Ustalenie związku tej części ich teorii kry-
zysu z jakimkolwiek okresem historycznym wiązałoby się 
więc z przebadaniem skutków oddziaływania kapitalistów 
w zakresie płac i innych form dochodu na popyt konsumpcyj-
ny, a także z przebadaniem wszelkich świadectw takich dzia-
łań, które na tyle ograniczają popyt, że wywołują problemy ze 
sprzedażą i realizacją zysków. 

Wyłożona przez nas w niniejszym opracowaniu reinter-
pretacja teorii kryzysu stworzonej przez Marksa i Engelsa nie 
traktuje priorytetowo, a priori, żadnej szczególnej części ich 
założeń wobec innych. Zamiast dołączania do jednej z trady-
cyjnych szkół marksistowskich, na przykład tych skupiających 
się na podkonsumpcji lub zniżkowej tendencji stopy zysku, 
w ich pismach szukaliśmy wszelkich możliwości wybuchu 
kryzysu i wszelkich sił działających na rzecz przekształcenia 
tych możliwości w realia, które zidentyfikowali i przeanalizo-
wali. Działanie określonych sił i zrealizowanie określonych 
możliwości różniło się według nas w różnych okresach histo-
rycznych. Zakładamy jednak, że wśród tych możliwości i sił 
istnieje wspólny element spinający tę różnorodność lub, ina-
czej mówiąc, że wszystkie one są wyrazem jednego konflik-
tu – walki kapitalistów, którzy dążą do narzucenia swojego 
sposobu podporządkowania społeczeństwa za pomocą pracy 
i oporu stawianego przez tych z nas, którzy szukają i tworzą 
wobec niego alternatywy.   
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Co ważne, poszczególne formy kryzysu były ukształto-
wane przez lokalne, narodowe i międzynarodowe instytucje, 
zarówno kapitalistyczne, jak i te tworzone przez ludzi sta-
wiających opór. Ludzie, których Marks określał jako funk-
cjonariuszy kapitału rozumianego jako specyficzny spo-
sób organizacji stosunków społecznych, tworzyli i starali 
się wdrażać zasady rozszerzające ich system i rozwiązywać 
wszelkie napotkane problemy, włącznie z kryzysem. Ci, któ-
rzy stawiali opór, również tworzyli taktyki i strategie, czasami 
jednostkowo, lecz z większym powodzeniem wraz z innymi, 
kolektywnie. Przykładowo polityka i instytucje rozwinięte 
i ustanowione przez kapitał w celu wykorzystania przeciw-
ko nam pieniądza towarowego (np. złota i srebra) różnią się 
od tych stworzonych i wykorzystywanych do zarządzania pie-
niądzem papierowym i kredytowym. Pierwsze z nich wiązały 
się z alchemią, biciem monet, przebijaniem monet, dewalu-
acją, skarbcami i torturami, drugim towarzyszy szereg reguł 
służących kontroli jakości i ilości pieniądza, który istnieje 
głównie jako pozycja w zestawieniu bilansowym. Podobnie 
taktyki i strategie używane przez nas różnią się zależnie od 
rodzaju pieniądza, z którym mamy do czynienia. Względem 
pieniądza towarowego stosowano nacinanie, bezpośred-
nie przywłaszczenie i fałszerstwo, podczas gdy kolektywne 
wysiłki klasy robotniczej skupiały się na tworzeniu związków 
i prowadzeniu walk płacowych w wymiarze lokalnym i mię-
dzynarodowym. Wraz z zastąpieniem pieniądza towarowego 
narodowym pieniądzem fiducjarnym i kredytem bankowym 
bezpośrednie przywłaszczenie i fałszerstwo stały się znacz-
nie trudniejsze, a walki w większym stopniu skupiały się na 
zwiększeniu dochodu, określaniu dostępności i warunków 
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uzyskania kredytu lub całkowitym odejściu od stosowania 
pieniądza28. 

Dzisiaj, jak widzimy z dystansu, znajdujecie się w kraju, 
który, pomimo obrażeń spowodowanych wcześniejszym pod-
porządkowaniem państwowemu kapitalizmowi w radziec-
kim stylu, został z całą mocą włączony w globalny system 
kapitalistyczny. Od czasu wstąpienia do MFW i BŚ w 1986 r., 
od uzyskania narodowej niepodległości w 1989 r., od narzu-
cenia po 1989 r. Polsce „terapii szokowej”, od wstąpienia do 
OECD w 1996 r., do NATO w 1999 r., do UE w 2004 r. i do strefy 
Schengen w 2007 r., polski kapitalizm, jak również siłą rzeczy 
każdy i każda z was, zyskali bądź stracili w wyniku polityki 
rządu zorientowanej na integrację z zachodnioeuropejskim 
kapitalizmem i kapitalizmem międzynarodowym w ogóle. 

Nie da się tego ukryć, wbrew retoryce używanej przez 
obecny prawicowy rząd PiS kwestionujący taką integrację, 
szczególnie z UE. Poczynając od ataków na PO za zdradę 
polskich interesów narodowych, przez próby neutralizacji 
Trybunału Konstytucyjnego, co wywołało krytykę ze strony 
UE z uwagi na osłabianie demokracji konstytucyjnej, a koń-
cząc na odmowie współudziału w europejskich staraniach na 
rzecz rozwiązania problemu napływu uchodźców z Bliskie-
go Wschodu, rząd obrał kurs rozbieżny z UE, co może spra-
wiać wrażenie, że, podobnie jak Wielka Brytania, dąży on do 
opuszczenia jej struktur. Wbrew retoryce uprzywilejowania 
obywateli względem imigrantów i ruchom służącym budowie 
autorytarnego państwa – podzielanym nie tylko przez rząd 

28 C. Wennerlind, Casualties of Credit: The English Financial Revolution, 
1620-1720, Cambridge 2011; G. Caffentzis, Clipped Coins, Abused Words and 
Civil Government: John Locke’s Philosophy of Money, New York 1989; H. Cle-
aver, Rupturing the Dialectic: The Struggle against Work, Money and Financializa-
tion, Chico, Oakland, Edinburgh, Baltimore 2017; A. Nelson, F. Timmerman 
red., Life without Money: Building Fair and Sustainable Economies, London 2011.
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Węgier, lecz nawet przez nową administrację Trumpa w USA 
– PiS jednak ustawicznie zachęca do zagranicznych inwestycji 
międzynarodowych korporacji. Ostatnio, po Brexicie, były 
bankier i wicepremier Mateusz Morawiecki próbował zachę-
cić do większych inwestycji międzynarodowe banki opuszcza-
jące Londyn. Czym je wabi? Tanią pracą29. Jeśli więc banki 
zintensyfikują swoje operacje w Polsce to tylko pod warun-
kiem, że będą mogły polegać na jej przynależności do UE, 
Polxit wydaje się mało prawdopodobny.

Historia integracji Polski z szerszym światem kapitali-
stycznym wskazuje nam, że teoria kryzysu stworzona przez 
Marksa i Engelsa obecnie dotyczy tego kraju w znacznie więk-
szym stopniu, niż wydawało się to im samym i ich zwolenni-
kom. Jak w przypadku reszty obecnego świata kapitalistycz-
nego musimy jedynie przebadać związek różnych aspektów 
ich abstrakcyjnej analizy z konkretnymi sytuacjami, w któ-
rych znajdują się Polscy robotnicy wyzyskiwani, wyalienowa-
ni i nierzadko stawiający opór. Systematyczny sposób, w jaki 
przeprowadziliśmy nasze studium teorii Marksa i Engelsa, 
umożliwia równie systematyczne odniesienie. Jak możecie 
się przekonać, nasze studium opiera się na zilustrowanym 
przez nich „ruchu okrężnym”, który kapitał zmuszony jest 
ukończyć, aby dokonać własnej reprodukcji. Innymi słowy, to 
kolejne stadia, które musi zorganizować z powodzeniem, aby 
ponownie w dalszym okresie narzucić ten szczególny sposób 
organizacji społeczeństwa. Znaczenie i charakter różnych 
stadiów ruchu okrężnego w Polsce i ich powiązania z resz-
tą świata mogą zostać przeanalizowane po kolei i we wza-
jemnej relacji: 1) mobilizacja zasobów ludzkich i materiało-
wych na różnych rynkach; 2) połączenie zasobów w produkcji 

29 M. Colchester, „Poland’s Pitch to Brexit Bankers: You Might as Well 
Move Somewhere Cheap”, w: The Wall Street Journal, 24 stycznia, 2017. 



21

Teoria kryzysu jako teoria walki klas

określonego towaru; 3) zakończenie (tej rundy) sprzedażą 
towaru i realizacją zysku o wielkości umożliwiającej ponow-
ne rozpoczęcie procesu na większą skalę.

Zanim zilustrujemy kilka przypadków, pragniemy zazna-
czyć, że powyższa procedura jest odwrotna do bardziej ogól-
nej metody przyjętej przez nas przy badaniu dynamiki spo-
łecznego konfliktu w ramach kapitalizmu. Wolimy zacząć 
od samych walk, od naszej własnej działalności, a następnie 
zobaczyć, w jaki sposób nasze działania i reakcje kapitału 
kształtują teraźniejszość lub kształtowały przeszłość (jeśli 
spoglądamy wstecz)30. Studiując pisma Marksa i Engelsa, 
widzimy, że ich teoretyczne wysiłki skupiały się jednak na 
kapitale, czego przejawem jest tytuł najpełniejszego teore-
tycznego opracowania Marksa – Das Kapital31. Niemniej wła-
śnie dlatego, że ich teoria ma charakter socjopolityczny i roz-
patruje kapitał jako antagonistyczny stosunek społeczny, to 
została stworzona na gruncie teorii wartości opartej na pracy, 
czyli teorii dotyczącej tego, jaką wartość dla kapitału posia-
da praca, której każdy element od samego początku był pod-
ważany, kwestionowany i często przerywany przez tych, któ-
rym funkcjonariusze kapitału starali się narzucić pracę jako 
podstawę sposobu organizacji społeczeństwa32. W związku 
z tym, jeżeli zaczniemy od własnych walk lub, jak w przy-
padku niniejszego opracowania, podążając za Marksem 
i Engelsem, zaczniemy od stosunków, które próbuje narzucić 

30 M. Tronti, „Lenin in England”, w: Working Class Autonomy and the Cri-
sis, London 1979, s. 1–6; wydanie pierwsze tenże, Classe Operaio, nr 1, styczeń 
1964, s. 18–20; ponownie opublikowane w tenże, Operai e Capitale, Torino 
1966, s. 89–95; „Introduction”, w: Zerowork: Political Materials 1, 1975.

31 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 1”, w: MED, 
t. 23.

32 H. Cleaver, Polityczne czytanie Kapitału, Poznań 2011; wydanie pierw-
sze tenże, Reading Capital Politically, Austin 1979, ponownie opublikowane 
London 2000.
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i które ustawicznie narzuca kapitał, wówczas dojdziemy do 
tego samego punktu, mianowicie do analizy dynamiki walki 
o teraźniejszość i przyszłość. 

Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w naszym opracowa-
niu, ruch okrężny kapitału w ujęciu Marksa i Engelsa zawiera 
trzy stadia: 1) organizacja tego, co ekonomiści określają jako 
rynki czynników produkcji, symbolicznie ujęta w formie P – T 
(Sr, Śp), gdzie P to pieniądz przeznaczony na inwestycje, Sr to 
siła robocza, Śp – środki produkcji; 2) sfera produkcji ... Pr ... T’, 
gdzie Sr i Śp łączą się, by wytworzyć nowy towar T’; 3) orga-
nizacja sprzedaży towaru za pieniądz T’ – P’. Już w czasach 
Marksa i Engelsa, każde z tych trzech stadiów było skompli-
kowanym przypadkiem obejmującym wielu różnych akto-
rów. Każde stadium wiązało się z całkiem odmiennymi ope-
racjami zachodzącymi zarówno w obrębie kapitalistycznych 
firm, jak i pomiędzy nimi. Dzisiaj są one jeszcze bardziej zło-
żone i rozsiane pomiędzy bardziej zróżnicowanymi, często 
międzynarodowymi rynkami i jednostkami produkcyjnymi. 
Przez wzgląd na ową złożoność zamierzamy tutaj przedsta-
wić jedynie pewne wymowne przykłady opisujące, w których 
miejscach i w jaki sposób analiza ta może mieć zastosowanie 
wobec społecznych konfliktów na terenie Polski.

Zacznijmy od jednego elementu pierwszego stadium, 
czyli P – T(Sr)

Rynek pracy zawsze był polem konfliktu pomiędzy tymi, 
którzy usiłują nająć pracę a tymi, którzy mogą zostać naję-
ci. Niezależnie jak bardzo pragnęliby tego kapitaliści, ludzie 
nie wchodzą na rynek automatycznie. W historii kapitalizmu 
wielu odmawiało dobrowolnej prostytucji na rynku pracy. Jak 
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w analizie akumulacji „pierwotnej” wykazał Marks, kapi-
tał musi użyć znaczącej siły i przemocy, by stworzyć rynki 
pracy33. Wiemy również, że ograniczenia, które kapitali-
ści zmuszeni byli wówczas przełamywać, istnieją nadal. Na 
całym świecie ludzie wciąż odkrywają sposoby przetrwania 
bez wchodzenia na rynek pracy. Poczynając od zajmowania 
ziemi umożliwiającej utrzymanie, przez bezpośrednie przy-
właszczenie i emigrację, miliony ludzi robiło wszystko, co 
mogło, by nie wpaść w pułapkę wyzysku i alienacji. 

Przez wiele lat XIX w. Marks i Engels postrzegali przy-
wiązanie do ziemi w miejscach podobnych do Polski jako 
przymus istniejący na mocy praw i praktyk poddaństwa. 
Późniejsze badania rosyjskiej obszcziny i innych rolniczych 
społeczności ujawniły, że przywiązanie to mogło być nie tylko 
źródłem oporu w obliczu grabieży stosowanej przez kapitał, 
lecz również źródłem alternatyw wobec niego34. Z takim 
oporem spotkali się sowieccy planiści państwowego kapi-
talizmu, którzy, kiedy tylko mogli, zarządzali kolektywiza-
cję, by zwiększyć możliwości narzucania pracy i zgromadzić 
nadwyżki potrzebne do sfinansowania industrializacji. Kiedy 
się to im – i kontrolowanym przez nich władzom – z powo-
du zażartego oporu nie udawało (jak  w 1953 r. na Węgrzech 
i w NRD, a w 1956 r. w Polsce), spore grupy chłopstwa odnosiły 
sukces, unikając wejścia na rynek pracy.  

Taki stan rzeczy do pewnego stopnia wciąż występuje 
w Polsce, o czym świadczą dwa zjawiska. Pierwszym są pro-
blemy przedsiębiorców dotyczące werbunku robotników 
ze wsi. Podczas wizyty w Poznaniu w 2012 r. jeden z nas 

33 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 1”, op.cit., 
s. 853–881.

34 T. Shanin red., Late Marx and the Russian Road: Marx and the Peripheries 
of Capitalism, New York 1983.
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dowiedział się, że kierownictwo firm zmuszone jest, celem 
zdobycia robotników, zapewnić dojazd autobusami z odle-
głych wiosek. Dotyczy to m.in. firmy Amazon, która w celu 
sprowadzenia robotników wysyła autobusy do miejscowo-
ści oddalonych o 100 km od jej magazynu pod Poznaniem. 
Koszty transportu ogranicza w ten sposób, że zmusza ich 
do dziesięciogodzinnej pracy przez cztery dni w tygodniu. 
Ten przykład przypomina nam sytuację z Detroit po tym, 
jak w następstwie zamieszek z 1967 i 1968 r. firmy z Motor 
City każdego ranka wysyłały autobusy, aby mieć pewność, że 
zbuntowani młodzi robotnicy pojawią się w pracy (co czyni-
li, lecz swoje walki z ulic przenieśli do fabryk, stając na ich 
czele)35. Kolejnym zjawiskiem są wysiłki na rzecz opuszcze-
nia przez rolników ziemi, szczególnie we wschodniej Polsce, 
co nazywane jest „reformą strukturalną”. Decydenci z Pol-
ski i ci związani z takimi organizacjami jak UE, OECD, MFW 
ubolewają nad rządową polityką i nawołują do jej zmiany, 
gdyż sprzyja ona pozostawaniu na roli. Dotyczy to obszarów 
gdzie proces koncentracji ziemi i przekształcania rodzin-
nych gospodarstw rolnych w kapitalistyczny agrobiznes jest 
mniej zaawansowany niż na zachodzie kraju. Przykładowo 
w niedawnym wywiadzie Daria Zacharowa, szefowa misji 
MFW w Polsce twierdziła, że polski rząd powinien „stopnio-
wo wycofywać zachęty podatkowe i przywileje emerytalne 
motywujące ludzi do kontynuowania działalności w niewiel-
kich gospodarstwach rolnych”. Dowodziła, że taka polityka 
powinna „wspomóc przechodzenie pracowników z rolnic-
twa do sektorów o większej wydajności, takich jak produkcja 
i usługi”36.

35 D. Georgakas, M. Surkin, Detroit, I do Mind Dying: A Study in Urban 
Revolution, New York 1975.

36 IMF Survey, Polska: stabilny wzrost wymaga mocnych instytucji, 2016,  
s. 2, www.imf.org.
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Opór przeciwko wchodzeniu na rynki pracy, jak pokazuje 
przykład Detroit, występował nawet wśród osób zmuszonych 
do opuszczenia swojej ziemi. Jedną z form takiego oporu była 
ucieczka od dostępnej pracy na wsi lub w mieście do nowych 
ziem dających możliwość osadnictwa. Ten rodzaj emigracji 
z Europy, w tym z Polski, występował przez większą część 
historii pogranicza Ameryki, od Kanady, przez Stany Zjedno-
czone po argentyńską pampę. Taki charakter miała także emi-
gracja polegająca na przenoszeniu się z jednego rynku pracy 
do drugiego, mimo że w mniejszym stopniu była sposobem 
ucieczki. Podobnie jak kapitaliści od długiego czasu wykorzy-
stują emigrantów zarobkowych przeciwko lokalnym robot-
nikom (np. niemieccy robotnicy przeciwko polskim w XVIII 
i XIX w., polscy robotnicy przeciwko niemieckim lub angiel-
skim obecnie), robotnicy również wykorzystują mobilność, 
aby unikać złych rynków pracy cechujących się niskimi pła-
cami, znikomymi świadczeniami społecznymi i niebezpiecz-
nymi warunkami pracy i aby wykorzystywać rynki oferujące 
lepsze płace, świadczenia społeczne i normy BHP. Jak wska-
zaliśmy w pierwszej części, Marks i Engels byli dobrze zorien-
towani w tym, jak polscy emigranci przenosili swoją walecz-
ność do innych krajów. W ostatnich latach, pomiędzy 2004 
a 2007 r., 1,27 mln robotników opuściło Polskę, przenosząc 
się przede wszystkim na zachód w stronę lepszych rynków 
pracy37.  

W miastach, obejmujących zróżnicowane rynki pracy, 
wciąż istniał wobec nich opór. Jest to zjawiskiem oczywistym 
w przypadku tak zwanego ruchu robotniczego, kiedy robot-
nicy, walcząc o prawo do działalności, organizują związki 
zawodowe, wdrażają układy zbiorowe, a następnie lepsze 

37 P. Gajewski, Labour Market Measures in Poland 2008–13: The Crisis and 
Beyond, Geneva 2015, s. 6.
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warunki pracy. Opór jest mniej oczywisty, lecz nie mniej 
zajadły, w przypadku takich zjawisk jak opuszczanie  przez 
młodzież szkół (które stworzono głównie po to, aby przy-
gotowywać do wymagań rynku pracy) i wystąpienia ulicz-
ne, lub w przypadku zajmowania opuszczonych budynków 
przez skłotersów, z których, tylko część musi wykonywać 
pracę najemną, podczas gdy reszta organizuje swoje życie we 
wspólnocie poza rynkiem pracy. Podobne walki są powszech-
ne i stanowią ważną taktykę młodzieży (a także dorosłych) 
związaną z unikaniem rynków pracy i innych elementów 
współczesnego kapitalizmu. We Włoszech wspomniane 
miejsca znane są jako „centra społeczne”. Kiedy liczba ludzi 
zaangażowanych w okupację i poziom ich zorganizowania 
są wystarczająco wysokie, budynki mogą pozostawać zaję-
te przez wiele lat, a w ich obrębie mogą powstawać pirackie 
radiostacje jak przykładowo Radio Alice czy sieci interneto-
we jak European Counter-Network, które łączą pokrewne im 
działania na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Pod-
czas wspomnianej wizyty w Polsce jeden z nas odwiedził tego 
rodzaju skłoty – Syrenę w Warszawie i Rozbrat w Poznaniu. 
W wielu przypadkach do wzmocnienia tego rodzaju oporu 
wykorzystywano rozmaite formy dochodu uzyskiwane od 
rządu, np. stypendia studenckie, zasiłki socjalne, zasiłki dla 
bezrobotnych czy inne świadczenia społeczne.  

Taka opozycja wciąż zmusza kapitał do zwalczania spo-
sobów życia poza rynkiem pracy. Państwo zakazuje podob-
nych form oporu, przedstawiając je w fałszywy sposób jako 
przestępstwo albo naruszenie prawa własności, wprowa-
dzając zakazy wagarowania, włóczęgostwa i skłotingu. 
Państwo ogranicza również źródła dochodu robotników 
nienajemnych, takie jak zasiłek dla bezrobotnych lub świad-
czenia socjalne. Analiza Marksa i Engelsa wskazuje, że wspo-
mniane ograniczenia, takie jak ataki na prawo o ubogich 
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w XIX-wiecznej Anglii czy postulowane przez Zacharową 
zmiany uderzające w rolników, służą wzmożeniu presji zmu-
szającej do wejścia na rynek pracy. Zgodnie ze statystykami 
IndexMundi w ostatnich latach takie procesy zaszły w Pol-
sce. Udział „wydatków przeznaczanych na zasiłki i programy 
aktywizacji bezrobotnych” w całości ich dochodów w latach 
2005–7 uległ spadkowi i wciąż nie ulega zmianie. Dotyczy-
ło to w szczególności młodych robotników, przy czym i tak 
już niewielki procent bezrobotnych otrzymujących zasiłki 
po 2009 r. wciąż ulegał zmniejszeniu38. Ci, którzy próbowa-
li przeżyć, odnawiając opuszczone budynki, cierpieli z powo-
du wzmożonych wysiłków państwa mających na celu ułatwić 
ich eksmisję. Jednym z przykładów jest strajk głodowy kobiet 
z 2009 r. z Wałbrzycha, miasta, które doświadczyło procesu 
deindustrializacji, co zmusiło dziesiątki rodzin do skłotowa-
nia opuszczonych mieszkań39.

Narzucenie pracy jako podstawowy sposób organizacji 
kapitalistycznego społeczeństwa stawia decydentów przed 
trudnym zadaniem zrównoważenia konieczności jej narzu-
cenia z koniecznością istnienia wystarczającej liczby bezro-
botnych, tak by zatrudnionym towarzyszyła groźba utraty 
pracy i popadnięcia w biedę. W Polsce instytucje rządowe 
wykonują standardowe precyzyjne pomiary „stopy bezrobo-
cia” i „wskaźnika zatrudnienia”, a także równie precyzyjne 
szacunki związku pomiędzy tymi danymi a zmianami wyso-
kości płac i poziomem niezadowolenia w pracy i poza nią. 
Kapitalistyczni politycy muszą wciąż przystosowywać stra-
tegię w odpowiedzi na zmiany liczby zatrudnionych i bez-
robotnych, które zakłócają planowane przez nich metody 

38 Ibid., s. 16
39 Szum TV, Strajk matek, 2011, www.youtube.com, Magda M. „Strajk 

matek. Walka przeciwko przymusowi pracy”, w: Przegląd Anarchistyczny, 
nr 12, 2011, s. 193–202. 
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reprodukcji rozszerzonej. Przykładowo czasami wdraża-
ją rozwiązania, które przynoszą zwiększenie bezrobocia. 
Zanim John Maynard Keynes (1883–1946) wyłożył metody 
wykorzystania polityki fiskalnej i pieniężnej służące manipu-
lowaniu popytem na pracę, indywidualni kapitaliści na groź-
bę utraty swoich zysków i kontroli w wyniku działań robotni-
ków odpowiadali zwolnieniami i zaniechaniem inwestycji, co 
wywoływało wzrost bezrobocia. W korzystniejszych dla nich 
momentach zwiększali natomiast inwestycje i zatrudnienie. 
Od kiedy przyjęto metody keynesowskie, państwo zaczęło 
działać na każdym szczeblu, od lokalnego po międzynaro-
dowy, aby „dostroić” popyt na pracę i wpływać na poziom 
zatrudnienia oraz bezrobocia, a wraz z tym na wzrost płac. 
Dążenie do wyższego poziomu zatrudnienia możemy nazwać 
strategią „rozwoju”, a tę, która polega na zwiększeniu bezro-
bocia, strategią „niedorozwoju”. W obecnym neoliberalnym 
okresie strategię niedorozwoju wdrażano nie tylko w tzw. 
niedorozwiniętych państwach kapitalistycznych, lecz rów-
nież w tych tzw. rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone 
i kraje Europy. Przez ostatnie lata w kolejnych krajach polity-
cy wykorzystywali kryzys zadłużenia do narzucenia robotni-
kom cięć, wysokiego bezrobocia i niższych standardów życia.

Politycy ci zwykle ograniczają stosowaną przez siebie 
definicję „bezrobotnych” do tych, którzy aktywnie szuka-
ją zatrudnienia. Marks i Engels dali nam jednak bardziej 
trafną charakterystykę tych, którzy w danym momencie nie 
wykonują pracy w zamian za płacę, tworząc pojęcie „rezer-
wowej armii pracy”. W ten sposób definiuje się osoby poszu-
kujące pracy („płynna” część rezerwy), lecz również te, które 
mogą szukać pracy (część „utajona”, np. samodzielnie utrzy-
mujący się rolnicy, gospodynie domowe, dzieci) i te, które 
prawdopodobnie nigdy nie będą jej szukać (część „przewle-
kła” i „lumpenproletariat”, np. kalecy, w podeszłym wieku, 
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kryminaliści)40. Ci wszyscy ludzie byli w okresie XIX w. 
robotnikami nienajemnymi (przy czym płaca była wówczas 
dominującą formą wynagradzania pracy).  

Robotnikami nienajemnymi, podobnie jak najemnymi, 
trzeba było wciąż zarządzać. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że 
mogli sprawiać problemy, protestując przeciwko swojej bie-
dzie, lecz po to, aby byli dostępni od ręki bądź w przyszłości, 
kiedy zajdzie taka potrzeba. Innymi słowy, kapitał usiłował 
zagwarantować, że różne sposoby utrzymania robotników 
nienajemnych przyczynią się do produkcji i reprodukcji siły 
roboczej, czyli reprodukcji ich zdolności i chęci do pracy. 
W XIX w. poza wspomnianymi prawami przeciwko włóczę-
gostwu ten tryb zarządzania realizowano przy minimal-
nym poziomie praw dotyczących ubogich (zapomoga para-
fialna) dopełnianym, w razie potrzeby, użyciem siły. Marks 
twierdził, że w okresach boomu kapitał z reguły pozostawiał 
reprodukcję siły roboczej w gestii samych robotników41. Pod-
czas kryzysu, kiedy wzrost bezrobocia zwykle oznaczał głód 
lub śmierć spowodowaną nieleczoną chorobą, powstrzy-
manie zrywów klasy robotniczej wymagało jednak strzelb 
i szubienic.

W czasach następujących po powstaniu jego pism, gdy 
robotnikom udawało się uwolnić dzieci i wiele kobiet od 
niebezpiecznych rodzajów pracy najemnej, kapitał musiał 
uciekać się do bardziej systemowych działań. Kapitaliści pró-
bowali zachować kontrolę nad robotnikami nienajemnymi 
za pomocą masowej edukacji, rodziny i państwa dobroby-
tu. To narzędzia „zarządzania” głównie poprzez regulację 
funkcjonowania szkół, domów oraz dostęp do dochodu nie-
pochodzącego z pracy najemnej, co służy przekształcaniu 

40 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 1”, op.cit., 
s. 731–847.

41 Ibid., s. 690–730.



30

Peter Bell, Harry Cleaver

codziennej aktywności w pracę nienajemną wytwarzają-
cą siłę roboczą, a więc pracę sprzężoną z produkcją innych 
towarów. 

Pomimo że doszło do zmiany metod i powstania nowych 
instytucji, opór nie znikał. Kiedy studenci zdołali się właści-
wie zorganizować, wówczas zmieniali program nauczania 
tak, by odpowiadał ich potrzebom, a nie był szkoleniem do 
pracy na potrzeby ich przyszłych szefów. Kiedy kobiety osią-
gały właściwy poziom zorganizowania, uzyskiwały większą 
niezależność, większą kontrolę nad swoją pracą i skracały jej 
długość. Między innymi dzięki dostępowi do antykoncepcji, 
do wynagrodzenia za poród i za wychowanie dzieci zdołały 
ograniczyć swoje obciążenie pracą. Przykładowo w Polsce 
wbrew zakazowi aborcji kobiety odniosły sukces w ogranicze-
niu współczynnika dzietności z 2 w 1989 r. do 1,29 w 2014 r. 
Osiągnięto to wbrew narzuconemu przez kapitał restrykcyj-
nemu dostępowi do antykoncepcji (co często wpierał kościół, 
zawsze zainteresowany zwiększeniem ilości utrzymujących 
go parafian) i wbrew polityce prorodzinnej zaprojektowanej 
tak, by nakłonić kobiety do wydawania na świat większej ilo-
ści dzieci i wykonywania całej związanej z tym pracy. Odbior-
cy świadczeń socjalnych z obszarów o wysokim przewlekłym 
bezrobociu i ubóstwie wywoływali w miastach zbiorowe 
zamieszki, które kapitał potrafił tłumić jedynie przy użyciu 
siły zbrojnej. Działo się tak w latach 60. podczas zamieszek 
w centrach miast Stanów Zjednoczonych, w latach 80. pod-
czas zamieszek w dzielnicy Londynu Brixton, w 2005 r. pod-
czas „révolte des banlieues” we Francji czy podczas ostatnich 
protestów w USA z ruchem Black Lives Matter na czele. Kiedy 
rewolty były wystarczająco zaciekłe, po siłowej represji cza-
sami godzono się na ustępstwa, tak by zapobiec przyszłym 
wystąpieniom – np. w latach 60. gwałtownie rozszerzono 
dostęp do bonów żywnościowych w Stanach Zjednoczonych. 
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Tam, gdzie z czasem udawało się wywalczyć pewne zmia-
ny, nie trzeba było jednak długo czekać na kontrataki ze stro-
ny kapitału służące ponownemu narzuceniu większej ilości 
pracy. Kiedy studentom udało się osiągnąć zmiany w progra-
mie nauczania, akademicka struktura ocen zaczęła służyć 
do przekształcenia radykalnych zajęć w oswojone, tolero-
wane i opcjonalne elementy programów nauczania. W USA, 
mimo że miejskie wystąpienia z lat 60. zaowocowały szero-
kim dostępem do bonów żywnościowych dla milionów ludzi, 
to w kolejnych dekadach byliśmy świadkami działań, często 
otwarcie zwalczanych w trakcie ponownych protestów, mają-
cych na celu ograniczenie tych świadczeń zwiększających 
poziom konsumpcji i dobrobyt ich odbiorców. Kiedy kobiety 
uzyskały dostęp do antykoncepcji, grupy „pro-life” o społecz-
nie konserwatywnej orientacji (często zakorzenione w kościo-
łach) natychmiast wszczynały kontrataki służące likwida-
cji tych zdobyczy. Walki dotyczące podobnych kwestii toczą 
się w kolejnych stanach. Podczas pisania niniejszego tekstu 
dochodzą do nas sprawozdania na temat wspieranego przez 
kościół planu polskiego rządu rozszerzenia zakazu aborcji na 
niemal wszelkie przypadki niechcianej ciąży, włącznie z tymi, 
które wynikają z kazirodztwa i gwałtu. Na szczęście czyta-
my również o „Czarnym Poniedziałku”, w którym protesto-
wało tysiące polskich kobiet ubranych na czarno, bojkotując 
pracę, zamykając biura, uniwersytety i szkoły w ponad 140 
miastach, wylegając na ulice z zamiarem zablokowania tego 
planu. Z ostatniego sprawozdania wynika, że protesty zmu-
siły polski rząd do jego odrzucenia. Należy mieć nadzieję, że 
sam protest spowoduje eliminację już istniejących zakazów42.

42 J. Berendt, „Protestors in Poland Rally Against Proposal for Total 
Abortion Ban”, w: New York Times, 3 października 2016; R. Lyman, J. 
Berendt, „Poland Steps Back from Stricter Anti-Abortion Law”, w: New York 
Times, 6 października, 2016.
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W obrębie kapitalistycznej polityki stosowanej w Polsce 
zauważyliśmy również sprzeczności. W perspektywie kapi-
talistycznych decydentów polski rynek pracy dręczy poważny 
długotrwały problem „demograficzny”. Współczynnik płod-
ności poniżej zastępowalności pokoleń połączony z emi-
gracją oznacza skurczenie zasobu siły roboczej i starzenie 
się populacji. Podaż siły roboczej rosnąca wolniej niż popyt 
na nią wywołuje wzrost płac i spadek zysków, a to wzmac-
nia pracę i osłabia kapitał. Na tym tle zakaz aborcji można 
tłumaczyć jako forsowanie wzrostu rozrodczości i wzrostu 
podaży pracy. Z jednej strony w wyniku tego zakazu kobie-
ty są niewątpliwie obarczone większą ilością pracy wykony-
wanej poza obrębem stosunków pracy najemnej. Dzieje się 
tak ze względu na wzrost kosztów, czasu i ryzyka związanych 
z przeprowadzeniem nielegalnej aborcji (lub z podróżą, aby 
wykonać ją za granicą). Jeśli zakaz wiąże się z posiadaniem 
większej ilością dzieci, przyczynia się on do większej ilości 
pracy w domu. Z drugiej strony zakaz jednocześnie powodu-
je, że kobiety są w mniejszym stopniu zdolne do wejścia na 
rynek pracy. Spadek bezrobocia w ostatnich latach wzmógł 
już presję na podwyższenie płac, wywołując starania rzą-
dzących o wzrost partycypacji polskich kobiet w ogóle siły 
roboczej. 

W rezultacie część z nich zaleca ograniczenie nieefektyw-
nej polityki prorodzinnej skłaniającej kobiety do pozostania 
w domu takiej jak wypłata świadczenia „Rodzina 500 plus” 
z programu wdrożonego w kwietniu 2016 r. i zastąpienia 
go rozwojem instytucji opieki nad dziećmi (co, jak się przy-
puszcza, również spowoduje wzrost rozrodczości). Zaleca-
ją też nieograniczanie wieku emerytalnego dla kobiet i obni-
żenie krańcowej stopy podatkowej dla drugiego płatnika 
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w rodzinach, którym zwykle są kobiety43. Z uwagi na to, że 
polskie kobiety są równie dobrze wyedukowane, co męż-
czyźni i „posiadają większy potencjał życia zawodowego”, 
decydenci postrzegają je jako „ważne niewykorzystane źró-
dło wykwalifikowanej pracy”. Innymi słowy, jako istotną 
część „utajonej” armii rezerwowej, którą zmiany polityczne 
mogłyby przekształcić w „aktywną” część armii rezerwowej, 
a więc w bezpośrednio wyzyskiwane dodatki do najemnej siły 
roboczej44.

Ogólną ocenę sprzeciwu wobec tego rodzaju stosunków 
w Polsce pozostawiamy naszym czytelnikom. Analiza choć-
by dokumentu UE z 2013 r. Your social security rights in Poland 
wskazuje liczne obszary potencjalnych konfliktów dotyczą-
cych narzucenia i warunków pracy nienajemnej. Widzimy, że 
nie ma w nim żadnej adnotacji na temat dostępu do antykon-
cepcji i aborcji, które obecnie bez dwóch zdań są obszarem 
walki. W każdym razie wydaje się nam oczywiste, że mamy 
do czynienia z możliwościami wystąpienia kryzysu w sta-
dium P – T(Śr) oraz rozpoznanymi przez Marksa i Engelsa 
siłami wywołującymi taki kryzys. Jednocześnie te możliwo-
ści i siły zwiększył wzrost potencjału i organizacyjnych zdol-
ności robotników dzięki wywalczonym ustępstwom ze stro-
ny kapitału (zarówno w sektorze prywatnym i państwowym), 
zwiększając bardziej niż poprzednio prawdopodobieństwo 
wystąpienia kryzysu. 

43 OECD, OECD Economic Surveys: Poland, 2016, s. 17–20, www.oecd.org; 
IMF, Republic of Poland, Selected Issues, nr 16/211, 2016, www.imf.org; IMF, 

„IMF Executive Board Concludes Article IV Consultation with the Republic 
of Poland”, 2016, www.imf.org.

44 IMF, Republic of Poland..., op.cit., s. 21–36.
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Drugie stadium, czyli ...Pr ...T’

Ponownie przedstawimy możliwą użyteczność tylko jed-
nego czynnika wchodzącego w skład teorii kryzysu Marksa 
i Engelsa, tym razem na gruncie produkcji. Czynnikiem tym 
jest walka przeciwko pracy. Wspomniane wyżej wystrzega-
nie się rynku pracy traktujemy jako rodzaj odmowy pracy, co 
najmniej pracy najemnej. Występują jednak dwie inne ważne 
sfery, w których odmowa jest powtarzającą się kwestią: 1) 
główne zainteresowanie Marksa i Engelsa: miejsca produk-
cji (Pr) sprzedawanych i potencjalnie przynoszących zysk 
towarów (T’), które kapitał pomnażał nie tylko w fabrykach, 
kopalniach, na polach i jednostkach pływających w okresie 
XIX w., ale także we wszelkich miejscach zatrudnienia robot-
ników dostarczających usługi zarówno biznesowi, jak i kon-
sumentom; 2) zbiór miejsc pracy, które Marks i Engels pomi-
nęli, a w których ludzkie działania były organizowane w celu 
wytworzenia szczególnego towaru, jakim jest siła robocza.

Z uwagi na wyzysk i alienację nieuchronnie związane 
z tym, co Marks nazwał kapitalistyczną wampirową żądzą 
żywej krwi pracy, walka przeciwko pracy przyjmowała licz-
ne wymiary. Walki o skrócenie czasu i energii oddawanych 
przedsiębiorcom były głównym tematem 8 rozdziału I księgi 
Kapitału zatytułowanego „Dzień roboczy”. Marks analizuje 
w nim, jakimi sposobami robotnicy ostatecznie byli w stanie 
powstrzymać kapitalistyczne wysiłki na rzecz wydłużenia ich 
pracy i zaczęli skracać jej godziny. Było to uderzenie w isto-
tę wartości dodatkowej bezwzględnej i w zyski. Problem 
z narzuceniem większej ilości pracy poprzez wydłużenie 
czasu jej trwania skłonił kapitał do wprowadzenia maszyn, 
których rytm pracy mógł kontrolować tak, aby robotnicy 
harowali z większą intensywnością. Oczywiście robotnicy 
stawiali opór, od stosowanego przez luddystów całkowitego 
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niszczenia narzędzi po ukryty sabotaż i wspólne spowalnia-
nie pracy. Wszelkie formy sabotażu, podejmowane przez jed-
nostki lub grupy, ograniczają ilość narzuconej pracy, zwięk-
szają koszty produkcji i uderzają w zyski. Niezależnie od tego, 
czy zastosowanie maszyn powodowało przyspieszenie pracy, 
reorganizacja, na ogół związana z ich wdrożeniem, była rów-
nież wykorzystywana do ograniczenia robotniczej samoor-
ganizacji poprzez tworzenie nowych możliwości podziałów 
pomiędzy robotnikami. To stały chwyt służący przekierowa-
niu frustracji i antagonizmu na konflikt wewnątrzklasowy, 
jak np. tworzenie konkurencji, która skłania robotników do 
cięższej pracy. Jednym z narzędzi wzmacniania konkuren-
cji i konfliktów pomiędzy robotnikami była narodowa toż-
samość. Ilekroć polscy robotnicy unikają złych warunków 
swojego krajowego rynku pracy, wybierając rynki zagranicz-
ne, które wydają się lepsze, często cierpią z powodu nacjona-
listycznej wrogości i dyskryminacji (w pracy, jak i w obrębie 
społeczności). Przykładowo w Wielkiej Brytanii ataki na imi-
grantów zarobkowych z Polski i z innych krajów wykorzysty-
wano do zwiększenia poparcia na rzecz Brexitu. W USA ataki 
Trumpa wymierzone w robotników z Meksyku określanych 
jako kryminalistów, gwałcicieli i złodziei pracy miały zasad-
nicze znaczenie dla jego wygranej w wyborach prezydenckich. 
Pomimo że narodowa i etniczna solidarność stanowi źró-
dło wsparcia migrantów zarobkowych, to jedynym skutecz-
nym środkiem walki z podobnymi taktykami jest tworzenie 
nowych sojuszy ponad potencjalnymi różnicami wykorzysty-
wanymi przez kapitał, a także wspólny opór przeciwko narzu-
caniu większej ilości pracy45. Pewne zestawienie tych form 
oporu ma praktycznie charakter uniwersalny. Znikoma jest 

45 Workers’ Initiative, AngryWorkersWorld, Migrant Workers: Between 
Polish and English Nationalism – thoughts after the Mansfield Park attack, 2014, 
www.libcom.org. 
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ilość ludzi, którzy są wystarczająco dobrze opłacani lub znaj-
dują ulubioną pracę (mimo bycia nadzorowanym przez sze-
fów), by oddać się jej całym sercem.

W analogicznych okolicznościach Marks i Engels wspie-
rali organizowane przez czartystów robotnicze działania  na 
rzecz uzyskania praw wyborczych, co pomogłoby im zdo-
być prawa ograniczające czas pracy, takie jak ustawa fabrycz-
na i zalegalizowanie związków zawodowych, dzięki którym 
mogli negocjować bezpośrednio ze swoim szefem długość 
dnia roboczego i warunki pracy. Walka o prawa wyborcze 
(1838–58) zakończyła się klęską i przez długi czas związ-
ki zawodowe były zakazane. Ostatecznie dzięki ustawom 
o reformie wyborczej z 1867 r. część brytyjskich robotni-
ków uzyskała owe prawa, a w 1871 r. związki stały się legalne. 
W stosunku do związków (początkowo głównie rzemieślni-
czych, a następnie przemysłowych) działających jako kolek-
tywna siła wysuwająca między innymi żądania skrócenia 
czasu pracy, funkcjonariusze kapitału rozwinęli pewne spo-
soby neutralizowania ich działalności. Po pierwsze, pomi-
mo ich legalizacji, często wykorzystywali formacje paramili-
tarne, policję i wojsko do dławienia strajków i protestów. Po 
drugie wykorzystywali uprzedzenia etniczne, np. podżega-
jąc irlandzkich robotników przeciwko angielskim. Po trze-
cie wykorzystywali rząd do przejęcia kontroli nad związko-
wym aparatem organizacyjnym, przekuwając go w narzędzie 
państwa. Ten ostatni przypadek stanowił dominujący sposób 
kontroli stosowanej przez reżimy kapitalizmu państwowe-
go w radzieckim stylu, takie jak Polska Rzeczpospolita Ludo-
wa. Miał on również szerokie zastosowanie w przypadku 
innych dyktatur, które surowo represjonowały otwarte pro-
testy robotnicze. Stosowany był przez długi czas w Meksy-
ku, gdzie państwowa kontrola nad związkami zawodowy-
mi ograniczała dążenia robotników do podwyższenia płac 
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i poprawy warunków pracy. Wzorem europejskich firm, które 
wykorzystują niżej opłacanych polskich robotników najem-
nych przeciwko lepiej opłacanym z Europy Zachodniej, firmy 
amerykańskie wykorzystują nisko opłacanych pracowników 
z Meksyku przeciwko lepiej opłacanym Amerykanom. 

W takich warunkach walki przeciwko pracy toczone 
przez polskich robotników, analogicznie do walk robot-
ników żyjących gdziekolwiek indziej w podobnych warun-
kach, były zwykle zorganizowane w sposób niejawny. Pomi-
mo swojego podziemnego charakteru osiągały zaskakującą 
efektywność w ograniczaniu kapitalistycznych prób narzu-
cenia pracy. Dotyczyło to Związku Radzieckiego, jak i jego 
wschodnioeuropejskich satelitów i stanowiło długo powta-
rzaną przez zachodnich krytyków główną przyczynę niskich 
poziomów wydajności rolnictwa oraz przemysłu. Sprawoz-
dania na temat negatywnych zjawisk w produkcji rolnej były 
czymś powszechnym46. Konkretne przykłady odmowy pracy 
i sabotaży krążyły w podziemnej literaturze, w kilku wyjątko-
wych sprawozdaniach, takich jak książka Miklosa Harasz-
ti na temat oporu węgierskich robotników pracujących na 
akord47, a po okresie glasnosti pojawiały się w bardziej otwar-
tej formie na łamach magazynów takich jak Ogonyuk. Ten nie-
widzialny opór wzniecał niezadowolenie, które wielokrotnie 
wybuchało prosto w twarz planistom państwowego kapita-
lizmu w radzieckim stylu, choćby podczas wystąpień w NRD 
w 1953 r., na Węgrzech i w Polsce w 1956 r., w Czechosłowacji 
w 1968 r., w Polsce w 1970, 1976, 1980 r., rodząc Solidarność 
w miastach i na wsi, co ostatecznie w 1989 r. zburzyło cały 
system kapitalizmu państwowego. Dotkliwy wpływ takiego 
oporu na wydajność pracy zaczął być oczywisty, kiedy kraje 

46 H. Cleaver, „Food, Famine and the International Crisis”, w: Zero-
work, nr 2, 1977, s. 7–69.

47 M. Haraszti, A Worker in a Worker’s State, London 1977.
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te otwierały się na konkurencję ze strony zagranicznych kor-
poracji, które wypracowały bardziej złożone sposoby narzu-
cania pracy i wyciskania wartości dodatkowej ze swoich 
robotników. Konsekwencje, szczególnie po wprowadzeniu 
terapii szokowej w Polsce, są dobrze znane: masowo zamyka-
ne fabryki, deindustrializacja, masowe zwolnienia i wysokie 
bezrobocie. Wszystko to stanowiło globalną kapitalistyczną 
zemstę za opór polskich robotników. W trakcie tych wielo-
stronnych starań służących odzyskaniu kontroli nad polską 
klasą robotniczą funkcjonariusze kapitału (działający w Pol-
sce i w biurach ponadnarodowych instytucji nadzorujących 

„transformację”, czyli zmianę proporcji pomiędzy planowa-
niem a mechanizmem rynkowym) dążyli do przekształcenia 
roli związków, używając bardziej złożonych kapitalistycz-
nych metod ich instrumentalizacji za pomocą zapisów prawa 
i układów zbiorowych. 

Po 1989 r. wbrew takim atakom polscy robotnicy posia-
dali wystarczającą siłę stawiania oporu, by zmusić kapitali-
stów i państwo do przyznania pewnych zabezpieczeń socjal-
nych i ograniczenia wyzysku. Wydaje się, że trzema punktami, 
które o tym świadczą, są: 1) zachowanie kodeksu pracy wpro-
wadzonego w życie w 1974 r., 2) prawo o działaniu związków 
zawodowych zrzeszających około 17 proc. zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy48, 3) stworzenie w 1994 r. działa-
jącej na poziomie krajowym Komisji Trójstronnej ds. Spo-
łeczno-Gospodarczych zastąpionej w 2015 r. Radą Dialogu 
Społecznego i utworzenie w 2002 r. Wojewódzkich Komisji 
Dialogu Społecznego zastąpionych w 2015 r. Wojewódzkimi 
Radami Dialogu Społecznego, gdzie przedsiębiorcy zmu-
szeni są zasiadać z przedstawicielami związków i rządu, aby 

48 Główny Urząd Statystyczny, Związki zawodowe w Polsce w 2014 r., 
2015, www.stat.gov.pl.
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negocjować stosunki pomiędzy pracą a kapitałem. Przyjrzyj-
my się tym trzem zjawiskom.

1) Kodeks pracy, pomimo nowelizacji, był wciąż ością 
w gardle krajowych, jak i zagranicznych kapitalistów. Zgod-
nie z ich zapatrywaniami prawo pracy jest zbyt sztywne. 
Kodeks zawiera wyraźne ograniczenia godzin pacy, które 
mogą być narzucone i w równie wyraźny sposób określa okre-
sy przerywania pracy. Oczywiście dotyczy to całej Europy, 
ponieważ, wbrew swoim usilnym staraniom, kapitaliści dzia-
łający na jej obszarze nie zdołali uzyskać wolności, jaką cieszą 
się korporacje w Stanach Zjednoczonych. Umożliwia im ona 
manipulowanie rozkładem godzin pracy tak, by zazębiał się 
z ich potrzebami, lub zwalnianie robotników wedle własnej 
woli z dowolnego powodu, jak np. zbyt wolne wykonywanie 
pracy. Kapitalistyczna odpowiedź zorientowana była jednak 
na likwidację zatrudnienia podlegającego obostrzeniom i na 
zwiększenie liczby niepewnych form zatrudnienia, co zwięk-
sza ich elastyczność pod względem narzucenia pracy. Ponad-
to w następstwie kryzysu gospodarczego z lat 2006–8, przy 
sporym przyzwoleniu związków wprowadzono tak zwany 
pakiet antykryzysowy, co wiązało się również ze zmianami 
w kodeksie pracy. Dzięki temu przedsiębiorcy uzyskali jesz-
cze większe możliwości zmian i kontroli warunków umów 
o pracę, jak też ilości narzucanej pracy49. Tym samym w Pol-
sce liczba niestabilnych, sprekaryzowanych form zatrudnie-
nia, np. tymczasowego, na umowy cywilnoprawne z ograni-
czonymi świadczeniami albo z ich brakiem, dotyczyła ponad 
25 proc. ogółu zatrudnionych50. Usprawniona kontrola bez 

49 P. Gajewski, Labour…, op.cit.
50 P. Arak, P. Lewandowski, P. Zakowiecki, „Fikcja zatrudnienia  

w Polsce – propozycje wyjścia z impasu”, w: Instytut Badań Strukturalnych Poli-
cy Paper, nr 1, 2014, s. 4, www.ibs.org.pl.



40

Peter Bell, Harry Cleaver

wątpienia pomogła kapitalistom ograniczyć wpływ ówcze-
snego globalnego kryzysu na ich zyski. Koszty związane 
z większym podporządkowaniem własnego czasu, energii, 
wszelką psychologiczną niepewnością i stresem, które towa-
rzyszyły tym zmianom, ponieśli sami robotnicy. Konflikty 
i walki dotyczące czasu pracy, a więc dotyczące kapitalistycz-
nych wysiłków związanych z wyciskaniem jeszcze większej 
ilości wartości dodatkowej bezwzględnej w Polsce nie ustę-
powały i można się spodziewać, że w przypadku przyszłych 
kryzysów odegrają ważną rolę.

2) Powyżej wspomniane „przyzwolenie” związkowe wiąże 
się z drugim wymiarem legalnej działalności związków. Z jed-
nej strony legalizacja związków i konfederacji związkowych, 
ich obecność w negocjacjach dotyczących form zatrudnie-
nia i kwestii społecznych jest miarą robotniczej siły. Z dru-
giej strony funkcjonują one podobnie do partii politycznych, 
które ograniczają działania swoich zwolenników do okre-
sowego udziału w wyborach, przekierowując w ten sposób 
energię z działań bardziej bezpośrednich. Obie formy organi-
zacyjne dostarczają środków do oswajania, a nawet ujarzmia-
nia walk klasy robotniczej. Środki te były wykorzystywane na 
szeroką skalę w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachod-
niej. Przykładowo, pomimo istnienia odmiennych rozwiązań 
w różnych krajach, precyzyjnie konstruowane układy zbio-
rowe pomiędzy przedsiębiorcami a związkami ograniczają 
legalne formy walk robotniczych do okresów ich negocjowa-
nia. Przez resztę czasu, w myśl układów, biurokracja związko-
wa zobowiązana jest pomagać szefostwu w narzucaniu zapi-
sów układów swoim członkom, nawet jeżeli szefowie robią 
wszystko, co mogą, aby nie realizować własnych zobowiązań 
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wynikających z umowy51. Nic dziwnego, że w 2016 r. laure-
atem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii zostali ekono-
miści opracowujący teorię „umowy”. Jak twierdził komitet 
przyznający nagrodę, „umowy pomagają nam we współpracy 
i zaufaniu”52. Pomimo reprezentowania niemal 20 proc. pol-
skiej siły roboczej, główne związki zawodowe zgodziły się na 
nowelizację kodeksu pracy i inne zmiany polityki społecznej, 
które ułatwiły narzucanie pracy i utrudniły stawianie oporu 
przez robotników.

3) Tym, co najbardziej uderza nas w oficjalnej wykładni 
celów Komisji Trójstronnej (obecnie Rady Dialogu Społecz-
nego) i Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego (obec-
nie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego), jest otwarcie 
wyrażone upoważnienie ich do ograniczania konfliktu spo-
łecznego. W przypadku Trójstronnej Komisji podaje się do 
wiadomości, że została ona stworzona, „aby łagodzić kon-
flikt interesów pomiędzy pracownikami, pracodawcami 
i instytucjami publicznymi. Działalność komisji służy osią-
ganiu i utrzymywaniu spokoju społecznego”. Wojewódzkie 
Komisje Dialogu Społecznego mają służyć „rozwiązywaniu 
wielu lokalnych problemów w sytuacji występowania zagro-
żeń związanych z wystąpieniem możliwych konfliktów socjo-

-ekonomicznych w regionie”53. Akceptacja tych motywacji 
ze strony związków zawodowych przejawiała się nie tylko 
w ciągłym uczestnictwie w pracach Komisji/Rady, lecz także 
w wyrażanych opiniach o skuteczności takiej organizacji. 
W jednym ze sprawozdań NSZZ Solidarność uznała, że tylko 

51 M. Glaberman, Punching Out, Detroit 1952; tenże, Union Committe-
emen and Wildcat Strikes, Detroit 1955. 

52 T. Ellingsen i in., The Prize in Economic Theory 2016. Contract Theory, 
2016, www.nobelprize.org.

53 Ministry of Labor and Social Policy, Tripartite Commisiom for Social and 
Economic Affairs, www.upan1.un.org.
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grupy robocze Trójstronnej Komisji były przydatne. Przy-
datne do czego? Do „rozładowywania napięć w poszczegól-
nych branżach przemysłu”54. Zasadniczo związki zawodowe, 
których przedstawiciele uczestniczą w owych formach, są nie 
tylko zobowiązane do „przekazywania uzgodnionych regu-
lacji [swoim] członkom (…), lecz również do zapewnienia 
wsparcia z ich strony”55. Taka struktura przypomina kana-
lizowanie związków zawodowych jako wyżej wspomnianych 
gwarantów układów zbiorowych. Co najmniej jedna ana-
liza rzeczywistego funkcjonowania Komisji/Rady, jej roli 
w stworzeniu pakietu antykryzysowego, sugeruje, że ponie-
waż przepisy tworzące Trójstronną Komisję nie zmuszały 
rządu do realizowania jej zaleceń, „dialog społeczny” zor-
ganizowany przez te instytucje jest iluzją ukrywającą obecny 
monopol rządu na podejmowanie decyzji56. Co znamienne, 
związki biorące udział w strukturach dialogu społecznego 
(Solidarność, OPZZ, FZZ) nigdy nie były reprezentatywne 
dla wszystkich robotników, lecz w pierwszej kolejności tych 
zatrudnionych w sektorze publicznym. Wobec tego w Komi-
sji, jak i w Radzie, były i są reprezentowane głównie intere-
sy pracowników służby zdrowia, edukacji czy przemysłu 
wydobywczego.

54 J. Czarzasty, Capacity building for social dialogue in Poland, 2006, s. 16, 
www.eurofound.europa.eu.

55 P. Sula, „Role of social dialogue institution in the time of crisis. The 
case of Poland”, w: Research Papers of Wroclaw University of Economics, nr 136, 
2010, s. 211.

56 Ibid., s. 218. 
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Spójrzmy wreszcie na trzecie stadium, czyli T’ – P’

W ramach naszego tekstu analizujemy różne, rozpoznane 
przez Marksa i Engelsa, możliwe klęski poniesione przez 
kapitalistów na polu zbytu ich towarów i te siły, które wywo-
łują tendencję do urzeczywistnienia potencjalnej klęski. 
W XIX w. istniało wiele takich możliwości i sił, w XXI w. wciąż 
jest ich niemało. Zadajemy sobie pytanie, jak bardzo i które 
z wielu możliwych przyczyn klęsk zbytu podczas ostatnich 
lat wywołały kryzys polskiego kapitalizmu? W tym miejscu 
pragniemy odróżnić stałe problemy, takie jak ograniczo-
ny popyt konsumpcyjny związany z niskim poziomem płac 
i innych form dochodów klasy robotniczej spowodowany 
kapitalistycznymi wysiłkami na rzecz maksymalizacji zysku, 
od tych problemów, których wymiary nasiliły się podczas, lub 
w następstwie, globalnego kryzysu z końca pierwszej dekady 
XXI w. 

Wedle wszelkich sprawozdań polskim kapitalistom udało 
się lepiej obronić przed kryzysem niż kapitalistom z większo-
ści obszaru Europy, utrzymując wzrost produkcji i zatrud-
nienia. Pomimo krótkiego spowolnienia w latach 2012–4, 
PKB od 2008 r. rósł średnio w tempie 3,25 proc., osiągając 
w 2015 r. wysokość 3,9 proc.57. Oczywiście nasuwa się pyta-
nie, „na jakich rynkach” odbywa się sprzedaż? Zasadniczą 
odpowiedzią są: 1) inwestycje krajowe i rynki konsumpcyjne, 
których wzrost zrównoważył spadający popyt zagraniczny 
wynikający z większego kryzysu gospodarczego w Europie; 
2) polityka pieniężna, która zrównoważyła finansową nie-
równowagę w UE i pozwoliła na dalsze rozszerzenie kredytu, 

57 IMF, Republic of Poland: Arrangement under the Flexible Credit Line and 
Cancellation of the Current Arrangement – Press Release; Staff Report; and Statement 
by the Executive Director for the Republic of Poland, 2017, www.imf.org. 
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który wspomagał wzmocnienie popytu inwestycyjnego 
i konsumpcyjnego. 

Popyt inwestycyjny rósł ze względu na sprzyjającą politykę 
pieniężną, rozszerzenie kredytu, napływ funduszy z UE, MFW 
oraz prywatnych inwestycji. Popyt wewnętrzny rósł ze wzglę-
du na wzrost zadłużenia (nawet jeśli spora jego część dotyczy-
ła nisko opłacanych robotników posiadających tymczasowe 
zatrudnienie z niskimi świadczeniami lub bez nich), zwięk-
szenie transferów rządowych i programów pomocowych 
(takich jak „Rodzina 500 Plus” i „Mieszkanie dla Młodych”) 
i wzrost płacy minimalnej58 (ze względu na deflację średnie 
płace realne i realna konsumpcja uległy nawet szybszemu 
wzrostowi). Pomimo że w przypadku rozszerzenia możliwo-
ści pełnoetatowego zatrudnienia za wyższe płace klasa robot-
nicza mogłaby zyskać więcej, to i tak nastąpiła wystarczająca 
poprawa całkowitego dochodu umożliwiająca utrzymanie 
popytu konsumpcyjnego, czyli rynku na T(Śu)’. 

Pod względem polityki pieniężnej polski rząd ze wspar-
ciem UE i MFW podjął kroki odgradzające polskie rynki finan-
sowe od niestabilności panującej w przypadku reszty Europy. 
Na gruncie krajowym obniżył on inflację, a następnie zwal-
czał deflację, narzucił zwiększony dozór nad bankami, upłyn-
nił złotego, zastosował antycykliczną stymulacyjną politykę 
pieniężną w odpowiedzi na spadek eksportu spowodowa-
ny kryzysem jego partnerów handlowych i rozpoczął cięcie 
wydatków, aby ograniczyć dług publiczny wraz z równo-
czesnym podjęciem kroków na rzecz zwiększenia wpływów 

58 IMF, „Cross-Country Report on Minimum Wages: Selected Issues”, 
w: IMF Country Report, nr 16/151, 2016, www.imf.org; K. Kuniewicz, Program 
Mieszkanie dla Młodych oddziałuje na ceny i sprzedaż mieszkań, 2015, www.reas.pl.
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podatkowych59. Działał również jako pożyczkodawca ostat-
niej instancji dla banków, np. w 2015 r. ratując SK Bank60.  

Dzięki członkostwu w UE do kraju napłynęły znaczne 
sumy kapitału. Przykładowo w 2014 r. Unia przekazała Polsce 
17,436 mld euro, podczas gdy polski udział w budżecie unij-
nym wynosił jedynie 3,526 mld euro. Przypływ 13,9 mld euro 
netto sprawił, że Polska w stosunku do innych krajów uzy-
skała najwięcej z budżetu UE. Względem polskiego dochodu 
narodowego sumy te nie są duże, lecz ich efekt netto ograni-
czył rozpowszechnienie negatywnych konsekwencji kryzysu 
w całej Unii i poza nią. Wpływy z pięciu unijnych funduszy, np. 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu 
Spójności, sfinansowały 125 projektów. Ich skala, od rozwo-
ju infrastruktury po atrakcje turystyczne, zorientowany jest 
na tzw. gorzej rozwinięte obszary, np. województwa wschod-
nie. Druga pod względem wielkości część projektów wiąże się 
z „rozwojem wsi”, czyli dotacje dla rolników i modernizacja, 
innymi słowy wspieranie masowej emigracji ze wsi i rozwój 
kapitalistycznego agrobiznesu. Co więcej, ze względu na to, 
że polscy politycy stopniowo realizują kryteria umożliwiające 
wstąpienie do strefy euro, nastąpił wzrost dochodu z prywat-
nych inwestycji korporacji międzynarodowych. 

Wsparcie z MFW w znaczniej mierze przybrało formę sze-
regu pożyczek (w latach 2009, 2010, 2011, 2013, 2015) udzie-
lonych na zasadach nowej elastycznej linii kredytowej stwo-
rzonej w odpowiedzi na międzynarodowy kryzys finansowy, 
która służy głównie jako finansowe koło ratunkowe. Pomi-
mo że MFW zachwala pożyczki z elastycznej linii kredytowej 

59 IMF, Press release: IMF Executive Board Approves US$20.58 Billion Arran-
gement for Poland Under the Flexible Credit Line, 2009, www.imf.org.

60 NBP, Raport o stabilności systemu finansowego, luty 2016, s. 54–55, 
www.nbp.pl. 
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jako wolne od klauzul warunkowych, dzięki którym zmuszał 
rządy do polityki przerzucania kosztów kryzysu na robotni-
ków, to o pożyczki te można się ubiegać i są udzielane jedynie, 
jeśli wnioskujące o nie rządy spełniają „kwalifikacje”, czyli już 
zarządzają stosunkami klasowymi, stosując metody zalecone 
przez MFW. Polski rząd zakwalifikował się pięć razy, potwier-
dzając, że MFW akceptuje jego metody zarządzania.

Wśród decydentów największe obawy dotyczące poten-
cjalnego kryzysu w Polsce wynikają z ciągłego braku poli-
tycznej i ekonomicznej stabilności w UE i na jej wschodnich 
granicach, np. konflikt na Ukrainie i recesja w Rosji, obec-
na niepewność związana z Brexitem i administracją Trumpa 
w USA. Ponieważ polska polityka nigdy dotąd nie była bar-
dziej związana z UE, włącznie z dążeniem do wypełnienia 
wymaganych kryteriów przygotowawczych umożliwiają-
cych porzucenie złotego i dołączenie do strefy euro, nie nale-
ży się spodziewać, żeby w przyszłości doszło do historycz-
nego sukcesu związanego z uniknięciem cyrkulacji kryzysu. 
Prognozowane problemy wynikające z kryzysu są więc takie 
same jak te dotykające europejskich partnerów Polski: finan-
sowa niestabilność, stagnacja przemysłu i handlu61. W kate-
goriach klasowych, którymi rzadko posługują się decydenci, 
potencjał wystąpienia kryzysu w Polsce jest blisko związa-
ny z szansami na wybuch walk klasowych w innych miej-
scach Europy i ich przepływem do Polski, jak w przypadku 
cyrkulacji walk z Grecji do Hiszpanii i Portugalii. Zgodnie 
z V częścią naszego opracowania, Marks i Engels podkreślili, 
w jaki sposób kryzys i walka klas mogą cyrkulować w ramach 
i pomiędzy ruchami okrężnymi kapitału. Nie tylko analizo-
wali, lecz także uczestniczyli w tym zjawisku. Największym 

61 IMF, Poland: Staff …, op.cit.; IMF, IMF Executive Board Concludes Artic-
le IV Consultation with the Republic of Poland, 2016, www.imf.org; OECD, OECD 
Economic Surveys: Poland, 2016, www.oecd.org.
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potencjałem zagrażającym polskiemu kapitalizmowi i ogól-
niej ruchom okrężnym kapitału w Europie byłaby fala oporu 
i żądań na rzecz alternatywy zbliżona do tych, które oczyściły 
Europę w 1848 i 1968 r. Jak zwykle spodziewamy się zmia-
ny form walki i idei na rzecz alternatywy, łącznie ze zmia-
ną składu klasowego62. Mając jednak na uwadze doświad-
czenia ostatnich dwudziestu lat, taka fala jest możliwa do 
wyobrażenia. 

Zbiera się ona od długiego czasu. Z perspektywy polskie-
go kapitału na horyzoncie pojawiły się pierwsze czarne chmu-
ry. Demonstracje przeciwko MFW/BŚ w Berlinie w 1988 r. 
i pierwszy antyszczyt przeciwko G7 w Paryżu w 1989 r. miały 

62 Pojęcie stworzone i rozwijane w latach 50. i 60. XX w. przez włoski 
nurt teorii marksistowskiej operaismo. Operaiści za jego pomocą analizo-
wali bieżące stosunki klasowe i wynikające z nich możliwości politycznej 
interwencji. Pojęcie składu klasowego zakłada, że formy produkcji społecz-
nej wpływają na formy walki klas i perspektywy tworzenia niekapitalistycz-
nych stosunków społecznych. Skład klasowy dzieli się na skład techniczny  
i polityczny, które z grubsza odpowiadają marksowskiemu rozróżnieniu na 

„klasę w sobie” i „klasę dla siebie”. W ramy technicznego składu klasowego 
zalicza się maszyny, kwalifikacje robotników, organizację procesu produkcji, 
praktyki dyscyplinowania w zakładzie pracy itp. wszelkie aspekty dotyczące 
miejsca i czasu pracy. Techniczny skład określa, w jaki sposób kapitał skupia 
razem siłę roboczą w ramach procesu produkcji towarowej (np. podział na 
pracę fizyczną i umysłową, zastosowanie wyspecjalizowanych maszyn) oraz 
reprodukcji siły roboczej (np. społeczność, w której żyją robotnicy, struktura 
rodziny). Polityczny skład klasowy odnosi się natomiast do taktyk bądź prak-
tyk stosowanych przez robotników podczas walk przeciwko pracy: absencja, 
różne formy strajków, pomoc wzajemna, marsze, demonstracje itd. Robotni-
cy używają swojej kolektywnej siły jako punktu wyjścia dla samoorganizacji, 
a środki produkcji wykorzystują jako środki walki. Moment użycia terminu 

„polityczny skład klasowy” nie jest do końca sprecyzowany. Według jednej 
opcji można go stosować, od kiedy robotnicy danego przedsiębiorstwa lub 
sektora organizują swoją walkę przełamując ograniczenia produkcji. Według 
innej za warunek niezbędny dla zaistnienia „politycznego składu klasowe-
go” uważa się falę walk w kluczowych sektorach gospodarki kapitalistycznej, 
które toczy zjednoczony ruch klasowy, np. w latach 60. i 70. we Włoszech 
oś ruchu klasowego stanowiły głównie walki w fabrykach samochodowych 
(przyp. tłum.).



48

Peter Bell, Harry Cleaver

miejsce, kiedy Polska uzyskiwała niepodległość od radziec-
kiej dominacji. W 1990 r. jeden z nas uczestniczył w maso-
wym spotkaniu młodych działaczy z całej Europy odbywa-
jącym się w Wenecji nazwanym Europa Przeciwko Szefom, 
które było kolejnym antyszczytem G7 odbywającym się 
w tym mieście. W następstwie zorganizowanych przez Zapa-
tystów kontynentalnych i ponadkontynentalnych spotkań, 
w 1996 r. zawiązało się People’s Global Action i ruszyło prze-
ciwko Światowej Organizacji Handlu w Genewie. Następnie 
doszło do szeregu masowych działań, poczynając od Carni-
val Against Capital 18 czerwca 1999 r. (J18) organizowanego 
w dziesiątkach miast całej Europy, tak bardzo wysuniętych na 
wschód jak Mińsk czy Praga, i Battle of Seattle 30 listopada 
(N30). Hasło z J18, „nasz opór jest ponadnarodowy jak kapi-
tał”, nie miało charakteru antyglobalistycznego, jak czasami 
określano ruch, lecz alterglobalistyczny, zorientowany na 
tworzenie niekapitalistycznej globalnej społeczności. Przez 
kilka lat ruch alterglobalistyczny organizował demonstracje 
przeciwko spotkaniom kapitalistycznych ponadnarodowych 
ciał koordynacyjnych, szczególnie MFW, BŚ i G7/8, włącznie 
z antykapitalistycznymi demonstracjami we wrześniu 2000 r. 
w Pradze, w których uczestniczyło 15 tys. osób ze wschodniej 
i zachodniej Europy. Szczytowym punktem tych zmagań były 
ponad 100-tysięczne demonstracje przeciwko G8 w Genui, 
we Włoszech w 2001 r. Dwa czynniki sprawiły jednak, że 
szczyt ten stał się również początkiem końca tego rodzaju 
ponadnarodowych protestów. Pierwszym z nich były brutal-
ne policyjne represje wobec demonstrantów, które wywołały 
dwa dni krwawej konfrontacji i zabójstwo jednego z prote-
stujących. Drugim była świadomość, że choć lata protestów 
zbudowały międzynarodowe sieci solidarności i współpracy, 
to nie zmieniły one neoliberalnej polityki narzucanej świato-
wej klasie robotniczej.
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Mimo że po 2001 r. dochodziło do pojedynczych prote-
stów skupiających działaczy z wielu krajów, to taktyki kapi-
tału i robotnicze reakcje uległy zmianie. Rozległy kryzys 
finansowy z lat 2007–9, późniejszy ogólny kryzys w obrębie 
ruchu okrężnego kapitału, szczególnie w wielu państwach 
OECD i wynikający z tego kryzys zadłużenia w Grecji, Hisz-
panii i Portugalii umożliwił kapitałowi narzucenie na obsza-
rze globalnej Północy tych samych neoliberalnych metod 
cięć, które zastosował przeciwko robotnikom na globalnym 
Południu podczas międzynarodowego kryzysu zadłużenia 
w latach 80. i 90. XX w. Zróżnicowany poziom narzucenia 
owych rozwiązań umożliwił kapitalistom rozbijanie i, jak 
dotąd, osłabienie rozwoju ponadnarodowego oporu. Pod-
czas gdy robotnicy w takich miejscach jak Grecja bronili się 
na ulicach i przy urnach (wybierając partię SYRIZA), w innych 
częściach świata mniej drastyczne metody i antygrecka pro-
paganda zwykle odnosiły sukces w odciąganiu robotników od 
walki, która mogłaby wzmocnić tych z pierwszej linii frontu. 
Poza taktyką „dziel i rządź” stosowano strategię wykorzysty-
wania fal uchodźców wojennych ze Środkowego Wschodu, 
którymi szczuto lokalnych robotników. To strategia, która 
przypomina wysiłki mające na celu po 1989 r. przeciwstawić 
wschodnioeuropejskich robotników tym z Europy Zachod-
niej. Podczas gdy wielokrotne wybuchy walki zakłócają aku-
mulację kapitału, to „prawdziwa fala” nie nadejdzie, dopó-
ki ponadnarodowy antykapitalistyczny ruch nie odkryje 
nowych i bardziej efektywnych metod odpowiedzi na obec-
ne ataki kapitalistyczne. 

Harry Cleaver i Peter Bell
Austin i Nowy Jork
Październik 2016
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Debata na temat źródeł obecnego kryzysu kapitalistyczne-
go wywołała brzemienne w skutkach rozbieżności dotyczą-
ce rangi stworzonej przez Marksa teorii kryzysu i głównych 
kategorii zastosowanych w jego analizach. 

Za pomocą przeglądu najważniejszych tekstów Mark-
sa i Engelsa na temat kryzysu, począwszy od wczesnych lat 
40., a skończywszy na latach 60. XIX w. (cz. II), szczegółowo 
przedstawiamy i interpretujemy ich teorię akumulacji kapi-
talistycznej oraz związanych z nią kryzysów (cz. III–VIII). 
Naszym głównym celem jest ukazanie po pierwsze, jak te 
teoretyczne pisma wyrosły i splatały się z toczonymi przez 
nich politycznymi bojami, a po drugie, jak ostatecznie doszli 
do sformułowania swoich teorii kryzysu w kategoriach kon-
fliktu klasowego. Nasze systematyczne przedstawienie owych 
teorii umożliwia nową interpretację i ujawnia, na jakich zasa-
dach taka interpretacja jest zarówno wewnętrznie spójna 
i semantycznie zrozumiała.  

Nasze analizy różnią się od obecnie rywalizujących ze 
sobą szkół teorii kryzysu, ze względu na pojmowanie Mark-
sowskich teorii akumulacji i kryzysu jako socjo-politycznych 
teorii rozwoju stosunków społecznych społeczeństwa kapita-
listycznego. W ramach naszej interpretacji kategorie takie jak 
wartość, wartość dodatkowa, kapitał stały i zmienny, orga-
niczny skład kapitału itd. są kategoriami klasowych stosun-
ków walki. Rozwój kapitalizmu jest rozwojem stosunku kla-
sowego, a nie po prostu rozwojem kapitalistów.
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To, co zwykło się określać mianem „praw ruchu” lub 
„obiektywnym historycznym kierunkiem” tego rozwoju, 
w naszym ujęciu jest nieprzewidzianym rezultatem konflik-
tu pomiędzy dwoma antagonistycznymi podmiotami klaso-
wymi. Jak w przypadku fizyki, gdzie dwa wektory sił tworzą 
siłę wypadkową, której kierunek i wielkość różni się od nich 
samych, podobnie w przypadku walki klas, definiującej roz-
wój kapitalistyczny, „prawa” akumulacji bądź kryzysu są nie-
przewidzianymi wynikami konfrontacji.

Zaczynając od wyjaśnienia podstawowych koncepcji 
Marksa dotyczących wartości, proponujemy reinterpretację 
i syntezę takich tradycyjnych założeń „teorii kryzysu” jak: 
zniżkowa tendencja stopy zysku, podkonsumpcja, niepro-
porcjonalność i „sprzeczność pomiędzy siłami wytwórczymi 
a stosunkami produkcji”.

Główna idea przyświecająca naszej interpretacji teorii 
Marksa polega na ujęciu akumulacji jako rozszerzonej repro-
dukcji konstrukcji kapitalistycznej kontroli, która zawsze 
jest wątła i której istnieniu ustawicznie zagraża walka klasy 
robotniczej. Kryzys stanowi zatem, najprościej rzecz ujmu-
jąc, załamanie tej konstrukcji i pozytywny rezultat rozwoju 
klasy robotniczej jako podmiotu. Zgonie z takim podejściem 
rewolucję należy rozumieć jako kryzys „wywołany przez klasę 
robotniczą”, na który kapitał nie jest zdolny znaleźć właści-
wej odpowiedzi.   

Nie sposób zaprzeczyć, że w złożonym schemacie akumu-
lacji bierze udział szereg czynników, które są jedynie pośred-
nio związane z walkami robotniczymi. Sporą ich część oma-
wiamy poniżej. Jednocześnie dostrzegamy, że walki toczą 
się w konkretnych warunkach, na danym szczeblu kapita-
listycznego rozwoju i w ramach określonego składu klaso-
wego, co określa kierunek oraz ich wynik. Uważamy jednak, 
że z perspektywy klasy robotniczej każdy czynnik związany 
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z kryzysem musi zostać oszacowany ze względu na potencjał 
rozwoju siły zdolnej obalić system. Twierdzimy, że pisma 
Marksa i Engelsa powinny być interpretowana w kontekście 
toczonych przez nas walk.     

Takie „polityczne odczytanie” teorii kryzysu wystrzega się 
rozumienia pism Marksa jako filozofii, ekonomii politycznej 
bądź po prostu jako krytyki. Postulujemy czytanie ich z per-
spektywy klasy robotniczej i traktowanie jako strategicznej 
broni w walce klas1.

Istniejące interpretacje Marksowskiej teorii kryzysu uwa-
żamy za niezadowalające z kilku względów: (1) są teoriami 
rozwoju kapitału i kapitalistów, lecz nie stosunku klasowego; 
(2) skupiają się na kluczowej roli kapitalistycznej konkurencji, 
która jest definiowana jako stosunek pomiędzy jednostkami 
kapitału, w oderwaniu od stosunku klasowego; (3) są teoria-
mi, które zrywają jedność sfer produkcji i cyrkulacji, podkre-
ślając rolę tej pierwszej (spadająca stopa zysku/wzrastający 
organiczny skład kapitału) bądź drugiej (podkonsumpcja czy 
neoricardianizm); (4) przypisują dominującą rolę tzw. siłom 
wytwórczym, najczęściej rozumianym po prostu jako tech-
nologia; (5) są teoriami, które fetyszyzują kategorie Mark-
sa, włączając w to teorię kryzysu, tak że staje się ona teorią 
zachowań inwestycyjnych lub mechanicznego załamania; 
(6) niszczą spójność Marksowskiej teorii kryzysu, wskazując 
na istnienie wielu różnych nurtów bądź oddzielnych teorii2. 
Nie skupiamy się tutaj na ocenie innych interpretacji. Nasze 
odczytanie pism Marksa i Engelsa jest w dużej mierze analizą 
pomijającą konkretne odniesienie czasowe, choć momenta-
mi nawiązuje do okresów, w których zostały napisane.

1 H. Cleaver, Polityczne czytanie Kapitału, Poznań 2011.
2 P.F. Bell, Marxist Theory, Class Struggle and the Crisis of Capitalism, 

w: J. Schwartz red., The Subtle Anatomy of Capitalism, Santa Monica, 1977.
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Sądzimy, iż podstawowa rama analityczna opracowa-
na przez Marksa i Engelsa jest wciąż właściwa i celnie opi-
suje szereg podstawowych cech współczesnego społeczeń-
stwa kapitalistycznego. Recz jasna od czasu, kiedy pisali oni 
swoje teksty, nastąpiły poważne zmiany. Kapitał rozszerzył 
swoją kontrolę poza fabrykę, a w obręb swoich cykli repro-
dukcji włączył instytucje społeczne i kulturalne (to, co zwy-
kło się określać mianem „fabryki społecznej”3). Konkret-
ne analizy współczesnego społeczeństwa kapitalistycznego 
wiązałyby się z nowym opracowaniem teorii Marksa. Choć 
podejmowaliśmy takie wysiłki4, w niniejszej pracy unikamy 
pokusy „aktualizowania” pism, dążąc do oparcia naszego 

3 Podstawowe założenia teoretyczne terminu fabryka społeczna zostały 
wyłożone przez Mario Trontiego w artykule zatytułowanym „La fabbrica e 
la società”, przekład polski tenże Fabryka i społeczeństwo, www.praktykate-
oretyczna.pl. Tronti zdefiniował w nim poziom rozwoju kapitału, kiedy do 
podtrzymania akumulacji jest on zmuszony podporządkować sobie wszelkie 
stosunki społeczne, zwiększając wydajność pracy, zwiększając pracę dodat-
kową i zmniejszając wartość siły roboczej. Podporządkowanie to charaktery-
zuje się rozszerzeniem kapitalistycznej kontroli poza ramy samej fabryki, co 
prowadzi do przekształcenia całego społeczeństwa w jedną fabrykę społecz-
ną, gdzie wszelkie rodzaje ludzkich działań służą rozszerzonej reprodukcji 
systemu. Wówczas kapitał organizuje „czas wolny” robotników, tak aby ich 
aktywność służyła pomnażaniu wartości. Według Trontiego na najwyższym 
poziomie kapitalistycznego rozwoju całe społeczeństwo zmuszone jest do 
wykonywania pracy na rzecz fabryki, czyli na rzecz kapitału. Termin fabry-
ka społeczna zakłada, że techniki i praktyki władzy umiejscowione w fabry-
ce równocześnie wpływają na życie poza fabryką i odwrotnie. Wytwarzanie 
wartości, jak również opór względem wytwarzania wartości nie występują 
jedynie w ramach procesu produkcji i nie dotyczą jedynie robotników najem-
nych. Oznacza to zakwestionowanie interpretacji politycznego i organizacyj-
nego modelu fabryki, skoncentrowanej jedynie na miejscu pracy i na pracy 
najemnej. Termin fabryka społeczna stosowany do periodyzacji historycznej 
zakłada, że wraz z upływem czasu wnętrze i zewnętrze fabryki zaczynają się 
ze sobą łączyć, przez co kontrola kapitalistyczna występuje w obu tych sfe-
rach (przyp. tłum.).

4 H. Cleaver, op. cit.; tenże, Rupturing the Dialectic: The Struggle against 
Work, Money and Financialization, Chico, Oakland, Edinburgh, Baltimore 
2017.
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rozumienia oryginalnych analiz wprost na podstawie owych 
pism. To jedno z koniecznych, jednak wciąż niewystarczają-
cych posunięć.

W pierwszej kolejności przedstawiamy historyczny opis 
rozwoju analizy kryzysów autorstwa Marksa i Engelsa. Dzieli 
się on na dwa okresy: wczesny, od 1843 do 1856 r. i późny, od 
1857 do 1867 r. Następnie systematycznie przedstawiamy teo-
rię kryzysu, biorąc kolejno pod uwagę jej główne aspekty: teo-
rię akumulacji i kryzysu w ogóle (cz. III), możliwość wybuchu 
kryzysu (cz. IV), predyspozycję do kryzysu (cz. V), strategie 
równoważące (cz. VI), kryzysy jako rozwiązania problemów 
(cz. VII), kryzysy i rewolucję (cz. VIII).
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II. Studia nad problematyką kryzysów 
prowadzone przez Marksa i Engelsa 

w latach 1843–67

A. Wprowadzenie

Karol Marks i Fryderyk Engels byli ludźmi XIX w., podobnie 
jak ich teorie ekonomicznego i politycznego kryzysu. Żyli, 
walczyli i pisali w czasie 50 lat niemal regularnie powtarzają-
cych się kryzysów gospodarczych, naznaczonych przez kilka 
dotkliwych wstrząsów politycznych, w których brali udział 
jako walczący rewolucjoniści. Obaj oddani aktywnej, poli-
tycznej organizacji wzrastającego międzynarodowego pro-
letariatu, nie badali kryzysu gospodarczego jako akademic-
cy teoretycy, lecz jako bojownicy. Łącznie ze studiami nad 
okresowymi kryzysami akumulacji kapitalistycznej, działali 
na rzecz rozwoju i organizacji Związku Komunistów podczas 
Wiosny Ludów (1848) i I Międzynarodówki podczas Komuny 
Paryskiej (1870). Obie organizacje zmierzały do zjednocze-
nia proletariatu i obalenia kapitalizmu. Dążenie do odkry-
cia dynamiki kapitalistycznego wzrostu, jego praw czy regu-
larności związanych z kryzysem, było integralną częścią ich 
prób wytyczenia właściwej strategii klasy robotniczej.

Chociaż w pracach Marksa i Engelsa niemal bezustan-
nie powraca zainteresowanie kryzysem, to jednak badania 
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obu autorów poświęcone temu zagadnieniu skoncentrowały 
się w dwóch głównych okresach. Pierwszym były lata 40. XIX w., 
kiedy obaj odeszli od swoich studiów filozoficznych, krytyki 
Hegla czy młodoheglistów i zaangażowali się w badania eko-
nomii politycznej i w walkę polityczną. 

Wtedy kształtowały się podstawy ich podejścia do kapita-
listycznego rozwoju, stanowiące podłoże ich całej później-
szej pracy – pojmowanie kapitalizmu jako społeczeństwa 
klasowego, którego rozwój i ostateczny upadek jest zwią-
zany z walką klas toczoną przez proletariat. W tym okresie 
sformułowali podstawowe ramy postrzegania kryzysów i ich 
związku z walką klas, które z czasem były rozwijane, lecz nie 
uległy gruntownej modyfikacji. Przechodząc od badań do 
działalności politycznej, swoją teorię rozwinęli w opozycji 
do różnych nurtów ówczesnej myśli socjalistycznej. Więk-
szość ich ważniejszych pism z tamtych lat służyła zarówno 
nakreśleniu politycznej perspektywy, która mogłaby wpłynąć 
na kierunek organizacji robotniczej, jak również osiągnięciu 
pełniejszego rozwoju myślenia teoretycznego i historycznego. 
Drugi cel był wyraźnie podporządkowany temu pierwszemu. 
Okres pierwszy datuje się z grubsza na czas pomiędzy latami 
1843–5, kiedy Engels napisał Zarys krytyki ekonomii politycznej 
i zaczął pracę nad Położeniem klasy robotniczej w Anglii, Marks 
natomiast napisał Rękopisy filozoficzno-ekonomiczne z 1844 r., 
a 1852 r., kiedy oboje ukończyli swoje główne prace analizu-
jące siły zaangażowane we Wiosnę Ludów.

Okres drugi zaczyna się wraz z zawieszeniem działalno-
ści politycznej w latach 50. i 60., kiedy Marks zszedł ze sceny 
politycznej i powrócił do swoich studiów nad ekonomią poli-
tyczną. Wówczas wykonał ogrom pracy, która zawierała naj-
pełniejsze opracowanie teorii kapitalizmu i jego kryzysów.

Gdy porównujemy pisma z pierwszego okresu (lata 40.) 
z tymi z drugiego (1857–67), odkrywamy zarówno ciągłość, 
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jak i ważkie zmiany dotyczące teorii kryzysu. Najważniejsza 
ciągłość dotyczy skupienia uwagi na związku zachodzącym 
między kryzysem a walką klas. Najistotniejsza zmiana wyni-
ka natomiast z opracowania przez Marksa teorii wartości 
dodatkowej i akumulacji, która pozwoliła mu powiązać kry-
zys i walkę klas w sposób dotychczas niemożliwy.

W pierwszym okresie, mimo że Marks i Engels pod pew-
nymi względami przebadali zmiany walki klas w ramach 
cyklu wzrostu i kryzysu, to ich analizy poświęcone tym dwóm 
zjawiskom nie zostały ze sobą scalone. Poczynając od Zary-
su Engelsa i kończąc na „Przeglądzie” Marksa z 1850 r., ich 
analiza kryzysu była ograniczona do kwestii nadprodukcji. 
W pozbawionym planu sposobie funkcjonowania rynków 
kapitalistycznych dojrzeli oni tendencję produkcji do wybi-
jania się ponad popyt, co prowadzi do spadku cen i kryzysu. 
Jedynymi dodatkowymi aspektami owej analizy, które w tym 
czasie mogli rozwinąć, były konkurencja i spekulacja. Kon-
kurencja pomiędzy kapitalistycznymi firmami była na ogół 
ujmowana jako pierwszorzędna siła wzrastającej produkcji. 
Spekulacja handlowa i finansowa mogłaby osłabić ogniwa 
kapitalistycznej cyrkulacji i zaostrzyć kryzysy nadprodukcji, 
jak również wywołać kolejny kryzys wynikający z manipulacji 
pieniądzem, oczekiwań i reprezentowania wartości w formie 
papierowej.

Równolegle do tej analizy kryzysu, lecz w pewnym ode-
rwaniu od niej, następował rozwój analizy podmiotowo-
ści klasy robotniczej. Oboje zauważali, że klasa robotnicza, 
mimo że stworzona i zorganizowana przez kapitał, wal-
czyła przeciwko swojemu wyzyskowi i podporządkowa-
niu. W większości analiz z tego okresu walki te ujęto na bar-
dzo konkretnym poziomie historycznym. Engels w Zarysie, 
a następnie w Położeniu klasy robotniczej w Anglii przebadał, 
jak robotnicy skrzykują się, jak tworzą zrzeszenia i związki, 
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a także jak nieustannie stawiają opór. Marks w Rękopisach, 
a następnie w Nędzy filozofii zaczął zajmować się tymi walka-
mi na bardziej teoretycznym poziomie. W Rękopisach znaj-
dujemy analizę klasy robotniczej i jej roli jako żywej siły 
roboczej, jako żywego podmiotu w kapitalistycznym świecie 
zdominowanym przez pracę martwą i powtarzające się cykle. 
Ten temat będzie powracał w pracach Marksa, począwszy od 
analiz alienacji z 1844 r., a skończywszy na analizach poświę-
conych ogólnemu procesowi pracy klasy robotniczej zawar-
tych na kartach Kapitału. W przebiegu pisania Nędzy filozofii 
podmiot pracy stał się klasą dla siebie, samostanowiącym 
podmiotem istniejącym w znacznie bardziej rozwiniętym 
stadium.

Pomimo postępów w kwestii historii klasy robotniczej 
traktowanej jako podmiot, Marks i Engels wciąż omawia-
li wzrost walki klasy robotniczej, jako w większym stopniu 
wynikającej z kryzysu, a nie będącej jego przyczyną. W prze-
ważającej mierze akumulację i kryzys postrzegali oni jako 
znamiona kapitalistycznego rozwoju, które wytyczyły ramy 
i wpłynęły na intensywność i zakres walk klasy robotniczej. 
Zauważyli, że podczas okresów kryzysu, wraz ze spadkiem 
płac i narastaniem bezrobocia, następowało wzmożenie 
walki klas, gdyż robotnicy walczyli przeciwko pogorszeniu 
swojego losu. W większości komentarzy związek przyczyno-
wy przebiegał w jedną stronę – od schematu rozwoju kapitali-
stycznego do schematu walki robotniczej. Oczywiście istnia-
ły wyjątki. Przykładowo w Nędzy filozofii Marks twierdził, że 
walki płacowe mogą być źródłem kapitalistycznego rozwoju 
produkcji. W swoim „Przeglądzie” rozważał możliwy wpływ 
Wiosny Ludów na przyspieszenie kryzysu. Z reguły jednak 
mechanizmy kryzysu i nadprodukcji jawiły się raczej jako 

„wewnętrzne” dla kapitału i niezależne od działalności klasy 
robotniczej. Te wczesne prace stanowią spory arsenał dla 
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ortodoksyjnych marksistowskich teorii naturalnych „praw 
ruchu” kapitału rodzących się w łonie kapitału, na ogół jako 
wynik konkurencji.  

Nawet analiza sprzeczności pomiędzy „siłami wytwór-
czymi” i „formami stosunków między ludźmi” lub „nowo-
czesnymi warunkami produkcji”, która pojawia się w Ideolo-
gii niemieckiej, a powraca w Manifeście komunistycznym i innych 
pracach, odpowiada takiej interpretacji. Mimo że te pojęcia 
na kartach pism Marksa i Engelsa pozostają niejednoznaczne 
i niedookreślone, to w większości przypadków sprzeczność ta 
ukazuje się jako sprzeczność pomiędzy produkcją a rynkiem, 
co wywołuje nadprodukcję/kryzys, powstające na drodze 
załamania handlowego, a następnie przemysłowego.   

W drugim okresie, który obejmuje Zarys krytyki ekono-
mii politycznej i Kapitał, odnajdujemy zupełnie inną anali-
zę. Zastosowawszy pojęcia wartości i wartości dodatkowej 
Marks opracował teorię rozwoju kapitalistycznego i aku-
mulacji, zgodnie z którą klasa robotnicza nie znajduje się 
już dłużej poza kapitałem, lecz w znacznej mierze istnieje 
w jego obrębie. Począwszy od okresu akumulacji pierwot-
nej, kiedy klasa ta zostaje stworzona, przez okres przemysło-
wy, kiedy następuje zespolenie robotnika z maszyną, rozwój 
kapitalistyczny zawiera w sobie klasę robotniczą, jej walki i jej 
samodzielny rozwój. Opisując akumulację pierwotną, war-
tość dodatkową bezwzględną, wartość dodatkową względną 
i nowoczesny przemysł, Marks śledzi, w jaki sposób schemat 
rozwoju kapitału zawiera dialektykę walki klas. Jak wykaże-
my w częściach III–VIII, dotychczasowy rozdział między kry-
zysem a walką zostaje zniesiony, a ich połączenie pozwala na 
nowe teoretyczne ujęcie rozwoju społecznego i rewolucji.

Podczas gdy uprzednio nadprodukcja była jedyną i zaled-
wie z grubsza rozumianą teorią kryzysu, to w Zarysie i później-
szych pismach jest ona poddana wyczerpującej analizie, jak 



60

Peter Bell, Harry Cleaver

też przykłada się do niej znacznie mniejszą wagę w ramach 
całego korpusu teorii. Zauważymy, że tam, gdzie Marks bada 
możliwości wystąpienia nadprodukcji, w pierwszej kolejno-
ści kładzie nacisk na zagadnienia, które w największym stop-
niu wiążą się z walką klas: podkonsumpcję i walkę o płacę. 
Metodyczne opracowanie teorii akumulacji pozwala Mark-
sowi na zbadanie wielu nowych możliwości zaistnienia kapi-
talistycznego kryzysu, jak również szeregu nowych sił warun-
kujących ich wystąpienie.

W świetle ogromnego zaawansowania teoretycznego 
z lat późniejszych, wielu wcześniejszym pojęciom, które 
są wciąż stosowane przez Marksa, należy przypisać nowe 
znaczenie. Jednym z istotnych przykładów jest sprzeczność 
pomiędzy siłami wytwórczymi i formami stosunków mię-
dzy ludźmi czy tym, co Marks zaczął nazywać stosunkami 
produkcji. W momencie, gdy zakończyliśmy analizę Zarysu 
i Kapitału, nie przekładamy już dłużej terminu „siły wytwór-
cze” na coś tak nieokreślonego, jak „produkcja”, czy tak 
ograniczonego, jak „technologia”. Wręcz przeciwnie, razem 
z Marksem możemy uznać, że zasadniczą „siłą wytwórczą” 
jest żywa praca klasy robotniczej, wraz ze wszystkim, co roz-
winęła pod względem nauki, technologii, organizacji produk-
cji itd. Siły wytwórcze są kreatywną energią klasy robotniczej! 
Czy, jak Marks napisał w Zarysie to: „rozwój ludności, w któ-
rym skupia się rozwój wszystkich sił wytwórczych”1.      

Analogicznie „formy stosunków między ludźmi” czy „sto-
sunki produkcji”, które wcześniej pojawiały się w postaci nie-
dookreślonej formy rynku lub stosunków własnościowych 
(będących dla Marksa ogromnie szerokim pojęciem), teraz 
ujawniają się jako cała gama stosunków związanych z okręż-
ną reprodukcją kapitału. Fakt, że marksiści niezmiennie 

1 K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, Warszawa 1986, s. 485.
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interpretują „stosunki produkcji” w tak zawężony sposób, 
mimo że Marks wystawił nam taką analityczną ucztę, jest 
czymś kompletnie niezrozumiałym. Większość Kapitału to 
wykład o złożoności stosunków produkcji, w ramach których 
kapitał stara się skrępować klasę robotniczą.  

Z tej przyczyny, ilekroć czytamy na łamach Zarysu, jak 
i Kapitału analizy Marksa, o tym jak gwałtowny rozwój zdol-
ności produkcyjnych, napędzany walką klas i możliwy dzięki 
zaprzęgnięciu przez kapitał ludzkiej kreatywności, podważa 
podstawę kapitalistycznej kontroli, musimy sobie uświado-
mić, jak bogate stało się znaczenie naszej „sprzeczności”. Do 
tego całego złożonego procesu walki i rozwoju Marks odno-
si się, kiedy pisze, że: „rosnące niedostosowanie dotychcza-
sowych stosunków produkcji do produkcyjnego rozwoju 
społeczeństwa znajduje wyraz w ostrych sprzecznościach, 
kryzysach, konwulsjach”2. Jest to wyraźna wizja kryzysu nie-
rozerwalnie związanego z rozwojem antagonizmu klasowe-
go. Nic dziwnego, że kilka zdań później pada stwierdzenie, 
że: „wszelako te regularnie pojawiające się katastrofy prowa-
dzą do ich powtarzania się na coraz większa skalę, a w końcu 
do gwałtownego obalenia kapitału”3. Co jest czynnikiem 
gwałtownego obalenia? Ten sam czynnik, którego samodziel-
ny rozwój popada w powracającą sprzeczność z kapitałem 
i wcześniej wprowadzał go w kryzysy – klasa robotnicza uosa-
biająca wszelką żywą siłę oraz kreatywność rodzaju ludzkiego.

2 Ibid., s. 610.
3 Ibid., s. 611.
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B. Wczesne studia, lata 1843–50

Marks i Engels rozpoczęli szereg studiów poświęconych 
ekonomii politycznej i kryzysowi kapitalizmu jeszcze przed 
swoim spotkaniem, w okresie następującym po potężnym 
kryzysie z lat 1841–2, określanym mianem „najbardziej kata-
strofalnego załamania gospodarczego w XIX wieku”, któ-
rego obaj nie byli w stanie w żaden sposób zrozumieć ani 
zinterpretować. Ich studia trwały po przeprowadzce Mark-
sa do Paryża, która nastąpiła w następstwie decyzji rządu 
o zamknięciu redagowanej przez niego w Kolonii Gazety 
Reńskiej, a także po przeprowadzce Engelsa do Manchesteru 
spowodowanej podjęciem pracy w rodzinnym przedsiębior-
stwie bawełnianym. W Paryżu Marks zetknął się z różnymi 
nurtami francuskiej myśli socjalistycznej i komunistycz-
nej. W Manchesterze Engels znalazł się pośród angielskiej 
klasy robotniczej i w samym centrum rozwoju czartyzmu, 
wówczas głównego ruchu politycznego. Nic dziwnego, że 
z powodu tych odmiennych warunków studia nad ekonomią 
polityczną Marksa podlegały znacznie większemu wpływowi 
otaczających go debat filozoficznych. Równocześnie Engels, 
w zasadzie wolny od takich pokus, skłaniał się ku szczegó-
łowemu badaniu i dokładnej analizie rozwoju kapitalizmu 
przemysłowego, z którym miał bezpośrednio do czynienia. 
W rezultacie, podczas gdy Marks wciąż toczył walkę ze swo-
imi heglowskimi korzeniami i pisał Przyczynek do heglowskiej 
filozofii prawa (1843–4), Engels pisał Zarys krytyki ekonomii 
politycznej (1844), swój pierwszy tekst z ekonomii politycz-
nej, gdzie wyłożył twierdzenia na temat kryzysu, z czasem 
podzielane przez ich obu.

Po początkowym rozwinięciu na łamach Zarysu kryty-
ki niektórych ekonomicznych kategorii stosowanych przez 
klasyczną ekonomię polityczną (w tym własności prywatnej, 
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handlu, wartości, ceny, renty, pracy i kapitału), Engels sku-
pił się na zagadnieniach konkurencji (pomiędzy kapitalista-
mi, pomiędzy robotnikami i pomiędzy klasami), monopolu 
i kryzysów handlowych. Sformułował tym samym pewne 
(choć nie w całości) podstawowe zręby Marksowskiej teorii 
kryzysu:

1. Przyczyną kryzysów jest produkcja przewyższająca 
możliwości dostępnego rynku, co przeanalizowano w pro-
stych terminach podaży i popytu: „gdy popyt jest większy niż 
podaż, cena rośnie, i to stanowi poniekąd bodziec dla podaży. 
Kiedy ta zwiększona podaż pojawia się na rynku, ceny spada-
ją, a gdy podaż staje się większa niż popyt, spadek cen staje 
się tak znaczny, że to z kolei pobudza popyt. Tak się dzieje 
ciągle”4.

2. Przyczyną owej nadprodukcji jest to, że zamiast planu 
równoważenia produkcji i popytu występują jedynie despe-
rackie wysiłki kapitalistów na rzecz utrzymania przewagi 
nad robotnikami i innymi kapitalistami: „prawo konkuren-
cji polega na tym, że popyt i podaż stale się wzajemnie uzu-
pełniają i właśnie dlatego nigdy nie są sobie równe”5. „Walka 
kapitału z kapitałem, pracy z pracą, własności ziemskiej 
z własnością ziemską wpędza produkcję w stan gorączki”6. 

„Gdyby producenci jako tacy wiedzieli, ile potrzeba konsu-
mentom, gdyby produkcję organizowali i dzielili między 
siebie, to wahania konkurencji i jej skłonność do kryzysów 
byłyby niemożliwe”7. Poza tymi uwagami Engels nie wyjaśnił, 
dlaczego bez wystąpienia planu produkcja musi przewyższyć 
popyt.

4 F. Engels, „Zarys krytyki ekonomii politycznej”, w: MED, t. 1, s. 768.
5 Ibid.
6 Ibid., s. 771.
7 Ibid., s. 769.



64

Peter Bell, Harry Cleaver

3. Schemat ekspansji, nadprodukcji, kryzysu i uzdrowie-
nia jest powtarzalny. Kryzysy handlowe „powracają tak regu-
larnie jak komety i (...) nawiedzają nas teraz przeciętnie co 
jakieś pięć do siedmiu lat. Od osiemdziesięciu lat te kryzysy 
handlowe wybuchały tak regularnie jak dawniej zaraza”8.

4. W miarę rozwoju kapitalizmu kryzysy stają się coraz 
poważniejsze: „każdy następny kryzys musi być bardziej 
powszechny, a zatem ostrzejszy niż poprzedni”9.

5. Ostatecznie kryzys może wzmóc konflikt pomiędzy kla-
sami i w końcu prowadzić do rewolucji: „i wreszcie doprowa-
dzić do takiej rewolucji społecznej, jaka się szkolnej mądrości 
naszych ekonomistów nawet nie śni”10.

Engels widział w tym specyficzną sprzeczność kapita-
lizmu, do której wraz z Marksem wielokrotnie powracali 
w kolejnych latach: „w rozwoju produkcji musi nastąpić sta-
dium, kiedy istnieje taki nadmiar siły produkcyjnej, że szero-
kie rzesze narodu nie mają z czego żyć; że z powodu nadmia-
ru ludzie giną z głodu”11.

We wzroście wydajności widział on jednak także podstawy 
możliwego porządku społecznego, w którym wzrost bogac-
twa społecznego następuje równolegle ze skróceniem czasu 
pracy: „gdyby te nieograniczone siły wytwórcze wykorzysty-
wano świadomie i w interesie wszystkich, praca, którą musi 
wykonać ludzkość, spadłaby wkrótce do minimum”12.

W ten sposób przedstawił więc początki wizji społeczeń-
stwa postkapitalistycznego, która nie bazuje na ówcześnie 
rozpowszechnionej utopijnej spekulacji, lecz na analizie 

8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid., s. 771.
12 Ibid., s. 772.
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faktycznego schematu rozwoju kapitalizmu i związanych 
z nim możliwościach.

Dwa lata później podczas przemówienia wygłoszonego 
w Elberfeldzie w Niemczech, Engels wyjaśnił w jaki sposób 
wizja ta mogłaby stać się rzeczywistością poprzez elimino-
wanie sporej ilości nieprodukcyjnej pracy w handlu, speku-
lacji, kontroli przestępczości wynikającej z niesprawiedliwie 
dystrybuowanej własności i działań wojennych spowodowa-
nych konkurencją kapitalistyczną. Twierdził zatem, że sporą 
liczbę ludzi można by uwolnić od nieprodukcyjnych działań, 
a wzrost dostępu do pracy społecznie produkcyjnej spowo-
dowałby ograniczenie pracy wymaganej od każdej jednost-
ki: „przy sprawiedliwym podziale działalności społeczeń-
stwa (…) obecnie czas pracy poszczególnych ludzi zmniejszy 
się o połowę, chociażby przez zużytkowanie sił roboczych, 
które obecnie nie znajdują zastosowania albo stosowane są 
niekorzystnie”13.

Marks przeczytał Zarys Engelsa, który następnie w 1844 r. 
cytował jako istotny punkt odniesienia. Co ciekawe, kiedy 
wykonał na jego podstawie krótki dwustronicowy szkic, nie 
wspomniał o omówieniu problematyki kryzysu. W Rękopi-
sach filozofoczno-ekonomicznych z 1844 r. też nie zrobił nic ponad 
podanie odnośników, które zostały napisane latem, rok przed 
tym, jak spotkał Engelsa i zaczął z nim bliską współpracę. 
Marksa pochłaniała wówczas lektura klasycznych ekonomi-
stów (fizjokratów, Smitha, Ricarda, Saya itd.) i socjalistów 
(Saint Simona, Proudhona, Bauera, Stirnera itd.). W ten spo-
sób przekształcał swoje rozumienie problemów filozoficz-
nych, którymi wcześniej był zajęty i zaczynał kwestionować 
swoje wcześniejsze przekonania, przyjmując punkt widze-
nia walki klasy robotniczej. Dogłębne zrozumienie kryzysu 

13 F. Engels, „Dwa przemówienia w Elberfeldzie”, w: MED, t. 2, s. 641.



66

Peter Bell, Harry Cleaver

zostało ostatecznie uzyskane dzięki  jego analizie podstawo-
wych ram konceptualnych ekonomii politycznej i antagoni-
zmu międzyklasowego. W tym czasie napisał niemało artyku-
łów prasowych, głównie atakujących tych socjalistów, których 
idee i polityka, jak uważał, były błędne i niebezpieczne.

Pod koniec 1844 r. Marks i Engels rozpoczęli współpracę 
przy swoim projekcie ataku na młodoheglistów (Bauer, Stir-
ner i in.) w Świętej rodzinie. Engels kontynuował swoją własną 
pracę, po raz kolejny dokładnie badając obecny rozwój walki 
klas i akumulacji kapitału. Przystąpił do pracy nad Położeniem 
klasy robotniczej w Anglii (1845), książką, którą zadedykował 

„klasom robotniczym w Wielkiej Brytanii”.
Jej dwa rozdziały stanowiły rozwinięcie własnych analiz 

na temat kryzysu i walki klas. Tak jak dotychczas, skupił się 
na kryzysie jako nieodzownym rezultacie „niekontrolowanej 
produkcji” będącej częścią przemysłowej konkurencji i obsta-
wał przy „nieustannej” okresowości cyklu. Nadejście kryzy-
su powtórnie powiązał z problemem nadprodukcji bądź zala-
niem rynku, choć znowu nie udało mu się dokładnie objaśnić, 
dlaczego rynki miałyby ulec zalaniu. Domyślnie zakładał, że 
każdy rynek określonych dóbr ostatecznie ulega przesyceniu 
i w ten sposób narasta problem, dzieje się tak, gdyż kapita-
listyczny producent nie jest w stanie określić, kiedy do tego 
dojdzie. W swojej pracy wyszczególnił fazy kryzysu z większą 
systematycznością niż w Zarysie, a także nad wyraz wyczer-
pująco opisał proces, w którym spekulacja i kredyt działają 
zarówno stymulująco na produkcję, jak i na przyspieszenie 
zapaści.

Główna innowacja wprowadzona przez Engelsa doty-
czyła związku pomiędzy kryzysem a walką klas. Jaśniej 
sformułował, w jaki sposób utrzymywanie konkurencji 
pomiędzy robotnikami stanowi klucz do sprawowania kapi-
talistycznej kontroli i jak tworzenie „rezerwowej armii pracy” 
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wzmacnia linie podziałów stanowiące podstawę tej konku-
rencji. Stwierdził też, że gwałtowny rozrost rezerwowej armii 
pracy w czasie kryzysu osłabia nadal zatrudnionych robotni-
ków najemnych i obniża płace, a ponadto wpływa na narasta-
nie niepokojów społecznych. Ci, którzy tracili pracę: „pro-
sili jednak uniżenie, jak zwyczajni żebracy, lecz grożąc swą 
liczebnością, zachowaniem się i słowami. (…) Tu i ówdzie 
wybuchały odosobnione rozruchy (…) wśród robotników 
panowało okropne wrzenie, aż wreszcie doszło do wybuchu 
w powszechnym powstaniu okręgów fabrycznych”14.  

W rozdziale na temat „ruchów robotniczych” Engels prze-
śledził narastanie tych niepokojów i ich przekształcenie przez 
robotników w różne zrzeszenia i związki zawodowe, których 
walki rozwinęły się w prawdziwą wojnę domową pomiędzy 
klasami. W politycznej analizie owych walk robotniczych jego 
teoria kryzysu odegrała kluczową rolę. Z jednej strony mnie-
mał, że prawa podaży i popytu będą zawsze osłabiały związ-
ki: „rzecz oczywista, iż wszystkie te wysiłki nie mogą zmie-
nić prawa ekonomicznego, według którego wysokość płacy 
kształtuje się w zależności od stosunku popytu do podaży na 
rynku pracy. Toteż związki te są zgoła bezsilne wobec wszyst-
kich wielkich przyczyn oddziaływujących na ten stosunek”15.

Z drugiej jednak strony twierdził dobitnie, że walki nie 
były bynajmniej beznadziejne, a wręcz były absolutnie nie-
zbędne. Uniemożliwiły kapitalistom szybkie obniżenie płac, 
co w innym przypadku nastąpiłoby podczas spadku koniunk-
tury, a: „poza tym związki niewątpliwie doprowadzają czę-
sto do szybszej podwyżki płac po kryzysie, niżby się to dzia-
ło bez ich ingerencji”16. W ten sposób: „czynny (...) protest 
Anglika wywiera swój wpływ, utrzymuje chciwość burżuazji 

14 F. Engels, „Położenie klasy robotniczej w Anglii”, w: MED, t. 2, s. 372.
15 Ibid., s. 510.
16 Ibid., s. 511.
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w określonych granicach”17. Co więcej, te krótkotrwałe 
walki o płace obierają wyjątkowo ważny kierunek – wybie-
gają poza związki zawodowe, których ograniczenia ujaw-
niają się w trakcie ich trwania. Walki, pisał Engels, stanowią 

„szkołę wojenną” dla klasy robotniczej i nasilają się w kierun-
ku rewolucji: „strajki te to w istocie dopiero wstępne utarcz-
ki, niekiedy nawet – poważniejsze starcia; nie decydują one 
o niczym, są jednak najpewniejszym dowodem, że decydująca 
bitwa między proletariatem a burżuazją się zbliża. Są one dla 
robotników szkołą wojenną, w której przygotowują się oni do 
wielkiego nie dającego się już uniknąć boju”18.

Jako że kryzys powraca okresowo, powraca również 
i walka: „zastój w interesach i wynikająca stąd nędza wywo-
łały w Lyonie w roku 1834 powstanie (…) w roku 1842 – strajk 
powszechny w imię Karty Ludu, o podniesienie płacy”19. 

„Nadszedł kryzys 1842 roku. Agitacja stała się znów równie 
ożywiona jak w 1839”20.

Na podstawie powyższego modelu Engels przewidział nie 
tylko nadchodzący kryzys z 1847 r., który zaiste wystąpił, lecz 
również wznowienie walki, co też nastąpiło, jednak nie z takim 
powodzeniem, na jakie liczył. „Zbliżenie do socjalizmu musi 
bezwzględnie nastąpić, zwłaszcza gdy najbliższy kryzys, który 
po obecnym ożywieniu w przemyśle i handlu musi nastąpić 
najpóźniej w roku 1847, prawdopodobnie jednak nastąpi już 
w roku przyszłym (…) w połączeniu z nędzą będzie coraz bar-
dziej dyktował robotnikom społeczne środki zaradcze zamiast 
politycznych. Robotnicy przeforsują swą Kartę”21.

17 Ibid., s. 512.
18 Ibid., s. 518.
19 Ibid., s. 518–519.
20 Ibid., s. 524.
21 Ibid., s. 530.
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W ten sposób Engels nie tylko przedstawiał opis oraz teo-
rię kryzysu i walki klas. Nie tylko afirmował konieczność pro-
wadzenia walki. Swoje analizy wykorzystał bowiem jako pod-
stawę do jednoznacznego ataku na burżuazyjnych socjalistów 
z jego czasów (takich jak angielscy oweniści i francuscy uto-
piści). Jego poparcie dla strajków i walk płacowych oznacza-
ło poparcie dla czartystów, których otwarcie wspierał. Takie 
stanowisko wraz z Marksem utrzymywali w latach 40., kiedy 
to wspólnie stworzyli dzieła rozwijające własne poglądy: Ide-
ologię niemiecką (1844–5), Nędzę filozofii (1847) (wymierzoną 
w Proudhona) i Manifest komunistyczny (1848).   

Ich pierwsza wspólna praca, Święta rodzina, podobnie jak 
druga, Ideologia niemiecka, zasadniczo skupiała się na kryty-
ce młodoheglowskich socjalistów. Mimo że Ideologia niemiec-
ka prezentowała wyraźny postęp w rozwoju ich perspektywy, 
szczególnie pierwsza część poświęcona Feuerbachowi, gdzie 
wykładają swój pogląd na temat historii, to praktycznie nie 
wniosła ona nic do wykonanej już przez Engelsa pracy na 
temat kryzysu. Głównym zamierzeniem było przedstawienie 
ich zapatrywań na zasadniczą rolę konfliktu klasowego w roz-
woju społeczeństwa i odróżnienie walk klasowych w kapitali-
zmie od tych toczonych w innych społeczeństwach klasowych. 
Podstawę ich przekonań dotyczących historii stanowiło roz-
różnienie pomiędzy „siłami wytwórczymi”, których rozwój 
jest najpierw stymulowany, a następnie trzymany w ryzach 
przez „formy stosunków między ludźmi” bądź, jak powie-
dzieliby później, „stosunki produkcji”. Proces ten uważali za 
kluczowy dla upadku jednego porządku społecznego i przej-
ścia do następnego. W tym sensie ich praca przyczyniła się do 
rozwinięcia teorii kryzysu, przynajmniej jeśli chodzi o naczel-
ne siły podważające system kapitalistyczny: „wszystkie tedy 
dziejowe kolizje pochodzą, według naszego pojmowania, ze 
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sprzeczności pomiędzy siłami wytwórczymi a formą stosun-
ków między ludźmi”22.  

Szczegóły takiego ujęcia w Ideologii niemieckiej pozostają 
jednak mniej czytelne niż w pracach Engelsa, gdzie okreso-
wa sprzeczność pomiędzy siłami wytwórczymi (produkcją/
wydajnością) i formami stosunków między ludźmi (rynek) 
została zdefiniowana jako sprzeczność wywołująca kryzys 
nadprodukcji, która podkreślała znaczenie walki klasy robot-
niczej na drodze do rewolucji. Lwią część następnych prac 
Marksa i Engelsa dotyczących kryzysu, gdzie siły i dynamika 
procesu są przedstawione w bardziej wyczerpujący sposób, 
można uznać za opracowanie idei „form stosunków między 
ludźmi”, które ograniczają siły wytwórcze. Jak odkryjemy 
w części III, to założenie osiąga swój pełen rozwój w „doj-
rzałych” pracach Marksa, gdzie „formy stosunków między 
ludźmi” zostają ujęte w kategoriach niezbędnego narzucenia 
stosunków kapitału – pracy, wartości i wartości dodatkowej. 
Wraz ze wzrostem produkcji i wydajności, stają się one coraz 
trudniejsze do narzucenia.  

Marks po raz pierwszy zastosował analizy kryzysu, któ-
rymi Engels posłużył się na kartach Zarysu i Położenia klasy 
robotniczej w Anglii, podczas swojej politycznej działalno-
ści w latach 1846–7. Wygnany z Paryża przez rząd Guizo-
ta przeniósł się do Brukseli, gdzie z Engelsem, po wspól-
nej pracy nad Ideologią niemiecką, zdecydowali się stworzyć 
Komunistyczny Komitet Korespondencyjny w celu rozsze-
rzenia swoich kontaktów i zwiększenia liczby zwolenników 
ich wspólnych analiz, przed  zaangażowaniem się w jakikol-
wiek istniejący ruch polityczny. Poprzez spotkania i wymia-
nę listów próbowali połączyć bojowników z klasy robotni-
czej Niemiec, Francji i Anglii. Ich główne starania w związku 

22 K. Marks, F. Engels, „Ideologia niemiecka”, w: MED, t. 3, s. 82.
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z tym projektem wiązały się z Ligą Sprawiedliwych. Była to 
tajna organizacja z siedzibą w Londynie utworzona pośród 
niemieckich emigrantów, która zaczynała oddalać się od 
Blanquiego i socjalizmu utopijnego w kierunku czartystów. 
Jak już wspomnieliśmy, Engels zdążył nawiązać bliskie rela-
cje z czartystami i napisać kilka artykułów do prowadzone-
go przez nich czasopisma. Po nieudanej próbie zaintereso-
wania Proudhona ich komitetem wszczęli ataki na francuski 
ruch socjalistyczny, w którego organizację był on zaangażo-
wany. Marks w swojej Nędzy filozofii (1846–7) nie zostawił 
na Proudhonie suchej nitki. Tutaj, jak i w Manifeście komuni-
stycznym (1848), teoria kryzysu faworyzowała walki płacowe 
klasy robotniczej i rewolucję przeciwko zarówno utopistom 
(owenistom i innym), jak i socjalistom drobnomieszczańskim 
(proudhonistom itp.) i innym.

Marks w Nędzy filozofii dokonał zjadliwej krytyki ekono-
micznych analiz, metod i polityki Proudhona. Użył argumen-
tów zbliżonych do tych, które Engels przedłożył wcześniej 
w Położeniu angielskiej klasy robotniczej, atakując tym samym 
obiekcje Proudhona wobec walk płacowych. Proudhon wyra-
żał w stosunku do nich niechęć, gdyż uważał, że wzrost płac 
mógłby jedynie prowadzić do wzrostu cen, a przez to do głodu.

Marks poddał krytyce to założenie, wskazując, iż walki 
płacowe nie tylko powodują wzrost cen, lecz również rozwój 
produkcji, jako że kapitaliści w celu pozbycia się kłopotliwych 
robotników są zmuszeni rozwijać maszyny (to istotne zagad-
nienie omówione jest w następnej części). Powtórnie argu-
mentował za Engelsem, że koalicje robotnicze i strajki stale 
się wzmacniały: „ale wbrew jednym i drugim [ekonomistom 
i socjalistom – aut.], wbrew podręcznikom i utopiom, koalicje 
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ani na chwilę nie przestały się rozwijać i wzrastać w siłę wraz 
z rozwojem i wzrostem współczesnego przemysłu”23.

Dlaczego tak się działo? Marks, mówiąc o dynamice 
organizacji przemysłowej i wyzysku robotników, stwierdził: 

„wielki przemysł skupia w jednym miejscu masę ludzi, którzy 
się wzajemnie nie znają. Konkurencja sprawia, że mają oni 
odmienne interesy, i powoduje rozdział między nimi. Lecz 
obrona płacy roboczej – ten wspólny ich interes wobec patro-
na – jednoczy ich w jednej idei oporu – koalicji”24.

Formowanie stałych koalicji, takich jak związki zawodo-
we, rozszerza się do momentu, kiedy przyjmie ogólny charak-
ter walki, w której klasa robotnicza utwierdza się jako klasa: 

„jeśli pierwszym celem oporu było tylko utrzymanie płac, to 
w miarę tego jak idea represji wobec robotników jednoczy 
z kolei kapitalistów, koalicje, zrazu odosobnione, łączą się 
w grupy, a w obliczu zawsze zjednoczonego kapitału utrzy-
manie tego ich zjednoczenia staje się dla nich jeszcze ważniej-
sze (...). W tej walce – prawdziwej wojnie domowej – łączą się 
i rozwijają wszelkie elementy bitwy, która nadciąga. Osią-
gnąwszy ten punkt koalicja przybiera charakter polityczny. 
(…) W walce, którejśmy tylko kilka fraz zaznaczyli, masa ta 
skupia się i konstytuuje jako klasa sama dla siebie. Interesy, 
których broni, stają się interesami klasowymi”25.

Zgodnie z twierdzeniem Engelsa na temat „szkoły wojen-
nej”, Marks głosił, iż jedynie przez koalicje i strajki klasa 
robotnicza naprawdę staje się klasą zdolną do obalenia bur-
żuazji. Niewiele wspomniał na temat związku między kry-
zysem a walką klas. Kiedy jednak o tym mówił, sugerował, 
że walki wielokrotnie przybierają mniej intensywne oblicze 

23 K. Marks, „Nędza filozofii. Odpowiedź na 'Filozofię nędzy' pana Pro-
udhona”, w: MED, t. 4, s. 196.

24 Ibid., s. 196–197.
25  Ibid., s. 197.
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podczas okresów koniunktury, a zatem faktycznie przychy-
lał się do poczynionego przez Engelsa powiązania kryzysu 
z okresami intensywniejszej walki klas: „jeżeli w latach 1844 
i 1845 o strajkach było mniej głośno niż poprzednio, to dla-
tego, iż były to pierwsze od roku 1837 pomyślne lata dla prze-
mysłu angielskiego. Niemniej żaden z trade-unions nie został 
rozwiązany”26.

Manifest komunistyczny, pisany pod koniec 1847 i w stycz-
niu 1848 r. głównie przez Marksa, lecz czerpiącego z rękopi-
su Engelsa pt. Zasady komunizmu, został rozwinięty jako poli-
tyczne stanowisko nowo powstałej Ligi Komunistów, którą 
Marks i Engels utworzyli na bazie Ligi Sprawiedliwych. Mani-
fest był więc analizą rozwoju kapitalizmu, włącznie z jego kry-
zysami, a zarazem instrukcją działań dotyczącą nadchodzą-
cych konfliktów społecznych.

Marks wreszcie zaczął wykorzystywać pracę Engelsa 
na temat kryzysu w ich wspólnych pracach, stosując ją do 
wzmocnienia wspólnej pozycji politycznej. Zdołał jednak 
rozwinąć tę teorię dogłębniej, w świetle wcześniej ukończo-
nej Ideologii niemieckiej, gdzie omówienie kryzysu zespolił 
z dziejami „buntu nowoczesnych sił wytwórczych przeciw 
nowoczesnym stosunkom produkcji” czy tym, co zwał „sto-
sunkami między ludźmi”. Znaczy to, że kryzysy powstają 
w następstwie niezdolności społeczeństwa burżuazyjnego do 
zawładnięcia nad siłami wytwórczymi, które samo stworzy-
ło. „Dość wymienić kryzysy handlowe, które ponawiając się 
periodycznie, coraz groźniej stawiają pod znakiem zapytania 
istnienie całego społeczeństwa burżuazyjnego”27.    

Zatem sprzeczność pomiędzy siłami wytwórczymi 
a stosunkami produkcji wiedzie do rewolucji na drodze 

26 Ibid., s. 194.
27 K. Marks, F. Engels, „Manifest komunistyczny”, w: MED, t. 4, , s. 520.
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powracających i pogarszających się kryzysów opisanych przez 
Engelsa. Co jest przyczyną tych kryzysów? Co właściwie 
oznacza niezdolność do kontroli nad siłami wytwórczymi? 
Marks odpowiedzi na te pytania upatrywał w tendencji prze-
jawianej przez produkcję, która przełamuje burżuazyjną 
zdolność jej opanowania: „w czasie tych kryzysów wybucha 
epidemia społeczna, która wszystkim poprzednim epokom 
wydałaby się niedorzecznością – epidemia nadprodukcji. (…) 
społeczeństwo posiada za dużo cywilizacji, za dużo środków 
utrzymania, za dużo przemysłu, za dużo handlu. Stosunki 
burżuazyjne stały się zbyt ciasne żeby mogły ogarnąć bogac-
two jakie wytworzyły”28.

Jeśli jednak stwierdzenie „zbyt ciasne żeby mogły ogarnąć 
bogactwo” znaczyło dla Marksa coś więcej aniżeli załamanie 
gospodarcze, to tutaj tego nie określił. Przez kolejne lata nie 
wyłożył również systematycznego wyjaśnienia tego proble-
mu. Mimo że nie zilustrował roli sił zaangażowanych w tę 
utratę kontroli, to wyraźnie widział, jak kapitał rozwiązuje 
ten problemem: „w jaki sposób przezwycięża burżuazja kry-
zysy? Z jednej strony przez przymusowe niszczenie pewnego 
zasobu sił wytwórczych; z drugiej – przez podbój nowych ryn-
ków i gruntowniejszą eksploatację dawnych”29.

Powyższe środki nie mogą wszak bezustannie rozwiązy-
wać problemu dlatego, że te same siły, które prowadziły do 
rozwoju sił wytwórczych, będą tak czynić nadal przynosząc 
te same efekty. To „przygotowuje kryzysy bardziej rozległe, 
wszechogarniające i bardziej potężne, a zmniejsza środki 
zapobiegania kryzysom”30.

W jaki sposób kryzysy kapitalizmu związane są z powsta-
niem proletariatu i walką klas? Rozwój przemysłu i handlu 

28 Ibid., s. 520–521.
29 Ibid., s. 521.
30 Ibid.
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skutkuje tendencją do jednoczenia klasy robotniczej w jej 
wiecznych walkach płacowych z kapitałem, ponieważ zaczy-
na być ona „skoncentrowana w większych masach”, a kryzysy 
zaostrzają te walki za sprawą zwiększania wahań wysokości 
płac: „wzmagająca się konkurencja między burżua i wynika-
jące stąd kryzysy handlowe powodują coraz większe waha-
nia w płacy robotników (…) konflikty między pojedynczym 
robotnikiem a pojedynczym burżua przybierają coraz bar-
dziej charakter konfliktów między dwiema klasami. Robot-
nicy zaczynają od tworzenia koalicji przeciw burżua; jedno-
czą się dla obrony swojej płacy roboczej”31.    

Mimo że nie mówi tego wyraźnie, Marks znowu wyda-
je się zgadzać z przekonaniem, że walki klasy robotniczej, 
zmierzające do „utrzymywania” płac w obliczu ich wahań, 
podczas okresów załamania i kryzysu będą nad wyraz inten-
sywne. Nie ulega wątpliwości, że takie założenie było zgod-
ne z doświadczeniem Marksa i Engelsa z lat 1846–8 i z ich 
obserwacjami dotyczącymi rozwoju czartyzmu w następstwie 
kryzysu z 1836 r.

Poza tymi ogólnymi obserwacjami i aprobatą walk płaco-
wych oboje skupili się na historycznej wyjątkowości kryzysu 
z lat 1846–8, który postrzegali jako przyczynę Wiosny Ludów. 
Walczyli przeciwko poglądom drobnomieszczaństwa, „praw-
dziwej” burżuazji i krytycznych socjalistów utopijnych, twier-
dząc, że walka klasy robotniczej była bezwzględnie konieczna. 
Nadchodzący wstrząs w Niemczech postrzegali jako rewolu-
cję burżuazyjną i wzywali klasę robotniczą do jej wsparcia, 
traktując to jako niezbędny krok (zniesienie absolutyzmu) 
poprzedzający przemianę walk robotników w walki przeciw-
ko samej burżuazji. Z biegiem czasu stanowisko to ocenili 
jako pomyłkę.    

31 Ibid.
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Kiedy na kontynencie w latach 1848–9 wybuchały wstrzą-
sy wraz z rewolucją lutową we Francji, marcową w Niemczech 
i powstaniami we Włoszech, Austrii itd., Marks i Engels dołą-
czyli do walki. Na początku powrócili do Paryża, gdzie utwo-
rzyli nowy Komitet Centralny Ligi Komunistów, a następnie 
przenieśli się do Kolonii. Tu stworzyli Nową Gazetę Reńską, 
dzięki której prowadzili swoją pracę propagandową. Z chwi-
lą, gdy konflikty w Lidze Komunistów doprowadziły Mark-
sa do rozwiązania jej Komitetu Centralnego w maju 1848 r., 
Gazeta stała się głównym narzędziem ich organizacyjnej pracy, 
jak też propagandy.

Podczas tego niemal rocznego okresu Marks i Engels pra-
cowali w swojej gazecie wraz ze swoimi politycznymi współ-
pracownikami, próbując wpłynąć na kierunek walk. Począt-
kowo duży wysiłek włożyli w realizację strategii rozwiniętej 
w Manifeście – podporządkowanie walk klasy robotniczej 
rewolucji burżuazyjnej przeciwko absolutyzmowi. Późną 
jesienią 1848 r. Marks i Engels zostali jednak zmuszeni do 
zmiany obranej pozycji z racji poważnych dowodów świad-
czących o tym, że burżuazja nie podejmuje wystarczających 
działań ani dowództwa celem zapewnienia sukcesu temu, co 
w zasadzie było jej rewolucją. Mimo że przez większą część 
1848 r. Nowa Gazeta Reńska raczej łagodziła konflikt pomię-
dzy robotnikami i kapitałem, to porzucenie przywództwa 
przez burżuazję spowodowało ponowne podkreślanie auto-
nomii klasy robotniczej i wsparcie niezależnej akcji jako 
jedynej drogi zapobieżenia katastrofie. Chcąc zdiagnozować 
zrzeczenie się przez pruską burżuazję swojej przewodniej 
roli, Marks w grudniu napisał serię artykułów „Burżuazja 
a kontrrewolucja”. Z zamiarem przywrócenia zasadniczej 
wagi konfliktowi pomiędzy klasą robotniczą i kapitałem 
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napisał, wygłosił (w 1847 r.), a następnie opublikował w Gaze-
cie serię wykładów „Praca najemna a kapitał” (1849)32.

Gdy rewolucja upadła, Marks i Engels zostali zmuszeni 
do opuszczenia Kolonii. Pierwszy udał się do Paryża, z które-
go znów go wygnano i przeniósł się do Londynu. Drugi dołą-
czył do powstania w Baden, doradzając armii ludowej w kwe-
stiach militarnych. Pozostał tam do upadku rewolty w lutym, 
po czym przeniósł się do Szwajcarii, a następnie do Londynu.

W Londynie oboje zabrali się za realizację dwóch naglą-
cych zadań. Pierwszym było odbudowanie Ligi Komuni-
stów. Przeczuwali, że za porażkami na kontynencie mogła 
wkrótce iść nowa tura rewolucyjnych wystąpień, do której 
chcieli być organizacyjnie przygotowani. Przewidywali, że 
ten nowy wstrząs nastąpi zarówno w Anglii, jak i na konty-
nencie, ponieważ koniec koniunktury w Wielkiej Brytanii, 
przypadający na lata 1848–9, mógł pokryć się z kryzysem po 
drugiej stronie kanału: „ponieważ jednak kryzys ten musi się 
zbiec z wielkimi kolizjami na kontynencie, wyda on zupełnie 
inne owoce niż wszystkie dotychczasowe kryzysy. Podczas 
gdy dotąd każdy kryzys był sygnałem do nowego postępu, do 
nowego zwycięstwa burżuazji przemysłowej nad własnością 
ziemską i burżuazją finansową, ten kryzys oznaczać będzie 
początek nowoczesnej rewolucji angielskiej”33.

„Skutki nadciągającego teraz kryzysu handlowego będą 
poważniejsze niż skutki wszelkich dotychczasowych kry-
zysów. (…) Po raz pierwszy Anglia przeżywa jednocze-
śnie kryzys przemysłowy i kryzys rolny. Ten podwójny kryzys 
angielski przyspieszą, rozszerzą i zaognią zbliżające się 
jednocześnie wstrząsy na kontynencie, a rewolucje konty-
nentalne dzięki wpływowi kryzysu angielskiego na rynek 

32 K. Marks, „Praca najemna a kapitał”, w: MED, t. 6, s. 458–489.
33 K. Marks, F. Engels, „Przegląd wydarzeń. Styczeń-luty 1850 r.”, 

w: MED, t. 7, s. 258.
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światowy nabiorą bez porównania bardziej wyraźnego cha-
rakteru socjalistycznego”34.  

„Wydarzenia polityczne na kontynencie również z każ-
dym dniem coraz bardziej niepowstrzymanie zmierzają do 
swojego rozstrzygnięcia, i ta zbieżność kryzysu handlowe-
go z rewolucją, o czym jak już niejednokrotnie była mowa 
w 'Revue', staje się coraz bardziej nieodparta”35.

Powyższe komentarze napisane latem 1850 r. odzwiercie-
dlały zarówno uporczywy optymizm, którego jeszcze całkiem 
nie utracili, jak również analityczne powiązanie koniunktury 
i kryzysu ze schematem rewolty klasy robotniczej.

Główną ideą samokrytyki i planów na przyszłość powzię-
tych tego lata przez Marksa i Engelsa było po pierwsze 
potwierdzenie nowego przekonania Marksa o konieczno-
ści zaistnienia autonomicznego działania klasy robotniczej 
nawet w ramach rewolucji burżuazyjnej. Obaj z Engelsem, 
podczas dyskusji i sporów w obrębie odnowionej Ligi Komu-
nistów, bronili tej autonomii jako warunku koniecznego do 
wystąpienia konfliktu pomiędzy klasą robotniczą a kapitałem, 
który mógłby się rozegrać po rewolucyjnym zwycięstwie bur-
żuazji. Wzmocnienie robotniczej siły podczas walki przeciw-
ko absolutyzmowi, włącznie z utrzymaniem własnej siły zbroj-
nej po zwycięstwie, jak również stworzenie organizacji klasy 
robotniczej i alternatywnych funkcji państwa, zostało wysu-
nięte jako jedyna możliwa droga uniknięcia dalszych klęsk36.    

Po drugie, oboje podjęli dogłębne analizy doświadczeń 
wynikających z własnej działalności (czyli Ligi Komunistów) 

34 w, F. Engels, „Przegląd wydarzeń. Marzec-kwiecień 1850 r.”, w: MED, 
t. 7, s. 346.

35 Ibid., s. 348.
36 K. Marks, F. Engels, „Apel Komitetu Centralnego do Związku 

Komunistów (marzec 1850)”, w: MED, t. 7, s. 287–299; tychże, „Apel Komi-
tetu Centralnego do Związku Komunistów (czerwiec 1850)”, w: MED, t. 7, 
s. 361–368.
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i oczywiście rewolucji w ogóle. Po raz pierwszy od roku usu-
nęli się z centrum konfliktu, mieli czas na refleksję i próbę 
ujęcia ogólnych sił, które ukształtowały niedawne rewolucje 
i które miały kształtować przyszłość. Ich rozważania w znacz-
nym stopniu odnosiły się do własnych analiz kryzysu gospo-
darczego i jego związku z walką klas.

Ten początkowy optymizm jednak nie trwał długo. Latem 
1850 r., kiedy kontrrewolucja opanowała Europę, Marks 
powrócił do swoich badań z zakresu ekonomii politycznej, 
do dokładniejszego zbadania kryzysu gospodarczego sprzed 
1848 r. i jego związku z Wiosną Ludów. Rezultat owych stu-
diów został opublikowany w formie artykułów w Neue Rhe-
inische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue (1848–9). Są one 
integralną częścią prób oszacowania znaczenia tego okresu. 
Najważniejszym artykułem z perspektywy studiowania ewo-
lucji Marksowskiej teorii kryzysu i walki klas był „Przegląd 
wydarzeń. Maj-październik 1850 r.”, opublikowany w ostat-
nim wydaniu Revue (jego fragment pojawił się w rozdziale 4 
Walk klasowych we Francji z 1850 r.).

Na łamach niniejszego „Przeglądu” Marks i Engels śle-
dzili wystąpienie kryzysu w Anglii jako następstwo ekspansji 
przemysłowej i handlowej z lat 1843–5, jak również rozsze-
rzanie się kryzysu na kontynent. W ich interpretacji przy-
czyn i natury kryzysu nie nastąpiły żadne wielkie zmiany. 
Jego źródła, wbrew otwarciu nowych dalekowschodnich ryn-
ków, a także ucieczce handlu i inwestycji do Nowego Świata, 
upatrywali w zaistnieniu nadprodukcji. Nie znajdziemy tam 
nowego wytłumaczenia konieczności wystąpienia nadpro-
dukcji, natomiast pojawia się istotna analiza roli spekulacji 
wzmacniającej rozwój i konsekwencje nadprodukcji. Anali-
zie poddano rozwój spekulacji związanych z koleją, baweł-
ną, kukurydzą i handlem zagranicznym – rozszerzenie kre-
dytu i tworzenie fałszywych przedsięwzięć handlowych 
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(przynoszących szybkie zyski np. poprzez emisję akcji nieist-
niejących przedsiębiorstw). To proces, który Marks będzie 
następnie analizował, określając mianem „kapitału fikcyjne-
go” (zob. cz. VI). „Na gruncie rzeczywistej rozbudowy angiel-
skiej i kontynentalnej sieci kolejowej i związanej z tym spe-
kulacji powstała stopniowo w tym okresie cała nadbudówka 
malwersacji, przypominająca czasy Lawa i Towarzystwa 
Mórz Południowych. Projektowano setki linii bez najmniej-
szych szans powodzenia, przy czym sami autorzy projek-
tów nie myśleli nigdy o rzeczywistej ich realizacji, chodziło 
w ogóle tylko o przetrwonienie depozytów przez dyrektorów 
i o oszukańcze zyski ze sprzedaży akcyj”37.

Kiedy nadbudówka spekulacji i oszustw legła w gruzach 
doszło do natychmiastowego okrojenia produkcji, na któ-
rej się utrzymywała: „spekulacja występuje regularnie w tych 
okresach, kiedy nadprodukcja jest już w pełnym toku. Daje 
ona chwilowe ujście nadprodukcji, przyśpieszając tym samym 
nadejście kryzysu i zwiększając jego siłę. Sam kryzys wystę-
puje nasamprzód w dziedzinie spekulacji, a dopiero później 
ogarnia produkcję. Dlatego też nie nadprodukcja, lecz nad-
spekulacja, będąca sama tylko objawem nadprodukcji, wyda-
je się przy powierzchownej obserwacji przyczyną kryzysu”38.

To właśnie z tego kapitalistycznego kryzysu w angielskim 
sercu europejskiej gospodarki wynikły kolejne kryzysy na kon-
tynencie: „już w październiku (1847) wystąpiły pierwsze reper-
kusje kryzysu na kontynencie. (…) W miarę jak intensywność 
kryzysu w Anglii malała, na kontynencie wzrastała”39. Kry-
zys w Anglii dobiegł końca wraz z wybuchem rewolucji we 
Francji w lutym i w Niemczech w marcu 1848 r., natomiast 

37 K. Marks, F. Engels, „Przegląd wydarzeń. Maj-październik 1850 r.”, 
w: MED, t. 7, s. 496–497.

38 Ibid., s. 495.
39 Ibid., s. 502.



81

Teoria kryzysu jako teoria walki klas

w tych krajach trwał nadal. Marks i Engels zmagali się z tym 
problemem, próbując uporządkować związek przyczynowy 
zachodzący pomiędzy kryzysem gospodarczym a polityczny-
mi wstrząsami, które ogarnęły Europę i niezależnie od sie-
bie odnaleźli jego podłoże. Biorąc pod uwagę panikę, która 

„wybuchła w Paryżu po wydarzeniach lutowych i szerzyła się 
wraz z rewolucjami po całym kontynencie”40, uważali, że nie 
sposób określić tych przyczyn: „w wypadkach bankructw ban-
kierów i kupców w innych miejscach kontynentu, nie sposób 
rozstrzygnąć, w jakiej mierze wynikły one z trwania i stop-
niowego rozszerzania się kryzysu handlowego (…) a w jakiej 
mierze bankructwa te były rzeczywiście skutkami strat spo-
wodowanych przez panikę rewolucyjną”41.

Jednakowoż zaproponowali wniosek ogólny: „w każdym 
razie jednak pewne jest, że kryzys handlowy nieskończenie 
bardziej przyczynił się do rewolucji 1848 r. niż rewolucja do 
kryzysu handlowego”42.

Tę samą logikę zastosowali do wyjaśnienia, jak powrót 
koniunktury szybko doprowadził do ograniczenia konflik-
tów klasowych w Europie. Oboje odnaleźli wiele przykładów 
korzystnego wpływu kontynentalnych wstrząsów na gospo-
darkę Anglii i Stanów Zjednoczonych. W obu przypadkach 
nowa koniunktura była po części oparta na kapitale, który 
opuścił kontynent, a częściowo na wyeliminowaniu możli-
wości spekulacji, co związało go z działalnością produkcyjną. 
Uważali, że mimo iż kryzys pojawił się w Anglii, to jego cyr-
kulacja do Europy wpłynęła na angielską koniunkturę, poma-
gając tym samym stłamsić wszelki angielski ruch rewolucyj-
ny (czyli czartystów). „Rewolucja francuska 1848 r. uratowała 

40 Ibid., s. 503.
41  Ibid.
42 Ibid., s. 503–504.
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angielską burżuazję”43, podczas gdy siła kapitału, a więc jego 
zdolność do rozwiązywania problemów była większa: „jeżeli 
więc kryzysy wywołują rewolucje przede wszystkim na konty-
nencie, to jednak pierwsza ich przyczyna znajduje się zawsze 
w Anglii. Na krańcach burżuazyjnego organizmu z natu-
ry rzeczy łatwiej dochodzić może do gwałtownych wybu-
chów niż w jego sercu, bo tu możliwości zrównoważenia są 
większe”44.  

Jak później oboje dowiedli, wkrótce po powrocie 
koniunktury w Anglii nastąpił upadek rewolucji i rozszerze-
nie koniunktury na kontynent, w którym zarówno ożywie-
nie, jak i kryzys następowały z opóźnieniem. Latem 1850 r., 
widząc powszechne ożywienie gospodarcze, zmuszeni byli 
do wyciągnięcia wniosku, że taki stan rzeczy mógł przeciw-
działać szybkiemu nawrotowi sytuacji rewolucyjnej.

Równocześnie sytuację w Europie zaczęli ujmować 
w ramach swojej analizy sprzeczności pomiędzy siłami 
wytwórczymi a stosunkami produkcji. Zaczęli przyjmować, 
że rozwój sił wytwórczych prawdopodobnie nie był tak bardzo 
zaawansowany, jak im się wcześniej wydawało, że wciąż ist-
nieje sposobność dalszego rozwoju, dopóki nie nastąpi kryzys. 
Tej nowej trzeźwej ocenie sytuacji towarzyszyło przekonanie, 
że ostatecznie kryzys musi powrócić, a za jego pośrednictwem 
rewolucja: „przy takim ogólnym rozkwicie, kiedy siły wytwór-
cze burżuazyjnego społeczeństwa rozwijają się tak bujnie, jak 
to w ogóle jest możliwe w ramach stosunków burżuazyjnych, 
nie może być mowy o żadnej prawdziwej rewolucji. Rewolu-
cja taka możliwa jest w tych tylko okresach, w których oba te 
czynniki: nowoczesne siły wytwórcze i burżuazyjne formy produkcji 
popadają ze sobą w sprzeczność. (…) Nowa rewolucja możliwa 

43 F. Engels, „Przedmowa [do angielskiego wydania (z 1892 r.) 'Położe-
nia klasy robotniczej w Anglii']”, w: MED, t. 22, s. 319.

44 K. Marks, „Walki klasowe we Francji 1848–1850”, w: MED, t. 7, s. 112.
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jest tylko w następstwie nowego kryzysu. Ale zarazem jest równie 
nieunikniona jak ten kryzys”45.

Skutkiem tej analizy było przekonanie Marksa i Engelsa, 
że rewolucyjne możliwości, których ponownego wystąpienia 
wkrótce się spodziewali, pojawią się dopiero w znacznie dłuż-
szej perspektywie. W Revue dawali do zrozumienia, że kryzys 
może ponownie wystąpić już w 1852 r., prawdopodobnie jed-
nak nie dawali dużej wiary tej prognozie. Wkrótce wplątali 
się w polityczną walkę wewnątrz Ligi Komunistów dotyczącą 
właściwego kierunku działań.

Ich opozycja wobec osób pragnących kontynuować pracę 
organizacyjną, tak jakby wkrótce miało nastąpić nowe rewo-
lucyjne napięcie, świadczyła o zmianie poglądów. Skutkiem 
konfliktu w Lidze nastąpił rozłam. Wraz z ciągłymi sukcesa-
mi reakcji na kontynencie a w szczególności wraz z wyniszcze-
niem przez pruską władzę w 1851 r. Ligi w Niemczech, Marks 
i Engels zdecydowali o oficjalnym rozwiązaniu organizacji 
w 1852 r.

Spowodowwało to zakończenie ich aktywnego zaanga-
żowania w ówczesne walki polityczne, obaj wrócili do badań, 
pisarstwa i zarabiania na życie. Podczas kolejnej dekady roz-
myślali, studiowali i pisali w mniejszym bądź większym odizo-
lowaniu od aktywnego ruchu politycznego. Niemniej nie opu-
ścili po prostu areny działań, lecz w obliczu klęski poniesionej 
przez klasy robotnicze w Anglii i Europie podążali w jedynym 
realistycznym dla nich kierunku przekonani, że znaczący 
polityczny ruch mógłby jedynie powstać w wyniku  kolejnej 
odsłony poważnego kryzysu. Ich powrót do badań był częścią 
powszechnej tendencji w ruchu klasy robotniczej z tamtego 
okresu charakteryzującej się rezygnacją z inicjatywy w walce 

45 Ibid., s. 112–113.
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klasowej i leczeniem ran podczas przygotowań do nadcho-
dzących bojów.

W ciągu tej długiej dekady względnego spokoju panują-
cego pośród klasy robotniczej Marks mógł powrócić do swo-
ich badań nad ekonomią polityczną i rozwoju podstawowych 
teoretycznych ram niezbędnych do bardziej precyzyjnego 
zrozumienia stosunków klasowych w kapitalizmie. Wrócił 
do wczesnych wysiłków Engelsa z Zarysu i swej Nędzy filozo-
fii, aby skrytykować kategorie i teorie ekonomii politycznej 
oraz zacząć przekształcać je w zrozumiałą i spójną formę. 
Wówczas jego teoretyczne ujęcie sposobu, jak teoria wartości 
opartej na pracy mogłaby zostać wykorzystana do ilościowej 
i jakościowej analizy stosunków kapitalistycznych, przybrało 
konkretny kształt. Był to owoc szeregu lat pracy przeplatanej 
dziennikarstwem dla New York Herald i innych gazet, prowa-
dzonej w warunkach biedy i problemów zdrowotnych.

Gdy przewidziany przez Marksa i Engelsa kryzys osta-
tecznie wybuchł w latach 1851–2, był znacznie mniejszy, „nie-
wielki kryzys handlowy”, i nie towarzyszyło mu żadne istotne 
odrodzenie walki klasy robotniczej. W atmosferze przemy-
słowej koniunktury i szybkiego wzrostu europejskiego kapi-
talizmu, charakteryzującego kolejne pięć do sześciu lat, obaj 
podejmowali swoje samotne wysiłki. Powoli doszli do wnio-
sku, że kryzys z późnych lat 40. nie był, jak się spodziewa-
li,  wstępem do ostatecznego masowego wstrząsu kapitału 
i rewolucji, lecz raczej zapoczątkował długi okres ekspansji 
kapitalistycznej: „ożywienie handlu po kryzysie 1847 r. – jak 
napisał później Engels – stanowiło początek nowej epoki”46.

46 F. Engels, „Przedmowa ...”, op. cit., s. 320.
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C. Późne studia, lata 1857–67

Pierwsze lata piątej dekady XIX w., po podziale, który nastą-
pił w Lidze Komunistów, pod względem politycznym były 
dla Marksa spokojne. Jego niekończące się studia w British 
Museum przerywały jedynie problemy wynikające z położe-
nia finansowego. Badania te dobiegły końca w 1857 r., kiedy 
wybuch dużego kryzysu sprowokował go do spisania ich 
rezultatów. Z jednej strony kryzys nastąpił w wymiarze oso-
bistym, kiedy New York Tribune zmniejszyła mu płacę o poło-
wę, pogarszając tym samym jego fatalną sytuację47. Z drugiej 
strony był on podekscytowany i szczęśliwy, gdyż na początku 
dekady przewidział powrót kryzysu. Jak napisał do Engelsa: 

„od 1849 roku nie czułem się tak costy (świetnie), jak przy tym 
outbreak (krachu)”48. W wyniku znacznego przypływu ener-
gii miesiącami przez całe noce pracował, syntetyzując swoje 
nowe idee, które zbierał w poprzednich latach. Owocem był 
szereg zeszytów, które po zebraniu stworzyły sporych roz-
miarów, długo niepublikowany Zarys krytyki ekonomii politycz-
nej, który stanowi początek „dojrzałych” prac Marksa. Mimo 
niedociągnięć to ogromny krok naprzód w jego teoretycznej 
pracy.

Zeszyty, zaczynające się od analizy sporów związanych 
z rolą pieniądza podczas kryzysu z 1857 r., zawierały rów-
nież ogrom materiału, który następnie w nowej wersji został 
przedstawiony w Kapitale i Teoriach wartości dodatkowej, a poza 
tym znacznie więcej treści. Zarys napisany podczas kryzysu, 
zainspirowany jego rewolucyjnym potencjałem, prawdopo-
dobnie prezentuje bardziej systematyczny, organiczny opis 
teorii kryzysu niż wszelkie inne prace Marksa.

47 F. Mehring, Karol Marks. Historia jego życia, Książka i Wiedza, War-
szawa 1951, s. 253–257.

48 K. Marks, „Marks do Engelsa. 13 listopada”, w: MED, t. 29, s. 245.
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W 1859 r. opublikował on Przyczynek do krytyki ekono-
mii politycznej, który w znacznym stopniu został przepisa-
ny z pierwszej części Zarysu dotyczącej wartości i pieniądza. 
W 1861 r. rozpoczął pracę nad szczegółowym opracowaniem 
Zarysu w formie trzech tomów Kapitału i Teorii wartości dodat-
kowej, które zostały w znacznym stopniu skompletowane 
przed 1865 r. Do czasu wydania Kapitału w 1867 r. Marks 
i Engels powrócili na arenę polityczną.  

Ekspansja kapitału w dekadzie lat 1852–62 splatała się 
z szybkim wzrostem proletariatu przemysłowego i ponow-
nym odrodzeniem walk robotniczych. Powrót Marksa 
i Engelsa do aktywnego życia politycznego spowodowało 
zawiązanie w 1864 r. Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Robotników (I Międzynarodówka). Stowarzyszenie sformo-
wali angielscy i francuscy robotnicy w celu koordynacji dzia-
łań służących wspieraniu strajków i zapobieganiu międzyna-
rodowemu wykorzystywaniu łamistrajków. Marks i Engels 
zostali zaproszeni do stowarzyszenia i szybko zyskali w nim 
wysoką rangę z racji swojej umiejętności przygotowania Inau-
guracyjnego manifestu Międzynarodowego Stowarzyszenia Robot-
ników i pośredniczenia w konfliktach pomiędzy różnymi gru-
pami zaangażowanych robotników: brytyjskimi czartystami, 
francuskimi proudhonistami, włoskimi zwolennikami Maz-
ziniego itd.

Z chwilą gdy Międzynarodówka zainicjowała swoją 
działalność, Marks i Engels zaczęli, jak w Lidze Komuni-
stów, rozpowszechniać swoje opinie pomiędzy jej uczestni-
kami i osłabiać tendencje opozycyjne, w pierwszej kolejno-
ści proudhonistów, a następnie bakuninistów. Częścią tego 
propagandowego wysiłku oświatowego było wygłoszenie 
w czerwcu 1865 r. przez Marksa dwóch wykładów dla Rady 
Generalnej, które następnie opublikowano pod tytułem Płaca, 
cena i zysk. Wykłady te, które w pigułce przedstawiały teorię 
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i argumentację zawarte w Kapitale, zostały napisane, kiedy na 
kontynencie panowała „istna epidemia strajków, a podwyżka 
płac stała się żądaniem powszechnym”49, co dotyczyło całej 
Europy krótko przed załamaniem z 1866 r. Ich politycznym 
celem było uwidocznienie błędów w argumentacji innego 
członka Międzynarodówki, owenisty Johna Westona, który 
mniemał, że robotnicy powinni zaprzestać walk płacowych, 
ponieważ inflacja i recesja mogły zaprzepaścić wywalczone 
zdobycze. Marks zaciekle atakował jego stanowisko, twier-
dząc, że mogło mieć ono fatalne ekonomiczne i polityczne 
konsekwencje dla klasy robotniczej. Odnosząc się do swoich 
studiów dotyczących kryzysu, uważał, że wbrew jego nega-
tywnemu wpływowi na zdobycze robotników, bez walki ich 
sytuacja byłaby jeszcze gorsza. W zasadzie powtarzał argu-
menty, których Engels użył 10 lat wcześniej w swoim Położe-
niu angielskiej klasy robotniczej (zob. poprzednia część).

Płace (cena siły roboczej) w biegu cyklu koniunktural-
nego podlegają wahaniom powyżej i poniżej swojej prze-
ciętnej wartości tak jak inne towary. Marks jednak uważał, 
że dokładnie z powodu tych wahań podczas kryzysu płace 
przejawiają tendencję zniżkową. Dlatego tak ważne jest, by 
walki robotnicze doprowadziły do ich podniesienia w okre-
sach wzrostu: „jeśliby podczas fazy rozkwitu, kiedy osiąga-
ne są zyski nadzwyczajne, robotnik nie walczył o podwyżkę 
płacy, to jeśli wziąć przeciętną całego cyklu przemysłowego, 
nie otrzymałby on nawet swojej przeciętnej płacy lub wartości 
swojej pracy. Byłoby szczytem głupoty wymagać, by robot-
nik, którego płaca musiała ucierpieć w niepomyślnej fazie 
cyklu, zrezygnował z powetowania sobie tej straty w fazie 
rozkwitu”50.  

49 K. Marks, „Płaca, cena i zysk”, w: MED, t. 16, s. 113.
50 Ibid., s. 160–161.
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Marks stał na stanowisku, że silne poparcie walk płaco-
wych udzielone przez Międzynarodówkę wynikało nie tylko 
z potrzeby zabezpieczenia przeciętnych płac robotniczych. 
Walki te traktował równocześnie jako niezbędny sposób orga-
nizacji robotników jako klasy, która może ostatecznie obalić 
system w całości: „jeśliby robotnicy ustępowali tchórzliwie 
w swoich codziennych konfliktach z kapitałem, pozbawiliby 
się niewątpliwie zdolności podjęcia jakiegokolwiek szersze-
go ruchu”51.

Jako że wykłady te napisano po ukończeniu przez Mark-
sa ogromnej pracy nad Kapitałem, ich polityczna treść została 
ugruntowana na jego podstawie. Mimo że nie rozwinął swo-
jej teorii kryzysu, to trzymał się tych samych politycznych 
wniosków i strategii, które przyjął w latach 40. Ponownie 
opowiedział się za poparciem walk płacowych jako koniecz-
nym krokiem rozwoju klasy robotniczej, a także jako wstępu 
do zniesienia samego systemu gospodarczego, czyli obalenia 
kapitału drogą rewolucji. Mając na uwadze te polityczne zało-
żenia, przechodzimy niniejszym ku ukończonej przez Mark-
sa pracy na temat kryzysów, którą można w zasadzie określić 
jako wyrażającą jego ostateczne, utrzymane aż do śmierci, 
stanowisko.

51 Ibid., s. 166.
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III. Marksowska teoria akumulacji  
i kryzysów

A. Wprowadzenie

Poniższy dział rozpoczyna drugą część naszego opracowa-
nia, w której przedstawiamy syntezę pism Marksa (cz. III–
VIII) na temat kryzysu zawartych w jego głównych pracach: 
Zarys krytyki ekonomii politycznej, Przyczynek do krytyki ekonomii 
politycznej, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, Teorie warto-
ści dodatkowej. Syntezę zaczynamy od Marksowskiej analizy 
istoty i sposobu działania akumulacji kapitalistycznej w sytu-
acji, kiedy nie przechodzi ona kryzysu. Teoria ta może być 
rozpatrywana w dwojaki sposób. Po pierwsze teoretycznie 
ujmuje to, jak kapitał stara się organizować i reprodukować 
społeczeństwo na coraz większą skalę. Innymi słowy, opisu-
je „reguły gry”, które stara się narzucić. Po drugie, Marksow-
ska teoria stanowi perspektywę klasy robotniczej stosowaną 
wobec procesu akumulacji kapitalistycznej. Kapitał posiada 
swoją perspektywę ucieleśnioną w ekonomii burżuazyjnej, 
socjologii itd. Teoria Marksa, choć jest teorią społeczeństwa 
kapitalistycznego, została opracowana, biorąc pod uwagę naj-
ważniejsze potrzeby klasy robotniczej.       

Po krótkim przedstawieniu teorii akumulacji przejdzie-
my do teorii kryzysu, raz jeszcze akcentując, że teoria Marksa 
uosabia robotniczą wizję kruchości i potencjalnej śmiertelno-
ści kapitalizmu. Kapitał posiada swoją teorię cykli koniunktu-
ralnych, Marks natomiast posiada teorię kryzysu. Nie dają się 
one ze sobą porównać z racji tego, że powstały w innych celach. 
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Teorię cykli koniunkturalnych  stworzono, aby ułatwić formu-
łowanie kapitalistycznej polityki i interwencji w „zarządzaniu” 
cyklem. Marksowska teoria kryzysu, jak wykażemy, została 
przygotowana po to, aby ujawnić klasie robotniczej siły mogą-
ce wprowadzić kapitał w kryzys i których rozwój może stać 
się przyczyną rewolucji. Nasza prezentacja tego dogłębnego 
omówienia kryzysu dzieli się na następujące części:

IV. Możliwości wystąpienia kryzysu. Ta część łączy fragmen-
ty, gdzie Marks opisuje różne momenty, w których procesy 
produkcji i cyrkulacji mogą ulec załamaniu. My porządkuje-
my te uwagi w odniesieniu do kolejnych stadiów ruchu okręż-
nego kapitału.

V. Predyspozycja do kryzysu. Występowanie możliwości zała-
mania nie oznacza, że w rzeczywistości  do niego dojdzie. 
Marks analizuje również siły, za sprawą których proces aku-
mulacji może spowodować urzeczywistnienie owych możli-
wości. Innymi słowy, przedstawia siły, które wywołują róż-
nego rodzaju predyspozycje do zaistnienia kryzysu. W tym 
miejscu dokonujemy przegrupowania analiz Marksa poświę-
conych wielu często opisywanym „przyczynom” wystąpienia 
kryzysu, przykładowo: zniżkowa tendencja stopy zysku lub 
tendencje do podkonsumpcji. W części IV siły te  przeanali-
zowano w odniesieniu do stadiów ruchu okrężnego kapitału.  

VI. Tendencje równoważące. Jako że ramy Marksowskiej 
analizy kryzysu są określone w kategoriach sił, które na ogół 
ograniczają akumulację, bierze on również pod uwagę pewne 
siły lub strategie stosowane przez kapitał w celu zrównowa-
żenia tendencji kryzysowych.  

VII. Kryzys jako rozwiązanie. Dla Marksa kryzys (jeżeli nie 
wiedzie do rewolucji i obalenia systemu) posiada zasadniczo 
dwa etapy. W pierwszym objawia się jako przerwy w proce-
sie reprodukcji. Dla kapitału to kryzys. Jak zobaczymy, jest 
to również wynik walk robotniczych. W drugim momencie 
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kryzys jest procesem wykorzystywanym przez kapitał do 
pokonania przerw i przywrócenia warunków reprodukcji. 
Kryzys dla kapitału jest zatem momentem zrównoważenia 
procesu reprodukcji, który przejawia pewne predyspozycje 
do nierównowagi. W tym sensie stanowi tendencję równowa-
żącą, lecz tak wyjątkową i doniosłą, że zasługuje na odrębne 
potraktowanie.   

VIII. Kryzys i rewolucja. Kryzys staje się rewolucją, kiedy 
kapitałowi nie udaje się zrealizować owego drugiego momen-
tu, w którym nie zdoła obrócić kryzysu przeciwko klasie 
robotniczej. Innymi słowy, kiedy klasa robotnicza udarem-
nia te wysiłki.

B. Teoria akumulacji

Marksowska teoria akumulacji objaśnia zasady reprodukcji 
rozszerzonej społeczeństwa kapitalistycznego. Społeczeń-
stwo kapitalistyczne rozumiane jest jako społeczeństwo 
klasowe, czyli społeczeństwo oparte na antagonistycznych 
stosunkach pomiędzy klasą kapitalistyczną a klasą robotni-
czą. Teoria akumulacji jest zatem teorią ujawniającą wysiłki 
klasy kapitalistycznej służące rozszerzeniu jej dominacji nad 
klasą robotniczą, a przez to nad społeczeństwem jako cało-
ścią. Innymi słowy, akumulacja jest zasadniczo akumulacją 
klas w ramach ich antagonistycznego stosunku walki na coraz 
większą skalę.

Kiedy stanie się to jasne, wówczas ujrzymy, że Kapitał jest 
analizą najważniejszych stosunków zachodzących pomię-
dzy klasami i sposobów ich reprodukcji. Za rdzeń stosunku 
klasowego Marks uznał sposób, w jaki klasa kapitalistyczna, 
z racji posiadania monopolu na środki produkcji artykułów 
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niezbędnych do życia, zmusza resztę społeczeństwa do pracy 
na swoją rzecz. Wymusza więc ona zaistnienie klasy robot-
niczej. Cechy kapitalizmu odróżniające go od innych form 
społeczeństw, w których występowała praca przymusowa, 
są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, podczas gdy we wcze-
śniejszych społeczeństwach narzucenie pracy było ograni-
czone specyficznymi, konkretnymi i skończonymi potrze-
bami tych, którzy ją narzucali, to w kapitalizmie narzucenie 
pracy przybrało  charakter nieograniczony, co usprawiedli-
wiają ideologie określające człowieka (a nawet jego relację 
z Bogiem) w odniesieniu do wykonywanej przez niego pracy. 
Po drugie, podczas gdy w przeszłości narzucenie pracy odby-
wało się przeważnie pod bezpośrednim przymusem, w kapi-
talizmie przymus ma przede wszystkim charakter pośredni. 
Ludność pozbawiona własności, oddzielona od wszelkich 
środków produkcji pozwalających zaspokoić własne potrze-
by, jest zmuszona do sprzedaży swojej zdolności i gotowości 
do pracy w zamian za dostęp do dóbr. Taką zależność kapitał 
osiągnął w procesie akumulacji „pierwotnej”, podczas które-
go właściciele siły roboczej starli się na rynku z właścicielami 
kapitału, środków produkcji i środków utrzymania. Sprzedaż 
zdolności do pracy za pieniądze wymieniane na środki kon-
sumpcyjne, ujawnia, iż podstawową formą narzucenia pracy 
jest wymiana. Jako że siła robocza lub zdolność do pracy jest 
sprzedawana na takich samych zasadach jak inne dobra, to 
sama w sobie jest towarem. Klasowe stosunki społeczne 
w społeczeństwie kapitalistycznym można zatem określić 
jako (1) nieskończone narzucanie pracy przez klasę kapita-
listyczną klasie robotniczej za pomocą formy towarowej i (2) 
walkę klasy robotniczej przeciwko takiej sytuacji oraz na 
rzecz realizacji swoich własnych celów1.

1 H. Cleaver, Polityczne czytanie Kapitału, Poznań 2011.
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Ponieważ klasa robotnicza jest zmuszona do sprzedaży 
swojej siły roboczej jako towaru w ramach stosunku wymia-
ny, to również wszelka produkcja w kapitalizmie musi przy-
jąć formę towarową, by zostać wymieniona z tą klasą. Kapitał 
jest zatem społecznym systemem wymiany towarowej, w któ-
rym zasadniczym towarem jest siła robocza, a cała produkcja 
w jego obrębie przyjmuje formę towarową.

Na podstawie tej definicji możemy już określić zmien-
ne tworzące podwaliny Marksowskiej analizy akumulacji 
kapitalistycznej:

Śp – środki produkcji, które kapitaliści monopolizują jako 
klasa i sprzedają innym. W ich skład wchodzą narzędzia, 
maszyny, fabryki i surowce.

Sr – siła robocza lub zdolność i chęć do pracy. Kapitał zmu-
sza robotników do jej sprzedaży, aby zapewnić sobie pieniądz 
(P) i środki utrzymania (Śu).

Pr – produkcja lub aktywność/praca, w ramach której 
następuje realizacja zdolności do pracy.

T – towary (inne niż siła robocza) wytworzone przez 
robotników wykonujących pracę, a następnie sprzedawane 
im przez kapitalistów jako środki utrzymania (Śu) lub innym 
kapitalistom jako środki produkcji (Śp).

P – pieniądz, ogólny ekwiwalent wszystkich towarów, 
który jako płaca robocza jest często inwestowany przez kapi-
talistów celem zakupu siły roboczej lub środków produkcji, 
a następnie jest używany przez robotników do nabycia środ-
ków utrzymania (Śu).
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Śu – środki utrzymania (lub środki konsumpcji), to towary 
niezbędne do produkcji i reprodukcji siły roboczej (Sr) (pożywie-
nie, ubranie, mieszkanie itd.), nabywane przez klasę robotni-
czą za płacę uzyskiwaną dzięki wymianie za siłę roboczą (Sr).

Marks po raz pierwszy przedstawił szereg przemian, 
które kapitał stara się osiągnąć, a następnie ustawicznie 
powtarzać, w dziale 2 księgi I Kapitału w postaci „ogólnego 
wzoru kapitału” (P – T – P’) a następnie w dziale 1 księgi II jako 

„okrężny ruch kapitału”:

                       Sr                                          Sr’
                        /                                             /
               P – T … Pr … T’ – P’, P’ – T’ … Pr … T” – P” itd.
                      \                                              \
                         Śp                                         Śp’

Znaczenie tej sekwencji stosunków jest dość proste. Kapi-
talista (w przypadku indywidualnym) lub kapitał w ogóle, 
inwestuje pieniądz, nabywając siłę roboczą (P – Sr) od robot-
ników, którzy sprzedają swoją siłę roboczą (Sr – P). Kapitał 
również nabywa od innych kapitalistów środki produkcji 
(P – Śp) wymagane do zatrudnienia robotników, czyli narzę-
dzia, maszyny i surowce do wytworzenia nowych produktów 
(T’). Robotnicy zostają następnie zaprzęgnięci do pracy (Pr) 
i używając środków produkcji, wytwarzają towary T’, które 
są sprzedane klasie robotniczej jako środki utrzymania lub 
innym kapitalistom jako środki produkcji w zamian za pie-
niądze (T’ – P’). Ponieważ położenie klas pod koniec ruchu 
okrężnego nie uległo zmianie (kapitaliści wciąż kontrolują 
wszystkie środki produkcji, a robotnicy nadal mogą sprze-
dać tylko swoją siłę roboczą, która uległa reprodukcji wsku-
tek spożycia środków utrzymania), to stosunek klasowy jest 
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reprodukowany, a społeczeństwo zachowuje tę samą formę 
społeczeństwa kapitalistycznego. Kapitaliści w kolejnym 
okresie próbują ponownie powtórzyć cały szereg.    

Elementem, który ulega zmianie (przy odrobinie szczę-
ścia dla kapitalisty), jest znajdująca się w rękach kapitalisty 
wartość. Wskutek odpowiedniego zarządzania praca wyko-
nana w produkcji powiększa wartość, z którą zaczynał kapi-
talista (P = T = Sr + Śp). Jeśli się to powiedzie, wartość produktu 
finalnego (T’) i wartość pieniądza (P’) otrzymanego ze sprzeda-
ży jest większa niż pierwotnie zainwestowana wartość, tak że 
T’ > T i P’ > P, a nadwyżka P’ nad P jest wartością dodatkową lub 
zyskiem realizowanym poprzez cały zestaw procesów, które 
składają się na ruch okrężny. Udana realizacja wartości dodat-
kowej świadczy, że kapitał potrafi dokonać reprodukcji całego 
ruchu okrężnego w skali rozszerzonej. Więcej P oznacza moż-
liwość nabycia większej ilości Sr i Śp, zwiększenia skali P i, jeśli 
wszystko pójdzie dobrze, wytworzenia jak również sprzeda-
ży towarów o jeszcze większej wartości. W kategoriach spo-
łecznych i politycznych oznacza to, że kapitalistom uda się 
narzucić pracę w skali rozszerzonej ze wszystkimi związany-
mi z tym antagonizmami i konfliktami.     

Należy zaznaczyć, że reprodukcja w skali rozszerzonej nie 
przebiega bez zakłóceń, a spora część Kapitału zawiera ana-
lizę tego, jak każde z jej stadiów często wiąże się z ostrymi 
walkami pomiędzy klasami. Przykładowo oddzielenie sze-
rokich grup ludności od środków produkcji wymagało roz-
szerzonej „akumulacji pierwotnej”, podczas której rolnicy 
zostali wyparci ze swojej ziemi, a rzemieślnicy pozbawieni 
narzędzi, co wymusiło na obu grupach wejście na rynek pracy, 
czyli sprzedaż ich siły roboczej kapitałowi. Ludność stawiała 
opór, a kapitał narzucał swój nowy porządek na drodze nie-
bywale agresywnego konfliktu i rozlewu krwi – „jutrzenki” 
kapitalizmu.   
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Mimo że oddzielenie nastąpiło i kapitał zmonopolizował 
środki produkcji, to walka toczy się nadal. Jeżeli wywłaszczo-
ne masy mają w rzeczywistości wejść rynek pracy, a nie stać 
się włóczęgami, złodziejami lub rewolucjonistami koniecz-
ne jest wprowadzenie w życie „krwawego ustawodawstwa”.  
W trakcie sprzedaży siły roboczej walka dotyczy warunków 
tej sprzedaży (P – Sr)/(Sr – P). Dotyczy tego, jaka ilość pienię-
dzy zostanie wypłacona w zamian za jaką ilość pracy, czyli 
dotyczy warunków wykonywania pracy itd. Jeśli nawet doszło 
do aktu sprzedaży, to walki toczą się w trakcie samej pracy. Są 
to walki robotników przeciwko pracy (Pr), którym towarzyszą 
wysiłki kapitału służące uzyskaniu od nich jej maksymalnej 
ilości. W ostatecznym rozrachunku nawet rozporządzanie 
produktem końcowym (T – P) nie zawsze następuje bez zakłó-
ceń. Na tym etapie toczą się różnorodne walki, od stosowane-
go przez robotników bezpośredniego przywłaszczenia dóbr 
wytworzonych przez siebie lub przez innych, po walki zwią-
zane z handlem międzynarodowym o to, co będzie można 
sprzedać, kiedy i za jaką cenę. Skutkiem tego każdy moment 
ruchu okrężnego czy to w sferze produkcji (praca), czy w sfe-
rze wymiany, nie jest jedynie momentem stosunku klasowe-
go, lecz zawiera w sobie zasadniczą cechę tego stosunku, jaką 
jest antagonistyczny konflikt. Tym samym możemy ujrzeć, 
w jaki sposób stosunek klasowy, walka klas, zawiera każdą 
ze zmiennych (Sr, P, T, Śp, Pr) jako elementy, lub momenty, jego 
istnienia. Dla Marksa walka klas nie była czymś, co istnieje 
poza wymianą między pracą a kapitałem i poza stosunkami 
pracy (jako ich przyczyna lub skutek). Walka klas jest raczej 
właściwym tematem samego Kapitału. Samodzielna repro-
dukcja lub akumulacja społeczeństwa jako zbioru stosunków 
klasowych oznacza więc reprodukcję i akumulację wszystkich 
antagonistycznych ogniw tego stosunku: „kapitalistyczny 
proces produkcji, rozpatrywany jako proces ciągły, czyli jako 
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proces reprodukcji (…) produkuje i reprodukuje sam stosu-
nek kapitałowy, z jednej strony kapitalistę, z drugiej – robot-
nika najemnego”2.

Z szeregu warunków tej reprodukcji omówionych przez 
Marska prawdopodobnie najbardziej oczywistym jest kry-
terium „proporcjonalności”. Produkcja środków produkcji 
(Śp) i środków utrzymania (Śu) musi z jednej strony zacho-
wać takie proporcje, aby zrealizować wymogi zastąpienia 
zużytych środków produkcji, a z drugiej zaspokoić potrze-
by reprodukcyjne klasy robotniczej poprzez zapewnienie jej 
dóbr konsumpcyjnych. Widzimy, że produkcja Pr łączy ze 
sobą Sr i Śp. Niemniej zawsze następuje to w określonych pro-
porcjach, z użyciem określonej technologii. Tym samym pro-
dukcja nie może być nierówna czy nieproporcjonalna w taki 
sposób, że wytwarza się zbyt mało albo zbyt dużo Śp bądź Śu. 
Marks ujął to, rozdzielając produkcję na dwa główne działy – 
jeden wytwarzający Śp, a drugi Śu.

Dział I: Sr1 + Śp1 produkują Śp*
Dział II: Sr2 + Śp2 produkują Śu*

W tych okolicznościach niezbędne warunki proporcjo-
nalności oznaczają, że całkowita produkcja Śp (czyli Śp*) musi 
wystarczać do zastąpienia Śp w obu działach, podczas gdy cał-
kowita produkcja Śu (czyli Śu*) musi wystarczać do zaspokoje-
nia potrzeb żywnościowych, ubrania itd., a zatem reprodukcji 
siły roboczej w obu działach:

Śp* = Śp1 + Śp2
Śu* = Sr1 + Sr2

2 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 1”, w: MED, 
t. 23, s. 689.
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Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione i dojdzie do 
udanego przydziału towarów Śp i Śu, wówczas system się 
samodzielnie zreprodukuje, a stosunki klasowe zostaną 
utrzymane. Powtórzmy, że stosunki te nie są po prostu sto-
sunkami technicznymi, lecz pozostają nieodłączną częścią 
walki między klasami. Naturalnie w kręgu zainteresowania 
klasy robotniczej zasadniczo leży wielkość Śu, podczas gdy dla 
kapitału najważniejsze jest rozporządzanie wystarczającą ilo-
ścią Śp celem utrzymywania dalszej kontroli nad robotnikami. 
Stąd konflikt dotyczący podziału środków pomiędzy działa-
mi. Klasa robotnicza oczekuje, że dział I produkcji będzie 
wspomagał dział II produkcji, podczas gdy kapitał musi 
zabiegać o ograniczenie dostępu robotników do bogactwa 
(dział II produkcji), ponieważ służy ono utrzymywaniu kon-
troli nad nimi i zmuszaniu ich do pracy. Jeśli dział II produk-
cji dostarczałby robotnikom środków utrzymania o wysokiej 
jakości, to pod znacznym względem zmniejszyłoby koniecz-
ność sprzedaży ich siły roboczej, a ubóstwo nie stanowiłby 
powszechnego zjawiska narzucanego przemocą.  

Dotąd dokonaliśmy analizy stosunku klasowego, sposobu, 
w jaki jest on zorganizowany przez kapitał oraz jak robotnicy 
walczą z każdym przejawem takiego zorganizowania. Przyj-
rzeliśmy się także pewnym głównym warunkom jego repro-
dukcji, które muszą zostać spełnione, by nastąpiła repro-
dukcja kapitalistycznej kontroli, a system został utrzymany. 
Akumulacja jest jednak czymś więcej niż prostą reprodukcją, 
jest rozszerzeniem. Akumulacja jest reprodukcją rozszerzoną 
stosunków społecznych panujących w społeczeństwie. Aku-
mulacja to wzrost. Reprodukcja rozszerzona nie jest jednak 
po prostu czymś dodanym. Jest nieodzowną cechą kapita-
lizmu. Źródłem konieczności wzrostu jest sama dynamika 
walki klas. W gruncie rzeczy kapitał potrafi utrzymać kon-
trolę jedynie za pomocą wzrostu. Dlaczego? Z jednej strony 
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trwała i udana walka robotnicza o wyższe płace (o większą 
produkcję działu II) zmusza kapitał do zwiększania wydaj-
ności i wartości dodatkowej względnej, inaczej musiałby 
zaniechać swojej działalności gospodarczej. Z drugiej stro-
ny, udane walki przeciwko pracy o skrócenie dnia robocze-
go ponownie zmuszają kapitał do zwiększenia wydajności, 
by utrzymać dotychczasowy poziom konsumpcji. Ponadto 
samoorganizacja robotników w toku ich walk odbywa się 
w ramach danej technologii i danego sposobu organizacji 
pracy, które kapitał jest zmuszony nieustannie rewolucjoni-
zować, by złamać robotniczą siłę, a więc zachować kontrolę. 
Wszystko to wymaga ciągłej ekspansji zarówno działu II pro-
dukcji (aby zrealizować potrzeby rosnącej, a zarazem wysu-
wającej większe żądania populacji), jak i działu I (aby utrzy-
mywać wymagany wzrost wydajności).          

Niemniej wzrost, lub reprodukcja rozszerzona, oznacza 
również pracę rozszerzoną. Kapitał zmuszony jest narzucić 
wzrastającej populacji pracę, żeby utrzymać nad nią kontrolę. 
Wzrost wydajności przeważnie wymaga wyższej intensyw-
ności pracy, z pracującej populacji trzeba po prostu wycisnąć 
większą ilość pracy. Kapitał zmuszony jest więc poddawać 
ocenie każdy wymiar stosunków społecznych, by pozyskać 
wiedzę na temat odniesionego sukcesu lub porażki pod 
względem rozszerzenia. Narzędziem temu służącym, jest 
pieniądz. Dla Marksa pieniądz musi być jednak powiązany 
ze stosunkami społecznymi, których jest miarą. Stąd nazy-
wa go „ogólną formą burżuazyjnej pracy”3. W Zarysie Marks 
zaczął od analizy pieniądza i zagłębił się jeszcze bardziej, 
by odkryć definiujące go społeczne stosunki pracy. Anali-
zę owych stosunków podjął bezpośrednio w odniesieniu do 

3 K. Marks, „Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej”, w: MED, 
t. 19, s. 91.
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„wartości”. Kapitał zaczął od społecznych stosunków pracy 
jako „wartości” i uwidocznił, w jaki sposób pieniądz jest naj-
bardziej rozwiniętą i właściwą formą tych stosunków. W cią-
głym sporze dotyczącym stworzonej przez Marksa koncep-
cji wartości pominięto zagadnienie substancji wartości, którą 
jest narzucona praca4. Skoro wartość jest narzędziem pomia-
ru, które określa, czy kapitałowi udaje się rozszerzyć swoją 
kontrolę społeczną poprzez narzucenie pracy, to nic dziwne-
go, że Marksowska „teoria wartości” jest teorią „opartą na 
pracy”. Dla Marksa przedmiotem analizy wartości, a więc 
jej substancją, jest praca (jako środek kontroli społecznej lub 

„praca abstrakcyjna”), jej miarą jest czas (społecznie niezbęd-
ny czas pracy), a jej formą jest wymiana (wartość wymienna). 
Pojęcie wartości umożliwia porównanie i pomiar wszelkich 
rodzajów pracy poprzez wyabstrahowanie od ich poszczegól-
nych różnic. Nie jest to jednak jedynie abstrakcja pojęciowa, 
oznacza ona również konkretną abstrakcyjność, którą uzy-
skuje praca w momencie, gdy kapitał osiąga jej uległości nie-
zbędną do sprawowania nad nią kontroli: „obojętność wobec 
jakiejś określonej pracy odpowiada formie społecznej, w któ-
rej indywidua z łatwością przechodzą z jednej pracy do dru-
giej, a [wykonywany przez nie] określony rodzaj pracy jest dla 
nich dziełem przypadku i dlatego jest im obojętny”5.

 „Nie jest ona taką czy inną pracą, lecz po prostu pracą, 
pracą abstrakcyjną, absolutnie obojętną na swe poszczegól-
ne określenia, ale zdolną do każdej określoności”6.

Zdolność wykorzystania narzuconej pracy do organizo-
wania społeczeństwa wymaga zdolności zarządzania alokacją 
pracy, przenoszenia jej z jednego rodzaju produkcji do inne-
go. W tym celu kapitał musi utrzymywać podziały między 

4 H. Cleaver,  op. cit.
5 K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, Warszawa 1986, s. 55.
6 Ibid., s. 215.
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robotnikami. Innymi słowy, redukuje on wszelką pracę kon-
kretną do jednorodnej pracy abstrakcyjnej poprzez narzucenie 
skomplikowanego podziału pracy, co zapewnia mu kontrolę. 
W takich warunkach miarą wartości pracy (labor) lub wytwa-
rzania (work) jest po prostu czas jej narzucania, dokładniej 

„społecznie niezbędny” lub przeciętny czas pracy. Dla kapi-
tału wartością towaru jest przeciętna ilość czasu pracy, która 
może zostać narzucona w produkcji. Teoria wartości opartej 
na pracy jest więc teorią tego, jaką wartość dla kapitału posia-
da praca jako środek służący organizowaniu i kontrolowaniu 
społeczeństwa.

Ostatecznie, jak widzieliśmy w opisanym ruchu okrężnym 
kapitału, praca jest zaprzęgnięta przez kapitał do produkcji 
towarów, Sr albo T, a zatem przyjmuje formę towarową i war-
tość wymienną. Tym samym każdą ze zmiennych możemy 
teoretycznie zmierzyć, odnosząc je do wartości i czasu pracy, 
jak również możemy dokonać porównań ilościowych, które 
pozwolą określić występowanie wzrostu, bądź jego brak. 
Wracając do ruchu okrężnego:

                   Sr                            
                   /    
         P – T … Pr … T’ – P’
                   \                             
                       Śp  

zobaczymy, że jeśli kapitalista zaczyna z określoną ilością 
pieniędzy, to zaczyna z określoną wartością. Pieniądz jest 

„ogólnym ekwiwalentem” wszystkich towarów, wszystkie 
one posiadają wartość, ponieważ ich wytworzenie umoż-
liwia zaprzęgnięcie ludzi do pracy. W społeczeństwie kapi-
talistycznym wartość pieniądza jest zatem ustalana przez 
wartość towarów, a dana ilość pieniędzy przedstawia okre-
śloną wielkość wartości. Dotyczy to pieniądza, jeżeli jest on 
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towarem np. złoto, srebro, lub po prostu wyraża określoną 
ilość wartości. Przy założeniu ekwiwalentnej wymiany war-
tości za wartość widzimy, że całkowita wartość wyrażona 
w P jest zamieniona na taką samą wartość Sr + Śp w propor-
cji zależnej od wartości jednostek Sr, Śp i technologii zasto-
sowanej podczas Pr. Ponieważ substancją wartości jest praca 
(praca abstrakcyjna), celem kapitału, jeśli ma się rozszerzać, 
jest wytwarzanie większej wartości (pracy). Do tego właśnie 
dąży, zamieniając Sr w pracę żywą podczas procesu produkcji. 
Celem jest narzucenie wystarczającej ilości pracy dodatkowej, 
tak by praca włożona w produkt T’ miała większą wartość niż 
pierwotna wartość P bądź wartość towarów ekwiwalentnych 
T (Sr + Śp). Jeżeli ów proces ma być kontynuowany, to towar 
(o zwiększonej wartości) T’ musi zostać przemieniony w pie-
niądz (P’), ogólny ekwiwalent, lub najogólniejszą formę war-
tości, która następnie może zostać ponownie przemieniona 
w nowe Sr i nowe Śp itd.  

Każda ze zmiennych jest teraz mierzona wspólną miarą, 
jaką jest wartość. Kapitał zmienny (v) jest wartością zainwe-
stowaną w siłę roboczą, a kapitał stały (c) jest wartością zain-
westowaną w środki produkcji. Cel, jakim jest pomnażanie 
wartości (zwiększanie ilości pracy), oznacza zatem przemia-
nę pierwotnej inwestycji P w c + v, a następnie kierowanie 
produkcją tak, by nie tylko zachować zawartą w niej pierwot-
ną wartość, ale zwiększyć tę wartość pod postacią wartości 
dodatkowej (pracy dodatkowej), czyli m.  

Żeby przetrwać i reprodukować na rozszerzoną skalę, 
wartość pierwotnej inwestycji P, lub T czyli c + v, musi być roz-
szerzona tak, że wartość nowego T’ wynosi c + v + m. M (praca 
dodatkowa) jest zatem miarą powodzenia, jak również warun-
kiem przyszłego rozszerzenia.

W jaki sposób m jest warunkiem rozszerzenia? Kiedy ta 
nadwyżka wartości dodatkowej przyjmuje formę pieniężną 
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w procesie T’ – P’, wtedy może zostać użyta do nabycia nowego 
Sr i Śp. Proces ten możemy przedstawić w następujący sposób:

                      Sr                            
                        /                         (P jest przemienione w c + v)
              P – T                   
                      \                            (T = c + v)    
                        Śp  
                

     … Pr … T’         (w produkcji c + v są zachowane, a m dodane)
                                 (T’ = c + v + m)

W następnym okresie m jest ponownie inwestowane 
w nowe c i nowe v, zatem czas obrotu określonego kapitału (o)

                  w przypadku o = 1               T’ = c + v + m       
                   i w przypadku o = 2               T = c + v + nowe c’ + nowe v’

Podczas tego nowego okresu produkcji c + c’ zostaje połą-
czone z v + v’, aby wyprodukować nową nadwyżkę m + m’. 
Następstwem tego ciągłego procesu inwestycji jest zatem 
wzrost wszystkich zmiennych. Wszystkie są częściami sto-
sunku kapitał-klasa robotnicza. Akumulacja jest akumulacją 
klasy robotniczej i kapitału. Jako taka jest więc akumulacją 
pieniędzy, towarów, a także środków produkcji. Każde sta-
dium tego procesu, każda jego składowa i stosunek jest przed-
miotem walki, a ponieważ wszystkie elementy wzrastają, walka 
również przybiera coraz większą skalę. Z uwagi na to, że kapitał 
ulega rozszerzeniu, zapewniając sobie coraz większą kontro-
lę nad światową populacją i środkami produkcji, konfrontacja 
klasowa zaczyna nabierać wymiaru globalnego, a każdy ele-
ment staje się momentem tej walki.
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Jak w przypadku reprodukcji prostej również tu muszą 
zaistnieć określone warunki. Jednym z nich jest proporcjo-
nalna alokacja zasobów, w tym wypadku nowych zasobów 
do każdego działu. Za wartość dodatkową musi zostać zaku-
pione nowe c i nowe v, tak że rozszerzenie Śp i Sr następuje 
w wymaganych proporcjach, pozwalając na ciągłą reproduk-
cję rozszerzoną lub akumulację.

Tym samym całkowita produkcja w każdym dziale musi 
być na tyle wystarczająca, by zrealizować rozszerzone potrze-
by obu działów:

    Dział I Śp* = Śp1 + Śp2 + nowe Śp1 + nowe Śp2
    Dział II Śu* = Sr1 + Sr2 + nowe Sr1 + nowe Sr2

W przypadku reprodukcji prostej c + v jest ponownie inwe-
stowane by ponownie wytworzyć tę samą wielkość Śp i Sr. 
W przypadku reprodukcji rozszerzonej, praca dodatkowa 
w swojej formie pieniężnej dokonuje zakupu większej ilości 
Śp i Su, czyli pracy dodatkowej ucieleśnionej w formie nowych 
produktów.

Biorąc pod uwagę, że są to podstawowe procesy związane 
z akumulacją i że akumulacja osiąga wymiar światowy, dal-
szy rozwój teorii akumulacji polega na szczegółowym bada-
niu zasad zorganizowania różnych momentów reprodukcji 
rozszerzonej oraz sposobu, w jaki taka reprodukcja często 
ulega przerwaniu. Drugi z wymienionych problemów stano-
wi teorię kryzysu. Dotyczy ona: (1) powtarzających się zała-
mań i wzrostów, czyli tego, co znamy jako cykle; (2) głębszych 
historycznych kryzysów, które wyznaczyły główne punkty 
zwrotne w organizacji reprodukcji kapitalistycznej; (3) osta-
tecznego kryzysu, na drodze którego zostaje obalony cały 
system.
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Możliwości wystąpienia kryzysu to inaczej potencjalne prze-
rwy w reprodukcji rozszerzonej wywołane brakiem płynności 
w przechodzeniu od jednego do drugiego momentu procesu 
reprodukcji w ramach jednego cyklu. Możliwości te wynikają 
z faktu, że cykl, lub ruch okrężny, składa się z kilku różnych 
procesów, niejednokrotnie oddzielonych od siebie w cza-
sie i przestrzeni, które muszą zostać zrealizowane w odpo-
wiednim stosunku wobec siebie, by zachować jedność całości 
ruchu okrężnego. W Marksowskim schemacie ruchu okręż-
nego kapitału możemy wyróżnić trzy osobne procesy:

                  P – Sr 
                    P – Śp                  … Pr … T’                    T’ – P’
                     (1)                            (2)                         (3)

Pierwszy proces to zakup Sr i Śp, który musi oczywi-
ście poprzedzić proces drugi, czyli produkcję, podczas któ-
rej Sr i Śp zostają ze sobą połączone, żeby wytworzyć nowy 
produkt T’. Trzeci proces, sprzedaż tego produktu, oczywiście 
może nastąpić jedynie po jego wytworzeniu. Występuje więc 
czasowe rozdzielenie różnych momentów. Każdy proces musi 
dojść do skutku, aczkolwiek udane zakończenie jednego pro-
cesu nie gwarantuje zakończenia następnego. Przykładowo 
jednego dnia robotnicy mogą zostać najęci, lecz następnego 
dnia wzniecą strajk. Dobra mogą zostać wytworzone, lecz 
przemieszczenie ich na rynki wymaga czasu, rynki mogą się 
skurczyć, tak że nie będzie zbytu na dobra, lub zostaną one 
sprzedane tylko po zaniżonej cenie, ograniczając wartość 
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dodatkową i zyski. Kolejne czasowe separacje zostały ziden-
tyfikowane dzięki badaniom „cyklu życia produktu”, od prac 
koncepcyjnych do zaprzestania jego produkcji.

Często występują też ograniczenia geograficzne, będące przy-
czyną załamania. Robotników zniewolonych w XIX w. w Afry-
ce trzeba było skutecznie przetransportować do plantacji na 
półkuli zachodniej. Bunt lub katastrofa morska mogłyby te 
starania zniweczyć. Robotników najemnych zwerbowanych 
w jednej lokalizacji przed rozpoczęciem pracy, często należa-
ło przetransportować do  ich miejsca zatrudnienia. Surowce 
wytworzone w jednym rejonie celem przetworzenia muszą 
zostać przetransportowane gdzie indziej, np. już w XIX w. 
tytoń wytworzony w Ameryce trzeba było wysłać do Anglii. 
Każdy etap przewozu, od plantacji do portów, od barek do 
okrętów itd. jest okazją do kradzieży. Peter Linebaugh nie 
tylko opisał problematykę powszechnego bezpośredniego 
przywłaszczenia, lecz również to, w jaki sposób walka z nim 
zmusiła firmy zajmujące się przewozem morskim do konte-
neryzacji, zaczynając od zastosowania beczek1. Oczywiście 
żegludze oceanicznej zawsze groziły niebezpieczeństwa zwią-
zane z pogodą, piractwem czy buntem załogi. Ostatecznie 
towary wytworzone w jednym miejscu są powszechnie sprze-
dawane w wielu innych miejscach, co również wiąże się z róż-
nego rodzaju problemami transportowymi (ciężarówki, linie 
kolejowe, okręty, samoloty) i możliwościami przerwy. Moż-
liwości przerwy istnieją w przypadku wszystkich wspomnia-
nych ruchów Sr, Śp i C’, nawet jeśli zdamy sobie sprawę z tego, 
że dla Marksa transport był sferą produkcji jak też zasadni-
czym elementem wymiany i działania rynków2.

1 Zob. P. Linebaugh, The London Hanged: Crime and Civil Society in the 
Eighteen Century, New York 1991, s. 153–183.

2 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 3, część 1”, 
w: MED, t. 25, cz. 1, s. 41–61.
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Występują tutaj dwa rodzaje procesów w sferze cyrkula-
cji i wymiany (P – T, T’ – P’) i jeden w sferze produkcji (Pr...T’). 
Marks przebadał każdy z tych różniących się momentów 
ruchu okrężnego kapitału, aby ukazać możliwości, ich zała-
mania. Ponieważ kapitalizm osiągnął swoją dojrzałość 
w okolicznościach, kiedy istniał już handel międzynarodo-
wy, powyższe problemy przyjmowały swój międzynarodowy, 
jak również narodowy i lokalny wymiar. 

A. Pierwsze stadium ruchu okrężnego

Pierwszy proces ruchu okrężnego (P – T) zakłada dostęp do 
wystarczającej ilości pieniędzy pozwalających na sfinansowa-
nie zamierzonej inwestycji. Oznacza to również możliwość, 
że ich wymagana ilość jednak nie zostanie zdobyta, a więc, 
mówiąc inaczej, kryzys avant le lettre. Ogólnie rzecz biorąc, 
dostępność pieniędzy na inwestycje zależy od 1) wcześniej-
szej akumulacji wartości dodatkowej w formie pieniężnej 
zachowanej jako zapas lub aktywa o wysokiej płynności oraz 
od 2) zdolności do uzyskania pożyczki, jeśli akumulacja ta jest 
niewystarczająca w przypadku planowanej inwestycji. Tym 
samym z jednej strony możliwość inwestycji zależy od suk-
cesów poprzednich inwestycji, czyli od wyzysku robotników 
w przeszłości, a z drugiej od zdolności przekonania innych, 
aby pożyczyli pieniądze w celu częściowego (lub całkowi-
tego) sfinansowania proponowanej inwestycji. Oczywiście 
nieudane próby wyzysku w przeszłości nie tylko oznaczają 
ograniczenie pieniędzy na kolejne inwestycje, lecz najpraw-
dopodobniej mają również negatywny wpływ na skłonność 
innych do pożyczania.
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Poza tymi problemami określającymi zdolność zebrania 
wystarczających środków umożliwiających inwestycje należy 
rozważyć również warunki udzielania pożyczek na różnych 
rynkach jak np. stopa procentowa pobierana przez bankie-
rów, stopa zwrotu wymagana przez potencjalnych partnerów 
lub nowych akcjonariuszy w przypadku spółek akcyjnych lub 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością3. Na wszystko to 
wpływa stan stosunków klasowych. Im bardziej intensywny 
i powszechny charakter przybierają walki robotników, tym 
większe ryzyko, a tym samym żądania większych premii. 
Warunki pożyczek, niezależnie od źródła, muszą być rozwa-
żone przez potencjalnego inwestora w odniesieniu do prze-
widywanych zysków brutto. Muszą być one na tyle duże, by 
umożliwić spłatę pożyczki i osiągnięcie satysfakcjonujące-
go zysku netto. Wszelki wzrost kosztów pożyczki ogranicza 
zyski i predyspozycję inwestora do pożyczania.  

Podczas załamania gospodarczego poważnie spada zdol-
ność zarabiania bądź pożyczania funduszy wymaganych dla 
sfinansowania planowanej inwestycji. W takich warunkach 
potencjał inwestorów do zarobienia pieniędzy potrzebnych 
na inwestycje może ulec ograniczeniu z powodu ich niezdol-
ności do sprzedaży. Ogólnie rzecz biorąc, kryzys handlowy 
(obejmujący ogólne załamanie procesu T’ – P’) niesie ze sobą 
kryzys pieniężny, podczas którego stopa procentowa nali-
czana przez wieżycieli szybko wzrasta, tak że wszelkie firmy 

3 Koszy pożyczkowe są istotne w przypadku tego, czy inwestorzy są pry-
watni, czy publiczni. W przypadku prywatnych bankierów pożyczających 
pojedynczym inwestorom koszty mogą być ograniczone do określonej stopy 
procentowej i planu spłaty. W przypadku pożyczkodawców publicznych np. 
Banku Światowego czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego pożycza-
jących państwom, które z kolei pożyczają prywatnym przedsiębiorcom, kosz-
ty mogą dotyczyć wszelkiego rodzaju warunków, które muszą spełnić dłuż-
nicy np. dewaluacja lokalnej waluty, ograniczenie dopłat do podstawowych 
towarów konsumpcyjnych, prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych itd.
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(przemysłowe, handlowe, finansowe) niechętnie pożyczają 
i raczej gromadzą gotówkę.

Ponadto potencjalni inwestorzy stoją w obliczu wielu 
możliwości wystąpienia kryzysu wynikającego ze zmian war-
tości ich zasobów pieniężnych. Po pierwsze, siła nabywcza ich 
pieniądza, może ulec tak dużemu ograniczeniu , że stanie się 
on niewystarczający dla tych, od których chcą oni kupować 
np. surowce4. John Locke, podczas swojej pracy w menni-
cy, tak poważnie potraktował zagrożenie dla brytyjskiego 
handlu związane z utratą siły nabywczej funta szterlinga, że 
postulował zwiększenie ilości monety wbrew obawom, że 
mogłoby to doprowadzić do deflacji w okresie, kiedy kraj nie 
mógł jej sprostać5. 

Po drugie, podobny problem może powstać, kiedy metal 
służy za pieniądz jako uniwersalny ekwiwalent. Wszelki spa-
dek jego wartości i związany z nim wzrost płac może dopro-
wadzić do spadku siły nabywczej pieniądza dostępnego na 
inwestycje. Po trzecie w okresach, kiedy srebro i złoto pełnią 
funkcję pieniądza, występuje również problem bimetalizmu. 
Jeśli wartość pierwszego spada względem drugiego, wów-
czas w mniejszym stopniu służy ono swojemu właścicielowi 
jako pieniądz i przypuszczalnie wyjdzie z cyrkulacji. W tym 
przypadku również kapitalistyczni inwestorzy niefortunnie 
zachowujący swoje pieniądze w metalu ulegającym dewalu-
acji odkryją ograniczenie swojej zdolności do nabywania siły 
roboczej i środków produkcji. 

4 Ograniczenie siły nabywczej pieniądza, ogólnie rzecz biorąc, miało 
dwa źródła: 1) rządowe ograniczenie zawartości złota lub srebra w monecie 
służące rozdzieleniu ilości posiadanej „wartości” metalu szlachetnego; 2) 
prywatne nacinanie monet, co ograniczało ilość metalu, a więc jego wartość, 
i ujawniało fałszerstwo.

5 Zob. G. Caffentzis, Clipped Coins, Abused Words and Civil Government: 
John Locke’s Philosophy of Money, New York, 1989.
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Poza ogólną niezdolnością do pozyskania wystarczają-
cej ilości dobrego pieniądza w celu sfinansowania zakłada-
nych inwestycji występują też problemy związane z najmem 
siły roboczej (P – Sr) i nabyciem środków produkcji (P – Śp). 
W przypadku siły roboczej problem dostępności często wiąże 
się z jej kosztem. Czy, biorąc pod uwagę inne koszty inwesty-
cji, koszty związane z wymaganą ilością i jakością siły robo-
czej (płace) uniemożliwiają osiągnięcie zysku? Marks anali-
zował to w kategoriach wartości, czyli w odniesieniu do stopy 
zysku m/(c + v). Jeśli rynek pracy (P – Sr)/(Sr – P) jest tak ograni-
czony, że konieczne nakłady na siłę roboczą (v, kapitał zmien-
ny lub wartość siły roboczej) uniemożliwiają wytworzenie 
wystarczającej ilości wartości dodatkowej (m), aby osiągnąć 
nawet przeciętną stopę zysku, wówczas nie dojdzie do żadnej 
nowej inwestycji i wystąpi przerwanie reprodukcji. Oczywi-
ście stopy zysku m/(c + v) zależą od znacznie większej ilości 
czynników niż stan rynku pracy, wielkość v jest jednak spra-
wą zasadniczej wagi. Możliwe trudności związane z najmem 
wymaganej ilości i jakości siły roboczej za opłacalną staw-
kę płacy mogą wynikać z braków siły roboczej, czyli popytu 
na pracę przewyższającego jej podaż. Szybki wzrost popytu 
może wynikać z rozległych inwestycji podczas boomu, tym-
czasem wolniejszy wzrost podaży może wynikać z robotni-
czego oporu wobec odgrywania roli siły roboczej, ze strajków 
lub z ogólnego napięcia politycznego. 

Porównywalne analizy dotyczą możliwych przeszkód 
związanych z nabyciem wymaganych narzędzi, maszyn 
i surowców. Wysokie koszy środków produkcji (c, kapitał 
trwały lub wartość środków produkcji) podobnie do wysokich 
kosztów v mogą ograniczyć stopę zysku m/(c + v) do tak niskie-
go poziomu, że spowoduje to wycofanie inwestycji. 

„Podobne zahamowanie mogłoby nastąpić też 
z wręcz przeciwnych przyczyn, kiedy nie byłoby rzeczywistych 
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przesłanek reprodukcji (jak np. wtedy, kiedy zdrożeje zboże 
bądź kiedy nie nagromadzono in natura wystarczającej ilo-
ści kapitału stałego). Następuje zahamowanie w reprodukcji, 
a przez to i w przebiegu cyrkulacji”6.

Jednym z wielokrotnie przytaczanych przez Marksa histo-
rycznych przykładów był kryzys angielskiego przemysłu włó-
kienniczego spowodowany brakiem bawełny, który wywołała 
wojna domowa w USA itd. W toku reprodukcji rozszerzonej 
musi wciąż występować większa ilość środków produkcji, 
gdyż to wzmaga wzrost. Jeżeli z pewnych powodów staną 
się one niedostępne lub zbyt drogie, wówczas niezależnie od 
dostępności pieniądza nowe inwestycje nie zostaną podjęte.

Walka klas może w znacznym stopniu wpłynąć na dostęp-
ność zarówno siły roboczej, jak i środków produkcji. W pierw-
szym przypadku konflikt dotyczy tego, czy siła robocza zosta-
nie sprzedana, jaka jej ilość zostanie sprzedana (długość dnia 
roboczego, intensywność pracy itd.) lub za jaką cenę (płace 
i świadczenia). Jeśli chodzi o drugi przypadek, to, podobnie 
jak w przypadku podaży pracy, kontrola dostępu do źródeł 
surowców zwykle ma sporo wspólnego z walkami o ziemię. 
Rolnicy nie tylko odmawiali wejścia na rynki pracy, lecz rów-
nież walczyli o swoją ziemię, aby produkować niezależnie, na 
przekór wysiłkom kapitału zmierzającym do zwiększenia are-
ału gruntów ze względu  na szansę wykorzystania ziemi do 
komercyjnych upraw lub wody, minerałów itd. które znajdują 
się pod jej powierzchnią.

6 K. Marks, „Teorie wartości dodatkowej, cz. 2”, w: MED, t. 26, cz. 2, 
s. 648.
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B. Drugie stadium ruchu okrężnego

W drugim momencie ruchu okrężnego (… Pr … T’), czyli 
w produkcji, występuje ewentualność, że pomimo nabycia 
i połączenia ze sobą jej dwóch elementów, Sr i Śp, kapitalistom 
nie uda się ich przekształcić w ostateczny produkt T’. Zała-
manie procesu produkcji praktycznie może dotyczyć każ-
dego z jego aspektów – od „warunków naturalnych” po naj-
ważniejszy, czyli stosunki pomiędzy kapitałem i pracą. Jedna 
rzecz to najem zdolności do pracy, którą dysponują robotnicy 
(Sr), a zupełnie inna to przemiana siły roboczej w dostatecz-
ną ilość pracy żywej, nie tylko w celu zachowania pierwotnej 
wielkości wartości, ale wytworzenia wartości dodatkowej, 
dzięki której istnieją zysk i akumulacja: „wewnątrz procesu 
produkcji okazywało się pomnażanie wartości w pełni tożsa-
me z produkcją pracy dodatkowej”7.

„Naturalne” przerwy, mimo że zewnętrzne wobec kon-
kretnych procesów produkcji, mogą wywołać załamanie 
ruchu okrężnego kapitału. W Zarysie Marks wspomina o nie-
urodzaju we Francji czy słabych zbiorach jedwabiu w Chinach 
i ich wpływie na kryzys z 1855 r. Możliwe jest również, że tzw. 
naturalne przerwy wynikają z poprzednich procesów produk-
cji kapitalistycznej, które wpłynęły na pogorszenie warunków 

„naturalnych” np. wyjałowienie pastwisk lub zasolenie spo-
wodowane kiepskimi metodami irygacyjnymi wywołujące 
pustynnienie i uniemożliwiające dalszą produkcję. 

Ważniejsze i jednoznacznie wewnętrzne, są konflikty 
występujące pomiędzy robotnikami a kapitałem w obsza-
rze produkcji, które mają miejsce po zawarciu umowy P – Sr/
Sr – P. Na przykład strajki, absencja, spowalnianie pracy czy 
sabotaż mogą załamać produkcję. Walki te ogniskują się 

7 K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, Warszawa 1986, s. 311.
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wokół ilości pracy rzeczywiście wykonanej przez robotni-
ków w zamian za akceptowalny dochód. Podczas gdy czas 
i warunki pracy wydają się sztywno ustalone (szczególnie 
w przypadku układów zbiorowych), to w rzeczywistości nie-
mal zawsze występuje konflikt. Kapitaliści próbują wycisnąć 
więcej pracy, nawet kosztem bezpieczeństwa i zdrowia robot-
ników, którzy starają się pracować mniej, ograniczając własne 
wyczerpanie i zachowując większe bezpieczeństwo. W kate-
goriach wartości, konflikty te dotyczą całkowitej wielkości 
wartości dodanej (v + m) przez robotników do wartości środ-
ków produkcji (c). Kiedy płace są stałe, niezależnie od prze-
pracowanej ilości godzin, lub określone na podstawie ilości 
godzin, wielkość dochodu (v) otrzymywanego przez robot-
ników jest stała. Wówczas w ich interesie leży wykonanie jak 
najmniejszej ilości niezbędnej pracy pozwalającej na otrzy-
manie płacy. Z drugiej strony, dla kapitalisty zasadniczym 
problemem jest wydobycie możliwie jak najwięcej pracy 
w celu zrealizowania m o większej wielkości niż v. W następ-
stwie owych walk proces akumulacji może zostać przerwany, 
a kapitalistyczne cele dotyczące produkcji mogą nie docze-
kać się realizacji. Załamanie kapitalistycznej władzy zwią-
zanej z zarządzaniem pracą nie następuje tylko wtedy, gdy 
kapitałowi nie udaje się zmusić robotników do stawienia się 
w pracy w zamian za psie pieniądze i niskie świadczenia, ale 
także gdy nie są oni wystarczająco wydajni, aby osiągać akcep-
towalny zysk. Takie możliwości załamania i niepowodzenia 
występują, w przypadku względnie jednorodnej siły roboczej 
otrzymującej równą płacę, lub w przypadku hierarchii płac, 
kiedy pewni robotnicy zarabiają więcej niż inni. Hierarchie 
te oczywiście służą skonfliktowaniu robotników, np. dzięki 
przekazaniu części z nich ograniczonej kontroli nad innymi, 
lecz tak ostrożnie stworzone antagonistyczne zapośrednicze-
nia są często podważane i zakłócone w toku walk. 
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C. Trzecie stadium ruchu okrężnego

Realizacja trzeciego momentu ruchu okrężnego (T’ – P’), 
który, tak jak pierwszy, zachodzi w sferze wymiany, wyma-
ga nie tylko udanego wyprodukowania towaru T’, lecz zaist-
nienia kogoś, kto będzie chciał i zdoła go nabyć za jego ekwi-
walent P’. Tylko wtedy kapitalista przemysłowy zarobi co 
najmniej przeciętną stopę zysku m/(c + v). Z uwagi na to, że 
producenci i nabywcy są od siebie oddzieleni, mogą się ze 
sobą nie spotkać bądź nie zdołają zrealizować interesu. Ist-
nieje możliwość, że się spotkają, lecz niektórzy sprzedawcy 
mogą odkryć, że wyprodukowali za dużo w stosunku do ich 
udziału w rynku, a więc ograniczyli wielkość zarobionej war-
tości dodatkowej, swoją stopę zysku i perspektywy na przy-
szłe inwestycje. W księdze I Kapitału Marks omówił po raz 
pierwszy możliwość wystąpienia nadprodukcji w przypadku 
indywidualnego producenta sprzedającego jedynie, aby pozy-
skać wartości użytkowe, tj. T – P w ramach T – P – T. W rozdziale 
3 pt. „Pieniądz, czyli cyrkulacja towarów” zaznaczył, że „nikt 
nie musi natychmiast kupować dlatego tylko, że sam sprze-
dał”8. Możliwość T – P bez następującego po nim P – T, jak 
twierdzi, oznacza „możliwość kryzysów, ale też tylko moż-
liwość”9. Zarówno na polu dziennikarstwa, jak i pracy teo-
retycznej, zainteresowany był on jednak przede wszystkim 
możliwościami rozległej nadprodukcji, która nasyca istnieją-
ce rynki i wywołuje ogólny kryzys handlowy. W jego czasach 
podobne sytuacje występowały okresowo, czego przyczyny 
przebadamy w następnej części. 

Istnieje również możliwość, że wielkość T’ nie zosta-
nie zrealizowana, gdyż inwestycja P – Śp jest oddzielona od 

8 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 3, część 1”, 
op. cit., s. 130.

9 Ibid.
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sprzedaży T’ – P’. Ponieważ produkcja była prowadzona 
przez niezależnego kapitalistę podejmującego własne decy-
zje inwestycyjne i produkcyjne (uzgadnianie osobnych umów 
z robotnikami i dostawcami, negocjowanie osobnych umów 
sprzedaży z konsumentami i/lub innymi kapitalistami) to, 
jak wykazywał Marks, nie zaistniał żaden ogólny plan koor-
dynacji podaży i popytu. Proporcjonalny pożądany podział 
inwestycji kapitałowych w c i v może być więc niezgodny z bie-
żącymi wielkościami wyprodukowanych Śp i Śu. Z tej perspek-
tywy możliwa niezdolność do zrealizowania sprzedaży Śu lub 
Śp (T’ – P’) jest częścią szerszego problemu. 

Zagadnienia proporcjonalności są nie tylko problema-
mi technicznymi czy planistycznymi. Zgodnie z uwagami 
zawartymi w poprzedniej części, o proporcjonalną alokację 
zasobów obu działów toczy się walka klas, a walki w obrębie 
innych części ruchu okrężnego mogą uderzać zarówno w pro-
dukcję Śp i Śu, jak też w alokację v i c, przez co mogą wpłynąć 
na podważenie właściwej proporcjonalności.

Można zauważyć, że prawdopodobieństwo załamania 
istnieje w wielu punktach procesu akumulacji. Gdziekolwiek 
w całości procesu akumulacji mamy do czynienia z separa-
cją, tam istnieje szansa załamania. Szanse takie występują 
zarówno w obrębie procesu cyrkulacji, jak i produkcji. Choć 
część z nich może mieć charakter zewnętrzny, to większość 
jest bezpośrednio związana z wewnętrznym konfliktem kla-
sowym w obrębie całego procesu akumulacji.

Z powyższych uwag da się wyciągnąć najważniejszą lekcję. 
Mianowicie, źródło wystąpienia kryzysu nie leży w tajemniczych 
wewnętrznych prawach kapitału ujmowanego jako jedna 
strona stosunku klasowego, lecz w wewnętrznym funkcjonowa-
niu kapitału rozumianego jako całkowity stosunek społeczny pomię-
dzy dwiema klasami. Możliwe są niezliczone załamania pogrą-
żające kapitał w kryzysie. Ewentualność wybuchu kryzysu jest 
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ponad wszystko możliwością zakłócenia i natychmiastowego 
zniszczenia systemu przez klasę robotniczą.

W obliczu tych wszystkich możliwości załamania kapitał 
rozwinął bardzo wiele dodatkowych mechanizmów, które 
wszakże ich nie eliminują. Z tego względu, Marks i Engels 
skupili największą uwagę na kredycie jako istotnym mechani-
zmie radzenia sobie z problemami wymiany. Kredyt został 
rozwinięty w formie określonych instytucji finansowych 
w każdym punkcie reprodukcji kapitału, gdzie zachodzi 
wymiana. 

Na przykład kredyt przemysłowy pozwala kapitalistom 
przełamać ograniczenie wynikające z niewystarczającego 
funduszu podczas początkowej fazy ruchu okrężnego P – Śp 
i P – Sr dzięki zakupowi Śp na kredyt czy też pożyczeniu pie-
niądza celem zakupu Śp lub wypłaty płac. Jak zauważa Marks, 
kapitał najmuje robotników, zmusza do pracy, a następnie 
ich opłaca, robotnicy faktycznie zwiększają więc kredyt uzy-
skany przez kapitalistę. Z uwagi na niskie płace i ograniczo-
ną wielkość robotniczych oszczędności przytoczony kredyt 
jest jednak krótkotrwały (w czasach Marksa zwykle wynosił 
dzień lub tydzień) lecz powtarza się regularnie (nota bene 
taka sytuacja wciąż występuje, nawet w przypadku robotni-
ków ze stałą płacą, którzy otrzymują ją pod koniec miesiąca 
roboczego). W takich warunkach problemy z wypłatą muszą 
szybko wywoływać protesty robotników, spowalnianie pracy 
a nawet jej przerwanie. W XIX w. zwykle w okresie gospodar-
czych spadków występowała podobna sekwencja wydarzeń,  
kapitaliści ograniczali lub przerywali produkcję i z chęcią 
zwalniali robotników bez uiszczenia płac. Ten konkretny 
rodzaj załamania był (i wciąż może być) raczej wynikiem kry-
zysu, którego przyczyny można odnaleźć gdzie indziej. Dzi-
siaj w ramach wielonarodowej sieci kapitalistycznych inwe-
stycji przedsiębiorstwa wciąż bywają zamykane i, co gorsza, 
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robotnicy nie otrzymują ostatnich wypłat. Jeśli chodzi o naby-
cie Śp na kredyt, to jego spłata może nastąpić tylko w konse-
kwencji sprzedaży produktu finalnego, umożliwiającej spła-
tę odsetek z wartości dodatkowej. W przypadku pieniądza 
pożyczonego na zakup Śp lub na opłacenie robotników musi 
on również zostać zwrócony z dochodu ze sprzedaży. Przez 
wzgląd na deklarowaną datę zwrotu pożyczonych pieniędzy 
czas sprzedaży odgrywa istotną rolę. Jeśli sprzedaż i osiągnię-
cie dochodu są opóźnione, to spłata może zostać wykluczo-
na, powodując kryzys kredytowy, podczas którego kapitaliści 
muszą błagać o rozszerzenie dostępności kredytu albo refi-
nansowanie zadłużenia. 

W przypadku T’ – P’ kredyt handlowy może zostać zacią-
gnięty do sfinansowania kosztów cyrkulacji w trakcie sprze-
daży produktu przez producenta lub pośrednika handlo-
wego. Producent może rozszerzyć kredyt na pośrednika 
(hurtownika lub detalistę). Pośrednik albo zapożycza się, 
aby nabyć T’, które zostanie odsprzedane, albo kupuje T’ na 
kredyt od producenta lub od innego pośrednika finansowego. 
W pierwszym przypadku, jeśli sprzedaż spełznie na niczym, 
przemysłowcy nic nie tracą i mogą spłacić każdą zaciągniętą 
przez siebie pożyczkę pieniędzmi uzyskanymi od pośrednika. 
W drugim przypadku rozszerzenie kredytu na pośredników 
opóźnia realizację własnego zysku, nawet jeśli sprzedaż pój-
dzie dobrze. 

Wreszcie, w przypadku robotników (Sr – P – T) występuje 
kredyt konsumpcyjny. W czasach Marksa ograniczony był on 
jednak do lombardów i lichwiarzy. Kiedy robotnicy wymusili 
wzrost płac i zgromadzili wystarczające środki mogące służyć 
za zastaw, kredyt wystąpił jako sposób finansowania kupna 
T (Śu), gdy pieniądz niezbędny na wymagane zakupy nie był 
dostępny od ręki. W przypadku tego typu kredytu czasami 
był on również rozszerzony przez samych producentów, np. 
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firmy samochodowe, lub był uzyskiwany od banków i innych 
instytucji finansowych. Dostęp robotników do zasobów pie-
niężnych, czyli pieniądza przeznaczonego przez instytucje 
finansowe na pożyczki, umożliwił zdobywanie kredytów 
hipotecznych i dzięki nim dokonywanie zakupów tak waż-
nych produktów jak mieszkania czy ziemia wykorzystywana 
do samodzielnego utrzymania. 

We wszystkich przypadkach, kiedy początkowo zachodzi 
wymiana towarów między sprzedawcą a nabywcą, a dopiero 
później zapłata, jak dowodził Marks, „zdobywanie towaru 
oddzielone jest w czasie od realizacji jego ceny”10. Podczas 
gdy kredyt pozwala na wymianę, do której w innym wypad-
ku by nie doszło, to wciąż występuje ostry rozdział i opozycja 
pomiędzy wymianą dóbr i wymianą pieniądza tak, jak pomię-
dzy wierzycielem i dłużnikiem. W każdym przypadku dłuż-
nik może nie zabezpieczyć niezbędnych środków płatniczych, 
czyli nie zdoła sprzedać T’ bądź Sr i dlatego wciąż istnieje moż-
liwość wystąpienia kryzysu. Takie załamanie Marks określa 
podobnie jak w przypadku T’ – P’, jako kryzys handlowy lub kry-
zys pieniężny, gdzie nadrzędnym problemem jest załamanie 
zbioru stosunków pieniężnych (kredytowych). Oba zwykle 
idą ze sobą w parze, lecz różnią się od kryzysu przemysłowe-
go, podczas którego załamanie zachodzi w sferze produkcji. 
Wzajemne relacje pomiędzy tymi kryzysami zostaną przed-
stawione poniżej, gdy tylko przebadamy Marksowską anali-
zę tego, jak cyrkulacja kryzysu może przechodzić z jednego 
czynnika akumulacji do drugiego.

Pomijając omówienie związku pomiędzy kryzysami 
w różnych sferach produkcji i cyrkulacji, musimy zazna-
czyć, że stosunek kredytowy, niczym inne aspekty systemu 
reprodukcji, pozostaje elementem składowym stosunków 

10 Ibid, s. 155.
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klasowych, które również go kształtują. Stan ten jest praw-
dopodobnie najbardziej oczywisty w przypadku kredytu kon-
sumpcyjnego, kiedy walki dotyczą warunków i ceny (odsetek) 
kredytu oraz tego, czy zostanie on zwrócony (bankructwo 
lub nieuiszczenie należności przez konsumentów). Pod tym 
względem stosunki klasowe dotyczące kredytu są porówny-
walne do stosunków, które występowały w innych społeczeń-
stwach z rozwiniętym kredytem. 

„Np. walka klasowa w świecie starożytnym przebiegała 
głównie w formie walki między wierzycielami a dłużnika-
mi i skończyła się w Rzymie upadkiem plebejskiego dłużni-
ka, którego zastąpił niewolnik. W średniowieczu walka koń-
czy się upadkiem feudalnego dłużnika (…). Jednakże w tym 
wypadku forma pieniężna – a stosunek wierzyciela do dłuż-
nika ma formę stosunku pieniężnego – odzwierciedla jedy-
nie antagonizm głębiej sięgający ekonomicznych warunków 
życia”11.

Dzisiaj sytuacja wygląda podobnie. Nawet w przypadku 
kredytu przemysłowego i handlowego wyraźnie  występuje 
element walki klas, aczkolwiek nie w sposób bezpośredni. 
Kredyt służy przełamaniu ograniczeń (możliwych załamań), 
jednak jego przyznanie zależy od względnej „zdolności kre-
dytowej” wykazywanej przez kapitalistów, przemysł i handel. 
Najważniejszą miarą „zdolności kredytowej” jest zdolność 
kapitalistów do kontroli swoich robotników umożliwiająca 
osiąganie zysku. Tak zwana podstawowa stopa (procentowa) 
stosowana przez dużych korporacyjnych pożyczkodawców 
przyznawana jest tym firmom, które są w stanie osiągnąć 
najwyższą stopę zysku, co zakłada wysoką stopę wyzysku m/v. 
Im większe przypuszczalne ryzyko, że kapitalistyczni dłuż-
nicy mogą utracić kontrolę nad ich siłą roboczą, tym wyższa 

11 Ibid., s. 156.
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„premia z tytułu ryzyka” i wyższa stopa procentowa naliczana 
przez wierzycieli. W ten sposób, z punktu widzenia całości 
klasy kapitalistów efektywnie alokowane fundusze pożyczko-
we to te, które wzmacniają podmioty o większej umiejętności 
kontrolowania klasy robotniczej. 

 Tak wiele możliwych przerw w reprodukcji kapitału 
wyciska swoje piętno na akumulacji. Z punktu widzenia 
kapitalisty mogą one zostać zmierzone przy zastosowaniu 
powszechnych kategorii wartości. Nadrzędną miarą zała-
mania i kryzysu, niezależnie od przyczyny, jest zmiana stopy 
zysku, to wskaźnik kapitalistycznego sukcesu, jak również 
narzędzie przyszłego wzrostu. Każde załamanie we wszel-
kich punktach reprodukcji kapitału, nieważne czy w przy-
padku Sr – P – T, P – Sr, P – Śp, … Pr ... T’, czy też T’ – P’, spowoduje 
częściowe okrojenie bądź całkowity zanik kapitalistycznych 
zysków. Tym samym, z punktu widzenia kapitału, wszelkie 
fluktuacje muszą być ujęte w odniesieniu do części kosztów 
wyrażonych w wartości c i v oraz do całości zrealizowanej war-
tości dodatkowej m, a zatem do stopy zysku m/(c + v). Pomi-
mo tego, że stopa wyzysku gra rozstrzygającą rolę w okre-
ślaniu stopy zysku, to nie jest wskaźnikiem statystycznym 
powszechnie wykorzystywanym w biznesie, więc kapitalista 
jej nie dostrzega do momentu podziału wartości dodanej na 
zyski i płace. Potencjalne przerwy i załamania będące przy-
czyną kryzysu, można również interpretować w kategoriach 
wartości:

1. Niedobór P zwyczajnie oznacza brak inwestycji i zysków. 
Cena pożyczanego P (stopa procentowa) zmniejsza wartość 
dodatkową (m), a zatem stopę zysku pożyczających kapitalistów. 
Stopy zysku mogą zostać porównane w celu określenia wyniku.

2. W przypadku P – Sr/Sr – P chodzi o umowę dotyczącą v, 
jeżeli nie dojdzie do zawiązania tego  stosunku, to nie nastąpi 
żadna produkcja, niezależnie od tego, ile Śp mogłoby zostać 
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zakupione. Im wyższe v wynikające z pierwotnej umowy bądź 
dodatkowych wydatków niezbędnych do funkcjonowania Sr, 
tym mniejsze m w stosunku do całkowitej dodanej wartości 
v + m. Wzrost v oznacza spadek stopy wartości dodatkowej 
(m/v) i spadek stopy zysku m/(v + c).

3. P – Śp jest wkładem w kapitał trwały (c). Mimo że wyłożona 
wartość jest liczona w wartości produktu końcowego i nie ma 
wpływu na stopę wyzysku, to wywiera wpływ na stopę zysku. 
Im wyższe c, tym niższe m/(v + c) (przy niezmienionych pozo-
stałych okolicznościach). Podobnie jak w przypadku Sr, jeśli nie 
można uzyskać Śp, nie dochodzi do produkcji, a zysk wynosi 0.

4. Sr – P – T, podczas gdy niskie v oznacza wysoką stopę 
wyzysku (m/v) i wysoką stopę zysku m/(c + v), to zbyt niskie 
v może obniżyć wydajność pracy, ograniczając całkowitą 
wytworzoną wartość (v + m), a więc wartość dodatkowa (m) 
będzie mniejsza niż w przeciwnym razie. Taka sytuacja ozna-
czać również może nieudaną reprodukcję siły roboczej na tę 
samą skalę lub o takiej samej jakości. Pod pewnymi warun-
kami wyższe v może wytworzyć wyższe m, co współcześnie 
jest znane jako inwestycje w „kapitał ludzki”. Niedosta-
tek P w ramach wymiany za Sr, jak widzieliśmy, może ozna-
czać problem z realizacją działu II produkcji, co oznaczało-
by ograniczenie T’ – P’, które przynajmniej zmniejszyłoby m, 
a w gorszym wypadku v, czyli ograniczyłoby zysk, a nawet 
reprodukcję prostą. Analogiczny stan dotyczy kradzieży 
lub bezpośredniego przywłaszczenia przez klasę robotni-
czą, która pomija P w Sr – P, co oznacza również atak na T’ – P’ 
w dziale II, a więc spadek stopy zysku w tym sektorze.

5. … Pr … T’, wszelkie możliwe przerwy w procesie pro-
dukcji mają bezpośredni wpływ na części składowe wartości 

– c, v i m. Niewydajna produkcja (włączając sabotaż) wywołu-
jąc straty itd., może znacznie podnieść koszt c, ogranicza-
jąc stopę zysku. Absencja w pracy, jej spowalnianie itd. mogą 



122

Peter Bell, Harry Cleaver

doprowadzić do eskalacji kosztów pracy (v) wskutek narasta-
nia kosztów związanych z wymianą robotników, nadzorem 
itd. Wszelkie ograniczenia długości czasu pracy bądź jej inten-
sywności mogą wpłynąć na wartość dodatkową tak samo, jak 
ograniczenia wydajności powodujące wzrost kosztów jednost-
kowych, a nawet ogólny wzrost v. Każde wydłużenie okresu 
produkcji może oznaczać wzrost kosztów finansowych zwią-
zanych z zadłużeniem itd., podwyższyć wysokość odsetek 
i zmniejszyć zysk netto przemysłu, a więc stopę zysku. Podob-
ny wpływ mają strajki. Kiedy są skuteczne, powodują bezpo-
średni wzrost v, przekładając się na natychmiastowy spadek 
m lub ewentualnie wpływają na wzrost v podczas zawarcia 
następnej umowy P – Sr.

6. T’ – P’, każda klęska sprzedaży produktu finalnego za jego 
wartość świadczy o ograniczeniu wartości całkowitej, a więc 
wartości dodatkowej, czyli stopy wartości dodatkowej m/v 
i stopy zysku m/(c + v). Dzieje się tak bez względu na powody 

– poczynając od kradzieży, przez nieproporcjonalność pomię-
dzy działami, aż po załamanie handlowe.

7. Kredyt, wszelkie zakłócenia w dostępie do kredytu, 
przejawiają się co najmniej we wzroście stopy procentowej 
i klęski pod względem realizacji spodziewanych zysków. Gdy 
wzrasta cena kredytu, zysk przemysłowy i handlowy netto 
spada, a wraz z nim przyszły zysk i inwestycje. 
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V. PREDYSPOZYCJA DO WYSTĄPIENIA 
KRYZYSU

Marks dostrzegał w procesie reprodukcji wiele miejsc, gdzie 
mogły wystąpić załamanie i kryzys. Widział także różnorod-
ność przesłanek umożliwiających ich wystąpienie w posta-
ci rozlicznych przyczyn lub sił wywołujących załamanie oraz 
czyniących system podatnym na kryzys. Ponieważ spostrzeże-
nia na ten temat są rozproszone w różnych pracach, dotyczą 
wielu aspektów i nie zostały w żaden sposób zintegrowane 
w konkretną całość, dzielimy je na trzy grupy: (1) związane 
z predyspozycją do załamania w różnych punktach w obrębie 
pojedynczych jednostek bądź ruchów okrężnych kapitału; (2) zwią-
zane z tym, jak załamania występujące w jednym punkcie 
ruchu okrężnego cyrkulują w obrębie jego całości lub w innych 
ruchach okrężnych, uogólniając kryzys; (3) związane z siłami 
działającymi na poziomie kapitału jako całości. 

Musimy przy tym pamiętać, że kapitał jako całość jest czymś 
więcej niż po prostu sumą pojedynczych ruchów okrężnych, 
gdyż zawiera on również reprodukcję siły roboczej. Pomimo że 
oddziaływanie sił na poziomie całości obejmuje pojedyncze ruchy 
okrężne, to wykracza poza ich obręb. Z tego powodu cyrkula-
cja załamania, która występuje pomiędzy ruchami okrężnymi 
przemysłu niekoniecznie bezpośrednio przekłada się na całość, 
pomimo że jest jej częścią. Jeżeli reprodukcję siły roboczej ujmu-
jemy jako ruch okrężny Sr – P – T, a sumę tych ruchów okrężnych 
jako sumę wszystkich procesów reprodukcji, to działanie całko-
witego kapitału społecznego można lepiej przybliżyć jako sumę 
ki + hi (gdzie ki to ruchy okrężne przemysłu i; hi – ruchy okrężne 
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reprodukcji siły roboczej i). Zacznijmy więc od przebadania, w jak 
różny sposób Marks postrzegał występowanie sił powodujących 
zakłócenie płynnej reprodukcji pojedynczego ruchu okrężnego 
kapitału. Powróćmy do pojedynczego ruchu okrężnego:

                         Sr                                          Sr’
                         /                                             /
               P – T … Pr … T’ – P’, P’ – T’ … Pr … T” – P”    itd.
                         \                                             \
                         Śp                                         Śp’

Oto proces reprodukcji rozszerzonej, a więc taki, w którym nie-
zakłócona reprodukcja ruchu okrężnego oznacza zwiększenie 
każdego z jego składników. W powyższym wzorze drugi obrót 
ruchu okrężnego (od P’ do P’’) wiąże się z określonymi ilościami 
siły roboczej i środków produkcji, jak również z określoną ilością 
produktu ostatecznego i kapitału pieniężnego, które przyjmu-
ją większą wartość niż w obrocie pierwszym. Rzeczony wzrost 
musi zaistnieć, żeby przejście z pierwszego obrotu do drugiego 
przebiegało w sposób niezakłócony. Nasza prezentacja uwag 
Marksa dotyczących predyspozycji do załamania jest zgodna 
z ramami zarysowanymi w części IV. Przebadamy, kolejno, ana-
lizę Marksa zogniskowaną na każdym stadium ruchu okrężnego.

A. Pierwsze stadium, czyli P – T (Sr, Śp)

                                     Sr                                    P – Sr
                                         /                         
                               P – T                   lub         
                                    \                                     
                                         Śp                                P – Śp
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W poprzedniej części widzieliśmy możliwości wystąpienia 
załamania procesu wymiany w początkowym stadium inwe-
stycji, kiedy kapitał pieniężny nabywa siłę roboczą i środki 
produkcji. Potencjalne trudności mogą wiązać się z sytuacją, 
kiedy (1) dostępne Sr i Śp nie będą posiadały właściwej jakości 
bądź (2) nie będą dostępne w koniecznej ilości, tak by mogła 
zajść reprodukcja rozszerzona.  

Jeśli mowa o środkach produkcji, to szczególnie surow-
ce znajdujące się na danym obszarze mogą ulec „wyczerpa-
niu”. Co się tyczy siły roboczej, zasadniczy problem wiąże się 
z możliwością wymuszania jej gotowości do pracy w zamian 
za płacę, której wysokość umożliwi osiągnięcie zysku i/lub 
z tym, czy nowe zasoby siły roboczej zostaną dostarczone na 
rynek wraz ze wzrostem zapotrzebowania na nią.

Uogólniając, wszelkie skurczenie podaży czy wzrost popy-
tu na siłę roboczą, środki produkcji lub szczególny zestaw 
kwalifikacji, wymaganych w danym ruchu okrężnym spowo-
duje wzrost cen. Podobnie zmiany wartości siły roboczej lub 
środków produkcji mogą zostać odzwierciedlone w zmianach 
cen. Wtedy przemiana kapitału pieniężnego P w odpowied-
nie zestawienie Sr i Śp, biorąc pod uwagę proporcje określo-
ne przez planowany poziom technologii, może być niemoż-
liwa. Najważniejszym podłożem wzrostu siły roboczej są 
walki robotników o podniesienie jej ceny, jak również wzrost 
popytu na nią, który występuje podczas okresów gwałtownej 
akumulacji. Zmiany wartości surowców, maszyn itd. mogą 
zachodzić ze względu na malejące przychody lub zewnętrzne 
ograniczenia podaży, jak np. „głód bawełniany” z lat 60. XIX 
w. W przypadku Sr i Śp  zmiany wartości lub ceny są określane 
na podstawie oczekiwanych cen sprzedaży T’, a więc decyzje 
inwestycyjne są podejmowane na podstawie oczekiwanych 
zysków.
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Jeżeli są to możliwe przyczyny załamania, powstaje pytanie, 
czy istnieją siły, które przejawiają tendencję do ograniczania 
niezakłóconego rozszerzania się wszystkich elementów repro-
dukcji. Należy przy tym pamiętać, że Marks mówi o „ten-
dencjach”. „Predyspozycja” jest tendencją. Predyspozycja do 
wystąpienia kryzysu jest siłą prącą w tym kierunku. Może ona 
zostać zrównoważona przez inne siły, tak że kryzys nie wystą-
pi. Rozpoznanie owych predyspozycji nie oznacza więc pew-
ności co do wystąpienia kryzysu. Okoliczność ta powinna stać 
się zrozumiała na podstawie następującego przykładu.

W przypadku wymiany P – Sr  z naszego ujęcia dynamiki 
akumulacji wynika, że mamy tu do czynienia z walką pomiędzy 
klasami, nawet na poziomie jednostki/pojedynczego ruchu 
okrężnego kapitału. Przy pierwotnej inwestycji kapitału bądź 
przy każdej ponownej inwestycji rozszerzonej, poszczególni 
kapitaliści stają przed problemem. Dotyczy on ich zdolności 
do najęcia wystarczającej ilości robotników o niezbędnych 
kwalifikacjach, którzy podpiszą umowę o pracę na warun-
kach, jakie, uwzględniając koszt środków produkcji i oczeki-
wany dochód ze sprzedaży T’ za oczekiwaną cenę, umożliwią 
osiągnięcie przeciętnego zysku. Problem ten dotyczył zawsze 
zarówno poszczególnych kapitalistów, jak i klasy kapitali-
stycznej jako całości. Był on naznaczony przez mniej lub bar-
dziej intensywną i gwałtowną walkę poczynając od przemocy 
towarzyszącej kolonizacji, a kończąc na strajkach robotni-
ków najemnych i zamieszkach bezrobotnych/rezerwowej 
armii pracy korzystającej ze świadczeń i odmawiającej sprze-
daży swojej siły roboczej w fabryce. Siły przejawiające tenden-
cję do załamania stosunku P – Sr są więc następstwem wciąż 
obecnej wśród klasy robotniczej tendencji do podejmowania 
walki przeciwko warunkom pracy narzucanej przez kapitał.

Marks walkę przeciwko zdominowaniu życia przez 
kapitał uznawał za wszechobecną. Zjawisko to analizował 
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w kategoriach oporu przeciwko wyzyskowi i alienacji. Badał 
także sposób, w jaki ulegało ono przeobrażeniom przy zmien-
nej równowadze sił pomiędzy klasami. Skupiał się więc na 
wszystkich siłach, które przejawiały tendencję do jednoczenia 
i wzmocnienia klasy robotniczej podczas jej walk, a także na 
tych siłach, które ograniczały tę jedność i osłabiały siłę klasy, 
redukując potencjał walki do poziomu pasywnego oporu.

Jeśli mowa o robotnikach związanych z indywidualnym 
kapitałem, faktycznym lub potencjalnym (nowi robotnicy 
sprowadzeni w trakcie ekspansji), to ich siła, a więc tenden-
cja do załamania P – Sr, będzie zależała zarówno od zmian 
zachodzących w ich własnej jednostce produkcyjnej, jak też 
od ogółu stosunków pomiędzy pracą i kapitałem. Dotyczy 
to stosunków występujących pomiędzy różnymi częściami 
ruchu okrężnego kapitału, który ich zatrudnił, stosunków 
z innymi ruchami okrężnymi i z całością.

Pomijając wrodzoną predyspozycję do załamania wymia-
ny P – Sr wynikającą z antagonistycznej natury wcielonych 
w nią stosunków klasowych, w tym stadium biorą również 
udział inne siły przejawiające tendencję do zablokowania 
jego pomyślnego zakończenia. Weźmy przykładowo sam 
proces rozszerzenia. Zakładając, że organiczny skład kapi-
tału pozostaje bez zmian, to ustawiczne inwestycje kapitału 
służące osiągnięciu wzrostu powodują w przypadku każde-
go obrotu narastanie popytu na pracę. Jeśli w danym okre-
sie rezerwowa armia pracy ulegnie przerzedzeniu, robot-
nicy mogą znaleźć się w dogodnej pozycji do wszczęcia 
udanej walki o wyższe płace1. Wpływ przytoczonych sił na 
poszczególne grupy robotników zależy również od czynni-
ków zewnętrznych, takich jak imigracja, lecz sama tendencja 

1 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 3, część 1”,  w: 
MED, t. 25, cz. 1, s. 731–847.
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w tym miejscu występuje, ponieważ dotyczy kapitału jako 
całości. Ogólne rozszerzenie, które w ujęciu Marksa rzadko 
przebiegało w sposób zaplanowany, może więc prowadzić do 
wzrostu v, czyli spadku m/v, a stąd spadku m/(c + v) (ceteris 
paribus). Bez wątpienia poważny spadek stopy zysku może 
wznieci kryzys, jeżeli kapitaliści potraktują go jako wystarcza-
jący, aby wycofać się z określonej działalności produkcyjnej, 
w którą inwestowali. Co do  kapitału indywidualnego Marks 
na ogół podkreślał ciągły odpływ i napływ inwestycji, jak rów-
nież gwałtowne zmiany okoliczności mogących prowadzić do 
braków Sr i/lub wzrostu jej ceny.  

Innego rodzaju siłą zwiększającą podatność systemu na 
załamanie, która po części działa w obrębie stosunku P – T, są 
zmiany w produkcji wywołujące niedobory Śp bądź Śu (zwięk-
szające cenę Sr) spowodowane zmianami naturalnymi – 
żyzności gleby, ilości opadów, zasobności złóż minerałów itd. 
Ponieważ występują one w sferze produkcji, zostaną omó-
wione w dalszej części. Mogą one jednak również wywołać 
problemy związane ze wznowieniem P – Sr lub P – Śp. Marks 
przytaczając takie wpływy zmian warunków naturalnych, 
przykładowo pisze: „a więc wartość materiału surowego podnosi 
się, a zmniejsza się jego ilość, czyli następuje zakłócenie propor-
cji, w której pieniądz powinien by przekształcić się z powro-
tem w różne części składowe kapitału, aby można było produko-
wać nadal w dotychczasowej skali”2. 

Wskutek tego „Trzeba więcej wydawać na surowiec, mniej 
środków pozostaje na pracę i niej możliwe wchłonięcie takiej 
samej jak przedtem ilości pracy. (...) Reprodukcji nie można 
powtórzyć w tej samej skali (...) Stąd też bierze się kryzys, kry-
zys pracy i kryzys kapitału”3.

2 K. Marks, „Teorie wartości dodatkowej, cz. 2”, w: MED, t. 26, cz. 2, 
s. 675.

3 Ibid. s. 675–676. 



129

Teoria kryzysu jako teoria walki klas

Tym samym część kapitału stałego leży odłogiem, a część 
robotników jest wyrzucana z produkcji na bruk. Równie 
dobrze nieudane zbiory środków utrzymania mogą ozna-
czać wzrost wartości Śu, a więc „rewolucję” w wartości kapi-
tału zmiennego4, czyli zmniejszenie nakładów na Śp. Co się 
natomiast tyczy wahań cen: „z tego więc znowu wynika, że 
wzrost ceny surowca może zredukować lub zahamować cały 
proces reprodukcji w wypadku, kiedy cena uzyskana ze sprze-
daży towaru nie wystarcza na odtworzenie wszystkich jego 
elementów; czyli kiedy cena ta uniemożliwia kontynuowa-
nie procesu w skali odpowiadającej jego podstawie technicz-
nej, wobec czego bądź tylko część maszyn jest w ruchu, bądź 
też w ruchu są wszystkie maszyny, lecz w ciągu krótszego niż 
zwykle czasu”5. 

I powtórnie:„jeżeli cena surowca idzie w górę, to całko-
wite jego zastąpienie z wartości towaru po potrąceniu płacy 
roboczej może być niemożliwe. Toteż gwałtowne wahania 
cen wywołują w procesie reprodukcji przerwy, wielkie koli-
zje, a nawet katastrofy”6.

Należy również wziąć pod uwagę fakt, że wymiana 
P – Śp i P – Sr zachodzi ponad granicami państwowymi. Han-
del międzynarodowy jest zatem częścią tendencji powodują-
cych załamanie. 

„Handel zagraniczny wywiera wpływ na stopę zysku 
również niezależnie od wszelkiego jego oddziaływania na 
płacę roboczą poprzez obniżenie ceny niezbędnych środ-
ków utrzymania. Oddziaływa on bowiem na ceny surowców 
i materiałów pomocniczych stosowanych przez przemysł lub 

4 Ibid., s. 677, 703–704.
5 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 3, część 1”, 

w: op. cit., s. 165.
6 Ibid., s. 178.
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rolnictwo. (…) Łatwo więc zauważyć, jak wielką wagę ma dla 
przemysłu zniesienie lub obniżenie ceł na surowce”7.  

Wszelkie siły przejawiające tendencję do stawania prze-
ciwko sobie nawzajem narodowych grup poszczególnych 
kapitałów i wykorzystania różnego rodzaju kontroli impor-
tu/eksportu mogą zarazem przejawiać poważną tendencję 
do przerwania reprodukcji P – T. W czasach Marksa najbar-
dziej dramatyczne załamania dotyczyły wojen pomiędzy 
Wielką Brytanią i Francją, które w znacznym stopniu ogra-
niczyły handel z kontynentem. Poza innymi problemami 
wywołały one poważne ograniczenia dostaw zbóż, a więc 
ostre wzrosty cen chleba i siły roboczej8. Problemy istnia-
ły przez kolejne trzy dekady i wiązały się z wprowadzeniem 
ustaw zbożowych (ograniczenia importu zboża) sprzyjają-
cych właścicielom ziemi, którzy pobierali większą rentę ze 
szkodą dla robotników i kapitału. Nic dziwnego że kapita-
liści z powodzeniem mobilizowali robotników, aby sprzeci-
wiali się tym prawom i wspierali dążenia na rzecz ich znie-
sienia. Oczywiście wraz ze wzrostem importu taniego zboża 
i spadkiem ceny chleba kapitaliści mogli sobie pozwolić na 
obniżkę płac! 

Podobnie zmiany zachodzące w przypadku technologii zasto-
sowanej do produkcji, czyli tendencja, którą zajmiemy się 
poniżej, mogą zmienić zapotrzebowanie na siłę roboczą 
i środki produkcji wywołując problemy związane z ich zaku-
pem w odpowiedniej proporcji, za właściwą cenę i problemy 
związane ze zdolnością do pełnego wykorzystania dostępne-
go kapitału.  

7 Ibid., s. 161–162.
8 Niniejsze ograniczenie (wzrost cen zbóż i to jak właściciele ziemscy 

wykorzystali sytuację podnosząc rentę) wywołało znaną dyskusję pomiędzy 
Davidem Ricardo i Thomasem Malthusem dotyczącą „ustaw zbożowych”, 
z którą Marks był dobrze zaznajomiony.   
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Podsumowując, możliwymi przyczynami załamań są:

1. Walka klas o cenę i istnienie siły roboczej.
2. Proces rozszerzenia, w którym popyt na siłę roboczą 

bądź na środki produkcji wzrasta szybciej niż podaż.
3. Wahania ceny Śp i Śu spowodowane wahaniami wydaj-

ności naturalnej.
4. Zmiany technologii, a więc zmiany popytu bezwzględ-

nego i popytu proporcjonalnego na Śp i Sr.

Zmiany w P – Sr i P – Śp są zmianami w wielkości v i c, a stąd 
w m/v i m/(c + v). Wszelkie tendencje do zmiany wielkości 
pierwszego zmienią wielkość drugiego, a więc wpłyną na 
gotowość kapitalistów do kontynuowania swoich działań. 
Spadek zysku poniżej przeciętnej może pociągać za sobą 
ograniczenie lub porzucenie bieżącej działalności.    

B. Drugie stadium, czyli … Pr … T’

Przechodząc do drugiego stadium ruchu okrężnego, możemy 
przebadać bezpośrednio siły wywołujące załamania w samym 
procesie produkcji kapitalistycznej. Marks możliwości wystą-
pienia załamania określa jako niepowodzenie w przemianie 
dwóch składników produkcji Śp i Sr w produkt końcowy T’. 
Załamanie w tym wypadku musi dotyczyć środków produkcji, 
których działanie nie zostało podtrzymane, lub siły roboczej, 
której kapitał nie zdołał przemienić w pracę żywą przetwa-
rzającą Śp. Z uwagi na to, że środki produkcji są wprawiane 
w ruch i kontrolowane przez robotników, to ci drudzy odgry-
wają rolę pierwszoplanową, a więc są głównym źródłem moż-
liwych trudności.



132

Peter Bell, Harry Cleaver

1. Załamanie w obrębie środków produkcji

Spójrzmy jednak najpierw na środki produkcji i sposób, 
w jaki mogą „odpowiadać” za załamanie. Większość z nich 
musi zostać wytworzona (nawet surowce wydobyte z ziemi), 
a związane z tym stopa amortyzacji i straty są stałą, integral-
ną częścią składową ich „jakości”. Jeżeli przyjmiemy, że stopa 
amortyzacji jest stała, to żadną miarą nie jest ona związana 
z problemem załamania. Owo założenie pomija „naturalne” 
siły i tendencje, których nieprzewidywane wahania mogą 
wywołać załamania – szczególnie pogodę, żyzność gleby, 
wielkość złóż mineralnych itd. Na takie czynniki najbardziej 
podatne jest rolnictwo: „zwłaszcza produkty rolne we właści-
wym znaczeniu tego słowa, surowce pochodzenia organicz-
nego, ulegają takim wahaniom wartości wskutek zmiennych 
zbiorów itp. – zupełnie pomijamy jeszcze system kredytowy. 
Ta sama ilość pracy może tu z powodu niepoddających się 
władzy człowieka warunków naturalnych, sprzyjającej lub 
nie sprzyjającej pogody itd. wyrażać się w bardzo różnych 
ilościach wartości użytkowych”9.

Biorąc pod uwagę fakt, że tego rodzaju załamania zacho-
dzą w ramach rozszerzającego się systemu, naturalne ogra-
niczenia czasowe działalności rolniczej również powodują 
problemy związane z rozszerzaniem: „jest rzeczą naturalną, 
że substancji roślinnych i zwierzęcych, których wzrostem 
i produkcją rządzą określone prawa przyrody organicznej 
związane z pewnymi naturalnymi okresami, nie można nagle 
pomnożyć w takim samym stopniu jak maszyny i inny kapitał 
trwały, węgiel, rudy itd. (…). Rzecz to więc całkiem możliwa, 
a w rozwiniętej produkcji kapitalistycznej nawet nieuchron-
na, że produkcja i pomnażanie tej części kapitału stałego, 

9 Ibid.
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która składa się z kapitału trwałego, maszyn itd., znacznie 
wyprzedza produkcję i pomnażanie tej jego części, która skła-
da się z surowców organicznych, wskutek czego popyt na te 
surowce wzrasta szybciej niż ich podaż, że przeto ich ceny 
wzrastają”10.      

Taki zróżnicowany potencjał zwiększenia składników Śp 
wywołuje wszystkie wyżej wymienione konsekwencje w sta-
dium P – Śp. Marks zauważa, że tendencje te ulegają wzmoc-
nieniu podczas „okresów prosperity”: „im szybsza jest aku-
mulacja (zwłaszcza w okresach prosperity), tym większa 
jest względna nadprodukcja maszyn i pozostałego kapitału 
trwałego i tym częściej występuje względny niedobór pro-
dukcji surowców roślinnych i zwierzęcych tym dobitniej daje 
o sobie znać opisany przedtem wzrost ich cen oraz odpowia-
dająca temu wzrostowi reakcja. A więc tym częściej zdarzają 
się wstrząsy, których przyczyną są wspomniane wyżej gwał-
towne wahania cen jednego z głównych elementów procesu 
reprodukcji”11.     

Jeszcze raz, naturalne ograniczenia stopnia rozszerzenia 
jednego procesu mogą powodować problemy związane z uzy-
skaniem właściwej proporcji pomiędzy Sr i Śp w P – T. Marks 
wskazał również tendencję kapitalistycznego rolnictwa do 
wywierania ekologicznego wpływu ograniczającego pro-
ces reprodukcji rozszerzonej: „wraz z rosnącą nieustannie 
przewagą ludności miejskiej, którą produkcja kapitalistycz-
na gromadzi w wielkich ośrodkach, gromadzi ona z jednej 
strony dziejową siłę napędową społeczeństwa, gdy z drugiej 
zaś strony zakłóca wymianę materii między człowiekiem 
a ziemią, tzn. powrót do ziemi tych jej części, które zostały 
zużyte przez człowieka jako pokarm i jako odzież, narusza 

10 Ibid., s. 179.
11 Ibid., s. 180.
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więc wieczny, naturalny warunek trwałej urodzajności gleby. 
(…) A każdy postęp kapitalistycznego rolnictwa jest nie tylko 
postępem w sztuce grabienia rolnika, lecz również w sztu-
ce grabienia ziemi; każdy postęp we wzroście urodzajności 
ziemi w danym okresie czasu jest zarazem postępem w nisz-
czeniu trwałych źródeł tej urodzajności. (…) Produkcja kapi-
talistyczna rozwija więc technikę i kombinację społecznego 
procesu produkcji tylko w ten sposób, że wyniszcza zarazem 
same źródła wszelkiego bogactwa: ziemię i robotnika”12.  

W ostatnim dziale księgi III Kapitału Marks zaprezento-
wał dalsze omówienie kapitalistycznego postępu „we wzro-
ście urodzajności ziemi” dzięki wprowadzeniu nowych 
technologii związanych z ówczesną „rewolucją agrarną” np. 
osuszanie, płodozmian i nawożenie. Inwestycjom tym przy-
pisywał spore znaczenie, podobnie jak spadającej roli „natu-
ralnej” żyzności (niewynikającej z takich inwestycji). Jedno-
cześnie nie przykładał wielkiej wagi do spadków przychodów 
z rolnictwa jako przyczyny załamania. Wbrew takiemu poglą-
dowi, Ricardo właśnie w ich zmniejszeniu upatrywał (poprzez 
rentę) źródła kapitalistycznego upadku i przyczyny zastoju. 

Widzimy więc, że występowanie „naturalnych” katastrof 
w produkcji, szczególnie w produkcji rolnej, Marks trakto-
wał jako czynnik jedynie po części zewnętrzny wobec syste-
mu. Przyczyny przerwania akumulacji ulegały zmianie wraz 
ze wzrostem systemu, a działania na rzecz zdobycia więk-
szej kontroli nad naturą czasami przynosiły odwrotny efekt, 
powodując pogorszenie żyzności gleby. Obecne badania eko-
logiczne sugerują, że do wspomnianych praktyk powodują-
cych pustynnienie, należy dodać negatywny wpływ zmiany 
nawozów z naturalnych na sztuczne. Podobnie nowe źródła 

12 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 1”, w: MED, 
t. 23, s. 599–601.
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niespodziewanych załamań w produkcji rolnej wynikają 
z ryzyka poważnego ograniczenia zbiorów, spowodowane-
go przejściem od złożonych ekosystemów do monokultury, 
np. zastąpienie wielu rodzajów nasion przez jeden, bardziej 
wydajny rodzaj. Ryzyko wzrosło niezależnie od tego, czy 
nowe bardziej wydajne nasiona powstały w wyniku selekcji, 
krzyżowania lub modyfikacji genetycznej. Badania te również 
ujawniły niespodziewane i niepożądane konsekwencje użycia 
nowoczesnych technik „zwiększających wydajność” takich 
jak powszechne pestycydy i herbicydy.

Już w swoim opisie zawartym w Zarysie Marks dostrzegł 
wewnętrzne powiązania pomiędzy lokalnymi zjawiskami 
i międzynarodowym wymiarem kapitalizmu.

„To rozróżnienie między krajem a zagranicą jest zresz-
tą [tutaj] całkowicie iluzoryczne. Podobnie jak naród, który 
ucierpiał wskutek nieurodzaju zboża, odnosi się do obcego 
narodu, u którego je kupuje, każdy członek narodu odnosi 
się do dzierżawców i kupców zbożowych. Dodatkowa suma, 
którą on musi wydatkować na zakup zboża, stanowi bez-
pośrednie zmniejszenie jego kapitału – środków będących 
w jego dyspozycji”13.  

W rozdziale „Wpływ zmian cen” z księgi III Kapitału sku-
pił się on na klęskach w produkcji rolnej jako przyczynach 
kryzysu w kraju i za granicą. 

2. Załamanie w obrębie siły roboczej

Podejmując problem predyspozycji do załamania procesu 
produkcji, dotyczący załamania  przekształcania siły roboczej 
w rzeczywistą pracę, również tutaj, podobnie jak w przypadku 

13 K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, Warszawa 1986, s. 77.
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P – Sr, musimy dostrzec, że mamy do czynienia z zasadniczym 
wymiarem stosunku klasowego, a więc walką klas. Negocja-
cja kontraktu, formalna czy nieformalna, pomiędzy kapita-
łem i robotnikami, gdy robotnicy sprzedają swoją siłę robo-
czą, w żaden sposób nie gwarantuje, jak Marks wielokrotnie 
wykazał w księdze I Kapitału i czego od zawsze świadome jest 
szefostwo, że siła robocza faktycznie przekształci się w pracę. 
Ten stan rzeczy dotyczy obydwu stron problemu wartości 
dodatkowej – pracy jako wytwarzania wartości użytkowych 
i pracy jako wytwarzania wartości. 

W przypadku dnia roboczego, zgodnie z tym, co Marks 
ukazał w rozdziale 8 księgi I Kapitału, każda ze stron posiada 
określone cele związane z długością, intensywnością i warun-
kami wykonywania pracy. Kapitaliści starają się zwiększyć 
ilość pracy, podczas gdy robotnikom zależy na jej zmniejsze-
niu. Walka przyjmuje różne formy. Klasa robotnicza mierzy 
się z kapitalistycznymi technikami kontroli, takimi jak hie-
rarchia płac, despotyczny nadzór i praca na akord, stosu-
jąc absencję w pracy, sabotaż, spowalnianie pracy, strajk itd. 
Podobnie jak w przypadku tego, czy klasa robotnicza może 
zostać w ogóle zmuszona do sprzedaży siły roboczej (Sr – P, 
powyżej), widzimy, że „predyspozycja” do wystąpienia kry-
zysu oznacza również predyspozycję klasy robotniczej do 
podejmowania walki przeciw kapitalistycznej dominacji, 
wyzyskowi i wynikającej z nich alienacji.

Poza owym ogólnym konfliktem predysponującym proces 
produkcji do załamania Marks szczegółowo analizuje wystę-
pujące w nim określone tendencje. Przykładowo, w odniesie-
niu do walki o długość dnia roboczego pokazuje, jak zmieniła 
się równowaga sił na rzecz robotników, kiedy ci początkowo 
powstrzymali wszelkie wydłużanie dnia roboczego i następ-
nie w ostatecznym rozrachunku zredukowali jego dłu-
gość, a zatem podważyli kapitalistyczną strategię wartości 
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dodatkowej bezwzględnej. Powyższa historyczna tendencja, 
której kapitał przez dziesiątki lat nie zdołał odwrócić, prowa-
dziła do pomniejszenia zyskowności systemu i była przyczyną 
ciągłego popadania w kryzys.

Między walką przeciwko pracy (o skrócenie dnia robo-
czego) a omówioną w poprzedniej części walką o wzrost płac 
w stadium P – Sr występuje analogia. Jeżeli walki te zostaną 
ujęte w kategoriach wartości, to z perspektywy kapitału 
ich konsekwencje są do siebie zbliżone. Wygrana robotni-
ków w obu przypadkach wywołuje tendencję do ogranicze-
nia stopy wyzysku m/v, a więc stopy zysku m/(c + v). Z jednej 
strony walki przeciwko pracy redukują m, z drugiej stro-
ny walki o wyższe płace podwyższają v. Gdy spojrzymy na 
walki toczone w sferze produkcji i cyrkulacji przyjmując per-
spektywę historyczną, to zobaczymy, że zmusiły one kapi-
tał do zastosowania określonych strategii produkcyjnych, 
co wywołało powstanie dalszych tendencji do wystąpienia 
kryzysu.

Niestety, jak w swojej książce The Overworked American: 
The Unexpected Decline of Leisure (opublikowanej dziesięć lat 
po napisaniu pierwotnej wersji niniejszego opracowania) 
dowiodła tego Julliet Schor, w okresie neoliberalizmu kapi-
taliści odnieśli znaczący sukces pod względem realizacji 
wartości dodatkowej bezwzględnej. Narzucenie neoliberal-
nej polityki obniżania płac, cięć zabezpieczeń społecznych 
i wzrostu bezrobocia wywarło dostateczną presję na klasę 
robotniczą, aby wiele osób zaakceptowało, a nawet doma-
gało się dłuższych godzin pracy. Presja na obniżenie płac 
w połączeniu ze wzrostem niestabilnych form zatrudnienia 
i na niepełen etat zmusiły wielu robotników do poszukiwa-
nia drugiej pracy, często na pół etatu. Wszelkie wydłużenie 
czasu pracy wzmaga akumulację i zwiększa wartość dodat-
kową bezwzględną.
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3. Wzrastający organiczny skład kapitału

Bez wątpienia najważniejszą ze strategii zastosowanych 
przez kapitalistów w obliczu własnej klęski na polu realizacji 
wartości dodatkowej bezwzględnej było zastępowanie robot-
ników przez mniej problematyczne i wydajniejsze maszy-
ny. Kapitał, stając wobec skrócenia dnia roboczego, wzro-
stu płac, będąc niezdolnym do zwiększenia całkowitej ilości 
pracy, a więc wytworzonej wartości i wartości dodatkowej, 
zmuszony był do znalezienia sposobu redystrybucji wartości 
na swoją korzyść, czyli przesunięcia jej z v do m. Osiągnąć to 
może poprzez zastąpienie pracy kapitałem stałym, co skutku-
je wzrostem wydajności. Już w 1843 r. Engels rozpoznał kon-
sekwencje wygranych walk robotniczych o podwyżkę płac.

„W walce kapitału i własności ziemskiej przeciw pracy oba 
te czynniki mają jeszcze pewną szczególną przewagę nad 
pracą – pomoc nauki; naukę bowiem w obecnych warunkach 
również wykorzystuje się przeciwko pracy. Przyczyną pra-
wie wszystkich wynalazków np. w dziedzinie mechaniki był 
brak siły roboczej; dotyczy to zwłaszcza maszyn Hargreave-
sa, Cromptona i Arkwrighta, używanych w przędzalnictwie 
bawełnianym. Nigdy nie było wzmożonego popytu na pracę, 
który by nie wywołał zarazem jakiegoś wynalazku podnoszą-
cego poważnie zdolność produkcyjną siły roboczej, a zatem 
pomniejszającego popyt na pracę ludzką. Historia Anglii 
od 1770 r. aż do naszych czasów jest tego ciągłym dowodem. 
Ostatni wielki wynalazek w przędzalnictwie bawełnianym, 
'self-acting mule', był spowodowany wyłącznie przez popyt 
na pracę i wzrost płac – podwoił on wydajność pracy maszyn 
i zredukował w ten sposób o połowę pracę ręczną, pozbawił 
pracy połowę robotników i w ten sposób obniżył do połowy 
pracę pozostałych; udaremnił on sprzysiężenie robotników 
przeciw fabrykantom i zniszczył ostatnie resztki sił, które 
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jeszcze umożliwiały pracy wytrzymanie nierównej walki 
z kapitałem”14.        

Dwadzieścia cztery lata później Marks opisał podobną 
reakcję na zwycięstwo robotników, która wynikała ze zdoby-
cia prawa skracającego długość dnia roboczego. 

„Z chwilą gdy wzbierające stopniowo oburzenie klasy 
robotniczej zmusiło państwo do przymusowego skrócenia 
dnia roboczego i podyktowania, z początku tylko fabryce 
właściwej, normalnego dnia roboczego, z chwilą więc gdy 
raz na zawsze ustała możność zwiększania produkcji warto-
ści dodatkowej przez przedłużanie dnia roboczego – od tej 
chwili kapitał z całą mocą i z pełną świadomością przerzu-
cił się do wytwarzania wartości dodatkowej względnej przez 
przyśpieszony rozwój systemu maszynowego”15. 

Większa wydajność osiągana w miarę wprowadzania 
nowej technologii pozwala poszczególnym kapitalistom 
wytwarzać produkty o mniejszej wartości jednostkowej niż 
produkty innych producentów, co umożliwia sprzedaż poni-
żej ich wartości przeciętnej. Stosownie do tego osiągają oni 
większą wartość dodatkową i względne ograniczenie v. Wraz 
z rozpowszechnieniem zastosowania nowej techniki nastę-
puje powszechny spadek wartości produkcji jednostkowej. 
Ilekroć produktem jest Śu lub składniki produkcji Śu, nastę-
puje spadek wartości kapitału zmiennego, a wtedy koszty jego 
reprodukcji mogą ulec obniżeniu. Kapitaliści mogą zatem 
osiągnąć względnie wyższy udział w całości v + m.

Strategię tę Marks określa jako „wartość dodatkową 
względną”, zasadniczą strategię kapitału stosowaną w celu 
radzenia sobie z robotnikami. Symbolicznie przedstawia 
ją jako wzrost zachodzący w ramach stosunku określanego 

14 F. Engels, „Zarys krytyki ekonomii politycznej”, w: MED, t. 1, s. 780.
15 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 1”, op. cit., 

s. 486.
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przez niego mianem technicznego składu kapitału – Śp/Sr. Jest 
to po prostu wektor szeregu maszyn i surowców zestawio-
ny z wektorem różnych cech i ilości pracy stosowanej w pro-
dukcji. Skoro w kręgu zainteresowania kapitału leży wpływ 
tego rodzaju zmian na zyski, to można je mierzyć zmianą 
nakładu wartości na Śp w stosunku do nakładu wartości na 
Sr. Ów stosunek Marks nazywa organicznym składem kapitału, 
wyrażającym się wzorem c/v. To bardzo specyficzny wskaźnik, 
który wyraźnie odzwierciedla zmiany w składzie technicz-
nym. Z racji tego, że strategia polega na zastąpieniu kapitału 
zmiennego przez stały lub robotników przez maszyny (Sr na 
Śp), bez wątpienia organiczny skład kapitału może ulec zmia-
nie jedynie, jeśli ulegnie zmianie skład techniczny. To ważne, 
gdyż wartościowy skład traktowany w prosty sposób jako 
wartość Śp przewyższająca wartość Sr lub c/v może ulec zmia-
nie bez zmiany w składzie technicznym. Przykładowo w kon-
sekwencji nagłego spadku wartości Śu spaść może wartość v, 
a więc wzrosnąć c/v bez zmiany w Śp/Sr. Zarówno w księdze 
I, jak i III Kapitału Marks używa bardzo precyzyjnego języ-
ka w celu wyjaśnienia tego zagadnienia. Mówi: „nazywam 
skład wartościowy kapitału, o ile jest on określony przez 
jego skład techniczny i odzwierciedla jego zmiany – składem 
organicznym kapitału”16. „Skład wartościowy kapitału, o ile 
jest on określony przez jego skład techniczny i odzwiercie-
dla ten skład techniczny – nazywamy organicznym składem 
kapitału”17.

Stosując język Marksa, tendencję, która jest integralną 
częścią strategii wartości dodatkowej względnej, możemy 
określić jako tendencję do wzrostu organicznego składu kapita-
łu. Widzimy, w jaki sposób wyłania się ona w ramach walki 

16 Ibid., s. 731.
17 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 3, część 1”, 

op. cit., s. 219.
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klas prowadzonej zarówno w sferze produkcji, jak i cyrkulacji, 
a tym samym staje się integralną częścią czasowej dynamiki 
tych walk.

4. Zniżkowa tendencja stopy zysku

Marks wpływ tendencji do wzrostu organicznego składu 
kapitału na zyski, a więc na możliwość wystąpienia kryzy-
su, pierwotnie opracował w Zarysie, a następnie w księdze 
III Kapitału. Założenie jest proste, posiada natomiast donio-
słe konsekwencje. W skrócie w kategoriach matematycz-
nych: po pierwsze stopa zysku, której spadek może spowodo-
wać załamanie reprodukcji kapitału, wyraża się w formule 
m/(c + v) (uwaga, w tym miejscu zmiennymi są zmienne war-
tości, a nie zmienne pieniężne, stosunek to praca dodatkowa 
do nakładu pracy, a nie stosunek zysku pieniężnego do kosz-
tów pieniężnych).    

Po drugie, skoro wzrost wydajności może obniżyć v do 
poziomu zera, powodując nieskończony wzrost m/v, to 
wciąż występuje górna granica możliwej wartości m zdefinio-
wana przez daną ilość robotników, długość dnia roboczego 
(która nie może się nawet zbliżyć do 24 godzin) i górna gra-
nica intensywności związana z fizyczną i psychiczną wytrzy-
małością. Tym samym, wraz ze wzrostem m/v wynikają-
cym z wydłużenia dnia roboczego, wzrostu intensywności 
i w znacznej mierze wzrostu wydajności, stosunek m/(c + v) 
nie będzie dążył do nieskończoności, lecz do m*/c, gdzie m* 
jest górną granicą możliwej wartości m, przy czym v spadło 
do zera.

Po trzecie, strategia wartości dodatkowej względnej, która 
podnosi wydajność i zmniejsza v, działa dzięki wzrostowi 
organicznego składu kapitału, który bazuje na stosunku Śp/
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Sr. Wobec tego c w m*/c może ustawicznie wzrastać bez ogra-
niczeń, a ponieważ m* jest ograniczona, m*/c przyjmie tenden-
cję spadkową (uwaga, rozróżnienie pomiędzy organicznym 
i wartościowym składem kapitału jest w tym miejscu kluczo-
we, wzrost wydajności produkcji Śp może obniżyć skład war-
tościowy, natomiast nie skład organiczny, który jest związany 
z Śp/Sr). Reasumując, rezultatem tendencji do wzrostu orga-
nicznego składu kapitału jest wzrastająca trudność w wydo-
byciu wartości dodatkowej. Taki stan rzeczy skutkuje coraz 
większymi inwestycjami celem narzucenia określonej ilości 
pracy dodatkowej.

Powyższa tendencja, którą Marks określił jako najważ-
niejszą tendencją kapitalistycznego procesu akumulacji, nie 
jest po prostu matematyczną formułą, lecz społecznym pro-
cesem właściwym dla stosunku klasowego rozwijającego się 
kapitalizmu. Do dziś na ten temat powstało tak wiele nie-
jasności, że spróbujemy tutaj wyłożyć elementy tego spo-
łecznego procesu w sposób bardziej przejrzysty. Księga III 
Kapitału zawiera najbardziej drobiazgowe, matematyczne 
przedstawienie tej tendencji. Marks podał pewną wskazówkę 
związaną z wymiarami zarysowanego problemu. Wielokrot-
nie podkreślał, że „narastająca tendencja zniżkowa ogólnej 
stopy zysku jest tylko właściwym sposobowi produkcji kapi-
talistycznej wyrazem postępującego rozwoju społecznej pro-
dukcji siły roboczej”18.

Mówiąc o źródłach tego ruchu, czyli tendencji do wzro-
stu organicznego składu kapitału, stwierdził: „to postę-
pujące względne ubywanie kapitału zmiennego w porów-
naniu z kapitałem stałym (…) to również tylko inny wyraz 
postępującego rozwoju społecznej produkcyjnej siły pracy, 
który w tym się właśnie przejawia, że dzięki wzmożonemu 

18 Ibid., s. 320.
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stosowaniu maszyn i w ogóle kapitału trwałego taka sama 
liczba robotników może w takim samym czasie przekształ-
cić w produkty więcej surowców i materiałów pomocniczych 
tzn. że na przekształcenie to zużywa się mniej pracy”19.

Za ruchem stosunków wartości występuje ruch rzeczy-
wistych stosunków produkcji. Stąd organiczny skład nie 
może być mylony ze składem wartościowym, ponieważ sam 
odzwierciedla rzeczywisty moment wyrażany przez skład 
techniczny.

Zarys zawiera najbardziej szczegółowe i wnikliwe omówie-
nie rzeczywistego procesu związanego z tendencją do wzro-
stu organicznego składu kapitału. W tym miejscu objawiają 
się dwa nader istotne punkty. Pierwszy, który przytaczany jest 
praktycznie wszędzie, to powszechna tendencja kapitału do 

„pokonywania wszelkich (...) barier”20 dla produkcji, tenden-
cja kapitału „do bezmiernego powiększania się”21 procesów 
pracy i tworzenia wartości, a jeśli chodzi o siłę produkcyjną, 
występuje tu „nieuchronna tendencja kapitału do maksymal-
nego jej zwiększenia”22. Podkreślenie nieograniczonego roz-
szerzenia kapitału, poszukiwania przezeń nieskończoności, 
jest właściwe dla stosunków klasowych. Nie jest to założenie 
przyjęte a priori ani też prymitywna obserwacja, to następ-
stwo kapitalistycznej potrzeby wzrostu wydajności i rozsze-
rzenia produkcji w obliczu walk robotniczych.

Po drugie, strategia wartości dodatkowej względnej siłą 
rzeczy zdobyła centralne znaczenie, a coraz większy wzrost 
inwestycji w kapitał stały, szczególnie zastąpienie pracy przez 
maszyny, stał się miarą rozwoju kapitału. Na poziomie sym-
bolicznym możemy spostrzec, że techniczny skład, a więc 

19 Ibid., s. 320.
20 K. Marks, Zarys..., op. cit., s. 320.
21 Ibid., s. 326.
22 Ibid., s. 327.
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organiczny skład kapitału, czyli c/v, stał się praktycznym 
wskaźnikiem stopnia rozwoju kapitału, czyli stosunku kla-
sowego: „zakres ilościowy, w jakim rozwija się kapitał, jako 
kapitał trwały, oraz efektywność (intensywność), z jaką to 
czyni, wskazują na ogólne degree [stopień], w jakim kapitał, 
jako kapitał, jako władza nad pracą żywą, rozwinął się”23.  

Skoro jednak rozwój nauki i maszyn jest miarą rozwoju 
kapitału to, w jaki sposób większe niż kiedykolwiek zastoso-
wanie owych elementów kapitału stałego prowadzi do kryzy-
su? Formalnie rzecz biorąc, widzieliśmy, że kryzys w postaci 
zniżkowej tendencji stopy zysku powstał jako rezultat nie-
zdolności zrównoważenia wzrostu organicznego składu, 
czyli c/v, przez wystarczający wzrost m/v. Rzeczywiste znacze-
nie tego formalnego ujęcia jest jednak dość proste. Jedynym 
sposobem na uzyskanie wzrostu m w m/(c + v) w ramach ogra-
niczonej stopy wyzysku m/v jest zwiększenie liczby robotników. 
Dzieje się tak dlatego, że kapitał musi rozszerzyć masę m, 
żeby zrównoważyć jej spadek w m/(c + v). Ograniczenie liczby 
robotników w rezultacie zastąpienia ich przez maszyny wyni-
ka z tendencji do wzrostu organicznego składu kapitału. Bez 
wątpienia robotnicy wyrzuceni z jednej branży, np. produkcji, 
mogą być wchłonięci przez inną, np. usługi, natomiast ogól-
na tendencja wciąż działa w obrębie wszystkich branż. Toteż 
w następstwie rzeczonego procesu nawet wzrost masy m jest 
ograniczony. Marks analizuje tutaj wyraźnie zauważalną ten-
dencję kapitału do tworzenia coraz większego, bardziej zło-
żonego procesu produkcji, kontrolowanego przez względnie 
mniejszą ilość robotników wykonujących zadania pomocni-
cze: „praca stanowi już nie tyle część produkcji, ile raczej czło-
wiek uczestniczy w procesie produkcji, jako nadzorca i ste-
rujący [regulator]. (…) W procesie produkcji robotnik nie 

23 Ibid., s. 568.
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umieszcza już jako członu pośredniego między sobą a przed-
miotem [pracy] obrobionego przedmiotu przyrodniczego 
[Naturgegenstand], lecz między sobą a opanowaną przez 
siebie przyrodą nieorganiczną umieszcza jako środek [pracy] 
proces przyrodniczy [Naturprozess], który przemienia w pro-
ces przemysłowy. Nie jest już głównym czynnikiem procesu 
produkcji, działa natomiast obok tego procesu”24.    

Wysiłki na rzecz sprawowania kontroli nad robotnika-
mi za pomocą zastępowania ich przez maszyny w gruncie 
rzeczy podważają jeszcze bardziej podstawowy mechanizm 
kontroli – samą pracę. Jeśli tendencja polega na automaty-
zacji każdego procesu produkcji, to spada stopień zapotrze-
bowania na ludzką pracę, która traci swoje znaczenie w pro-
dukcji społecznego bogactwa: „w miarę rozwoju wielkiego 
przemysłu tworzenie rzeczywistego bogactwa staje się jednak 
w mniejszym stopniu uzależnione od czasu pracy i od ilości 
użytej pracy aniżeli od potęgi sił napędowych uruchamianych 
w czasie pracy, które same z kolei – ich powerful effectiveness 
[potężna efektywność] – nie pozostają w żadnym stosunku do 
bezpośredniego czasu pracy potrzebnego do jego produkcji, 
lecz zależą raczej od ogólnego stanu nauki i od postępu tech-
nicznego, czyli od zastosowania tej nauki do produkcji”25.

Marks w niniejszym opisie z Zarysu zawartym w słynnym 
„Fragmencie o maszynach” wyraźnie mówi o ograniczeniu 
pracy fizycznej, ówcześnie zasadniczego sposobu wykorzy-
stywania siły roboczej przez kapitał. Niemniej także w jego 
analizie procesu pracy z rozdziału 5 księgi I Kapitału wyraźnie 
widać, że „ogólny stan nauki” i jej zastosowanie jako „tech-
nologii” w produkcji również stanowią wytwory pracy, nie 
tak bardzo fizycznej, co umysłowej, chociaż zarówno badania 

24 Ibid., s. 572–573.
25 Ibid., s. 572.
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naukowe, jak i technologiczne są połączeniem pracy umy-
słowej i wykwalifikowanej pracy fizycznej. Ta mieszanka 
pracy fizycznej i umysłowej jest często pomijana we współ-
czesnych dyskusjach na temat „pracy niematerialnej”. Prowa-
dzenie badań naukowych zawsze wiązało się z niezliczonymi 
stadiami wymagającymi starannego fizycznego operowania 
narzędziami. Zastosowanie nauki w przemyśle (zwykle sto-
sowana definicja technologii) zawsze wymagało realizacji 
wielu zadań fizycznych związanych z tworzeniem nowych 
maszyn i procesów produkcyjnych, jak również pracy umysło-
wej. Podczas gdy wzrost znaczenia pracy umysłowej oczywi-
ście zwiększa popyt na nią (równoważąc do pewnego stopnia 
spadek popytu na pracę fizyczną), to również podlega ona tej 
samej dynamice co praca fizyczna. Jest nią mianowicie ten-
dencja kapitału do zastępowania z biegiem czasu pracy umy-
słowej maszynami np. komputerami i wyposażeniem stero-
wanym komputerowo, a więc tendencja do odtwarzania na 
tych polach tej samej dynamiki wzrostu organicznego składu 
kapitału, która zachodzi gdzie indziej.   

Jeśli jednak produkcja bogactwa społecznego w coraz 
mniejszym stopniu zależy od pracy, to kapitał zawęża swoją 
zdolność do narzucenia pracy, która jest warunkiem istnienia 
bogactwa społecznego, czyli wartości: „w tym przeobrażeniu 
nie bezpośrednia praca wykonana przez samego człowieka 
i nie przepracowany przezeń czas tworzą wielką podwalinę 
produkcji i bogactwa, lecz zawłaszczenie przezeń własnej 
ogólnej siły wytwórczej, poznanie przezeń przyrody oraz opa-
nowywanie jej dzięki swemu istnieniu jako organu społeczne-
go – słowem, podwalinę tę tworzy rozwój społecznego indy-
widuum. Kradzież cudzego czasu pracy, na której opiera się obecnie 
bogactwo, okaże się miserable [nikłą] podstawą w porównaniu 
z nowo rozwiniętą podstawą stworzoną przez wielki prze-
mysł. Z chwilą gdy praca w bezpośredniej postaci przestaje 
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być wielkim źródłem bogactwa, czas pracy przestaje i musi 
przestać stanowić jego miarę, a zatem i wartość wymienna 
[przestaje być miarą] wartości użytkowej. (…) Załamuje się 
przez to produkcja oparta na wartości wymiennej”26.    

Mamy tu do czynienia z obrazowym wyłożeniem konkret-
nych procesów powodujących wzrost organicznego składu 
kapitału i zniżkową tendencję stopy zysku. To również wizja 
tego, jak owa tendencja toruje drogę do rozsadzenia zasadni-
czych fundamentów kapitalizmu jako systemu bazującego na 
narzuceniu pracy poprzez formę towarową.

We wszystkich przypadkach wraz z rozwojem kapitału 
następuje konieczność stosowania coraz większych inwesty-
cji służących zatrzymaniu ludzi w pracy. Wskutek wzrostu 
wydajności pracy coraz trudniej przemienić czas uwolniony 
od produkcji w pracę jako kontrolę społeczną (wartość). 

„Tak więc kapitał, malgre lui, instrumental in creating the 
means of social disposable time [mimo woli przyczynia się 
do tworzenia warunków dla społecznie rozporządzalnego 
czasu], aby dla całego społeczeństwa skrócić czas pracy do 
stale spadającego minimum (…). Tendencją jego jest jednak 
zawsze z jednej strony – tworzenie disposable time [czasu 
rozporządzalnego], z drugiej zaś – to convert it into surplus 
labour [przemiana tego rozporządzalnego czasu w pracę 
dodatkową]”27.

Klęska pod względem takiej przemiany przejawia się we 
wzroście ilości robotników, którzy nie mogą zostać zatrud-
nieni pomimo swojej zdolności, gotowości i możliwości do 
wykonywania pracy. Marks bez wątpienia zakładał, iż roz-
wój tej tendencji, która występuje łącznie ze wzrostem pro-
dukcji, może doprowadzić klasę robotniczą do obalenia 

26 Ibid., s. 573.
27 Ibid., s. 575.
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systemu, którego dłużej już nie potrzebuje: „siły wytwórcze 
i stosunki społeczne – dwie odmienne strony rozwoju spo-
łecznego indywiduum – zdają się kapitałowi tylko środkami, 
i są dlań tylko środkami, umożliwiającymi produkowanie na 
jego organicznej podstawie. In fact [w rzeczywistości] jednak 
stwarzają materialne warunki do wysadzenia jej w powie-
trze”28. Świadczy to, że dynamika walki klas w ramach kapi-
talizmu stworzyła materialne podstawy do obalenia syste-
mu na drodze stopniowego wyeliminowania konieczności 
pracy w społeczeństwie: „im bardziej rozwija się ta sprzecz-
ność, tym wyraźniej okazuje się, że wzrost sił wytwórczych 
nie może być związany z zawłaszczeniem cudzej surplus 
labour [pracy dodatkowej] i że masy robotnicze same muszą 
zawłaszczyć sobie swą pracę dodatkową. Gdy już to będą czy-
niły – a disposable time [rozporządzalny czas] nie będzie już 
miał charakteru antagonistycznego – wówczas z jednej strony 
miarą potrzeb społecznego indywiduum stanie się niezbędny 
czas pracy, z drugiej strony zaś rozwój społecznej siły wytwór-
czej będzie się dokonywał tak szybko, że chociaż produkcja 
obliczona będzie na bogactwo dla wszystkich, to disposable 
time wszystkich będzie się zwiększał. (…) Wówczas miarą 
bogactwa nie będzie już w żadnym razie czas pracy, lecz dispo-
sable time [rozporządzalny czas]”29.

Innymi słowy, wraz z uwolnieniem się od rozwoju pro-
dukcji, w której praca i praca dodatkowa są nieodzowny-
mi elementami utrzymania kontroli, sam rozwój produkcji 
może powodować ograniczanie pracy. Tendencję do nieogra-
niczonej pracy podyktowaną kapitalistyczną potrzebą kon-
troli może natomiast zastąpić tendencja wyrażana przez klasę 
robotniczą do ograniczenia pracy do zera, nieograniczonego 

28 Ibid., s. 573.
29 Ibid., s. 575.
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czasu wolnego, dzięki czemu „Rozwijają się swobodnie indy-
widualności”30. Wówczas praca będzie tylko jedną z wielu 
form ludzkiego samorozwoju (self-valorization). Stąd para-
doks, polegający na tym, że koniec kapitału będzie oznaczał 
zarówno rozszerzenie produkcji, jak i ograniczenie pracy, 
koniec traktowania „całego czasu indywiduum jako czasu 
pracy i degradacji indywiduum jedynie do roli robotnika”31.

Ta podkreślana przez Marksa sprzeczność jest podsta-
wową sprzecznością systemu: „sprzeczność, wyrażona naj-
ogólniej, polega na tym, że kapitalistyczny sposób produkcji 
zawiera tendencję do absolutnego rozwoju sił wytwórczych, 
bez względu na wartość i zawartą w niej wartość dodatkową, 
a także bez względu na stosunki społeczne, w których odby-
wa się produkcja kapitalistyczna; z drugiej zaś strony celem 
kapitalistycznego sposobu produkcji jest zachowanie istnie-
jącej wartości kapitałowej oraz pomnażanie jej w jak najwyż-
szym stopniu”32.   

Sprzeczność ta wprost prowadzi do załamania w nieza-
kłóconym procesie reprodukcji: „konflikt przeciwstawnych 
czynników znajduje sobie periodyczne ujście w kryzysach. 
Kryzysy stanowią zawsze jedyne przemijające gwałtowne 
rozwiązania istniejących sprzeczności”33.

Warto zauważyć jak Marksowska analiza z Zarysu sta-
nowi nową podstawę dla założenia Engelsa przedstawio-
nego w jego Zarysie z 1845 r. i w przemowach wygłoszonych 
w Elberfeldzie, o czym wspomina nasz przegląd ich pracy 
z lat 40. XIX w. Na podstawie obserwacji sił działających 
w angielskim przemyśle, Engels przedstawił, jak rozwój siły 

30 Ibid., s. 573.
31 Ibid., s. 576.
32 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 3, część 1”, 

op. cit., s. 377–378.
33 Ibid., s. 377.
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produkcyjnej w kapitalizmie stwarza sprzyjającą okoliczność 
uniknięcia przez ludzkość wyroku na dożywotnią pracę. Po 
dziesięciu latach pracy Marks stworzył teorię uzasadniają-
cą trafność prognozy Engelsa. Podczas tego dziesięciolecia, 
kiedy tworzył księgę I Kapitału mógł w zasadzie nadać każde-
mu elementowi tej teorii bogatsze teoretyczne rozszerzenie 
i historyczne przykłady.    

C. Trzecie stadium ruchu okrężnego, czyli T’ – P’

Zwróćmy się teraz w stronę trzeciego stadium ruchu okrężnego 
kapitału i przebadajmy zapisy Marksa poświęcone pojawia-
jącym się tutaj predyspozycjom do wystąpienia kryzysu. Tak 
jak w przypadku poprzedniej analizy sił, które predysponu-
ją wystąpienie kryzysu w procesie produkcji, Marks każdo-
razowo przyjmował, że poprzednie stadia ruchu okrężnego 
zostały pomyślnie ukończone, chyba że zakładał inny stan 
rzeczy. W tym przypadku zakłada jako dane zarówno pierw-
sze stadium (w którym Śp i Sr zakupiono po cenie umożliwia-
jącej osiągnięcie zysku, biorąc pod uwagę oczekiwaną cenę T’) 
i drugie (stadium rzeczywistej produkcji). W trzecim stadium 
T’ – P’ kapitaliści muszą powrócić do sfery wymiany, aby sprze-
dać swoje produkty. Do załamania dochodzi, jeśli sprzedawcy 
T’ nie udaje się znaleźć chętnego nabywcy dysponującego pie-
niędzmi (P’) koniecznymi do zakupu T’ za cenę, która zreali-
zuje całkowitą wartość T’, a więc wartość dodatkową przewyż-
szającą koszt (c + v) poniesiony podczas jego produkcji. Do 
określonych możliwości wystąpienia takiego załamania zalicza 
się: (1) możliwość, że klasa robotnicza albo inni kapitaliści 
dokonają kradzieży T’, tym samym ograniczając jego wymia-
nę za P’ – klasa robotnicza głównie w przypadku Śu, a kapitał 
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głównie w przypadku Śp; (2) możliwość, że wytworzone T’ nie 
będzie posiadać wartości użytkowej dostrzeganej lub pożąda-
nej przez docelowych konsumentów i tym samym nabywca 
nie wyrazi zainteresowania jego kupnem; (3) możliwość, że 
ci, dla których T’ posiada potencjalnie wartość użytkową, nie 
zdobędą ekwiwalentu (pieniądza) dorównującego jego war-
tości. Dzieje się tak, kiedy wytwarzanie wartości użytkowych 
T’ (stosunek Śp i Śu) i dystrybucja ekwiwalentu pieniężnego P’ 
(powiedzmy pomiędzy nabywcami Śp i Śu) nie zachodzi w tej 
samej proporcji. Wtedy pewni nabywcy zachowają swoje pie-
niądze, a pewnym sprzedawcom nie uda się ukończyć T’ – P’.          

1. Odnosząc się do pierwszego przypadku, możemy zapytać, 
czy w obrębie systemu istnieją siły przejawiające tendencję do 
kradzieży i nie ulega wątpliwości, że odpowiedź na to pyta-
nie będzie zdecydowanie twierdząca. Walkę klasy robotniczej 
z kapitałem o to, czy w ogóle i za jaką cenę można ją zaprząc 
do pracy, warunkuje zdolność kapitału od najęcia robotników 
w zamian za środki utrzymania, czyli jego zdolność do wymu-
szenia na klasie akceptacji zapośredniczenia pracy pomiędzy 
nią samą a bogactwem społecznym (bogactwo społeczne, jak 
już widzieliśmy, jest coraz mniej zależne od pracy, która je 
wytwarza). Po prostu, gdy robotnicy walczą o wyższe płace 
i mniejszą ilość pracy, nierzadko bezpośrednio przywłasz-
czają bogactwo (T’, które wspólnie wytworzyli) na drodze 
kradzieży w pracy, sklepie czy na drodze wspólnych działań 
takich jak rabunek podczas zamieszek itd. Chcąc zapobiec 
takiemu bezpośredniemu przywłaszczeniu, kapitał potrzebu-
je państwowego aparatu policyjnego, który zapewnia narzu-
cenie robotnikom formy ceny. Drugą tendencją sprawiającą, 
że system staje się podatny na załamania w obrębie T’ – P’ jest 
stosunek pomiędzy przedsiębiorstwami. Konkurencja może 
być związana ze szpiegostwem przemysłowym w przypad-
ku sektorów przemysłowych, handlowych czy finansowych. 
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Wiąże się to z kradzieżą koncepcji, projektów, kodów i innych 
ważnych informacji. Kapitaliści są również znani z kradzieży 
produktów innych kapitalistów, przed tym jak zostaną sprze-
dane, jak też z porwań i z piractwa. Wprawdzie Marks nigdy 
nie włączył tych aspektów załamania T’ – P’ do swojej teorii 
kryzysu, to był ich świadom, a część z jego wczesnych ana-
liz walki klas podejmuje problematykę pomijania formy ceny. 
W 1842 r. analizował kwestię rolników bezpośrednio przy-
właszczających drewno z lasów i ich kryminalizacji34.

2. Druga możliwość, czyli stan, w którym produkt może 
nie posiadać społecznej wartości użytkowej, dotyczy każdego 
wytworzonego produktu: „wartości użytkowej samej w sobie 
nie cechuje bezmierność właściwa wartości. Określone pro-
dukty mogą być spożywane tylko w określonych granicach, 
w których stanowią przedmiot zapotrzebowania”35. Tak więc 
dla każdego określonego produktu występuje ograniczenie 
związane z jego realizacją – „jako wartość użytkowa posia-
da produkt w sobie samym granicę”36. Sprzedaż produktu 
o coraz lepszej jakości za jego wartość może być niemożli-
wa, ponieważ potrzeba lub pragnienie, a więc popyt na niego, 
osłabły. Zgodnie z nowoczesną analizą ekonomiczną popytu 
na towary sytuację tę można interpretować w sposób dwoja-
ki. Po pierwsze ograniczony popyt na daną wartość użytkową 
może przejawiać się w spadającej krzywej popytu. Wraz ze 
wzrostem podaży wartości użytkowe mogą być sprzedawane 
jedynie za niższe ceny. Po drugie każdy produkt posiada swój 
dłuższy, krótszy lub planowany „cykl życia”. To powszechnie 

34 Zob. K. Marks, „Obrady szóstego Landtagu reńskiego. Artykuł trze-
ci: Debaty nad ustawą o kradzieży drzewa”, w: MED, t. 1, s. 131–178; P. Line-
baugh, „Karl Marx, the Theft of Wood, and Working-Class Composition: 
A Contribution to the Current Debate”, w: Crime and Social Justice, zima 1976, 
s. 5–16.

35 K. Marks, Zarys..., op. cit., s. 312.
36 Ibid.
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znane zjawisko w głównym nurcie ekonomii i zarządzania 
– wynalazek, marketing, wczesna wysoka sprzedaż, spadek 
sprzedaży, zanik rynku lub wygaśnięcie produkcji. Przytoczo-
ny cykl jest często starannie określany i zawiera „zaplanowa-
ny zanik”, jeżeli produkty są tak zaprojektowane, aby zawo-
dziły, powodując większą sprzedaż, wdrażanie nowych wersji 
lub decyzję o tym, że nie będą dłużej serwisowane i muszą 
zostać zastąpione. Dzisiaj w przypadku mody, motoryzacji, 
hardware’u i software’u to rzecz oczywista. Niewątpliwie ten 
sposób ograniczenia potrzeby lub pragnienia może zacho-
dzić szybciej lub wolniej. Jeśli wystąpi niespodziewanie, to 
prowadzi do nadprodukcji, spadku cen, spadku zysków i kry-
zysu37. Kapitalistyczna firma, stając w obliczu podobnej sytu-
acji, zmuszona jest wykorzystać swoje zasoby do produkcji 
innego dobra, na które występuje pragnienie, zapotrzebowa-
nie i popyt bądź też musi zakończyć prowadzenie działalno-
ści gospodarczej.  

3. Wykorzystanie zasobów do produkcji innego dobra,  
które jest pożądane, jak wskazuje trzecia możliwość zała-
mania (zapotrzebowanie nie jest równoznaczne z popy-
tem), nie byłoby adekwatną odpowiedzią, ponieważ poza 
wystąpieniem potrzeby lub pragnienia musi wystąpić ekwi-
walent. Problemem jest zatem to, czy kiedykolwiek zacho-
dzi ograniczenie dostępności ekwiwalentu, czyli pieniądza 
służącego do zakupu produktów, które faktycznie mają war-
tość społeczną? Marks stwierdził, iż „nowa wartość i wartość 
w ogóle” musi mieć właściwą wielkość „istniejących ekwiwa-
lentów, przede wszystkim pieniądza (…). Wartość dodatkowa 

37 Niesławnym bieżącym przykładem był Ford Edsel. Model wywołał 
nikłe zainteresowanie, a nieudana sprzedaż spowodowała ogromne straty 
Ford Motor Company, wiele wyprodukowanych aut nie zostało sprzedanych 
i spora część procesu produkcji tego modelu musiała zostać zamknięta. 
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(…) wymaga dodatkowego ekwiwalentu”38. Realizacja war-
tości dodatkowej w ramach procesu akumulacji wymaga roz-
szerzenia w kilku punktach: „wytworzona w jednym punkcie 
wartość dodatkowa wymaga wytworzenia jej w innym punkcie, 
na którą mogłaby się wymienić i która zrazu może wystąpić 
choćby tylko w produkcji większej ilości złota i srebra, więk-
szej ilości pieniądza”39.

Czy tak różne punkty zostaną zrealizowane, czy zaist-
nieją? Marks, omawiając wartość dodatkową bezwzględną, 
wskazał pewne sposoby tego, jak rozszerzenie produkcji jest 
jednocześnie rozszerzaniem rynku: „tworzenie przez kapi-
tał bezwzględnej wartości dodatkowej – większej ilości uprzed-
miotowionej pracy – jest uwarunkowane rozszerzeniem 
się, i to stałym rozszerzeniem się – zakresu cyrkulacji. (…) 
Zatem warunkiem produkcji opartej na kapitale jest tworze-
nie ciągle rozszerzającego się kręgu cyrkulacji, bądź to przez bez-
pośrednie rozszerzenie się tego kręgu, bądź też przez tworze-
nie w tym kręgu więcej punktów, jako punktów produkcji. (…) 
tworzenie coraz to więcej punktów wymiany; czyli – tutaj 
z punktu widzenia bezwzględnej wartości dodatkowej lub 
pracy dodatkowej – tendencją kapitału jest wytwarzanie wię-
cej pracy dodatkowej (…). Tendencja tworzenia rynku świa-
towego zawiera się bezpośrednio w samym pojęciu kapitału. 
(…) trzeba podporządkować wymianie każdy moment samej 
produkcji”40.    

Rozszerzenie kapitału, które rozpoczyna się wraz z pierw-
szym stadium ruchu okrężnego P – T (Sr, Śp) (innymi słowy, 
zamiana pieniądza na siłę roboczą i środki produkcji), wyma-
ga również stworzenia nowych punktów wymiany na pro-
dukt finalny, czyli robotników gotowych wymienić P na Śu i  

38 Ibid.
39 Ibid., s. 314.
40 Ibid.
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kapitalistów gotowych przemienić P uzyskane za posiadane 
T’ z powrotem w większą ilość Śp. Marks odnotował, że wzra-
stająca liczba robotników sama jest niezależnym „ośrodkiem 
cyrkulacji”41.

Tej samej obserwacji dokonał, rozpatrując potrzebę roz-
szerzenia związaną z wartością dodatkową względną: „pro-
dukcja względnej wartości dodatkowej (…) wymaga produko-
wania nowej konsumpcji; wymaga, aby krąg konsumpcyjny 
wewnątrz cyrkulacji rozszerzał się tak samo, jak poprzednio 
krąg produkcyjny”42.   

Jeśli jednak rozszerzenie kapitału przez wprowadzenie 
w życie strategii wartości dodatkowej względnej i bezwzględ-
nej powoduje zwiększenie ilości punktów wymiany i dostęp-
nego pieniądza wykorzystywanego do zakupu produktów, 
to nie ma powodu sądzić, że pieniądz będzie występował 
w mniejszej ilości, niż wyniesie wartość towarów przezna-
czonych do sprzedaży. Predyspozycja do nieudanej realizacji 
T’ – P’ musi jednak dopiero zostać ustalona.

Nic dziwnego, że najważniejsza omawiana przez Mark-
sa tendencja wywołująca predyspozycję do wystąpienia 
problemu realizacji T’ – P’ jest bezpośrednio związana ze 
stosunkiem zachodzącym pomiędzy klasami, mianowicie 
tendencją do występowania nadprodukcji środków utrzy-
mania. Nie chodzi tu o konkretną potrzebę czy pragnienie, 
lecz o zdolność klasy robotniczej do dokonania ich zaku-
pu, a zatem chodzi o tendencję do podkonsumpcji. W tej 
sprawie odwołuje się on do Malthusa, krytykując Ricardo: 

„podobnie Malthus i Sisimondi słusznie zauważyli, że na przy-
kład konsumpcja robotników nie jest bynajmniej zadowala-
jącą konsumpcją dla kapitalisty”43. „Popyt tworzony przez 

41 Ibid., s. 324.
42 Ibid., s. 315.
43 Ibid., s. 318.
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samych produkcyjnych robotników nie może nigdy być 
dostatecznym popytem, ponieważ nie obejmuje on wszyst-
kiego, co robotnicy wytwarzają. Gdyby tak było, nie byłoby 
zysku (…). Samo istnienie zysku na jakimś towarze zakłada 
popyt, przewyższający popyt ze strony robotnika, który ten towar 
wyprodukował”44.

Mimo że wydatek v na Sr w pierwszym stadium ruchu 
okrężnego kapitału tworzy nowe punkty wymiany, to całko-
wicie nową wytworzoną wartością, która musi znaleźć swój 
ekwiwalent, nie jest v, lecz właściwie v + m. Proces rozszerze-
nia konieczny w przypadku występowania wartości dodatko-
wej i okrojonej konsumpcji klasy robotniczej predysponuje 
system do nadprodukcji i załamania w obrębie T’ – P’. Marks 
ukazuje, jak dążenie do rozszerzenia produkcji wraz z rosną-
cą wydajnością wynikającą ze wzrostu organicznego składu 
kapitału czyni kapitał podatnym na kryzys.  

Kapitaliści wytwarzający dobra konsumpcyjne (Śu) ule-
gają złudzeniu. Każdy kapitalista widzi, że klasa robotnicza 
jako całość stanowi wielką klasę konsumującą i „robotnicy 
innych kapitalistów byli możliwie znacznymi konsumenta-
mi jego towarów. (…) cała klasa robotnicza z wyjątkiem jego 
robotników występowała wobec niego jako konsument”. Rów-
nocześnie: „każdy kapitalista wie, że występuje wobec swego 
robotnika nie jako producent wobec konsumenta, i pragnie 
możliwie najbardziej ograniczyć jego konsumpcję, czyli jego 
zdolność do wymiany, jego płacę roboczą”45. O ile każdy 
kapitalista zachowuje się stosownie do tego, to mamy do czy-
nienia z kolektywnym działaniem kapitału, czyli z ogranicze-
niem płac i żądań klasy robotniczej oraz rozszerzoną produk-
cją służącą realizacji większego zysku.

44 Ibid., s. 324.
45 Ibid., s. 325.
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Obie tendencje są ze sobą wyraźnie sprzeczne. Pierwsza 
skutkuje powstaniem złudzenia, że klasa robotnicza z grun-
tu przejawia charakter konsumencki: „popyt klasy robot-
niczej tworzony przez samą produkcję wydaje się każdemu 
pojedynczemu kapitałowi 'adequate demand' [wystarczają-
cym popytem]”, a więc wskutek tego złudzenia produkcja 
pędzi naprzód: „gna ją poza tę proporcję, w której granicach 
powinna się utrzymać ze względu na [dochody] robotników 
i zmusza ją do przekroczenia ich”. Teraz ta sprzeczność i ten-
dencja ulega wzmożeniu przez dynamikę wartości dodatko-
wej względnej, kiedy wartość siły roboczej jest obniżana, pod-
czas gdy produkcja ulega rozszerzeniu skutkiem inwestycji 
w kapitał stały podnoszących wydajność: „zgodnie ze swą 
naturą [kapitał – przy. tłum.] stawia więc dla pracy i tworzenia 
wartości barierę, będącą w sprzeczności z jego tendencją do 
bezmiernego powiększania się”46. Bariera ta wynika z ogra-
niczenia: „siła konsumpcyjna kształtująca się na gruncie 
antagonistycznych stosunków podziału, które redukują kon-
sumpcję wielkiej części społeczeństwa do minimum, zmie-
niającego się jedynie w obrębie mniej lub bardziej wąskich 
granic”47.

Analiza tendencji do podkonsumpcji, która załamuje T’ – 
P’ prowadzona jest z pominięciem wszystkich robotników 
wytwarzających dobra przemysłowe (Sp), które nie są nabywa-
ne przez nich samych, lecz przez kapitalistów. Popyt na dobra 
konsumpcyjne, który wykazują robotnicy wytwarzający Śp, 
oczywiście sumuje się z popytem tych robotników, którzy 
wytwarzają Śu. Jednakowo Marks bardzo dobrze zdaje sobie 
sprawę z tych faktów i bierze je pod uwagę w innych miejscach. 
Nie analizuje ich wszystkich naraz, lecz raczej w różnych 

46 Ibid., s. 325–326.
47 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 3, część 1”, 

op. cit., s. 370.
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częściach systemu odkrywa występowanie predyspozycji do 
kryzysu, podkonsumpcja jest tylko częścią większej analizy.      

Nawet w momentach, w których omawia konsumpcję, 
dostrzega on całkiem wyraźnie popyt przemysłowy: „bardzo 
słusznie zauważył już na przykład Storch w polemice z Sayem, 
że duża część konsumpcji nie jest konsumpcją dla bezpośred-
niego użytku, lecz konsumpcją w procesie produkcji, na przy-
kład konsumpcją maszyn, węgla, oleju niezbędnych budyn-
ków itp.”48.  

Poczynione przezeń komentarze na temat produkcji 
i popytu na środki produkcji niczym się nie różnią od jego 
podejścia do dóbr konsumpcyjnych: „zupełnie tak samo [jak 
zwykły ośrodek cyrkulacji – przyp. aut.] przedstawia się spra-
wa ze stworzonym przez produkcję popytem na surowce, 
półfabrykaty, maszyny, środki transportu oraz na zużywane 
w produkcji materiały pomocnicze (…). Popyt ten, mający za 
sobą pokrycie płatnicze, zakładający wartość wymienną, jest 
dostateczny i wystarczający tak długo, dopóki producenci 
dokonują wymiany między sobą. Okazuje się on niewystar-
czający, gdy tylko produkt końcowy napotyka granice u bez-
pośredniego i końcowego konsumenta”49.    

To najwyraźniej przypuszczenie na temat właściwych 
proporcji w popycie przemysłowym, lecz: „właściwe (lub uro-
jone) proporcje, w jakich [kapitaliści – przyp. tłum.] muszą 
między sobą wymieniać, aby ostatecznie mogli jako kapitał 
powiększyć wartość, znajdują się poza ich wzajemnym sto-
sunkiem”50. Co dowodzi, że tak jak w przypadku produkcji 
dóbr konsumpcyjnych, kapitaliści jako indywidualni nabywcy 
i sprzedawcy nie mogą posiadać całościowego oglądu stanu 
rzeczy. Ponieważ proporcje mogą być źle ustalone i nie ma 

48 K. Marks, Zarys...,  op. cit., s. 318.
49 Ibid., s. 326 (przyp.).
50 Ibid.
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bezpośredniego mechanizmu dopasowania podaży do popy-
tu, występuje predyspozycja do błędnego rozpoznania sytu-
acji (opiewanym przez ekonomistów mechanizmem zrówny-
wania popytu z podażą był rynek, jednak właśnie tutaj Marks 
wyjaśnia, że rynki zasad tego mechanizmu nie realizują). Po 
raz kolejny widzimy, jak poszczególni kapitaliści podejmują 
wysiłki na rzecz produkcji rozszerzonej wbrew nieuchronne-
mu ograniczeniu wartości użytkowej społecznej ich produk-
tów i prawdopodobnie nawet wbrew ograniczeniu popytu, 
gdyż nie mogą widzieć i zaplanować ogólnego wzorca podzia-
łu konsumpcji i produkcji.  

Marks powiązał omówienie problemu realizacji zarówno 
dóbr konsumpcyjnych, jak i przemysłowych ze swoimi sche-
matami reprodukcji. Przypomnijmy, że linię podziału pro-
dukcji na dwa działy, lub przegrupowanie i zsumowanie Śp 
i Śu produkowanych przez indywidualny kapitał, warunkuje 
równowaga reprodukcji rozszerzonej.

Dział I: całkowita wartość produktu T’ = T1 + T2 + T1’ + T2’
Dział II: całkowita wartość produktu T’ = v1 + v2 + v1’ + v2’

Stan równowagi ukazuje tylko tyle, że pomiędzy dwoma 
sektorami może dojść do takiego podziału produkcji i popy-
tu, że T’ – P’ w obu przypadkach zostanie zrealizowane w cało-
ści. Nie jest to jednak żaden powód, by oczekiwać, że tak się 
stanie. W powyższych schematach widzimy, co wyraźnie 
dostrzegł Marks, że popyt konsumpcyjny robotników z Dzia-
łu II, który z konieczności jest mniejszy niż całkowita wartość 
Śu, uzupełnia popyt robotników z Działu I, podobnie w przy-
padku kapitalistycznego popytu na Śp. To pożądana równo-
waga, którą kapitał musi osiągnąć, lecz może się to nie udać, 
ponieważ kapitaliści działają mniej lub bardziej niezależnie.
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 Czy biorą tu udział jakiekolwiek siły przejawiające ten-
dencję do braku równowagi? Marks odrzuca zapatrywanie 
Ricardo, że podczas gdy nadprodukcja może wystąpić w jed-
nej gałęzi produkcyjnej (lub dziale), to nie ma mowy o ogól-
nej nadprodukcji, ponieważ: „gdy jakaś gałąź produkcji nie 
przynosi pomnożonej wartości, to pewna ilość kapitału wyco-
fuje się z niej i przerzuca do innego produktu, gdzie on jest 
potrzebny”51. Ten istotny proces dostosowania został omó-
wiony w przypadku tworzenia ogólnej stopy zysku, ponie-
waż kapitał przepływa w reakcji na różnice zysków: „sama ta 
konieczność wyrównywania zakłada nierówność, dysharmo-
nię, a zatem i sprzeczność (…) między kapitałem tkwiącym 
bezpośrednio w procesie produkcji a kapitałem występują-
cym (relativement) [względnie] samodzielnie jako pieniądz 
poza procesem produkcji”52. 

Jak również: „kapitał jest zarówno ustawicznym stano-
wieniem, jak i ustawicznym obalaniem proportionate produc-
tion (proporcjonalnej produkcji). Istniejąca proporcja jest nie-
uchronnie stale obalana przez tworzenie wartości dodatkowych 
i powiększanie sił wytwórczych. Owo żądanie zaś, aby produk-
cja rozszerzała się równocześnie [gleichzeitig und simultaneously], 
w tych samych proporcjach, stawia kapitałowi zewnętrzne wymogi, 
które w żadnym razie nie wypływają z niego samego”53. 

Kolejny raz, atakując Ricardo: „nie istnieje zatem rzeko-
mo ogólna nadprodukcja, natomiast nadprodukcja jednego 
lub kilku artykułów i niedostateczna produkcja innych. Zapo-
mina się tu znowu, że to, czego żąda kapitał, to nie określona 
wartość użytkowa, lecz wartość dla siebie [Wert für sich], a więc 
pieniądz (…) jako ogólna forma bogactwa”54.

51 Ibid., s. 319.
52 Ibid.
53 Ibid.
54 Ibid., s. 318.
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Innymi słowy, nadprodukcja w jednym sektorze nie jest 
zrównoważona przez niedostateczną produkcję w innym. 
Wszelka nadprodukcja jest produkcją, „która nie może prze-
mienić się w pieniądz, która nie może przemienić się w war-
tość, nie może potwierdzić się w cyrkulacji”55. Jako taka jest  
załamaniem w ruchu okrężnym kapitału i rozbieżnością 
pomiędzy produkcją i realizacją. W innym miejscu Marks 
mówi również o częściowych załamaniach występujących 
w pewnych ruchach okrężnych i procesie dostosowania, który 
przezwycięża kryzys: „zresztą we wszystkich tych rozważa-
niach jedno rozumie się samo przez się: trudno zaprzeczyć, 
że w poszczególnych sferach można produkować za dużo 
i dlatego w innych sferach – za mało; częściowe kryzysy mogą 
zatem wynikać z disproportionate production [dysproporcji pro-
dukcji] (the proportionate production [proporcja w produk-
cji] jednak jest zawsze tylko następstwem of disproportionate 
production na podłożu konkurencji)”. 

„Wzrost lub spadek wartości rynkowej wskutek tej dyspro-
porcji pociąga za sobą the transfer and withdrawal of capi-
tal from one trade to the other, emigration of capital from 
one trade to the other [przenoszenie i wycofywanie kapitału 
z jednej gałęzi produkcji do innej, wędrówkę kapitału z jed-
nej gałęzi produkcji do innej]. Niemniej jednak w tym samym 
wyrównywaniu tkwi już to, że zakłada ono możliwość prze-
ciwieństwa tego wyrównania, a więc i możliwość kryzysu, że 
sam kryzys może być formą wyrównania”56.

Marks wielokrotnie podkreślał, że o równoważących ten-
dencjach w łonie kapitału, o dostosowaniach, na mocy któ-
rych przywracana jest proporcjonalność, możemy mówić 
tylko wtedy, gdy uznamy, że są to tendencje korygujące wobec 

55 Ibid.
56 K. Marks, „Teorie wartości dodatkowej, część 2”, op. cit., s. 682.
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tendencji do braku równowagi czy dysproporcjonalności. 
Natomiast te umieścił zarówno w obrębie podstawowej ten-
dencji systemu, jak i wszystkich jego części (indywidualnych 
kapitałach), do zwiększania produkcji bez oglądania się na 
popyt: „w samej istocie produkcji kapitalistycznej tkwi więc 
tendencja do wytwarzania bez względu na granice pojemno-
ści rynku”57. Dzieje się tak z racji złudzenia, które wytwarza 
system i związanej z tym niezdolności kapitału do zaplano-
wania całkowitego podziału podaży i popytu. Niniejsze ten-
dencje są podstawowymi predyspozycjami do nadprodukcji, 
która w sposób konkretny zachodzi jedynie w określonych 
ruchach okrężnych.

Ten ostatni punkt prowadzi nas ku problemom związa-
nym z występowaniem nadprodukcji w określonym ruchu 
okrężnym. Z jednej strony Marks zgadzał się z Ricardo, że 
kapitał na spadek zysków odpowie za pomocą przekierowa-
nia inwestycji na inne odcinki. Czy jednak załamanie zatrzy-
muje się w tym miejscu? Czy kryzys występuje tylko w przy-
padku owych rozproszonych przerw, jeśli każda kolejna 
jednostka kapitału produkuje powyżej zapotrzebowania lub 
popytu? Marks mniemał, że tak się nie dzieje. Wprost prze-
ciwnie, ukazał, jak załamanie w obrębie T’ – P’ odbija się na 
systemie, powodując kolejne załamania, a także jak załama-
nie to może ulec uogólnieniu, powodując tzw. powszechną 
nadprodukcję.

Sens powyższego stwierdzenia odnajdziemy w opisie 
tego, jak procesy wzrostu i rozszerzenia rynku powiększa-
ją czasowe przesunięcie pomiędzy produkcją i sprzedażą, 
a zarazem umożliwiają pomnożenie załamań: „następnie: 
Ponieważ proces cyrkulacji kapitału (...) wymaga dłuższego 
czasu (…) zachodzą wielkie przewroty i changes na rynku (…) 

57 Ibid., s. 683.
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przeto rzeczą zupełnie oczywistą jest, że od punktu wyjścia – 
od danego z góry kapitału – aż do powrotu tego kapitału po 
upływie jednego z owych okresów muszą następować wiel-
kie katastrofy oraz muszą gromadzić się i rozwijać elementy 
kryzysu”58.   

Warto pamiętać, że Marks pisał podczas okresu gwał-
townej imperialistycznej ekspansji, kiedy podbój i koloniza-
cja dławiły produkcję zagraniczną i tworzyły rynki na dobra 
wytwarzane w imperialnych metropoliach. Dobra te były 
transportowane za granicę flotą handlową podczas podróży, 
które mogły trwać miesiącami. Wówczas przekazanie infor-
macji do domu na temat odkrycia rynków sprzedaży dóbr za 
cenę odpowiadającą ich wartości było niemożliwe. Producen-
ci działali więc, wykazując znaczący stopień ignorancji wobec 
bieżącego popytu na dobra, które wciąż wytwarzali. Oczywi-
ście  przytoczony problem zmalał wraz z rozwojem szybszej 
komunikacji długodystansowej ułatwiającej dostęp do infor-
macji o warunkach panujących na rynku. 

D. Cyrkulacja załamania

Pojęcie owych „gromadzących się i rozwijających” elementów 
nie zostało opracowane, natomiast wyraźnie łączy się z sze-
regiem zdarzeń zachodzących pomiędzy ruchami okrężnymi 

– cyrkulacja załamań („muszą następować” oznacza predyspo-
zycję). Gdzie indziej Marks bywał bardziej precyzyjny w spra-
wie tych rzeczywistych mechanizmów: „jeżeli np. nastąpi 
zahamowanie ruchu T’ – P’ jednej części, jeżeli towaru nie 
można sprzedać, wówczas ruch okrężny tej części zostanie 

58 Ibid., s. 649.
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przerwany (…) zmiana funkcji następnych części, wychodzą-
cych jako T’ z procesu produkcji, zostanie zahamowana przez 
ich poprzedniczki. Jeżeli taki stan trwa przez pewien czas, to 
następuje ograniczenie produkcji i cały proces ustaje. Wszel-
kie zahamowanie zachodzące w kolejnym ruchu części wywo-
łuje zakłócenie porządku ich równoległego istnienia, wszel-
kie zahamowanie w jednym stadium powoduje większe lub 
mniejsze w całym ruchu okrężnym”59.            

Cyrkulację stagnacji i załamań w obrębie ruchu okrężnego 
wzmacnia fakt, że produkcją i cyrkulacją (Pr i T’ – P’) zazwyczaj 
zajmują się odrębni ludzie. Załamanie w T’ – P’ nie jest więc 
bezpośrednio widoczne dla producentów (Pr), pogarszając 
problem nadprodukcji: „jeżeli jednak T’ cyrkuluje nadal, np. 
w ręku kupca, który nabył przędzę, to na razie nie wpływa to 
wcale na dalszy przebieg ruchu okrężnego owego kapitału 
indywidualnego, który wyprodukował przędzę i sprzedał ją 
kupcowi. (…) Ważna to okoliczność, gdy chodzi o zagroże-
nie kryzysów. (…) część towarów może przechodzić do kon-
sumpcji tylko pozornie, podczas gdy w rzeczywistości zalega 
nie sprzedana w ręku odsprzedawców (…). Towary napływają 
jednak fala za falą i wreszcie okazuje się, że poprzednią falę 
konsumpcja wchłonęła jedynie pozornie. Kapitały towarowe 
spierają się ze sobą o miejsce na rynku. Ci, którzy przyszli póź-
niej, sprzedają poniżej ceny (…). Wtedy wybucha kryzys”60.   

W rozdziale „Przeistoczenie się nadprodukcji ważniej-
szych artykułów konsumpcji w nadprodukcję powszechną” 
składającym się na Teorie wartości dodatkowej Marks szcze-
gółowo wyjaśnił występowanie takiej cyrkulacji załamania. 
Podał przykład, jak załamanie w obrębie T’ – P’ w jednym ruchu 
okrężnym, wywołując ograniczenie produkcji i zwolnienie 

59 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 2”, w: MED, 
t. 24, s. 129.

60 Ibid., s. 94–96.
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z pracy robotników, może spowodować ograniczenie ich 
zasobów pieniężnych, a więc spowodować spadek popytu na 
inne dobra, włączając być może rozpatrywane T’. Nic dziw-
nego, że swoje przykłady zaczerpnął z przemysłu włókien-
niczego, podstawowego sektora przemysłu Brytyjskiego: 

„ale powróćmy do naszego przykładu z perkalem. Zastój na 
rynku, which is glutted with calicoes [który przepełniony jest 
perkalem], wywołuje zakłócenie reprodukcji w tkalni perka-
lu. Zakłócenie to odbija się przede wszystkim na jej robotni-
kach. Są oni więc w mniejszym stopniu, lub wcale już nie są, 
konsumentami towaru tkalni – of cottons – oraz innych towa-
rów, które wchodziły w skład ich konsumpcji. Cottons są im, 
oczywiście, potrzebne, nie mogą ich jednak kupić, nie mają 
bowiem means, a nie mają ich dlatego, że nie mogą nadal pro-
dukować, gdyż za dużo wyprodukowano, too many cottons 
glut the market [rynek przepełniony jest nadmierną ilością 
wyrobów bawełnianych]. (…) Reprezentują oni teraz część 
chwilowego przeludnienia”61.  

Przy tym załamanie w obrębie T’ – P’ nie dowodzi jedynie 
ograniczenia Sr, a więc Sr – P – T, lecz również ograniczenie 
popytu na Śp wymagane w produkcji perkalu, a zatem ogra-
niczenie zdolności dostawców Śp do przemiany swojego pro-
duktu z T’ w P’: „ale oprócz robotników, których bezpośrednio 
zatrudnia kapitał ulokowany w produkcji tkanin bawełnianych, 
ów zastój w reprodukcji of cotton daje się wielu innym produ-
centom we znaki; odczuwają go spinners, cotton-dealers (or 
cotton cultivators), mechanics (producers of spindlers and 
looms etc.), iron-, coal producers etc. [przędzalnicy, handlarze 
bawełny (bądź plantatorzy bawełny), mechanicy (producenci 
wrzecion lub krosien itp.), producenci żelaza, węgla itp.]. U ich 
wszystkich nastąpi też zakłócenie reprodukcji, reprodukcja 

61 K. Marks, „Teorie wartości dodatkowej, część 2”, op. cit., s. 683–684.
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of cottons bowiem stanowi warunek ich własnej reprodukcji. 
Zakłócenie ich reprodukcji nastąpi nawet wtedy, kiedy by w ich 
własnych sferach nie doszło do nadprodukcji”62.      

Wszyscy robotnicy zwolnieni w tych gałęziach przemysłu 
doświadczają na własnej skórze obniżenia dochodu. Tak więc 
Sr – P – T jest ograniczony, załamanie sprzedaży perkalu z cza-
sem odgrywa większą rolę, a problemy te powodują, że inni 
producenci dóbr również zabiegają o realizację T’ – P’. 

„Ich means, za które można by nabyć calico i inne artyku-
ły konsumpcji, dlatego zostają ograniczone, kurczą się, że na 
rynku jest za dużo calicoes. Dotyczy to także innych towarów 
(artykułów konsumpcji). Teraz okazuje się naraz, iż wyprodu-
kowano ich stosunkowo za dużo, skurczyły się bowiem środki 
na ich zakup, a tym samym skurczył się i popyt na nie. Jeżeli 
nawet nie wyprodukowano w tych sferach za dużo towaru, to 
teraz jest w nich za dużo towaru”63.

Tym sposobem Marks przedstawił, jak załamanie w obrę-
bie T’ – P’ może nie tylko przenieść się ze sfery cyrkulacji do 
sfery produkcji w obrębie pojedynczego ruchu okrężnego, ale 
również do innych ruchów okrężnych, a więc wystąpi cyrkula-
cja załamań i powszechny kryzys: „jeżeli nadprodukcja obej-
muje nie tylko calicoes, lecz również linens, silks and woolens 
[tkaniny lniane, jedwabne i wełniane], to łatwo zrozumieć, 
jak nadprodukcja tych nielicznych, lecz ważniejszych artyku-
łów wywołuje na całym rynku mniej lub bardziej powszech-
ną (względną) nadprodukcję. Po jednej stronie nadmiar wszel-
kich warunków reprodukcji i nadmiar na rynku wszelkiego 
rodzaju nie sprzedanych towarów. Po drugiej stronie zban-
krutowani kapitaliści i wyzute ze wszystkiego, klepiące biedę 
masy robotnicze”64. 

62 Ibid., s. 684.
63 Ibid., s. 685.
64 Ibid.
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Nie jest to jednak jedyny sposób przebiegu cyrkulacji zała-
mania. Załamania w obrębie produkcji wynikające z „klęsk 
żywiołowych” (np. nieudane zbiory) nie wywołują przerwy 
ze względu na wzrost ilości T’ w stosunku do P’, lecz poprzez 
ograniczenie T’ tak, że zarobione P’ nie osiąga dostatecznej 
wielkości, aby przynieść średni zysk. Tego typu ograniczenia 
produkcji T’, jeśli T’ jest Śp (dobro pośrednie), wycisną swoje 
negatywne piętno na wszelkich innych ruchach okrężnych, 
w których wykorzystuje się je jako środek produkcji. Ruchy 
te utracą bezwzględny bądź względny dostęp do Śp, co omó-
wiliśmy w odniesieniu do P – T (Śp), a to wraz ze wzrostem ceny 
Śp spowoduje ograniczenia zysków: „zdarzają się też, oczywi-
ście, wypadki nadprodukcji, kiedy nadprodukcja artykułów 
nie należących do kategorii artykułów ważniejszych nie jest 
skutkiem, lecz kiedy, przeciwnie, niedostateczna produkcja jest 
przyczyną nadprodukcji, jak np. w wyniku nieurodzaju zboża 
lub nieurodzaju bawełny itp.”65.

Wcześniej podniesiona zostaje kwesta skali konsekwen-
cji wynikających ze spadku plonów podczas kryzysu z 1855 r.: 

„dodatkowej sumie wydatkowanej na zakup [dodatkowego – 
przyp. aut.] zboża [ze względu na nieurodzaj – przyp. aut.], 
musi odpowiadać zmniejszenie wydatków na zakup wszyst-
kich pozostałych produktów i już z tego powodu obniżka ich 
cen. (…) naród znalazłby się w stanie kryzysu, który dotknął-
by nie tylko zboża, lecz ogarnął wszystkie inne gałęzie pro-
dukcji (…). Tak więc całkiem bez względu na pieniądz naród 
znalazłby się w stanie ogólnego kryzysu. (…) Kryzys wywo-
łany nieurodzajem zboża nie został więc w żadnym razie spo-
wodowany przez drain of bullion [odpływ sztab kruszcu]”66.

65 K. Marks, „Teorie wartości...”, op. cit., s. 695.
66 K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, Warszawa 1986, s. 77.
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Ujrzawszy przeanalizowane przez Marksa różne źródła 
czy predyspozycje do kryzysu, zarówno na poziomie przed-
siębiorstwa, jak i kapitału społecznego w różnych stadiach 
cyrkulacji kapitału, możemy teraz zauważyć występujące 
pomiędzy nimi zależności. Nie są one po prostu zespołem 
tendencji, czy gorzej, jak czasem się je traktuje, sumą teorii 
kryzysu.      

E. Powiązania

Przypominamy strukturę tych tendencji zgodnie z ruchem 
okrężnym:

                         Sr                                
                           /                         
           I. P – T                   II. … Pr …  T’              III. T’ – P’          
                        \                                     
                            Śp            

Pierwszym i najbardziej podstawowym związkiem pomię-
dzy wszystkimi stadiami ruchu okrężnego i pewnymi tenden-
cjami do załamania jest fakt, że są one momentami walki klas. 
Widać to mniej lub bardziej wyraźnie. W pierwszym stadium 
walka rozgrywa się o to, czy i za jaką cenę robotnicy podej-
mą pracę i/lub oddadzą swoje środki produkcji. W przypad-
ku drugiego stadium walka rozgrywa się o ilość pracy, która 
faktycznie zostanie wykonana. Wzajemne połączenia walk 
w tych dwóch stadiach powinny być dla robotników oczy-
wiste, tak jak wstrząsom na jednym polu zwykle towarzyszą 
wstrząsy na innych. W trzecim stadium mamy do czynienia 
z odwrotnością pierwszego, mianowicie ze zdolnością kapi-
tału do zawładnięcia produktem i narzucenia formy ceny 
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klasie robotniczej jako warunkiem odnowienia stadium 
pierwszego. Wówczas, najogólniej rzecz biorąc, najpoważ-
niejsze zagrożenie załamania systemu wynika z utraty kon-
troli nad klasą robotniczą w wyniku jej walk.    

Drugie ważne wzajemne połączenie również objawia 
się w sferze walki klas, lecz rzadziej bywa w tenże sposób 
postrzegane. Dotyczy ono wpływu walki na zarówno I, jak i II 
stadium ruchu okrężnego i oznacza atak na podstawę zysku, 
którą jest stopa wartości dodatkowej m/v, co zmusza kapitał 
do ciągłej ekspansji. Dotyczy to kapitału indywidualnego, 
a także kapitału jako całości. Spadek wartości dodatkowej 
bezwzględnej w rezultacie skrócenia długości, zmniejszenia 
intensywności dnia roboczego i wzrostu płac zmusza kapi-
tał do zastosowania strategii wartości dodatkowej względnej 
bazującej na wzroście wydajności, a więc na rozszerzaniu pro-
dukcji (podczas gdy łatwo zwiększyć wydajność, utrzymując 
ten sam poziom produkcji, co jest ogólnym prawidłem zwią-
zanym ze wzrostem wydajności, to kapitaliści dążą do wzro-
stu dochodu i zysku, jak również swojego udziału w rynku). 
Zarówno tendencje do nieograniczonego rozszerzenia pro-
dukcji, jak i do wzrostu organicznego składu kapitału są więc 
integralną częścią walki klas. Jak wdzieliśmy, tendencja do 
nieograniczonego rozszerzenia kontroli sprawowanej nad 
klasą robotniczą dotyczy obu stadiów, zarówno II, jak i III. 
W stadium II ograniczenia wzrostu m/v i nieograniczone roz-
szerzenie c (Śp) skutkuje wystąpieniem „zniżkowej tendencji 
stopy zysku” i ustawicznym wytwarzaniem zbędnej popula-
cji podważającej istnienie systemu opartego na pracy. W sta-
dium III tendencja do rozszerzenia produkcji natrafia na 
ograniczenia rynku, gdyż schematy rozszerzenia zależą od 
względnego powodzenia w stadium II osiągniętego przez 
różnej maści kapitały w różnych branżach i działach.
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Tak zwana predyspozycja do dysproporcji jest zatem 
powiązana z predyspozycją do nieograniczonego rozszerze-
nia i zniżkową tendencją stopy zysku, mimo że ta druga może 
zachodzić z pominięciem pierwszej i na odwrót. Obydwie 
mają to samo źródło, którym jest rozszerzenie produkcji nie-
zależnie od cyrkulacji, czyli rozszerzenie „substancji” wartości 
(pracy) niezależnie od „formy” wartości („wartości wymien-
nej”). Obydwie są więc aspektami „nadmiaru kapitału” lub 

„nadprodukcją kapitału”. 
„Tak zwany nadmiar kapitału zawsze oznacza w zasadzie 

nadmiar takiego kapitału, dla którego ilość zysku nie równo-
waży spadku stopy zysku (…). Tego rodzaju nadmiar kapitału 
powstaje wskutek tych samych okoliczności, które wywołu-
ją względne przeludnienie, i jest dlatego zjawiskiem uzupeł-
niającym owo przeludnienie, mimo że oba te zjawiska znaj-
dują się na przeciwległych biegunach: na jednym biegunie 
nie zatrudniony kapitał, na drugim – nie zatrudniona lud-
ność robocza. Nadprodukcja kapitału, a nie poszczególnych 
towarów – chociaż nadprodukcja kapitału obejmuje zawsze 
nadprodukcję towarów – oznacza więc po prostu nadmierną 
akumulację kapitału”67. 

„Nadprodukcja kapitału nie oznacza nigdy nic innego niż 
nadprodukcję środków produkcji – środków produkcji i środ-
ków utrzymania – które mogą funkcjonować jako kapitał”68.

W rzeczywistości, chcąc przedstawić problem dogłęb-
nie, Marks mógł stwierdzić, że nadprodukcja kapitału nie-
uchronnie splata się z nadprodukcją wszystkich jego elemen-
tów: kapitału pieniężnego, siły roboczej, towarów i środków 
produkcji. Wspólna przyczyna zniżkowej tendencji stopy 
zysku i T’ przewyższającego P’ leży więc w nieograniczonym 

67 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 3, część 1”, 
op. cit., s. 380.

68 Ibid., s. 387.
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rozszerzeniu produkcji zachodzącym w ramach dynamiki 
starcia pomiędzy klasami. 

Równocześnie widzimy, jak strategia wartości dodatkowej 
względnej, która umożliwia przyśpieszenie produkcji, wpływa 
na pierwsze stadium ruchu okrężnego, gdyż w określony spo-
sób powoduje to rozszerzenie. Strategia ta opiera się na zastą-
pieniu Sr przez Śp i obniżeniu wartości składników Sr (czyli Śu) 
co w rezultacie bezpośrednio wpływa na walki pomiędzy kapi-
tałem i pracą w sferze wymiany (P – Sr). Jeśli wartość Sr spada, 
wówczas kapitał ma okazję obniżenia płac bez ograniczenia 
reprodukcji siły roboczej. Czy rzeczywiście mu się to uda, 
zależy od zdolności robotników do przeciwdziałania takim 
ograniczeniom. Zdolność ta jest bezpośrednio zależna od 
wzrostu bezrobocia, czyli zbędnej populacji, co rodzi podzia-
ły pomiędzy robotnikami i wzmaga presję na tych, którzy 
nadal są opłacani. Ponadto reorganizacja reprodukcji, towa-
rzysząca zmianie technologii koniecznej do wzrostu wydajno-
ści, skutkuje również rozpadem i ponownym podziałem siły 
roboczej w produkcji, a więc przypuszczalnie także zmianą 
w zasadach najmu robotników. Część z nich zostaje zwolnio-
na niezależnie od spadku ich liczby bezwzględnej. W taki spo-
sób organizacja robotników i źródło siły wynikające z określo-
nego składu siły roboczej zostaje osłabiona przez ich ponowny 
podział. Marks był jednoznaczny, kiedy mówił o kapitalistycz-
nym wykorzystaniu technologicznej zmiany w celu złamania 
siły pracy. „Jednakże maszyna działa nie tylko jako przemożny 
konkurent wiecznie czyhający na to, aby robotnika najemne-
go uczynić 'zbytecznym'. Kapitał posługuje się maszyną jako 
potęgą wrogą robotnikowi i rozmyślnie obwieszcza o tym 
z rozgłosem. Maszyna staje się najpotężniejszym środkiem 
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wojennym do poskramiania periodycznych buntów, strajków 
itd. skierowanych przeciw samowładztwu kapitału”69. 

Analogiczny stan dotyczy podziałów pomiędzy jednost-
kami kapitału, branżami i działami produkcyjnymi. Rozsze-
rzenie kapitału, jak zauważyliśmy, zachodzi nierówno wraz 
z powstawaniem nowych branż i zapaścią starych w związku 
z cyklem życia produktu, a także wraz ze zmianami techno-
logicznymi. Ogólny schemat podziału pracy ulega więc zmia-
nie, a wszelka bazująca na nim organizacja robotników ulega 
osłabieniu. Jeśli spojrzymy na to samo zjawisko z perspek-
tywy robotników, zobaczymy, że opisane przez Marksa ten-
dencje zachodzące w ramach procesu produkcji (usunięcie  
robotników i zwiększony problem z przemianą czasu rozpo-
rządzalnego w czas pracy dodatkowej) wyraźnie działają na 
ich korzyść. Nie tylko dają im większą szansę zorganizowa-
nia, lecz również zrozumienia, że samo istnienie systemu nie 
jest konieczne. Odpowiednio rozszerzenie produkcji wpływa 
na cyrkulację zarówno w stadium I, jak i III.    

Widzimy więc, nie tylko to jak motywacja do podjęcia 
określonego sposobu kapitalistycznej akumulacji jest skut-
kiem walki klas, lecz również to, że przebieg procesu akumu-
lacji i tendencje z niego wynikające są częścią tej walki. Pozo-
stają one ukształtowane przez układ względnej siły pomiędzy 
klasami w różnych ruchach okrężnych, sektorach, branżach 
i działach. Natomiast tam, gdzie nacisk klasy robotniczej 
jest najsilniejszy, a mimo tego kapitał jest na tyle elastycz-
ny, by rozwinąć i wprowadzić nowe technologie podnoszące 
wydajność, ekspansja przybiera charakter gwałtowny. W tych 
obszarach, gdzie klasa robotnicza jest słaba i nie motywuje 
kapitału do wprowadzania innowacji bądź jest silna a kapitał 

69 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 1”, op. cit., 
s. 517–518.
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owi nie udaje się wprowadzenie innowacji, ekspansja zacho-
dzi powoli. To podstawowa dynamika procesu konkuren-
cji, do której Marks nierzadko nawiązywał, traktując ją jako 
wyznacznik różnych tendencji i wpływów. Istotą konkurencji 
jest zysk, a on dla Marksa był zasadniczo dyktowany przez 
organiczny skład kapitału i stopę wyzysku, oba te czynniki są 
określone w toku walki pomiędzy klasami. Kapitaliści, którzy 
dowiedli swojej zdolności do zarządzania, utrzymując wzrost 
zysków, odnoszą sukces w rywalizacji, wzrastają i przejmu-
ją większą odpowiedzialność za zarządzanie większą rzeszą 
robotników.

Zdolność utrzymania zysków pociąga za sobą zdolność 
do kierowania wzrostem wydajności (wzrost c/v) i zdolność 
do rozszerzenia rynków, czyli sprzedaży większej ilości pro-
duktów. Biorąc pod uwagę różne predyspozycje do załamania 
średniego poziomu zysków w przypadku rozszerzenia pro-
dukcji, sukces konkurencyjnych kapitalistów (tak jak, ogólnie 
rzecz biorąc, w przypadku kapitału podtrzymującego wzrost) 
zależy od odnalezienia sposobów na zrównoważenie owych 
tendencji w ramach lub poza kryzysem. Powyższe rozważa-
nia kierują nas ku omówieniu rozmaitych mechanizmów sto-
sowanych, aby zrównoważyć tendencje do wystąpienia same-
go kryzysu i odtworzyć warunki wzrostu.
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VI. Strategie równoważące i ich 
sprzeczności

Omówiliśmy już najważniejszą strategię kapitału przeciw-
działającą spadkowi stopy wartości dodatkowej (bezwzględ-
nej), czyli strategię wartości dodatkowej względnej związaną 
z podnoszeniem wydajności. Zanim przejdziemy do spo-
sobu wykorzystania przez kapitał samego kryzysu, o czym 
będzie mowa w następnej części, przebadamy pokrótce 
kilka innych strategii stosowanych przez kapitał, aby prze-
ciwdziałać tendencjom kryzysowym w różnych punktach 
ruchu okrężnego. 

A. Pierwsze stadium ruchu okrężnego, czyli P – T (Sr, Śp) 

Zaczniemy od analizy reakcji na problemy związane z warto-
ścią środków produkcji i procesem ich nabywania. W przy-
padku kapitału stałego kapitał dąży do zrównoważenia 
wszelkich tendencji wzrostu wartości/kosztów środków pro-
dukcji poprzez wprowadzenie metod obniżających ich war-
tość/koszt. Po części osiąga to w wyniku wzrostu wydajności 
lub rozwoju nowych technologii, np. ilekroć zasoby natural-
ne ulegną wyczerpaniu lub stają się rzadko dostępne. W księ-
dze III Kapitału Marks omówił też inne metody. W ich poczet 
zalicza się korzyści skali, ograniczenie strat, wzrost jakości 
i wytrzymałości maszyn, podrabianie środków produkcji, 
aby obniżyć ich koszt, jak również zmniejszenie wydatków 
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związanych z kwestiami takimi jak zasady bezpieczeństwa 
pracy1.

W rozdziale 14 księgi III Kapitału dodał do tego strategię 
związaną z handlem zagranicznym i bezpośrednimi inwe-
stycjami zagranicznymi zorientowaną na to, by taniej nabyć 
składniki kapitału stałego. Biorąc pod uwagę zakup środ-
ków produkcji, handel zagraniczny jest po prostu umiędzy-
narodowieniem P – Śp. W przypadku bezpośredniej inwesty-
cji w wytwarzanie wymaganych składników Śp stanowiącej 
wstęp do ich wyeksportowania, mamy do czynienia z proce-
sem, który dotyka również problem kapitału w sferze produk-
cji. Powrócimy do tego za moment.

Rozpatrując problemy związane z pozyskaniem siły robo-
czej i jej wartością, w pismach Marksa odnajdujemy wszel-
kiego rodzaju metody, przy pomocy których kapitał stara 
się zgodnie z własnym interesem kontrolować i wpływać 
na rynek pracy. Dotyczy to, ogólniej rzecz biorąc, strategii 
służącej utrzymaniu nadwyżki podaży pracy, która wywo-
łuje nacisk na płace. Pierwsze kapitalistyczne strategie słu-
żące wybrnięciu z tego problemu datują się na okres aku-
mulacji pierwotnej i tworzenia klasy robotniczej w sobie2. 
Nadmierna podaż występująca w formie rezerwowej armii 
pracy była na ogół utrzymywana przez rozszerzanie źródeł 
siły roboczej i uzupełnianie jej rezerw dzięki wprowadza-
niu maszyn wypierających pracę3. Wywłaszczenie populacji 
rolników w kraju macierzystym i kolonizacja za granicą były 
podstawowymi narzędziami wchłaniania jeszcze większych 
rezerw pracy. Dotyczy to znacznej części historii kapitalizmu, 

1 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 3, część 1”, 
w: MED, t. 25, cz. 1, s. 117–158.

2 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 1”, w: MED, 
t. 23, s. 848–906

3 Ibid., s. 731–847.
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powstawania klasy robotniczej, czy dążeń kapitału do prze-
kształcenia formy jego stosunku z tą klasą, przykładowo ze 
służby w formie nienajemnej do służby najemnej. W przy-
padku kolonizacji ogół bezpośrednich inwestycji splata się 
z narzuceniem pracy obcym populacjom na „wolnym” rynku 
pracy, gdzie występuje przymus związany z koniecznością 
ekonomiczną lub, jak w przypadku niewolnictwa, gdzie 
występuje przymus bezpośredni. Formy ulegają zmianie, 
tymczasem nadzorca się nie zmienia. Zgodnie z tym co w roz-
dziale dotyczącym dnia roboczego stwierdził Marks: „handel 
niewolnikami, czytaj: rynek pracy, zamiast Kentucky i Wirgi-
nia – Irlandia i okręgi rolnicze Anglii, Szkocji i Walii, zamiast 
Afryka – Niemcy!”4.  

Prowadzi nas to do zasadniczej metody wpływania na 
rynek pracy – imigracji zaplanowanej przez kapitał. Od imi-
gracji ze wsi do miast czy też imigracji regionalnej w grani-
cach jednego kraju, do tej o charakterze międzynarodowym. 
Marks był wyjątkowo świadomy tej metody uzyskiwa-
nia i utrzymywania nadmiernej podaży pracy. Jeśli chodzi 
o Anglię, to wraz z Engelsem obaj nagminnie wypowiadali się 
na temat wykorzystania irlandzkich robotników w celu zala-
nia angielskiego rynku pracy5. W przypadku Nowego Świata 
zasadnicze podobieństwo, jak sugeruje cytat z poprzedniego 
akapitu, dotyczyło handlu niewolnikami, podczas gdy Afry-
ka była rabowana, aby stworzyć rozległy rynek czarnej siły 
roboczej. Marks był więc również wyczulony na to, jak w Sta-
nach Zjednoczonych tę nienajemną niewolniczą siłę roboczą 
wystawiono do walki przeciwko najemnej sile roboczej. 

4 Ibid., s. 311.
5 K. Marks, „Karol Marks do Zygfryda Meyera i Augusta Vogta  

w Nowym Jorku, Londyn, 9 kwietnia 1870 r.”, w: MED, t. 32, Warszawa 1973, 
s. 725–731. 
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„W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wszelki 
samodzielny ruch robotniczy pozostawał w stanie paraliżu, 
dopóki niewolnictwo kalało część republiki. Robotnik o skó-
rze białej nie może się wyzwolić tam, gdzie robotnik o skórze 
czarnej piętnowany jest i poniżany”6.

W tych dwóch przypadkach zalewu rynku pracy (jednego 
„wolnego”, a drugiego  niewolniczego) przez imigrację zauwa-
żamy kolejną podstawową strategię kapitalistyczną związa-
ną z utrzymaniem kontroli nad pracą i utrzymaniem niskich 
kosztów, zarówno jeśli chodzi o rynek pracy, jak i sferę pro-
dukcji. Tą podstawową strategią jest trzymanie w ryzach 
potencjału klasy robotniczej do zjednoczenia poprzez two-
rzenie w jej łonie podziałów. Zgodnie z definicją utrzymanie 
władzy nad klasą oznacza zdolność do zatrudnienia jej wedle 
własnej potrzeby (utrzymanie jej uległości i jednorodności), 
osiągając przy tym zysk, czyli opłacając ją zbyt nisko. 

B. Drugie stadium ruchu okrężnego, czyli ...P...

Wraz z wybuchem walk robotniczych następuje zanik granicy 
pomiędzy sferą cyrkulacji (Sr – P) i sferą produkcji. Robotni-
cy organizują się i walczą o wyższe płace (Sr – P) jak również 
lepsze warunki pracy, krótszy dzień roboczy itd., wielo-
krotnie stosując w tym samym czasie te same metody. Z tej 
przyczyny kapitał dokłada starań, aby wykorzystać podziały 
występujące w ramach produkcji, (podziały narodowe, raso-
we, płciowe bądź generacyjne, jak również hierarchię płaco-
wą) z zamiarem osłabienia na wszystkich polach siły pracy. 

6 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 1”, op. cit., 
s. 352.
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W poprzednich przypadkach związanych z imigracją widzie-
liśmy już podziały związane z rasą, narodowością i pracą 
najemną/pracą nienajemną. Marks przedstawia wiele innych.

Wprowadzenie w życie nowych technologii, celem podzia-
łu robotników, jak też wzrost wydajności, są przezeń szcze-
gółowo omawiane, poczynając od 11, a kończąc na rozdziale 
13 księgi I Kapitału. „Można by napisać – jak sugerował – całą 
historię na temat wynalazków dokonanych od 1830 r. i zasto-
sowanych jedynie w charakterze środków wojennych kapitału, 
przeciw buntom robotniczym”7. Te środki wojenne działają 
co najmniej częściowo poprzez rozbijanie klasy robotniczej 
na drodze jej ponownego podziału. Cytując Ure: „horda nie-
zadowolonych, którzy obwarowali się na dawnych pozycjach 
podziału pracy i uważali je za niezbędne, spostrzegła, że jest 
oskrzydlona i że jej środki obronne zniszczone zostały przez 
nowoczesną taktykę maszynową. Musieli oni zdać się na 
łaskę i niełaskę”8.

Łącznie z omówieniem przejścia od manufaktury do sys-
temu fabrycznego Marks odnotowuje związaną z tym zmia-
nę w składzie siły roboczej: „przekształca się gruntownie 
skład robotnika łącznego, czyli kombinowanego persone-
lu roboczego. W przeciwieństwie do okresu manufaktury, 
plan podziału pracy opiera się obecnie na stosowaniu pracy 
kobiet, pracy dzieci w różnym wieku, pracy robotników 
niewykwalifikowanych”9.   

W tym rozdziale Kapitału Marks powtórnie omawia 
zasady podziałów płciowych i pokoleniowych stosowanych 
w celu osłabienia siły klasy robotniczej. Przy tej okazji nale-
ży pamiętać, że wykorzystanie kobiet i dzieci następuje wraz 
z rozwojem i wprowadzeniem maszyn, co jest odpowiedzią 

7 Ibid., s. 518.
8 Ibid., s. 519.
9 Ibid., s 549.
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na załamanie wartości dodatkowej bezwzględnej spowodo-
wane walkami robotniczymi.  

Kapitaliści używają tych wszystkich podziałów, aby v 
zostało utrzymane na poziomie bezwzględnego minimum 
umożliwiającego także wydobycie maksymalnej wielkości m 
i utrzymanie możliwie najwyższego m/(c + v). Kiedy przeno-
szą swoje bezpośrednie inwestycje za granicę, to również sta-
nowi pewien rodzaj międzynarodowego podziału pracy słu-
żącego po części utrzymaniu wysokich stóp wyzysku: „co się 
tyczy, z drugiej strony, kapitałów ulokowanych w koloniach 
itp., to mogą one dawać wyższą stopę zysku, gdyż tam, wsku-
tek niskiego stopnia rozwoju, stopa zysku jest w ogóle wyższa, 
wobec zastosowania pracy niewolników, kulisów itp. większy 
jest także wyzysk pracy”10 [niski c/v i wysoki m/v – przyp. aut.]. 

„Jeśli kapitał jest wywożony za granicę, to nie dlatego, że 
nie można by go absolutnie zostawić w kraju. Następuje to 
dlatego, że za granicą można go ulokować według wyższej 
stopy zysku”11.

C. Ostatnie stadium ruchu okrężnego, czyli T’ – P’

Jeśli wrócimy do problemów związanych ze sprzedażą pro-
duktu końcowego, w tym przypadku Marks ustala co naj-
mniej dwie podstawowe możliwości odpowiedzi kapitału na 
ograniczenia dotyczące wartości użytkowej i popytu. Są nimi 
rozszerzenie rynków i ich zróżnicowanie. Pierwsze nie tylko 
splata się z dążeniami handlu do penetracji wszelkich prze-
strzeni i miejsc, gdzie w kraju macierzystym może wystąpić 

10 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 3, część 1”, 
op. cit., s. 360.

11 Ibid., s. 338.
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popyt, lecz również z rozszerzeniem rynków na skalę mię-
dzynarodową za sprawą rozwoju handlu międzynarodowe-
go. Marksowskie uwagi na temat tej kapitalistycznej strategii 
są dobrze znane, prawdopodobnie najczęściej cytowany jest 
fragment z Manifestu komunistycznego dotyczący tanich dóbr 
stanowiących kule armatnie stosowane do obalenia chińskie-
go muru. Mniej znane są jego wypowiedzi na temat zróżnico-
wania produkcji i rynków, co wiąże się z wykazywaną przez 
kapitalizm potrzebą i zdolnością do ucieczki od ograniczeń 
rynków określonych dóbr: „[chodzi o to], aby uzyskana praca 
dodatkowa nie pozostawała jedynie ilościową nadwyżką, lecz 
aby zarazem stale powiększał się zakres jakościowego zróżni-
cowania pracy (…) aby stawał się bardziej różnorodny i w tej 
różnorodności coraz bardziej zróżnicowany. (…) eksploracja 
całej przyrody celem odkrywania nowych, użytecznych wła-
ściwości przedmiotów; uniwersalna wymiana produktów 
wszystkich odmiennych klimatów i obcych krajów; nowe 
sposoby przyrządzania (sztucznego) przedmiotów natural-
nych, dzięki czemu przydaje się im nowe wartości użytkowe. 
Wszechstronna eksploracja ziemi (…). To tworzenie nowych 
gałęzi produkcji, czyli jakościowo nowego czasu dodatkowe-
go (…). W ten sposób dopiero tworzy kapitał społeczeństwo 
burżuazyjne”12.  

Są to zatem różne starania służące uwolnieniu się od ogra-
niczeń produkcji związanych ze zniżkową tendencją stopy 
zysku i tendencją do nadprodukcji w stosunku do popytu.

Chociaż kapitał różnicuje się i przemierza cały świat, 
szukając kolejnych sfer produkcji i nowych rynków, to jed-
nak nigdy nie jest w stanie uciec od podstawowych tenden-
cji, choć mogą one zostać po prostu chwilowo zrównoważo-
ne. Przykładowo rozszerzenie sprzedaży na inne regiony jest 

12 K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, Warszawa 1986, s. 315–316.
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tylko krótko okresowym półśrodkiem: „ale ten sam handel 
zagraniczny rozwija w kraju kapitalistycznym sposób pro-
dukcji, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia kapita-
łu zmiennego w stosunku do kapitału stałego; wywołuje on, 
z drugiej strony, nadprodukcję w stosunku do zagranicy [jak 
również w kraju macierzystym – przyp. aut.] i dlatego w dal-
szym rozwoju działa znów w kierunku przeciwnym”13.

Podobnie dzieje się za każdym razem, kiedy jako odpo-
wiedź na spadek w jednych gałęziach produkcji rozwijane są 
nowe, niemniej kwestią czasu pozostaje ponowne osiągnięcie 
granic zapotrzebowania na wytwarzane przez nie produkty, 
a więc odtworzenie załamania.

Ostatnią omówioną tutaj kapitalistyczną metodą zapo-
biegania kryzysowi, jest rozwój systemu kredytowego. W tym 
wypadku również widzimy, że jako strategia równoważąca 
metoda ta zawiera sprzeczności. Kredyt jest jednym z naj-
ważniejszych mechanizmów kapitału służących przełamaniu 
ograniczeń związanych z produkcją, których podstawy leżą 
w wymianie: „pomnażanie wartości kapitału oparte na peł-
nej sprzeczności produkcji kapitalistycznej do pewnych tylko 
granic umożliwia rzeczywisty, swobodny rozwój produkcji, 
w istocie zaś stwarza jej immanentne więzy i bariery, które 
system kredytowy nieustannie zrywa i łamie. Toteż system 
kredytowy przyspiesza materialny rozwój sił wytwórczych 
i powstanie rynku światowego”14.  

Marks widział jednak również, że samo użycie kredytu 
służące pokonaniu ograniczeń ekspansji kapitału zespala 
się z siłami wiodącymi do niestabilności i urzeczywistnienia 
kryzysu. 

13 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 3, część 1”, 
op. cit., s. 361.

14 Ibid., s. 684–685.
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„Jeżeli system kredytowy występuje jako główna dźwi-
gnia nadprodukcji i nadmiernej spekulacji w handlu, to jedy-
nie z tego powodu, że proces reprodukcji, który z natury swej 
jest elastyczny, rozszerza się tu do ostateczności (…) a wła-
śnie dźwignięcie na odpowiedni poziom tych materialnych 
podstaw nowej formy produkcji jest dziejowym zadaniem 
kapitalistycznego sposobu produkcji. Równocześnie kredyt 
przyspiesza gwałtowne wybuchy tej sprzeczności, czyli kryzy-
sy, i tym samym wzmaga elementy rozkładu starego sposobu 
produkcji”15.  

W momencie nadejścia kryzysu system kredytowy wzma-
ga jego „przyspieszenie” z uwagi na kształt łańcuchów kre-
dytowych, podobny do łańcuchów wzajemnych relacji, które 
przebadaliśmy w przypadku pojedynczych ruchów okrężnych. 
Piramida ta jest również piramidą z papieru, wekslami wysta-
wionymi na weksle, kapitałem „fikcyjnym”, który nie wyraża 
żadnego związku z wartością rzeczywistych aktywów, w opar-
ciu o które został pierwotnie stworzony. Marks przytoczył 
cytat bankiera z Yorkshire: „ta olbrzymia nadbudowa wekslo-
wa spoczywa (!) na podstawie, którą tworzy suma banknotów 
i złota; a jeżeli w przebiegu wydarzeń podstawa ta zbytnio się 
kurczy, to jej trwałości, a nawet jej istnieniu zaczyna grozić 
niebezpieczeństwo”. Ta nadbudowa narasta i żywi się sama 
sobą ze względu na to, że dochodzi do wystawiania weksli na 
weksle. „Nie sposób rozstrzygnąć, ile tych weksli pochodzi 
z transakcji rzeczywistych, np. z rzeczywistych aktów kupna 
i sprzedaży, a jaka część jest pochodzenia sztucznego (ficti-
tious) i składa się jedynie z weksli finansowych, tzn. z takich, 
które wystawia się, aby wycofać z obiegu inne weksle przed 
terminem ich płatności”16. 

15 Ibid., s. 684–685.
16 Ibid., s. 618–619.
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„Te tytuły dłużne, wystawione na pierwotnie pożyczony 
i dawno już wydatkowany kapitał, te papierowe wtórniki 
zniszczonego kapitału, funkcjonują dla swych posiadaczy 
jako kapitał, o ile są towarem (…). Dają one jedynie tytuły 
prawne do części wartości dodatkowej, którą kapitał ten ma 
uzyskać (…). Ale jako wtórniki, które same mogą w charak-
terze towaru być przedmiotem handlu i które zatem same 
znajdują się w cyrkulacji jako wartości kapitałowe – są one 
iluzoryczne, suma zaś ich wartości może spadać i wzrastać 
zupełnie niezależnie”17.          

To częściowo wytwór owych niezależnych wahań finan-
sowych, które powstały z racji rozwoju systemu kredytowe-
go, rodząc spekulacje i możliwości ostatecznego załamania. 
Marks odróżnił spekulację wiodącą do załamań w systemie 
finansowym/kredytowym od kryzysu pieniężnego powsta-
jącego z powodu upadku systemu handlowego i przemysło-
wego. Engels podkreślił to w przypisie do trzeciego niemiec-
kiego wydania Kapitału: „należy odróżnić kryzys pieniężny 
w określonym tutaj znaczeniu, mianowicie jako szczególną 
fazę każdego kryzysu produkcyjnego i handlowego, od szcze-
gólnego rodzaju kryzysu, który również nosi nazwę kryzysu 
pieniężnego, ale może występować samodzielnie, oddziału-
jąc tylko pośrednio na przemysł i handel. Są to kryzysy, któ-
rych ośrodkiem ruchu jest pieniądz-kapitał, bezpośrednią 
więc ich sferą są: bank, giełda, finanse”18.

Marks jako przykład takiego kryzysu cytuje bankierów 
gromadzących gotówkę, aby „doprowadzić do niedoboru 
banknotów”. W innym miejscu na temat kryzysu z 1847 r. 
przywołuje wiele rodzajów spekulacji i oszustw, które były 

17 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 3, część 2”, 
w: MED, t. 25, cz. 2, s. 28–29.

18 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 1”, op. cit., 
s. 158 (przyp.).
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możliwe tylko ze względu na kredyt. Ogólnie rzecz biorąc, 
temu wzrostowi spekulacji towarzyszy rozszerzenie systemu 
kredytowego, który zwiększa się w miarę powszechnej i świa-
towej ekspansji kapitału: „wraz z rozwojem produkcyjnej siły 
pacy, a więc produkcji na wielka skalę, 1. rynki rozszerzają się 
i oddalają od miejsca produkcji, 2. terminy kredytów muszą 
być więc dłuższe i wobec tego 3. w transakcjach musi coraz bar-
dziej dominować element spekulacji”19 [podkreślenie aut.].  

Widzimy zatem, że podczas gdy kredyt zapewnia narzę-
dzia do pokonania pewnych ograniczeń i tendencji kryzy-
sowych, to również zawiera w sobie własne wewnętrzne 
sprzeczności.

Z jednej strony struktura kredytowa upada i przyspie-
sza cyrkulację kryzysu z chwilą, gdy pojawia się  on w sferze 
przemysłowej. Z drugiej strony struktura ta pobudza wzrost 
spekulacji i prawdopodobieństwo wystąpienia zapaści finan-
sowej, która może cyrkulować na obszarze produkcji przemy-
słowej. Kryzys w sferze przemysłowej spowodowany walkami 
robotniczymi może zatem wywołać kryzys zdolności kredy-
towej i załamanie kredytu, powodując rozpowszechnienie 
początkowego stadium kryzysu. Ponieważ bieżąca stabilność 
spekulacyjnych łańcuchów kredytu, kapitału finansowego, 
zależy jednak wyłącznie od oczekiwań dotyczących przyszłej 
stabilności, to niestabilność w każdej sferze walki klas może 
powściągnąć te oczekiwania i wywołać krach spekulacji lub 
panikę finansową.

19 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 3, część 2”, 
op. cit., s. 34–35.
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VII. Kryzysy jako rozwiązania 
sprzeczności akumulacji

Marks traktował kryzysy analogicznie do innych przyczyn 
przeciwdziałających bądź strategii równoważących, które 
kapitał stosuje w celu zachowania swojego ciągłego rozsze-
rzenia. Znaczy to, że dla kapitału rola kryzysów nie ogranicza 
się jedynie do problemu narzuconego przez klasę robotniczą 
(„pierwszy moment” kryzysu), lecz jeśli kapitał odnosi suk-
ces, kryzysy zostają przemienione w swoje własne rozwiąza-
nie – narzędzie ograniczania siły klasy robotniczej zdolnej do 
przerwania akumulacji. Takie rozwiązanie stanowi „drugi 
moment” kryzysu. Zjawisko to Marks porusza w miejscu, 
gdy określa kryzysy jako „przemijające gwałtowne rozwią-
zania istniejących sprzeczności, gwałtowne wybuchy, które 
na chwilę przywracają zachwianą równowagę”1. W takich 
sytuacjach kryzys rozgrywa się jako jeden z momentów aku-
mulacji kapitalistycznej. Jeżeli zostanie załagodzony, to kry-
zys taki ogranicza się do jednej fazy cyklu koniunkturalnego, 
powracającego schematu płynnej i przerwanej akumulacji, 
przechodzącej czas wzrostowego boomu, okresowego kra-
chu i ponownego boomu.

Określone sposoby, dzięki którym kapitał zdolny jest 
przemienić kryzys w rozwiązanie, zależą od jego przyczyn. 
Wzrost płac może przewyższyć wzrost wydajności, tak że 
stopa wyzysku i stopa zysku spadną. Czasami rezultatem 

1 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 3, część 1”, 
w: MED, t. 25, cz. 1, s. 377.
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takiego załamania kapitalistycznego zarządzania P – Sr (np. 
wskutek załamania kapitalistycznej kontroli nad robotnika-
mi podczas okresu gwałtownej akumulacji i skurczenia ryn-
ków pracy) jest spadek rentowności. Kapitaliści mogą na to 
odpowiedzieć ograniczeniem nowych inwestycji bądź bieżą-
cej produkcji. Taki kapitalistyczny „strajk” oznacza wstrzy-
manie nowego zatrudnienia i przynosi zwolnienia zatrudnio-
nych robotników, a to w przypadku obu posunięć wywołuje 
ograniczenie popytu zagregowanego, co następnie powoduje 
wzrost bezrobocia. Podwyższone bezrobocie z kolei toruje 
drogę wzmożeniu nacisku na pozostałych robotników najem-
nych tak, by zaakceptowali zmniejszenie wzrostu płac lub ich 
bezwzględny spadek  (co było powszechne w czasach Marksa). 

„Akumulacja słabnie wskutek zwyżki ceny pracy, gdyż 
bodziec, jakim jest zysk, zostaje stępiony. Akumulacja 
zmniejsza się. Ale wraz ze zmniejszeniem akumulacji zani-
ka przyczyna tego zmniejszenia, mianowicie dyspropor-
cja między kapitałem a siłą roboczą podległą wyzyskowi. 
Mechanizm kapitalistycznego sposobu produkcji sam więc 
usuwa przejściowe przeszkody, które sobie stwarza. Cena 
pracy spada znowu do poziomu odpowiadającego potrzebie 
pomnażania wartości kapitału”2.         

Marks czuł, że kapitał zdolny był do wielokrotnego opa-
nowywania walk płacowych robotników poprzez wykorzy-
stanie kryzysu. Kilka razy zanotował, iż skurczenie akumu-
lacji może spowodować wzmożenie kontroli wzrostu płacy 
roboczej. Wszelki spadek wartości dodatkowej spowodowany 
wzrostem płac nie może być tak duży, aby zagrażał samemu 
systemowi: „nigdy jednak owo zmniejszenie [pracy nieopła-
conej – przyp. tłum.] nie może dojść do punktu, w którym 

2 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 1”, w: MED, 
t. 23,  s. 740.
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zagrodziłoby samemu systemowi”3. „Wzrost ceny pracy wtło-
czony więc jest w granice, które nie tylko nie naruszają pod-
staw systemu kapitalistycznego, ale zabezpieczają też jego 
reprodukcję w rozszerzającej się skali. (…) istota akumulacji 
kapitalistycznej wyklucza (…) taki wzrost ceny pracy, który by 
mógł przynieść poważniejszy uszczerbek ciągłej reprodukcji 
stosunku kapitałowego i jego reprodukcji we wciąż rozsze-
rzającej się skali”4.     

Ta pesymistyczna ocena zawiera stwierdzenie, które 
wydaje się pozbawiać proletariat jego podmiotowości i rewo-
lucyjnego potencjału: „właśnie te absolutne ruchy akumula-
cji kapitału odzwierciedlają się we względnych ruchach ilości 
siły roboczej podległej wyzyskowi i dlatego wydaje się, że ich 
przyczyną jest ruch siły roboczej. Mówiąc językiem matema-
tyki, wielkość akumulacji stanowi zmienną niezależną, wiel-
kość płacy – zmienną zależną, a nie odwrotnie”5.

Mimo że wspomniany fragment jest ustawicznie cytowa-
ny przez ortodoksyjnych marksistów, by ukazać ogranicze-
nia potencjału walk płacowych, to wydaje się on na wskroś 
jednostronny. Kapitał akumuluje, określone tempo akumu-
lacji wywołuje wzrost płacy roboczej, a innymi razy jej spa-
dek. Stosując współczesne kategorie, to spojrzenie uzależ-
nia wzrost i spadek płac jedynie od zmieniającego się popytu 
przemysłu na pracę.

Interesujące jest jednak porównanie tego założenia 
z omówieniem zawartym w części 2 Płacy, ceny i zysku. Jak 
już widzieliśmy, w tych dwóch wykładach atakujących Johna 
Westona Marks stanowczo obstawał za walkami płacowymi 
zarówno podczas okresów wzrostu, jak i regresu. Chociaż 
utrzymywał, że kapitalistyczny kryzys może ustalić granicę 

3 Ibid., s. 739.
4 Ibid., s. 741–742.
5 Ibid., s. 740.
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wzrostu płac, to robotnicy nadal są w stanie doprowadzić 
do ich większego wzrostu, niż ten, który nastąpi podczas 
koniunktury i tym samym zdołają zapobiec obniżeniu płac, 
które w innym razie nastąpiłoby podczas regresu. Walki pła-
cowe co najmniej okresowo mogą prowadzić do załamania 
kapitalistycznego rozwoju. Na dodatek, ponieważ Marks 
przyjmował możliwość wystąpienia długotrwałego wzro-
stu płac, a więc przypuszczalnie długotrwałego wzrostu 
siły i bogactwa proletariatu, to spodziewał się, że powraca-
jące kryzysy będą coraz gorsze. Tę prognozę podzielał wraz 
z Engelsem od wczesnych lat 40. XIX w. Wydaje się więc, że 
interpretacja powyższego fragmentu, jak wiele osób miało 
to w zwyczaju robić, jako zaprzeczenia podmiotowości 
klasy robotniczej lub autonomii toczonych przez nią walk, 
jest błędna. Rzeczywisty problem stanowi oszacowanie 
siły klasy, względna skuteczność walki płacowej i strategia 
kapitalistyczna.

Skądinąd obiektywistyczna interpretacja fragmentu (na 
temat zmiennych zależnych i niezależnych) polega na wąskiej 
interpretacji znaczenia akumulacji. W typowych interpreta-
cjach akumulacja jest traktowana jednostronnie jako powtór-
ne zainwestowanie wartości dodatkowej (działanie podejmo-
wane przez kapitalistów) i wynikający z tego wzrost produkcji. 
Zaledwie kilka stron wcześniej Marks wszakże wyszedł poza 
te ramy, podkreślając, że akumulacja jest przede wszystkim 
rozszerzoną reprodukcją stosunku klasowego. W tym świe-
tle akumulacja jest reprodukcją rozszerzoną wszelkich ele-
mentów składowych stosunku klasowego. Zmiany poziomu 
płac są zależne od akumulacji, czyli od całego zespołu anta-
gonistycznych sił klasowych. Takie odczytanie przytoczo-
nego fragmentu sprawia, że interpretacja obiektywistyczna 
ulega wyczerpaniu. Jeśli tylko „akumulacja” nie zostanie 
ograniczona do pojęcia powtórnej inwestycji kapitalistycznej 
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i wąsko zdefiniowanego wzrostu, z jego wpływem na popyt 
na pracę, wówczas uzyskujemy całą złożoność walki klas jako 
ramę analityczną do badania zarówno pierwszego momentu 
kryzysu (kiedy np. klasa robotnicza doprowadza do wzrostu 
płac przewyższającego wydajność lub w inny sposób przery-
wa ruchy okrężne), jak i drugiego (kiedy kapitał odpowiada, 
np. posługując się ograniczeniem inwestycji i wzrostem bez-
robocia aby ograniczyć płace i przywrócić opłacalne dla siebie 
warunki).       

Jeśli przyczyny kryzysu wynikają z walk w produkcji 
(włącznie z tymi, których podłożem są walki płacowe), to 
wykorzystanie przez kapitał kryzysu do zażegnania proble-
mu nie wywołuje jedynie bezrobocia. Kryzys pociąga za sobą 
proces restrukturyzacji organizacji produkcji służący  rozbi-
ciu organizacji i sojuszy robotniczych, a więc podważenia ich 
kolektywnej siły. Taka restrukturyzacja może zajść na każ-
dym poziomie podziału pracy. W swoim obszernym omó-
wieniu wartości dodatkowej względnej Marks wielokrotnie 
wskazywał na to, jak kapitał stosował innowację technolo-
giczną, ucieleśnioną w nowych maszynach i nowej organi-
zacji pracy, przeciwko walkom robotniczym. Porównywal-
ne sytuacje oczywiście mogą rozgrywać się podczas okresu 
wzrostu, natomiast kryzys wywołany obniżeniem wartości 
istniejącego kapitału i złamaniem istniejącej produkcji uła-
twia tego rodzaju restrukturyzację. Podobne zastoje w proce-
sie akumulacji dają poszczególnemu kapitaliście takie moż-
liwości akurat wtedy, gdy robotnicy są osłabieni. Ten rodzaj 
restrukturyzacji procesu produkcji przemysłowej może spla-
tać się z reorganizacją geograficzną, jak również z reorgani-
zacją w wymiarze warsztatu lub przedsiębiorstwa. Jak widzie-
liśmy w części VI bezpośrednie inwestycje zagraniczne na 
obszarach z niższymi płacami (słabszy proletariat) i wyższy-
mi zyskami są jedną z występujących możliwości. Zamknięcie 
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drzwi do fabryki na jednym obszarze podczas kryzysu może 
oznaczać otwarcie ich gdzie indziej, tam gdzie równowaga sił 
klasowych w większym stopniu sprzyja kapitałowi. Taka reor-
ganizacja może narzucić masową restrukturyzację globalnej 
siły roboczej w przypadku, gdy jeden sektor klasy robotni-
czej zostaje zastąpiony przez inny. Jest to również możliwe 
do osiągnięcia z pominięciem przemieszczenia geograficzne-
go poprzez reorganizację składu siły roboczej występującego 
pomiędzy imigrantami i robotnikami miejscowymi, pomię-
dzy pracującymi kobietami i mężczyznami itd. Taka reorgani-
zacja siły roboczej często następuje łącznie z restrukturyzacją 
kapitału stałego, co zauważył Raniero Panzieri w swojej inter-
pretacji Marksa i „kapitalistycznego zastosowania maszyn”6.

Ostatecznym sposobem wykorzystania przez kapitał 
kryzysu jako okazji do przeprowadzenia własnej reorgani-
zacji w celu podniesienia przeciętnej rentowności jest pewna 
forma przemysłowej reorganizacji na szczeblu pojedynczego 
przedsiębiorstwa. Marks określił ten zabieg mianem centra-
lizacji kapitału. W związku z tym procesem kryzys w różnym 
stopniu dotyka różnych jednostek. Jedne bankrutują i znika-
ją, inne słabną, są przejmowane i wchłaniane przez silniejsze 
przedsiębiorstwa. Jak mówi Marks, konkurencja kończy się 

„zawsze upadkiem wielu drobniejszych kapitalistów, których 
kapitały częściowo przechodzą do rąk zwycięzcy, częściowo 
giną”7. Oznacza to „wywłaszczenie kapitalisty przez kapita-
listę, przekształcenie wielkiej liczby mniejszych kapitałów 
w mniejszą liczbę kapitałów większych”8.

6 R. Panzieri, „Sull’uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo”, 
w: Quaderni Rossi, nr 1, 1961, s. 53–72, w języku angielskim tenże „The Capita-
list Use of Machinery: Marx Versus the ‘Objectivists’”, w: P. Slater red., Outli-
nes of a Critique of Technology, Atlantic Highlands 1980.

7 K. Marks, „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 1”, op. cit., 
s. 748.

8 Ibid., s. 747.
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Kiedy kapitał dzięki swojej centralizacji osiąga zdolność 
do kolektywnego wykorzystania możliwości, które daje mu 
kryzys, wówczas, jak zauważył Marks, „potęgując w ten spo-
sób i przyśpieszając działanie akumulacji, centralizacja pogłę-
bia zarazem i przyśpiesza przewroty w technicznym składzie 
kapitału, które powiększają jego część stałą kosztem czę-
ści zmiennej i przez to zmniejszają stosunkowy popyt na 
pracę”9. Z kolei to pogłębia inne sprzeczności akumulacji, 
w szczególności zniżkową tendencję stopy zysku. Ostatnia 
sprzeczność spowodowana wzrostem organicznego składu 
kapitału, wymagająca stosunkowo coraz większych inwesty-
cji, żeby zatrudnić tę samą liczbę ludzi, w perspektywie kapi-
tału przybiera głównie postać bezrobocia rozszerzanego 
przez automatyzację. Jedynymi możliwymi odpowiedziami 
przemysłu na tenże problem jest zwolnienie tempa innowa-
cji eliminujących pracę (co może mieć jedynie wymiar tym-
czasowy) bądź przyspieszenie akumulacji by stworzyć nowe 
okazje zatrudnienia. Powyżej widzieliśmy jak zdolność do 
restrukturyzacji, szczególnie w formie centralizacji, może 
służyć takiemu przyspieszeniu podczas kryzysu i może być 
na niego odpowiedzią.   

Mówiąc o wpływie kryzysu na rozwiązanie sprzeczno-
ści związanych z realizacją wartości, czyli T’ – P’, to obniżenie 
wartości istniejącego kapitału towarowego jest prawdopo-
dobnie powszechnie znanym zjawiskiem. Podczas kryzysu 
T’, które nie może zostać sprzedane za swoją wartość, ulega 
sprzedaży poniżej wartości bądź faktycznie zostaje znisz-
czone. W obu przypadkach produkcja osiąga stan zrówno-
ważonego popytu rynkowego, a kapitał jest zmuszony dopa-
sować inne składniki ruchu okrężnego do skali cyrkulacji. 
Taki kryzys, włącznie z ograniczeniem wartości dodatkowej, 

9 Ibid., s. 749–750.
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staje się rozwiązaniem, które odtwarza równowagę warun-
ków ponownej ekspansji. Dotyczy to poziomu pojedyncze-
go ruchu okrężnego kapitału, jak też zsumowanego pozio-
mu schematów reprodukcji – równowaga pomiędzy działami 
przemysłowymi. Jeżeli powszechne problemy nadprodukcji 
i bardziej specyficzny problem dysproporcji wynikają z pre-
sji, której podlega produkcja kapitalistyczna, powodując jej 
wzrost przewyższający ograniczenia rynku, wtedy kryzys jest 
przymusowym rozwiązaniem wiodącym do ponownej rów-
nowagi podaży i popytu.

Jeśli natomiast chodzi o klęskę kapitału pod względem 
narzucenia zapośredniczenia w formie ceny (co objawia 
się w bezpośrednim przywłaszczeniu), pomimo że Marks 
w szeregu miejsc omówił zjawisko przestępczości, włącz-
nie z bezpośrednim przywłaszczeniem przez klasę robotni-
czą, traktując je jako bodziec kapitalistycznego rozwoju, to 
nigdy (wedle mojej wiedzy) nie włączył swoich wniosków do 
ogółu tematyki związanej z kryzysem. Bez wątpienia prze-
stępczość może załamać cyrkulację kapitału, przyczyniając 
się do kryzysu. Wymownym tego przykładem są „zamiesz-
ki towarowe”, które wstrząsnęły amerykańskimi miastami 
w latach 60. i wystąpienia przeciwko podwyżkom cen pro-
duktów spożywczych narzuconym przez „programy dosto-
sowania strukturalnego” MFW podczas międzynarodowego 
kryzysu zadłużenia z lat 80. i 90. XX w. Kiedy kapitałowi nie 
udaje się zrealizować zapośredniczenia w formie ceny na sku-
tek bezpośredniego wywłaszczenia, zmuszony jest do wyko-
rzystania okazji stworzonej przez kryzys, aby ponownie siłą 
narzucić formę ceny, używając do tego niezbędnej przemocy, 
co ma zagwarantować, że T’ nie tylko pojawi się na rynku, lecz 
zostanie realizowane w formie P’.           

Podsumowując, o ile podstawowa sprzeczność kapitali-
zmu występuje pomiędzy klasami, nadrzędnym znaczeniem 
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kryzysu jako rozwiązania jest przywrócenie równowagi 
pomiędzy siłami klasowymi w taki sposób, aby kapitał mógł 
wznowić swój wzrost, czyli wzrost swojej kontroli nad klasą 
robotniczą i społeczeństwem. Predyspozycje do kryzysu uka-
zują, jak podstawowy antagonizm pomiędzy klasami wystę-
pujący w przypadku każdego składnika stosunku klasowego 
i każdego stadium ruchu okrężnego kapitału czyni system 
podatnym na załamanie. Kapitał jest zmuszony podejmo-
wać walkę w każdym przypadku, by utrzymać swoją kontro-
lę, która nigdy nie jest pewna i jest ustawicznie podważana. 
Jak ukazaliśmy wymiary kapitalistycznego kryzysu, które 
nie występują bezpośrednio jako przedmiot stosunków kla-
sowych, są jednak formami tych stosunków, a ich rozwój 
jest funkcją walki klas. Przykładowo widzimy, że konkuren-
cja, która przejawia się wyłącznie jako stosunek pomiędzy 
indywidualnymi kapitałami, a więc jako wewnętrzna cecha 
kapitału odizolowana od klasy robotniczej, jest organizacyj-
ną formą, dzięki której kapitał zbiorowy dokonuje wyboru 
swoich najlepszych kierowników i usuwa resztę. Schemat 
walki klasowej zostaje odzwierciedlony przez nierówny suk-
ces firm, rozszerzenie bądź zamknięcie, co jest dwoma odpo-
wiedziami kapitału na nacisk klasy robotniczej podczas okre-
sów kryzysu.
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Z uwagi na podstawowy antagonizm klasowy charakteryzu-
jący organizację społeczeństwa, kryzys jest trwałym zagroże-
niem dla systemu. Kapitał stworzył podporządkowane sobie 
społeczeństwo wskutek narzucenia ludzkości właściwej 
sobie organizacji życia, tworząc w ten sposób klasę robotni-
czą. Klasa ta rozwinęła się z określonej przez kapitał „klasy 
w sobie” w samodzielnie określoną „klasę dla siebie”, klasę, 
która rozwinęła własną podmiotowość z poziomu pracy 
żywej do poziomu potencjalnie rewolucyjnego podmiotu 
klasowego. We wszelkich pracach Marksa kryzys kapitalizmu 
analizowany z perspektywy podmiotowości klasy robotniczej 
nie jest momentem załamania (breakdown), lecz przełamania 
(breakthrough). Jeśli kryzysy dla kapitału są dowodem na to, 
że traci on kontrolę (bezpośrednią lub pośrednią) nad klasą 
robotniczą, to rzeczony stosunek  możemy również odwrócić 
i ujrzeć, że kryzysy są równocześnie wybuchem podmiotowo-
ści klasy robotniczej i podważają kontrolę kapitału.

Dla robotników najważniejszą sprawą związaną z kryzy-
sem kapitalizmu jest fakt, że wynika on, w znacznej mierze, 
z ich walk. Załamanie akumulacji kapitału w rezultacie walki 
jest momentem podboju. To poczynienie wyłomu w linii 
przeciwnika podczas walki klas. Jeśli tylko walka przyjmuje 
postać gwałtownej cyrkulacji, wyłom jest szeroki i cała linia 
może zostać zniesiona. Klasa robotnicza poszerza możliwość 
własnej organizacji i mobilizacji. Przenoszenie się walki do 
coraz większej ilości sektorów klasy, jak również rozszerze-
nie przestrzeni, czasu i zasobów umożliwiających prowadze-
nie przyszłej walki, wzmacnia klasę. Nawet jeśli walki, które 
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powodują rozwój kryzysu, zostaną natychmiast zgniecione 
przez kapitał, to wciąż odgrywają rolę doniosłych doświad-
czeń w rozwoju klasy robotniczej jako podmiotu rewolu-
cyjnego. Jak w 1845 r. napisał Engels, nadal są one „szkołą 
wojenną, w której przygotowują się oni do wielkiego, nie 
dającego się już uniknąć boju”1.

Marks powtórzył to samo zagadnienie niemal dwie deka-
dy później w Płacy, cenie i zysku, gdzie każdy przejaw walki 
ujmował w duchu warunku wstępnego do rewolucji. Pod-
jął go również w księdze I Kapitału, gdzie nie tylko zilustro-
wał intensyfikację walki klasy robotniczej i kryzys kapitali-
zmu (np. rozdział 8 dotyczący dnia roboczego), lecz również 
zarysował „historyczną tendencję akumulacji kapitalistycz-
nej” (rozdział 24) i spostrzegł, że „rewolta klasy robotniczej” 
posuwa się równolegle ze wzrostem akumulacji, centralizacji 
i monopolu – rewolta, która może ostatecznie doprowadzić 
do  ostatecznego rozbicia „skorupy” kapitalistycznej kontroli, 
wywłaszczenia wywłaszczycieli.   

Co jednak oznaczają „wywłaszczenie” i „rewolucja”? 
Odpowiedzieć na to pytanie można jedynie, odnosząc się do 
naszego rozumienia istoty kontroli kapitalistycznej. Powie-
dzieliśmy, że podstawową cechą kapitalistycznej organiza-
cji i zarządzania społeczeństwem jest powszechne narzuce-
nie pracy wytwarzającej towar, jak również wysiłki kapitału 
zmierzające do zorganizowania reszty społeczeństwa w taki 
sposób, aby jego działania służyły reprodukcji życia ludzkiego 
jako zdolności i gotowości do pracy dla kapitału. Jeśli na tym 
polega kapitalistyczna kontrola, to perspektywa klasy robot-
niczej głosi, że kryzys i rewolucję należy postrzegać w kate-
goriach obalenia pracy narzuconej przez kapitał i zniesienia 
podporządkowania życia tejże pracy.

1 F. Engels, „Położenie klasy robotniczej w Anglii”, w: MED, t. 2., s. 518.
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Celem niniejszego opracowania jest ukazanie, jak Mark-
sowska analiza kryzysu może zostać zinterpretowana w spo-
sób nieobiektywistyczny. Jak pojęcia związane z wartością, 
analiza akumulacji i jej załamania mogą być zrozumiane 
w odniesieniu do walki klas na płaszczyźnie pracy. Jak zatem  
schemat rozwoju społeczeństwa kapitalistycznego (włącza-
jąc jego kryzysy) jest wynikiem konfrontacji dwóch aktywnie 
działających podmiotów klasowych i w miarę rozszerzenia 
kapitału wywołuje wzrost klasy robotniczej? Z tej perspekty-
wy rewolucja następuje, gdy walki klasy robotniczej doprowa-
dzają kapitał do kryzysu, z którego nie jest w stanie wybrnąć. 
Nie ma żadnego „drugiego momentu” kryzysu. Zakłócenie 
kontroli kapitalistycznej rozprzestrzenia się i rozrasta, oba-
lając coraz więcej stosunków społecznych stworzonych przez 
kapitał, służących nasileniu przymusu pracy. Wywłaszczenie 
kapitalisty nie jest prostym wywłaszczeniem z jego „własno-
ści”, jak zwykło się to traktować, a raczej przywłaszczeniem 
całego porządku społecznego. Co więcej, u Marksa wyraź-
nie widać, że wywłaszczenie oznacza uwolnienie obecnego 
porządku społecznego od kapitalistycznej organizacji w spo-
sób, który umożliwi stworzenie nowego zbioru stosunków 
społecznych. Oznacza to więc koniec formy towarowej, fety-
szyzmu produkcji, hierarchii pracy, alienacji pracy itd.

Wprawdzie Marks i Engels rzadko pozwalali sobie na 
utopijne spekulacje dotyczące społeczeństwa po zakończe-
niu kapitalizmu, to poczynione przez nich obserwacje na 
temat przebiegu i treści walki robotniczej nieustannie pro-
wadziły ich do podkreślania, jak rewolucyjne zniszczenie 
kapitału pociąga za sobą, w zasadniczy sposób, wyzwolenie 
ludzkości od dożywotniego wyroku na wykonywanie ciężkiej 
pracy. Już w 1843 r. Engels ukazał w swoim Zarysie krytyki eko-
nomii politycznej, jak rozwój wydajności w kapitalizmie mógł 
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doprowadzić do sytuacji, kiedy „praca, którą musi wykonać 
ludzkość, spadłaby wkrótce do minimum”2.                           

Ten wczesny zapis zyskał szerokie teoretyczne opraco-
wanie w Zarysie, gdzie Marks wyraźnie zauważa, jak wzrost 
organicznego składu kapitału i uspołecznionej wydajno-
ści pracy stają się podłożem ograniczenia przymusu pracy, 
w coraz większym stopniu utrudniając jej narzucenie. Stan 
ten nastręcza jedynie problemy dla kapitału. Z drugiej stro-
ny dla klasy robotniczej oznacza ustawiczne rozszerzenie 
jej potencjalnej zdolności do okrojenia pracy niezbędnej 
do minimum. Rewolucja faktycznie musi być tworzeniem 
nowej sytuacji historycznej, w której, jak stwierdził Marks, 

„to disposable time wszystkich będzie się zwiększał. (…) Wów-
czas miarą bogactwa nie będzie już w żadnym razie czas pracy, 
lecz disposable time [rozporządzalny czas]”3. Marks, mówiąc 
o treści tego czasu, miał na myśli jedynie to, że: „rozwijają 
się swobodnie indywidualności”4, rozszerzają się wielowy-
miarowe samodzielnie określone potrzeby i działania osób 
uprzednio należących do klasy robotniczej. W ostateczności 
tym, co określa ludzi jako podmiot rewolucyjny, nie jest tylko 
ich siła negacji zmierzająca do obalenia kapitału i swojej roli 
jako klasy „zwykłych robotników”, lecz również pozytywna 
siła do coraz lepszego formułowania własnych potrzeb i pra-
gnień, wykształcenia wzrastającej sfery własnej autonomii 
i stworzenia nowych światów zamiast kapitalizmu.  

2 F. Engels, „Zarys krytyki ekonomii politycznej”, w: MED, t. 1, s. 772.
3 K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, Warszawa 1986, s. 575.
4 Ibid., s. 573.
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