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OD REAKCJI ANTYFIZJOKRATYCZNEJ DO REAKCJI 
ANTYCHREMATYSTYCZNEJ

(SZKICE UJĘCIA TEMATU)

Hector Denis w  swej pracy o wielkich system ach nowożytnej socjologii 
ekonomicznej 1 wywodzi tę dziedzinę wiedzy, przekształcającą się następ 
nie w  socjologię teoretyczną do dziś upraw ianą, z polemiki, jaką twórcy 
system ów ekonomicznych (Smith, M althus, Ricardo) podjęli z najpełn iej
szą wówczas wizją rozwoju społecznego, k tórą zaprezentowali fi'zjokraci.
A. Smith, według Denisa, m iałby być pierwszym myślicielem, który  wizji 
społeczeństwa jako podobszaru wiecznej i niezmiennej w swym ry tm ie 
zachowań na tu ry  ¡przeciwstawił wizję społeczeństwa jako organizmu bę
dącego nie ty lko tejże n a tu ry  konieczną realizacją, ale  i zarazem  transfor
macją, możliwą dzięki sile ludzkich (potencji fizycznych, a przede w szyst
kim świadomościowych. T. R. M althus do owej wiedzy o sprzężeniach or
ganizmu społecznego z natu rą  wniósł trw ałą, od czasu ukazania się jego 
trak tatu  o praw ie ludności, fascynację fenom enem  biologii D. Ricardo zaś, 
najbardziej kry tyczny spośród wyżej wym ienionych myślicieli, dopełnił 
ich i własne doświadczenia wiedzą o tych  ¡problemach społecznych, które 
w ynikają ze stosunku między środowiskiem społecznym i naturalnym  je 
go otoczeniem. Te trzy  system y w swych' wzajem nych związkach tworzą 
wedle Denisa rodzaj trójnogu, k tóry  z kolei tworzy fundam ent tych  w szyst
kich osiągnięć wiedzy o społeczeństwie, jakie się z fascynacji problemami 
organizacji ekonomicznej bądź przez krytykę jej osiągnięć narodz iły2. Nas 
in teresu je właściwie jeden tylko aspekt złożonych narodzin nowożytnego 
społeczeństwa industrialnego i jego autorefleksji, aspekt fundam entalny

1 Hector Denis, Histoire des systèmes économiques et socialistes, t. I i II, Pa
ris 1904, 1907.

2 Ibidem, t. I, s. 15.
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dla ówczesnej myśli ekonomicznej, a mianowicie stosunek ładu społecz
nego w tych jego obszarach, które są 'kreowane przez człowieka, do natu ry  
przez człowieka zastanej, której on sam jest cząstką.

FIZ.JO KRA CI

Rozwój nowożytnych nauk o naturze m aterii, jaki zrodziła myśl XVII 
w ieku oraz „epoka św iateł”, nauk takich, jak: fizyka, chemia, biologia, 
prowadził nieuchronnie do zainteresowań tym i dziedzinami, k tóre dotyczą 
społeczeństw w ich rozwoju, a przede wszystkim  obszarem kształtow a
nia się i funkcjonowania bogactwa społecznego i jego stosunku do spo
łecznej koncepcji szczęścia 3. Ogólna koncepcja kosmosu i na tu ry  opiera 
się u fizjokratów  na idei mądrego i dobroczynnego stwórcy. Stwarzając 
człowieka, z jednej strony obdarzył go pragnieniem  szczęścia, z drugiej, 
poprzez skomplikowaną struk tu rę  potrzeb, izmusił go do szukania najbar
dziej efektyw nych środków ich zaspokajania. Rozważając ekonomiczny as
pekt szczęścia Quesnay dochodzi do przeświadczenia, iż polega ono na 
dobrobycie dostępnym  dla każdego, kto potrafi zaspokoić wszelkie własne 
potrzeby jak najm niejszym  kosztem. Jedyna droga, którą człowiek może 
dojść do szczęśliwości, wiedzie przez objaw ienie wiecznych i niezm iennych 
praw  naturalnych. Praw a na tu ry  spełniają się niezależnie od woli ludzkiej, 
naw et wbrew wszelkiemu działaniu, k tó re  chciałoby im przeszkodzić. Ta 
sytuacja wym aga od człowieka przestrzegania tych praw  i m aksymalnego 
podporządkowania się ich porządkowi. Praw a fizyczne i  biologiczne, wy
znaczające niezm ienny ry tm  kosmosu, nakładają na człowieka nieprze- 
zwyciężalne ograniczenia i wym agają bezustannie pełnej poczucia pokory 
afirmacjii. Praw  m oralnych nie cechuje wprawdzie determ inizm  praw  fi
zycznych, można ich nie przestrzegać, nie dałoby to  jednak wyników, k tó
re  się osiąga dzięki ich respektowaniu. Nie nakładają one w arunków , które 
spełniają się fatalistycznie, lecz jeśli dążymy do jasno zarysowanego celu. 
jakim  jest konkretny wym iar szczęścia (np. dobrobyt ekonomiczny), m u
simy ich przestrzegać. Kto tego nie czyni, nie osiągnie nigdy zamierzo
nego celu. M oralne prawa na tu ry  tworzą racjonalnie uporządkowany zbiór 
norm, które rozum  nakłada na każdego człowieka dążącego do społecznego 
i zarazem własnego szczęścia. Dupont de Nemours pisał: „Istnieje społe
czeństwo naturalne, dawniejsze niż wszelka umowa między ludźm i. Owa 
oczywiste zasady najdoskonalszej budowy społeczeństwa objaw iają się 
człowiekowi same przez się: mówię tu  nie tylko o ludziach wykształconych

3 Por. i bidem,  t. I, s. 8.
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i oczytanych, ale naw et o ludziach prostych, dzikich, wychodzących do
piero z n a tu ry ” 4.

Jak  rozpoznać to, co natu ralne w  społeczeństwie, to, co czyni ze społe
czeństwa porządek szczególny, którego głównym atrybu tem  jest świado
mość własnego istnienia? Oznaką jego jest oczywistość. Jednakże o\va 
oczywistość nie jest najczęściej dana w prost czystej intuicji, lecz dostęp
na jedynie dla umysłów światłych. Jaw i się ona jedynie m etafizykom-eko- 
nomistom, którzy nauczają jej dzięki mecenatowi mądrego władcy. Zna
jomość porządku naturalnego m etafizycy społeczeństwa czerpali nie z ob
serw acji faktów, lecz „nosili go w samych sobie” 5. Był to dla nich jak 
gdyby porządek nadnaturalny, wzniesiony wysoko ponad świat rzeczywi
sty  i dlatego jaw ił się im  on w całej wspaniałości porządku geometrycz
nego, z jego podwójnym  atrybu tem  uniwersalności i niewzruszoności. Tur- 
got pisał: „Nie o to idzie, żeby wiedzieć, co jest albo co było, lecz o to, co 
być powinno. Praw a, stanowione przez ludzi, opierają się nie na historii, 
lecz na ich natu rze” 6. Tylko niedoskonałość i wolna wola ludzka są po
wodem, że porządek pozytywny nie jest zbieżny z porządkiem n a tu ra l
nym: m ylne ludzkie system y rządzenia, próbując racjonalizować świat, 
w kraczają w  sposób uzurpatorski na teren podległy odwiecznej kreacji 
natury .

Ale porządek naturalny , k tóry  może zapewnić szczęście ludzkości, nie 
spełni się autom atycznie. W ysiłek ludzkiej woli i czynu, oparty  na au to 
rytecie mądrego władcy, musi dobrowolnie przyjąć ten  plan naturalny . 
Wymaga to przetłum aczenia na term iny ludzkie odwiecznego p lanu  Opa
trzności 7. To przeświadczenie fizjofcratów oparte było na wierze, że ów 
plan opatrznościowy narzuca się rozumowi przez swą oczywistą dobroczyn
ność, ale bynajm niej nie narzuca się na co dzień ludzkim  interesom  i ludz
kiej woli. ,,Deus e.r machina całej budowy fizjokratycznej jest ekonomi
sta, który, niczym mag, bada wszechświat i w  związkach między przyczy
nami oraz skutkam i i w środkach prowadzących do celu odkrywa drogi 
i ograniczenia, które bądź zachęcają, bądź powstrzym ują ludżkość w  m ar
szu do pomyślności” 8. Obszar społeczny, k tó ry  Quesnay opisuje, wyzna
czają takie pojęcia jak: system  ludzkich potrzeb, tworzący więź człowieka 
ze środowiskiem  poprzez ak t pracy, oraz niezm ienne prawo, które w yraża 
państwo. Zasada tego naturalnego porządku praw  społecznych, różniące
go się od innych porządków na tu ry  swą kom ponentą świadomościową

4 K. Gide, K. Rist, Historia doktryn ekonomicznych, t. I, Warszawa 1920 s. 8,
przypis.

6 Ibidem,  s. 11.
6 Por. ibidem,  s. 12.
7 Por. A. Fanfani, Historia doktryn ekonomicznych, Londyn 1965, s. 200.
8 Ibidem, s. 202.
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(rozumem objawionym), tkw i w obszarze transcendentnym  wobec społe
czeństwa. Transpozycja m etafizyki na porządek społeczny ukazuje system  
gospodarczy jako w zasadzie niezależny od zamiarów i całokształtu aktyw 
ności ludzkiej, próbującej narzucić własne projekty. N atura produkuje, m e
diami zaś owej produkcji są:* rolnictwo, rybołówstwo, górnictwo, a przede 
wszystkim  społeczna organizacja wytwórczości i podziału. Oto rolnik, rzu
cając w ziemię nasiona, zbiera strąki lub kłosy albo ścina drzewo, lecz 
siła, k tó ra  produkuje kłosy, nie jest jego siłą. On w ybiera stosowne na
siona, przygotowuje teren, sieje w  odpowiedniej porze, nawadnia, nawozi, 
pielęgnuje i zbiera po dojrzeniu, lecz nie ¡pomnaża jednego ziarna w  sto 
ziaren, jednej pestki w  tysiąc brzoskwiń. „Zawierza on sile natury , słucha 
jej praw  [...] by dokonać c u d u  pomnożenia. Praw dę mówiąc, wyzyskuje 
on tylko zdolności ziemi i o trzym uje w  darze [...] nagrodę za swą wierność 
i cierpliwość, r o l n i k  n i e  p r o d u k u j e  l e c z  p o m a g a  n a t u 
r z e  i od niej otrzym uje produkt, k tó ry  przewyższa wszelki dar [...] tylko 
n a t u r a  p r o d u k u j e ,  ona jedna zwraca coś ponad dobro konsum o
wane i to coś jest czystym produktem , bezpłatnym  darem, który  wzbogaca 
człowieka oddając do jego dyspozycji nowe ilości dóbr konsum pcyjnych” 9.

Wśród całokształtu stosunków społecznych in teresują fizjokratów  tylko 
te, które dają się sprowadzić do praw  ekonomicznych i tych  m otywacji 
ludzkich, k tóre na  ekonomizacji wysiłku się opierają. Myśliciele z  kręgu 
Turgota czy Q uesnay’a usiłowali uchwycić obiektyw ne związki przyczy
nowe między różnorodnym i zjawiskam i społecznymi, podlegającym i in
terpretacji ekonomicznej i następnie u jąć je w  jednolity  system. N iew ąt
pliwie najw iększą ich zasługą jelst „tablica ekonomiczna”, właściwie pierw 
sza pełna analiza cyrkulacji produktu społecznego; analiza procesów w y
m iany między uczestniczącymi w owej cyrkulacji i dzięki niej objaw ia
jącym i swą właściwą pozycję klasam i (czy raczej: stanami) społecznymi; 
wreszcie analiza podstawowych kategorii kapitału  (avances foncières, 
avances annuelles, avances primitives), k tórą M arks cenił sobie wyżej od 
późniejszych analiz Sm itha czy Ricarda. Stwierdzenie Q uesnay’a, że p ra
wa ekonomiczne stanowią obiektyw ną konieczność, że są jedynie m utacją 
praw  rządzących zjawiskami przyrody, zapoczątkowało właściwą syste
m atyczną naukę ekonomiczną. Było to  wielkie odkrycie, k tó re  długo je 
szcze fascynowało tej m iary myślicieli, co Smith, Ricardo czy Marks.

Dylemat fizjokratów brzm iał: w jaki sposób zamierzona działalność je 
dnostek przynosi rezu lta t zdeterm inow any przez obiektywną konieczność? 
Próbą rozwiązania było in teresujące powiązanie panującej podówczas 
powszechnie teorii u ty litaryzm u z wymogami traktow ania porządku spo
łecznego jako realności naturalnej. Zasadniczą m otyw acją człowieka jest

9 Por. ibidem,  s. 209.
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ekonomizacja wysiłku w  ¡procesie zaspokajania wszelkich potrzeb. W ak 
cie produkcji jaw i się ona jako gospodarność. Postępowanie każdego n a 
stawione jest niejako naturaln ie na to, aby uzyskać największe zadowo
lenie przy jak  najm niejszym  wysiłku. Dbając o w łasny interes ludzie słu 
żą nieświadomie dobru całego społeczeństwa. „Zasada utylitaryzm u oparta 
na jednostkowych interesach odgrywa w gospodarce rolę podobną do tej, 
jaką spełnia siła przyciągania w system ie p lanetarnym ” ,0. Ale u ty lita- 
ryzm, wyznaczający wszelkie m otyw acje ludzkie w procesie gospodarczym, 
to tylko porządek epifenom enalny w stosunku do praw  ekonomicznych. 
W yjaśnia on, w jaki sposób obszar świadomości, celowość działania urze
czywistnia obiektywne praw a ekonomiczne, tj. działania przedustaw nie 
zharmonizowane. One to istotnie rządzą gospodarką, nadają ry tm  cywili
zacji; jednostkom  zaś pozostaje być im posłusznymi.

ADAM SMITH

W dziedzinie badań nad struk tu rą  społeczną, naturą ludzką i teorią 
więzi społecznej najw iększy wpływ na Sm itha w yw arli niew ątpliw ie H u
ra e, H utcheson i Mandeville. Jednakże problem  stosunku ładu społeczne
go do ładu n a tu ry  wykluwa się u Sm itha i znajduje rozwiązanie w sporze 
z wizją fizjókratyczną. Przytoczmy jeden z najbardziej znamiennych frag
mentów Bogactwa narodów: „Niektórzy lekarze zajm ujący się teorią w y 
obrażają sobie, że zdrowie ludzkiego ciała dałoby się zachować jedynie 
wówczas, gdyby wprowadzić pewien ściśle określony sposób odżywiania 
i ćwiczeń cielesnych, od którego najm niejsze nawet odchylenie wywołało
by z konieczności chorobę lub zaburzenia czynności organizmu w stopniu, 
który by odpowiadał stopniowi tego odchylenia. Doświadczenie zdawałoby 
się jednak wskazywać, że ciało ludzkie zachowuje często, a przynajm niej 
wszystkie pozory na to wskazują, jak  najlepsze zdrowie przy  bardzo róż
nym  trybie życia, nieraz naw et przy takim, k tó ry  uznaje się powszechnie 
za bardzo daleki od zdrowego. W ydaje się natom iast, że zdrowe ludzkie 
ciało posiada jakiś nieznany elem ent odporności, k tóry  pod wieloma wzglę
dami potrafi przeciwdziałać złym skutkom  naw et w yjątkow o niezdrowe
go trybu  życia lub skutki te  korygować. Quesnay, który  sam był lekarzem, 
a  do tego lekarzem, k tó ry  w  dużej mierze zajmował się teorią, hołdował, 
jak  się zdaje, podobnym pojęciom w  zastosowaniu do organizmu politycz
nego, k tó ry  [...] może rozwijać się i prosperować jedynie przy pewnym 
ściśle określonym trybie życia, a mianowicie w  w arunkach całkowitej

10 Z. J. Wyrozambski, David Ricardo. Studium historyczno-teoretyczne,  War
szawa 1859, s. 601.
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wolności i doskonalej sprawiedliwości. Nie wziął, jak  się zdaje, pod uwa
gę tego, że natu ra lne  dążenie każdego człowieka do stałej poprawy w a
runków  swego bytu jest owym elem entem  odporności organizmu politycz
nego, który  pod wieloma względami potrafi przeciwstawić się i skory
gować ujem ne skutki ekonomii politycznej, stronniczej i krępującej swo
bodny rozwój k ra ju ” n .

Z fragm entu tego w ynika wyraźnie, że między natu rą  jako bytem, 
k tóry  otacza człowieka i z k tórym  poprzez system  potrzeb wchodzi w 
różnorakie sprzężenia, a na tu rą  ludzką, w której kryje się stałe dążenie 
człowieka do popraw y w arunków  swego bytu, może, a naw et musi zaist
nieć konflikt, k tóry  rodzi odporność organizmu społecznego na presję na
turalnego środowiska. Pojęcie n a tu ry  społecznej, która zmierza do stabi
lizacji napięcia z na tu rą  pozaspołeczną, wydaje się posiadać swoiste kom 
ponenty nieredukowalne. Sm ith jest wyrazicielem poglądu, że masę dóbr, 
przeznaczonych do utrzym ania cywilizacji ludzkiej przy życiu, stw arza w 
stałych cyklach (których podstawowym  m iernikiem  jest rok) ludzka p r a -  
c a  jako proces swoisty dla na tu ry  człowieka, a nie dobroczynność natury , 
której rozradzanie się bez wysiłku człowieka jest dlań niezrozumiałe, ja 
łowe i bezużyteczne. S tąd też całe bogactwo jest wytw orem  wspólnej pra
cy wszystkich zasadniczych z punktu widzenia gospodarowania grup spo
łecznych. Jednakowoż sam akt pracy jako przetw arzania na tu ry  w obiekty 
zaspokajania potrzeb nie ma samoistnej mocy fundowania ludzkiego szczę
ścia przez budowanie m aterialnego dobrobytu. Praca jest procesem wy
m iany m aterii m iędzy człowiekiem i jego przyrodniczym  otoczeniem i w 
rezultacie daje kulturow e efekty zapewnienia ludzkiego, godziwego, nie- 
wegetatywnego życia, opartego na kum ulacji dóbr podstawowych. Nieste
ty, rezultat ten  nigdy nie jest oczywisty dla samego producenta. K. Marks 
słusznie pisał, że według Sm itha robotnik w ydatkując energię w procesie 
pracy, płaci bardzo wysoką cenę w postaci, jak  pisał Smith, swego „spo
koju, wolności i szczęścia”. Praca, choć konieczna, jest traktow ana przeto 
zawsze w kategoriach nie afirm acji, lecz p r z e k l e ń s t w a .  To, co czło
wiekowi we własnej naturze w ydaje się bliskie i sympatyczne, a więc wol
ność i szczęście, jest ściśle powiązane nie z aktem  pracy, lecz z uwolnie
niem  się od n ie j12. Zakres wysiłku społecznie niezbędnego wyznacza, we
dle Smitha, równocześnie zamiar społeczeństwa oraz repertuar przeszkód 
zewnętrznych, k tó re  tylko praca może przezwyciężyć. Nie jest więc praca 
w ujęciu autora Bogactwa narodów  jedynym  źródłem wartości cywiliza-

11 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. II, War
szawa 1954, s. 375.

12 Por. K. Marks, Grundrisse der Kritik  der Politischen Ökonomie, Berlin 1953, 
s. 505, 592—593, 716.
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cjotwórczych, lecz jedynie niezbywalnym, a zarazem negatyw nym  m ierni
kiem wysiłku zmierzającego ku temu, by owe wartości osiągnąć. Jeżeli 
praca jest traktow ana w kategoriach w ym iany energetycznej, to zadaniem 
społeczeństwa jest taka regulacja owej energii, by jej m aksim um  przezna
czyć na organizację konsumpcji dobrobytu, a nie jego żmudne wypraco
wywanie.

Kom entatorzy, k tórzy eksponują tezę, że u Sm itha m am y struk tu ra l
ną niekoherencję, polegającą na nieupraw nionym  porzuceniu zasadniczej 
teorii o pracy jako jedynym  źródle wartości i dochodu na rzecz niezbyt 
spójnej teorii o trojakich źródłach wartości i dochodu, reprezentow anych 
przez rentę, zysk i płacę — nie wzięli pod uwagę zasadniczego rozróżnie
nia precyw ilizacyjnej i cywilizacyjnej fazy rozwoju społeczeństwa. Al
bowiem tylko w  stadium  precy w i 1 izaeyjnym , „w owym wczesnym i p ry
m ityw nym  stanie społeczeństwa, kiedy nie zgromadzono jeszcze kapita
łów ani nie zawłaszczono ziemi, stosunek między ilościami pracy, jakie po
trzebne są do tego, by ’zdobyć różne przedmioty, jest jedyną, jak  się zdaje 
podstawą, która może dać norm ę dla ich wzajemnej w ym iany [...] Przy 
tym  stanie rzeczy całkowity produkt pracy należy do robotnika, a ilość 
pracy zużywana zazwyczaj na uzyskanie czy wyprodukowanie pewnego 
dobra jest jedynym  czynnikiem, k tó ry  określa ilość pracy, jaką za owe 
dobro zazwyczaj można nabyć, rozporządzać lub w ym ienić” 13. Stadium  
owo wyznaczone jest przez czynnik, który  w  roizwoju osobowym człowie
ka ma status przekleństwa i nie pozwala mu ujaw nić jego właściwego 
charakteru  społecznego, a jedynie głębiej ujaw nia jego status naturalny. 
Byt wywalczony w  znoju nie m a jeszcze oblicza ludzkiego.

Od statusu paraanim alnego do statusu cywilizacyjnego (sprzężonego 
ściśle z realizacją konsum pcyjnego wzorca hedonistycznego) pozwala czło
wiekowi przejść niespotykany u żadnego z pozostałych gatunków żyjących 
fenom en p o d z i a ł u  p r a c y ,  a  w  istocie s k ł o n n o ś c i  d o  w y 
m i a n y .  Sens tych pojęć u Sm itha da się określić jedynie poprzez uprzed
nie odsłonięcie przyjętych przez niego globalnych założeń. W ymiana jesi 
dla Sm itha fenomenem ontycznym, k tó ry  jawi się jako wrodzona potrze
ba innych ludzi, aby osiągnąć pełną ludzką egzystencję. Nie jest to wy
nalazek rozum nego człowieka, lecz fak t ludzkiej na tury . „Skłonność ta  
jest wspólna wszystkim ludziom i nie spotykam y jej u żadnego innego ga
tunku zwierząt [...] Nikt jeszcze nie widział zwierzęcia, k tóre by drugie
mu zwierzęciu dawało znać rucham i i głosem: to  jest moje, tam to twoje, 
gotów jestem  dać ci to za tam to” u . Człowiek sta je  się według Sm itha 
człowiekiem w momencie, gdy dzięki systemowi wym iany usług, dóbr

13 A. Smith, Badania..., t. I, ss. 61—-62.
14 Ibidem, s. 20—21.
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i wartości duchowych rozpozna swoje cechy osobowe u innych ludzi. Jeśli 
uznamy za Smithem, że najogólniejszym  nastaw ieniem  człowieka do o ta
czających go bytów pokrew nych jest p r z e ż y c i e  s y m p a  t  i i, to za
razem  m usim y podkreślić, że tylko na poziomie m oralnym, dzięki wrodzo
nem u poczuciu sprawiedliwości, uzyskuje ono bezpośrednią jasność i w y
razistość. Sprawiedliwości nie sposób z niczego wydedukować, po prostu 
się ją czuje. Gdy jednakże Sm ith rozpatru je  pozostałe sfery  zachowań spo
łecznych, głównie sferę ekonomiczną, to przeżycie sympatii, aby było oczy
wiste, wymaga z a p o ś r e d n i c z e n i a .

Rozpoznanie układu społecznego jako społecznego właśnie, a nie na tu 
ralnego, wymaga wyzwolenia się spod presji tych kom ponentów wymiany, 
które dadzą się całkowicie zinterpretow ać w kategoriach energetyezno- 
-biologicznych. M iernikiem  w ym iany społecznej nie może być jedynie fi
zyczny w ysiłek — praca. Musi określić ją  zespół zjawisk, związany z ta 
kim rozkładem społecznego wysiłku, k tóry  potrafi zakumulować wysoką 
nadwyżkę produktów  zaspokajających potrzeby nad produktam i niezbęd
nym i dla odtw arzania zdolności energetycznej. Wiąże się to  z procesem 
z a w ł a s z c z a n i a  i jego im plikacjam i organizacyjnym i — p o d z i a 
ł e m  p r a c y  oraz socjopsychicznymi — w y t w o r z e n i e m  m o t y 
w a c j i  e g o i s t y c z n e j .  Nie znajdujem y u  Sm itha genetycznego w y
jaśnienia procesu zawłaszczania. Ten proces dokonuje się według niego 
w stadium  cywilizacji, a jego oczywista skuteczność wdraża go do tego 
stopnia w kategorie ludzkiego myślenia i działania, że nie wymaga on 
dodatkowych wyjaśnień. Gdyby jednak spróbować „dokopać się” do pod
łoża koncepcji własności u Sm itha, to byłaby ona w iernym  refleksem  teo
retycznym  rzeczywistej angielskiej akum ulacji pierwotnej, zmierzającej do 
ukonstytuowania społeczeństwa industrialnego.

Zawłaszczenie osiągające skutk i wym ierne (a więc prowadzące do 
produkcyjnego wykorzystania nadwyżki) ma sens przy milczącym zało
żeniu określonej s tru k tu ry  społecznej. Oto jej cechy.

1) Pojawienie się ludzi, u których m otyw acje produkcyjne przekracza
ją poziom zaspokojenia potrzeb biologicznych, co wiąże się historycznie 
z likwidacją drobnej własności chłopskiej i przem ysłu rękodzielniczego, 
które w czasach Sm itha wciąż jeszcze grały dom inującą rolę. Te długo
trw ałe i często oburzające m oralnie procesy społeczne, sprzyjały wedle 
au to ra  Bogactwa narodóio rozwojowi społeczeństwa.

2) Pojawienie się g rupy .producentów rolnych, której nie wystarcza au 
tarkiczny wzór gospodarowania, najw yżej z dodatkowym zapotrzebow a
niem  na im portowane dobra luksusowe, ale k tóra oprócz dostatniej kon
sumpcji przeznacza znaczną część nadwyżki produktów  na rozwój naro 
dowego przemysłu, najczęściej produkując dla niego surowce.
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3) Bunt arystokracji ziemskiej przeciwko polityce państwa, k tóra 
uprzywilejowuje postfeudalne korporacje handlowe (nadając im praw o 
monopolowe), a przeto podnosi koszty konsum pcji i osłabia wew nętrzne 
inspiracje industrialne tej arystokracji.

4) Zupełnie now y typ  działalności przem ysłowej, opartej na nowym 
surowcu i nowej technologii, k tóry  w  strukturze społecznej, sprzyjającej 
dom inacji prekapitalistycznych form  produkcji agrarnej i rozpowszech
nieniu m anufaktur, nie napotykałby oporów i mógłby szybko wytworzyć 
szeroki popyt i rozkręcić koniunkturę rynkow ą. Taką rolę w Anglii ode
grała produkcja oparta na surowcu w postaci bawełny.

Widzimy, że taka konfiguracja produkcja społecznej rozpoczyna dopie
ro drogę do kapitalizmu. Model zawłaszczania wynika tu taj nie z w ykry
stalizowanej motywacji, opartej na ustalonej skali wartości, ale raczej 
z chęci przezwyciężenia ograniczeń spowodowanych takim  modelem życia, 
którego jednym  biegunem  jest półzwierzęcy wysiłek olbrzymich rzesz ludz
kich, drugim  zaś wyrafinow ana konsumpcja, umożliwiona tymże w ysił
kiem. Wszystko to świadczy o tym , iż własność feudalna jest dla Sm itha 
bądź form ą precyw ilizacyjną, bądź em brionalną w stosunku do typu w ła
sności, jaki rozw ijał się w  jego czasach. Omawiane tu  zawłaszczenie jest 
przy tym  równoznaczne z gromadzeniem zasobów (materialnych, które pro
wadząc do dobrobytu społecznego spraw iają zarazem, że s truk tu ra  spo
łeczna staje  się przejrzysta, albowiem powstaje jednolita m otyw acja dzia
łań ludzkich, a więc także uniw ersalna więź społeczna, jakiej nie znało 
żadne społeczeństwo dotychczasowe. Cywilizacjotwórcza funkcja tak  poję
tej własności polega na tym, że model działania zmierzającego do akum u
lacji znacznego bogactwa wytworzy system  powiązań międzyludzkich, w 
znacznej m ierze niezależny od konieczności fizjologicznej i pozwalaj ący 
uwolnić część energii ludzkiej od procesu w ytw arzania lub uczynić w y
tw arzanie bardziej uniwersalnym .

Te więzi w społeczeństwie cywilizowanym  w ynikają z m o t y w a c j i  
e g o i s t y c z n e j .  Egoizm nie jest cechą natu ra lną  człowieka, jest na to 
m iast odm ianą nastaw ienia sympatycznego, ujaw niającą się w społeczeń
stwie o wysoko rozw iniętej ku ltu rze m aterialnej i duchowej na 'poziomie 
bytu ekonomicznego. Jest to form a przeżycia własnej sytuacji przez jed- 
dnostkę ludzką, k tóra jest przede wszystkim  p r o d u c e n t e m  t o w a- 
r  u. Bycie producentem  towaru, a zarazem konsum entem  wielu innych 
towarów zakłada możliwość specjalizacji w  wydatkow aniu energii fizycz
nej, k tórą można z kolei wymieniać z innym i producentam i. Jednostka 
produkująca afirm uje swą egzystencję dzięki możliwości ekonomizacji 
w łasnego wysiłku, a  zarazem zaspokojenia szerokiej skali potrzeb poprzez 
wym ianę z pozostałymi producentam i. „Człowiek [...] prawie ciągle po
trzebuje pomocy swoich bliźnich i na  próżno szukałby jej jedynie w  ich
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życzliwości. Jest bardziej prawdopodobne, że nakłoni ich do pomocy, gdy 
potrafi przemówić do ich egoizmu i pokazać im, że jest dla nich samych 
korzystne, by zrobili to, czego od nich żąda. Każdy, kto proponuje d ru 
giemu jakiś interes, postępuje w 'ten sposób” 1S. Można przeto śmiało 
stwierdzić, że za pośrednictw em  egoizmu i występującego zawsze w  jego 
kontekście podziału pracy można przejrzyście odczytać funkcjonowanie 
stru k tu ry  społecznej na poziomie ekonomicznym oraz sferę obecnych tam  
wartości. Istnienie własności umożliwiającej intensyfikację produkcji im 
plikuje nie tylko ’pojawienie się ściśle związanej z egoizmem kategorii zy
sku, lecz także nową organizację wysiłku produkcyjnego. U konstytuow a
nie się pracy społecznie podzielonej, prowadzącej do jednolitego efektu 
m aterialnego, możliwe jest dzięki temu, iż istnieją już zakumulowane na
kłady oraz odpowiednia organizacja pracy. To są właśnie czynniki, które 
Sm ith określa mianem k a p i t a ł u .  „Gdy tylko nagrom adzą siię kapita
ły  w rękach poszczególnych jednostek, niektóre z nich zastosują je [...] za
trudniając łudzi pracowitych, k tórym  dostarczają m ateriałów  i środków 
żywności, aby osiągnąć zyski ze sprzedaży ich wytworów, czyli z tego, co 
praca ich dodaje do wartości m ateriałów ” 16. Owa kategoria ludzi pracowi
tych, zatrudnionych dzięki kapitałowi, możliwa jest jedynie w społeczeń
stwie handlowym  zunifikowanym  przez chłonny rynek.

W skutek podziału pracy cała uwaga każdego człowieka jest skierowa
na na jeden prosty przedmiot. Każdy dąży do udoskonalenia w łasnej p ra
cy. „Znaczną część maszyn stosowanych w tych fabrykach, gdzie podział 
pracy jest najdalej posunięty — pisze Sm ith — wynaleźli pierw otnie 
zwykli robotnicy, z  których każdy zajęty wykonywaniem  jakiejś bardzo 
prostej czynności siłą rzeczy zwracał swe m yśli ku temu, jakby wynaleźć 
łatwiejsze i prostsze sposoby p racy” 17. Owa skłonność do wyzwolenia ży
cia od prostego, mięśniowego, zajmującego dużo czasu w ysiłku pozwala na 
ukonstytuowanie się samodzielnej grupy społecznej, zajm ującej się m y
śleniem spekulatyw nym  i w ynajdyw aniem  udogodnień organizacyjnych. 
Funkcjonowanie owych „ludzi teo rii” jest wysoce wartościowe dla społe
czeństwa: wielkie wzmożenie produkcji w ynikające z podziału pracy po
woduje w  dobrze rządzonym społeczeństwie ową powszechną zamożność, 
która sięga aż do najniższych w arstw  ludności. Każdy robotnik, rozpo
rządzając znaczną nadw yżką własnych wytworów ponad to, czego dla sie
bie potrzebuje, może dostarczyć innym  w obfitości tego, czego im  po
trzeba, i nawzajem . W ten  sposób „powszechny dostatek staje się udzia
łem wszystkich war!stw  społeczeństwa” 18.

15 Ibidem.
16 Ibidem, s. 62.
17 Ibidem, s. 15—16, por. także s. 15, od słów „Robotnik wiejski...”.
18 Ibidem, s. 17.
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Ta optymistyczna w izja szczęścia bezpośrednich producentów m a swo
je źródła w  procesach uzależnionych od aktów  pracy zespolonej, ale nie 
tylko z nich wynika. „Kiedy podziai pracy jest już całkowicie urzeczywi
stniony, człowiek może zaspokajać produktam i własnej pracy tylko bardzo 
m ałą część swych potrzeb. Daleko większą ich część zaspokaja w ym ienia
jąc nadwyżki produktu własnej pracy, k tóre przekraczają jego własne spo
życie, na takie części produktu pracy innych ludzi, jakich sam potrzebuje. 
W ten spoteób każdy człowiek żyje dzięki wymianie, czyli staje się w  pew
nej m ierze kupcem, a samo społeczeństwo staje  się właściwie społeczeń
stw em  prowadzącym  handel” 19. W społeczeństwie handlowym  obszar w y
m iany zgodnej z k ry terium  wysiłku bezpośredniego m aleje wyraźnie na 
rzecz obszaru, k tórym  rządzi cyrkulacja rynkow a towaru. Owa cyrkulacja, 
którą według Sm itha rządzą o^dmienne praw a niż przy wym ianie efektów 
pracy między bezpośrednimi producentam i, zasadza się raczej na zysku 
sprzężonym iz grą ofert i zapotrzebowań niż na m ierniku wysiłku, który  
jest dla niej tylko k ry terium  wyjściowym. Chociaż praca stanowi rzeczy
wisty m iernik wartości wym iennej wszelkich dóbr, nie ona określa zazwy
czaj ich wartość. Sam czas spędzony przy dwóch różnych rodzajach pracy 
nie zawsze wystarcza, by określić ich stosunek; trzeba również uwzględnić 
różny stopień tru d u  i pomysłowości. Towar częściej wym ieniamy, a więc 
i porównujem y częściej z innym i towaram i niż z pracą. „Prościej jest prze
to oceniać w artość wym ienną każdego tow aru nie w edług ilości pracy, 
którą nabyć zań można, lecz według ilości jakiegoś innego tow aru” 20.

W działalności obliczonej na zysk trak tu je  isię przeto pracę jako o r
ganizację wysiłku, k tó ry  nie tylko m a zwrócić nakłady, ale i spowodować 
pow stanie nadwyżki, ta  zaś z kolei m a poprzez cyrkulację rynkow ą urze
czywistnić interes producenta. Sm ith zupełnie jasno określa istotę zysku. 
„Mógłby ktoś sądzić, że zyski z kapitału 'są ftylko inną nazwą dla płacy za 
odrębny rodzaj pracy, za pracę nadzoru i kierownictw a. Są one jednak 
czymś zupełnie innym, rządzą się zupełnie odrębnym i zasadami i n ie  za
leżą w żadnej m ierze od ilości, uciążliwości i pomysłowości Owej rzeko
mej pracy nadzorczej d kierowniczej. Zyski te zależą 'zawsze od wartości 
włożonego kapitału i są większe lub m niejsze stosownie do jego rozmia
rów ” 21. K apitał nabiera własnego ruchu  społecznego, a zarazem  jest czyn
nikiem  dobroczynnym  dla ogromnej większości ludzi tworzących bogac
two narodu, pozwala im  bowiem uwolnić się od półzwierzęcego, eksten
sywnego wysiłku.

Im m anentne zasady ruchu tej części społeczeństwa, k tóra na kapitale 
opiera swą egzystencję, n ie dadzą się jednak  wyjaśnić sposobem działa

19 Ibidem., s. 31.
20 Ibidem, s. 41.
21 Ibidem, s. 63.
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nia tej grupy. Pojęcie kapitalisty  nie ma u Sm itha wyraźnie określonego 
socjalnego desygnatu d jest raczej abstrakcyjnym  określeniem  tych wszyst
kich, którzy nagromadzone własnoręcznie lub powierzone im produkty  lo
kują w  produkcji z zamiarem  zysku. Ten sposób rozum ienia kapitalisty  
nie zasadza się na praw nym  uznaniu samodzielnej własności, lecz raczej 
na trybie 'postępowania i funkcji społecznej, związanej bezwzględnie 
z przedsiębiorczością i operatywności. Kapitaliści są kategorią ludzi, któ
rzy nie m ierzą — w przeciw ieństwie do bezpośrednich pracowników — 
wartości p roduktu  jego jakością i użytecznością, ale przeciwnie, dla k tó 
rych użyteczność jest pochodną wym ienialności rynkowej.

Egoizm producenta kapitałotwórczego znajduje wyraz w traktow aniu  
własnej przedsiębiorczości i jej zyskorodmych efektów jako wartości spo
łecznie samorodnej i zarazem absolutnej. Uważa on, że inni producenci 
identyfikują ¡się z tymi samym i wartościami, zaś uzgodnienie jednorodnych 
wysiłków następuje, jego zdaniem, na rynku przez wym ianę towarów. Po
rów nując siebie z innym i jednostkam i o identycznym  statusie społecznym 
przedsiębiorca utożsamia się z nimi, a system  koordynacji egoizmów po
przez specjalizację produkcyjną czyni dlań struk tu rę  społeczną zupełnie 
przejrzystą. Ale kiedy zastanaw ia się głębiej nad m echanizmem w ym ia
ny, a w  szczególności kiedy doznaje katastrofalnych skutków niestabilno
ści rynkowej gry popytu i podaży, wówczas społeczne medium wymiany, 
tj. rynék, staje  się d lań  obszarem irracjonalnym  i tajemniczym . Szczegól
nie trudno mu zrozumieć m echanizm  alokacji zasobów społeczeństwa m ię
dzy podstawowe gałęzie działalności gospodarczej, mechanizmy popytu, 
powiązań rynku  wewnętrznego z zagranicznym. Pozornie przejrzysty ry 
nek staje się w jego oczach irracjonalnym  systemem, rządzącym  się włas
nymi, niezrozum iałym i d!la producenta towarów zasadami. S tąd owa „nie
widzialna ręka” symbolizująca harm onię niedostępną w istocie jednostce, 
która swój status społeczny przeżywa nie jako status rzeczywistego abso
lutu, ale jedynie quasi-absOlutu.

Sytuacja zmienia się zasadniczo, gdy od grupy, k tóra uspołecznia się 
przez podział pracy, i od grupy, k tórej społeczna rola polega na kum ulacji 
zysku, przejdziem y do tej, k tórej status społeczny polega na utożsam ieniu 
się z wartościami suwerennym i, istotnym i z punktu  widzenia układu spo
łecznego. Właściwą istotę cywilizacji wobec natu ry  ujaw nia u Sm itha 
r e n t i e r .  W przeciw ieństw ie do dwóch poprzednich grup, ren tier nie 
prowadzi działalności produkcyjnej. Jego funkcja społeczna polega na 
konserwacji pozycji społecznej, związanej z posiadaniem i umożliwiającej 
dwa pozostałe rodzaje działalności. Własność ren tiera  krystalizuje się w  
społeczeństwie handlowym  'przez coroczne progresywne odnawianie pro
duktów rolnych, k tóre przy  dobrej organizacji pracy przynoszą nadwyżkę 
nieredukow ałną ani do w zrostu w ysiłku energetycznego, ani do rosnącej
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operatywności przedsiębiorcy. Nadwyżka ta  jest wedle Sm itha wytw orem  
przyrody. „Gdy odliczy się, czy też pokryje to wszystko, co można uważać 
za dzieło człowieka, to w tedy reszta, jaka pozostaje, jest dziełem przyro
dy [...] W przemyśle przyroda nie działa wcale, wszystko robi człowiek’’ 22. 
Jednakże ziemia gw arantuje absolutnie powodzenie wysiłku ty lko  w okre
ślonym układzie 'produkcji. Rozdział Bogactwa narodów  poświęcony gene
zie i analizie ren ty  nie ma charakte.ru czysto abstrakcyjnego. T rak tu je  021 
w istocie o tym, jak  teza o niejako apriorycznej progresji ren ty  absolutnej 
znajduje potwierdzenie w doświadczeniu. Tutaj właśnie Sm ith pokazuje, 
w jaki sposób wzrost produkcji żywności, uzyskany dzięki podniesieniu 
poziomu k u ltu ry  rolnej, stw arza możliwość rozwoju przem ysłu przetw ór
czego i zatrudnienia dodatkowej siły roboczej. Dzięki zwiększonej w y
dajności pracy  właściciele ziemscy otrzym ują większą nadwyżkę i zgła
szają zapotrzebowanie na większą ilość pracy. Rośnie wówczas zapotrze
bowanie z jednej strony na wszelkiego rodzaju surowce, kopaliny, m ine
rały, m etale, z drugiej zaś za pomocniczą siłę roboczą w  postaci zwierząt, 
k tóre wzbogacają zarazem ludzkie odżywianie, a więc i ludzkie potencje 
produkcyjne. „Żywność jest nie tylko pierw otnym  źródłem renty , lecz 
również (każdy inny produkt ziemi, k tó ry  .przynosi później rentę, czerpie 
[...] część swej wartości z rozwiniętej przez postępy k u ltu ry  rolnej siły 
produkcyjnej pracy, k tóra żywność w ytw arza” 23. Widzimy jak układ h a r
m onijnie zamyka się, a jego najbardziej wartościowym efektem  jest roz
wój rynku  wewnętrznego, u  którego źródeł leży natura, lecz k tó ry  z kolei 
natu rę  pomnaża. Umożliwiając wyrriianę nadwyżki, uw ypukla on zarazem 
wśród czynników produkcji rolę ren ty , w  której w yraża się płodność n a 
tury. Im wyżej rozw inięty i bardziej zróżnicowany jest rynek  produktów 
rolnych i przetwórczych, tym  wyższa renta. Ruch ten wraca niejako po 
kole do swych źródeł, gw arantując za każdym  razem  powodzenie pro
dukcji.

Porządek n a tu ry  w spółprodukującej z człowiekiem nie jest jednak 
u Smitha, tak  jak  u fizjokratów, ew identny. W cywilizacjach preindu- 
strialnych (przedhandlowych) nie ujaw niła się doniosła funkcja pracy — 
produkcja nadwyżki wym ienialnej, ¡praca nie była więc eywilizacjotw ór- 
cza, lecz ty lko paranaturalna. Renta nie była także czynnikiem  swoistej 
potencji ludzi we współpracy z przyrodą. Celem cywilizacji industrialnej 
jest ukonstytuow anie ładu społecznego, k tó ry  nie z odwiecznego praw a n a 
tu ry  czerpie swe zasady, ale w  w yniku specyficznie ludzkiej organizacji 
działalności tw orzy zasady własne, k tórych spraw dzianem  jest ich w tórna

22 Ibidem, s. 461—462.
23 Ibidem, s. 216—217.
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n a t u r a l i z a c  j a  (w sensie niezmiennego trwania). Możemy to wyrazie 
w ten sposób, że dla Sm itha celem cywilizacji jest utworzenie n a t u r a l 
n e g o  k o s m o s u  s p o ł e c z n e g o ,  k tóry  w stosunku do n a tu ry  poza- 
ludzkiej będzie nlie jej odmianą, lecz a n a l o g o n e m .

Między naturą  ludzką i pożaludzką dochodzi do styku, k tóry  kategorie 
ładu społecznego pozwala częściowo przekładać na kategorie m yślenia
0 przyrodzie i odwrotnie. Zasadniczym punktem  ich styku jest ziemia — 
obszar naturalności i n a tu ra lny  przedmiot ludzkiego wysiłku produkcyj
nego, gdzie nie tylko zaczyna się działalność człowieka, ale ma także m iej
sce jej zorganizowany rozwój. Człowiek dąży ¡do w ytw orzenia porządku, 
którego ry tm  rozwoju byłby równie sta ły  jak ry tm  ¡przyrody, choć w y
znaczają go nie ¡kategorie ¡klimatyczne czy biologiczne, lecz społeczne, eko
nomiczne. Porządek ten  nakłada się na ¡porządek natury , ¡wykorzystując 
jego im m anentne praw a (np. płodność ziemi), ale w swoich własnych gra
nicach wyznaczanych przez bogactwo narodów. Nie można jednak zapo
minać, że jeśli u szczytu rozw oju społecznego n a tu ra  ludzka i pozaludzka 
współistnieją harm onijnie, to u podstaw społecznie zapośredniczonej w y
m iany energetycznej między nimi tkw i zmaganie, przezwyciężanie opo
rów m aterii pozaludzkiej, proces nieskończonej jej transform acji.

Nigdzie owo dążenie ¡do naturalizacji ładu społecznego nie wyszło 
u Sm itha na jaw  silniej niż w  jego funkcjonalistycznej koncepcji s tra ty 
fikacji społecznej i w program ie industrializacji. By ład ów mógł nosić 
znamiona stałości, jego zasadnicze składniki społeczne (orders) muszą two
rzyć przejrzysty, funkcjonalnie zróżnicowany układ. Ludzie1 pracujący 
mogą zasadzać swój dobrobyt na kapitałotwórczym  zastosowaniu nadw y
żek produkcji rolnej ¡przez właścicieli. Umożliwia to podział pracy i daje 
znaczną ilość czasu wolnego od fizycznego wysiłku. Poprzez wzrost w y
dajności pracy ludzie ci mogą uczestniczyć w  większym stopniu w społecz
nym  podziale dochodów. Nie sami jednak swą pozycję w dochodzie w y
znaczają, ale są całkowicie uzależnieni od decyzji ren tiera , k tórą dyktuje 
mu w łasny interes i ¡zrozumienie przezeń sensu całego procesu w ytw arza
nia i podziału. W ydajna i zorganizowana praca jest jedynym  bezpośrednim 
czynnikiem  powstawania bogactwa. Sm ith uważa, że naród w  stanie do
brobytu, to naród, którego p rodukty  m ają wysoką «wartość. Podłożem m ier
nika wartości, czyli jej substratem  jest praca. Tak więc k ry terium  pod
stawowym produkcji sta je  się ilość 'pracy zatrudnionej (wartościotwórcaej)
1 jej organizacja. Elem ent organizacji przenosi [powstawanie wartości pro
duktu na wyższe piętro, tam  zaś, chociaż w ydaje się, że jest ona n a tu ra l
nym  przedłużeniem wartości opartej na  pracy bezpośredniej, .pojawia się 
pierwiastek nowy. Na tym  piętrze wartość określana jest przez motyw 
zysku i związana z działalnością przedsiębiorców-kapitalistów . K apitali
ści są pośrednim  m otorem  ruchu produkcji i wym iany bogactw. Do nich



Natura i społeczeństwo w ekonomii 17

należy organizacja pracy celem zysku i pomnażania irenty — absolutnego 
gw aranta powodzenia producentów  'w procesie bogacenia się. Jednakże 
liczne fragm enty Bogactwa narodów świadczą, że grupa owa ma, by użyć 
tu Marksowskiej ¡terminologii, silne skłonności do wyalienowania porząd
ku społecznego z jego przyrodzonych podstaw 24. Egoizm, podstawowy mo
tyw  działania tejże grupy, rodzi form y ideologiczne absolutyzujące jej 
powołanie społeczne. Grupa ta jedynie siebie samą uznaje za m otor ruchu 
bogactw, zysk widzi jako kategorię aprioryczną, nie poddaną żadnym  in 
nym  społecznym uwarunkowaniom. Pracę trak tu je  ona jako jeden z rze
czowych czynników produkcji, kategorię zaś pracowników niejako reifi- 
kuje. Renta wydaje się jej kategorią anachroniczną i społecznie szkodliwą.

W swej 'krytyce klasy średniej „kupców i fabrykantów ” Sm ith dostrze
ga różnice między funkcjam i społecznymi zysku oraz płac i renty. Renta 
gruntow a podnosi się z każdorazowym wzrostem  realnego bogactwa spo
łeczeństwa, wytworzonego w oparciu o w ydajną i dobrze zorganizowaną 
pracę. Realny wzrost bogactwa wiąże się nieuchronnie ze wzrostem płac 
jako najsilniejszą m otywacją w ydajnej, umożliwiającej nadwyżkę pracy. 
Wzrost płac, czynnik m otoryczny dobrobytu klas pracujących i n ieuchron
ne następstw o wzrostu wartości pracy, popada w kolizję z czynikiem zy
sku, k tóry  płace może traktow ać jedynie jako koszty, a więc jako  czynnik 
obniżający zysk. Niezgodność między substancjalnym i kom ponentam i 
społecznymi wartości, tj. m iędzy stanowiskami ludzi zm ierzających do 
zysku, otrzym ujących ren tę  i utrzym ujących się z pracy, może być według 
Sm itha przezwyciężona dzięki mechanizmowi konkurencji, stabilizujące
mu zysk. Sm ith ostrzega przed klasą kapitalistów  nie tyle z powodu obiek
tywnego zła, tkwiącego w istocie zysku, ile dążenia tej klasy do ograni
czenia konkurencji i  nieliczenia się z interesam i publicznymi. Celowa irre- 
gulacja mechanizmu konkurencji może pociągać za sobą zjawiska wyzysku 
i ciemiężenia człowieka pracującego. Oddać władzę w ręce rzeczników tej 
grupy to dla Sm itha tyle samo, co pozwolić, aby władzę nad narodem  
uzurpowała sobie i fanatycznie sprawowała owa klasa, strącając kraj w 
przepaść gospodarczej recesji. K ult zysku dla au tora Bogactwa narodów 
to obraz narodu w stadium  zbliżającego się upadku.

G w arancję obsolutną ładu daje dopiero grupa właścieli ziemskich- 
-rentierów . Z pun tku  'Widzenia właściciela funkcje dwóch pozostałych 
grup zasadniczych wydawać się mogą jedynie instrum entalne, jeśli chodzi
o ostateczne cele kosmosu społecznego. Dla właściciela-rentiera pracow ni
kami są ci, k tórzy dzięki jego pierw otnej decyzji w ytw arzają bogactwo, 
tworząc zarazem substrat wartości, k tóra staje się odtąd m edium  układu

24 Ibidem,  s. 328, t. II, s. 103—104.
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produkcyjno-wym iennego między ludźmi, jako układu społecznego właś
nie. Jest to układ społeczny na Skutek 'takiej oto sytuacji, że można w nim  
wymieniać wszystkie wartości wedle konkretnej m iary ludzkiego wysiłku 
w celu zaspokojenia potrzeb zarówno własnych, jak  i innych ludzi. Przed
siębiorcami są anim atorzy i organizatorzy owej wartości społecznej. Nie 
są siłą wyróżnioną, ale elem entem  transm isji między wytw arzaniem  i w y
mianą a obszarem ostatecznego sensu ¡tego procesu. Sens procesu produk
cji społecznej znajduje swój wyraz w  grupie będącej jakby zwierciadłem 
społecznego ruchu produkcji, w grupie rentierów , których wyróżnia nie 
dynamizm  energii produkcji, aktywność i przedsiębiorczość, ale udzielanie 
tej przedsiębiorczości ostatecznej gw arancji i wiecznego, stale rosnącego 
kredytu.

Każdy proces społeczny musi dążyć do jakiegoś celu i do stablizacji. 
Opisany przez Sm itha proces dąży do utrw alenia społecznych efektów bu
dowania wartości, ludzkiego wysiłku, który  może spokojnie odnawiać 
u społecznego źródła swe siły, odnajdywać w cywilizacji, niczym w n a tu 
rze, wyznaczone sobie miejsce. Analizując myśl Sm itha można zastanawiać 
się nad źródłem jej optymizmu, wykazywać właściwe pola konfrontacji 
doktryny z realnym i przem ianami społeczno-ekonomicznymi ówczesnej Eu
ropy (szczególnie Anglii) —■ i trudno wówczas twierdzić, że postulat p rak
tycznej realizacji zasad doktryny, czyli program  industrializacji można 
przyrównywać do programów, które zwykliśmy nazywać kapitalistyczny
mi 25. Gdyby zadać sobie tru d  przełożenia doktryny Sm itha na program  
społeczno-ekonomiczny, to okaże się, że przyznaje on zdecydowaną prze
wagę strukturom  agrarnym  nad  ¡przemysłowymi i głosi koncepcję takiej 
alokacji środków produkcji, by przemysł rozw ijał się wyłącznie na bazie 
ogólnego dobrobytu żywnościowego producentów i konsumentów. Sło
wem, jaw iłby się obraz dość podobny do późnofeudalnego wzorca życia pod 
względem substancji produkowania, ale zupełnie odm ienny co do wzorów 
produkowania, m etod i celów. Ład społeczny rozwija się na podstawie na
turalnej, lecz zupełnie inaczej niż na tu ra  na poszczególnych piętrach, zróż
nicowanych zależnie od skali ludzkich potrzeb, oraz inaczej na poszczegól
nych etapach, których uwieńczeniem ma być ustanowienie nowej i osta
tecznej zarazem harm onii społecznego kosmosu.

25 M. Dobb uważa, że doktrynę Smitha można zrozumieć tylko jako odzwier
ciedlenie okresu przejściowego, ¡zmierzającego ku „oczyszczeniu pola” dla kapitaliz
mu przemysłowego i ku rozwojowi, który według Smitha polega na usunięciu szko
dliwych przepisów chroniących poszczególne wąskie interesy grupowe, ku ożywieniu 
konkurencji i rozszerzeniu rynków. Patrz M. Dobb, Teorie wartości i podziała od 
A. Smitha, Warszawa 1976, s. 64—65.
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TOMASZ ROBERT MALTHUS — WIZJONER

Przechodząc do pisarstw a i recepcji m yśli ekonomicznej M althusa 
wchodzimy zarazem w gąszcz przeświadczeń, arb itralnych  często in terp re
tacji i uprzedzeń, z k tórych nie w ynika w  m iarę adekw atna lokalizacja fe
nomenu m altuzjańskiego na tle  epoki. Właściwe usytuow anie M althusa w 
myśli końca XVIII i początku XIX w. jest tym  ważniejsze, że żaden z m y
ślicieli społecznych owej epoki nie mógł się do niego nie ustosunkować. 
Słusznie można uważać M althusa za enfant terrible swego czasu, a jego 
znaczenie dla dalszych dziejów doktryn społecznych śmiało m ożna 'przy
równać do tego, jakie w dziejach filozofii odegrał wielki przyjaciel ojca 
M althusa — David Hume.

Zarówno krytyczne refleksje metafilozoficzne Hum e’a, jak  i pesymizm 
społeczny M althusa były ostrzeżeniem dla epoki, która rościła sobie p ra
wo do posiadania absolutnych racji ontologicznych, teoriopoznawczych 
i antropologicznych, lecz ostrzeżeniem  przedwczesnym, niezrozum iałym  
jeszcze dla „wieku św iateł”. Można byłoby pokusić się o in terpretację  pod
stawowych prac M althusa jako refleksji nad upadkiem s tru k tu r feudal
nych w Europie i próby zracjonalizowania rodzącej się sytuacji, która 
w brew  optym istycznym  ideologiom „epoki św iateł” odsłaniała coraz- to 
nowe zagrożenia dla ludzkości i obszary społecznie nie rozpoznane. Nie
możność zracjonalizowania przem ian społecznych rodziła tęsknotę za prze
szłością której przyznawano w artość nie z ty tu łu  jej odwiecznośoi, ale 
jej przejrzystości. Za czasów M althusa cała Europa stała na rozdrożu 
cywilizacyjnym  i przeżycie tej sy tuacji wyciska swoje piętno na charak
terze wszelkich doktryn 26.

Nas jednak in teresuje inne ujęcie. Przyjm iem y intuicyjne, przyznaje
my to, założenie, że zarówno słynne Prawo ludności (1798), jak i mniej 
znane, acz nie mniej doniosłe Zasady ekonomii politycznej (1820) nie za
w ierają treści właściwych rozw iniętym  doktrynom  społeczno-ekonomicz
nym  i nie można traktow ać ich równorzędnie na przykład z dziełami 
Sm itha, Ricarda czy Say’a, lecz dotyczą możliwości projektow ania dosko
nałych system ów społecznych. M althus posługuje się konstrukcją, w k tó
rej system  krytykow any konfrontow any jest po pierwsze z em pirią po 
w tóre z założeniami metafizycznym i autora m etatrak tatu . Można nawet 
sugerować, że Prawo ludności jest antyutopią ukazującą katastrofalne kon
sekwencje realizacji utopii oświeceniowych, w  szczególności Godwina 
i Condorceta. Zasady ekonomii politycznej byłyby trak tatem  polemicznym

26 Por. A. Krzyżanowski, Teoria Malthusa, Kraków 1908.
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wobec ¡ricardianizmu i laissez-faire’yzmu, a właściwie także polemiką 
z ich możliwymi konsekwencjami społecznymi.

Niejednokrotnie już p rak tyka badawcza wykazała bezowocność sytuo
wania konstrukcji m altuzjańskich w  obszarze dociekań stricte naukowych 
czy metodologicznych. Dzieła M althusa nie naukę bowiem konstruują, 
lecz określają wizję granic możliwości tej nauki w świeeie sipołecznym, 
k tó ry  sam  zaczyna się jawić współczesnym Malithusowi jako fakt odarty 
z racji, a nie jako struk tu ra  racjonalna; raczej jako jeszcze jeden potężny 
żywioł, niż jako środowisko, w  którym  życie ludzkie posiada sens. Według 
H um e’a rozum  nie znajduje racji ani dla porządku św iata empirycznego, 
an i dla własnej natury , odkryw a tylko ich faktyczność i tu  tkw i źródło 
sceptycyzmu 27.

W edług M althusa insty tucje społeczne, tj. rezu lta ty  wysiłków ludz
kich zmierzających do zbudowania racjonalnego porządku społecznego, 
uznawane często za formę represji ludzkiej spontaniczności i źródło zła, 
są w rzeczywistości ty lko przejaw em  zła zasadniczego, k tóre ujaw nia się 
w  nie kontrolowanym  przez człowieka rozwoju jego w łasnych potencji 
naturalnych, a szczególnie nam iętności28. W istocie, myśl M althusa rodzi 
się z polemiki z oświeceniowymi koncepcjami nieograniczonego doskonale
nia się rodzaju ludzkiego w środowisku cywilizacyjnym, którego rozurn 
jest głównym wyznacznikiem. Jest zarazem próbą ustosunkowania się do 
coraz wyraźniej ujawniającego się rozdroża cywilizacji europejskiej, do 
koszm arnych konsekw encji społecznych, spowodowanych ekstremizm em  
doktrynalnym  Rewolucji Francuskiej 29, do nasilających się cykli kryzy
sowych gospodarki angielskiej w  okresie wojen koalicyjnych, czy też do 
niespełnienia się optym istycznych przepowiedni, które fascynowały w y
znawców doktryny A. Sm itha. Innym i słowy, jest sięganiem  do źródeł 
globalnego kryzysu m etafizyki „ładu fizyczno-m oralnego”, k tóra zarówno 
na piętrach teoretycznych, jak  i w planie realizacji ujaw nia coraz to no
we niekoherencje. Sytuacja ta rodzi natu ralne tendencje do przeciw dzia
łania jej, do szukania przyczyn, które żywiołowo powodują skutki tak 
zaskakujące.

W roku 1793 ukazał się trak ta t W iliama Godwina Badania nad spra
wiedliwością polityczną, k tóry  był w założeniu radykalną próbą przezw y
ciężenia niekonsekwencji polityki ,i organizacji społeczeństw i skierowania

27 Por. B. Baczko, Hume: natura ludzka i nieobecność absolutu, „Archiwum His
torii Filozofii i Myśli Społecznej” t. 17, Warszawa 1971, s. 215.

28 Patrz T. R. Malthus, Essai sur le principe de ■population..., Paris 1845, s. 24G.
29 E. Halevy uważa, że Prawo ludności Malthusa jest dziełem wręcz antyjako- 

bińskim, oskarżeniem wymierzonym w utopię egalitarną suwerenności ludu. Por. 
Growth of philosophic radicalism, Boston 1955, s. 205.
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cywilizacji na  nowe, właściwe tory. P unkt widzenia Sm itha jest według 
Godwina utopią społeczną. Zachowanie zróżnicowanego posiadania i w y
korzystanie w celach uty litarnych  zasady egoizmu, usankcjonowanej 
przez prawo pomnożyły ty lko sumę niesprawiedliwości i zła społecznego. 
W rzeczywistości bogaci uczynili z pracy ludzkiej żywy towar, którego je
dyną potrzebą jest zaspokajanie głodu. To własność pozwala bogatym  eks
ploatować biednych. Ten quasi-ład, k tó ry  zasadza się na nabrzm iew ają
cym konflikcie, nie m a żadnej spójnej zasady w ew nętrznej. U trzym yw any 
jest arb itra ln ie  przez państw o i porządek p raw ny w sposób zakam uflowa
ny ideologią tzw. „praw  natu ry  i praw  człowieka”. A przecież każdy rząd, 
nawet najlepszy, jest tylko złem. Odrzucając sztuczną przemoc państwa, 
k tóra jest au torepresją człowieka, trzeba ufundować porządek społeczny 
na jedynej zasadzie, w której wyraża się na tu ra  społeczeństwa, mianowicie 
na „dyktaturze rozum u”. W porządku rozum u 'każdy człowiek jest rów ny 
innym  i wolny poprzez współuczestniczenie w  aktach świadomości. Kon
kretnie w yraża się to  w nienaruszalnych upraw nieniach każdej jednostki 
do wytworów swej pracy, nienaruszalnych nie w tym sensie, że zawłaszcza 
je ona egoistycznie, lecz że składa je do wspólnego, racjonalnie funkcjonu
jącego skarbca społecznego, z którego korzysta według swoich indyw idual
nych potrzeb. Sprawność tak  pojętego mechanizmu podziału nie wydaje 
się Godwinowi chimerą, bowiem praktykuje się ją od wieków w każdej 
rodzinie, a od niedaw na także w am erykańskich gminach kom unistycz
nych. Oparcie insty tucji ludzkich na zasadach rozum u doprowadzi do 
całkowitej przebudowy mentalności człowieka, zrodzi nową emocjonalność 
opartą na altruizm ie i wyelim inuje przez to motywację egoistyczną. Za
razem  superracjonalna organizacja pracy społecznej uwolnić ma ogromne 
ilości wolnego czasu ludzkiego, gdyż przy dobrze zorganizowanej produkcji 
wystarczy, by każdy pracował V2 godziny dziennie dla reprodukow ania 
siły całego społeczeństwa. Ziemia odsłoni wówczas nowe bogactwa, a po
stęp nauk społecznych, w szczególności m edycyny przedłuży życie ludz
kie do progów nieśmiertelności. Wówczas funkcja reprodukcyjna i p rokrea
cyjna gatunku zostanie prawie całkowicie wytłum iona, instynkt seksualny 
przestanie określać zasadniczo skalę ludzkich potrzeb, a nieograniczona 
aktywność ludzkości skieruje się w  stronę duchowego samorozwoju.

Dla M althusa owa utopia epatująca ekstrem alnym  optymizmem jest 
środkiem  autoiluzji. D oktryna ta świadczy, że Godwin dostrzega w po
rządku społecznym istotne zagrożenia i stara się je za wszelką cenę zała
godzić i przezwyciężyć. Często ucieka od najtrudniejszych problemów. 
A utor trak ta tu  o sprawiedliwości :politycznej zdaje się jedynie sugerować 
problem, czy przeogromne ułatw ienie ludzkiego życia dzięki racjonalnej 
organizacji nie doprowadzi w  przyszłości do nadm iernego przyrostu n a tu 
ralnego w stosunku do możliwości zaspokojenia potrzeb. Czy świat rozumu
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nie sprowadzi sam na siebie totalnej zagłady, ujaw niając poza tym, co 
przez człowieka opanowane i przyswojone, to, co nowe, tajem nicze i ko
nieczne zarazem.

K rytykę Godwina M althus przeprowadza w oparciu o własne prze
świadczenia m etafizyczne oraz o dane empiryczne. Doskonalący się, gar
dzący tym, co przeszłe, świalt społeczny przeżywa euforię własnej mocy. 
w yabsolutnia przyrodzoną mu władzę rozum u, potęgę nauki. Transponuje 
bezkrytycznie prawa rozum u na całość bytu, k tóry  w  tym  okresie zwy
kło się nazywać naturą. Nie dostrzega zarazem uzurpacji, której dokonuje 
nagm innie, i przypisuje absolutowi racjonalność, czyli jednorodność 
z człowiekiem.

Bezwzględna racjonalizacja św iata jednak wyraźnie napotyka granice 
w  praktycznym  życiu społeczeństwa. Świadczy o nich Hum e’owska k ry  ■ 
tyka m etafizyki racjonalistycznej oraz przeciwstawnej biegunowo, choć 
z tych samych przeświadczeń wychodzącej konstrukcji em pirystycznej, 
H um e’owska kry tyka religii naturalnej, kryzys światopoglądu mechani- 
stycznego, znajdujący najtrafn iejszy  wyraz w Kaniowskiej fascynacji cu
downością organizmu w świecie doświadczenia, a wreszcie konsekwencje 
społeczne ekstrem istycznych doktryn okresu Rewolucji Francuskiej. G ra
nice racjonalizacji świata uw ypukla jeszcze wizja świata porew olucyjne- 
go, będąca w  istocie drw iną z racjonalistycznych „praw  człowieka”. Mal
thus, k ry tykując Paine’owską koncepcję „naturalnych praw  człowieka”, 
postuluje, by raczej zastanowić się nad ¡tym, jaki obraz -realnego społeczeń
stw a odsłoniły — jeśli porzucimy ideologię — wszelkie nieudane próby 
ufundowania nowego człowieczeństwa na kulcie rozumu. Euforycznej w i
zji świata zrodzonej w epoce, k tóra nie badając krytycznie własnych źró
deł przeoczyła też postępujące autotoksyczne skutki realizacji w łasnych 
projektów, przeciwstawia M althus antyw izję operującą tą samą term ino
logią, przekonaniami, założeniami, tylko niejako a rebours, sytuując się 
świadomie na pozycji profety i m oralisty. Tradycji europejskiej koncep
cja ta, jak wiemy, była nieobca, w ystarczy przypomnieć chociażby „kar- 
nawałowość” Rabelais’go czy antyutopię Swifta.

Przyciągające najbardziej uwagę współczesnych M althusowi rozważa
nia o proporcjach rozw oju 'liczebnego populacji i rozwoju sfery  produktów  
m ających zaspokoić podstawowe potrzeby tejże populacji w  aspekcie jej 
wzrostu, rozważania epatujące profetyzm em  i dyletantyzm em  nau
kowym, ¡kryją o wiele głębszy kontekst, k tó ry  dostrzegli niektórzy, szcze
gólnie subtelni pisarze epoki (np. Sismondi) po ukazaniu się drugiego w y
dania Prawa ludności. Na tle  szerszego zamysłu mogą być dopiero rozu
miane konkretne przylkłady M althusa. Jego zdaniem, doktryny Godwina 
i Condorceta próbują godzić dw ie jakości całkiem  niesprowadzalne do sie
bie: rozum i naturę, i zredukować drugą do pierwszej. Dla Condorceta
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prawo postępującego rozwoju rodzaju ludzkiego jest w istocie prawem  
inteligencji ludzkiej. Ludzki in te lek t 'i zmysł m oralny są zasadniczymi 
czynnikami motorycznymi rozwoju, inteligencja zaś jest siłą znoszącą 
i tłum iącą instynkt. N aturę ludzką można przeto rozpatryw ać w optyce 
racjonalistycznej. Planowanie rozwoju polega więc na stw orzeniu w myśli 
doskonałego mechanizmu, k tórym  włada prawo rozwoju kum ulatyw nego 
(coraz pełniejsze samoodsłanianie się rozumu), a następnie wniesieniu go 
w realne dzianie Się, w byt, w  którym  jest preformowany. Jednakże ten 
oczekiwany przez ludzkość moment spełnienia ideału przypom ina jako ży
wo tragedie konstruktorów  sztucznych mechanizmów ludzkich (hom un- 
kulusów), w które owa epoka obfitowała. Oto ukazuje się zasadnicza roz
bieżność między p r o j e k t e m  i j e g o  w c i e l e n i  em. Pow stają dwa 
ontyczne obszary całkiem nieporównywalne, a ludziki projekt okazuje się 
tylko fragm entem , przejawem , po prostu  faktem  w stosunku do bytu  tran - , 
scendentnego, k tó ry  nie rozum, lecz chaos ujawnia. N ieuchronny w  takich 
wypadkach pesymizm w yraża się u M althusa w wizji społeczności jako 
bytu fizjologicznego, żywiołu naturalnego, w którym  rozum  jest prostą 
opozycją przeciw wszechwładnemu instynktowi, przeto przeciw naturze 
właśnie. Tam absolutna harm onia, tu  absolutny żywioł, w którym  zgodność 
dwóch fundam entalnych potrzeb konstytuujących społeczność ludzką, 
a  mianowicie zgodność potrzeby reprodukcji energii (produkcji żywności) 
z potrzebą seksualną (rozrodczością), pojaw ia się tylko przypadkowo, 
a  więc bez -racji. Eliasz Halevy trafnie odczytał in tencję M althusa, gdy 
pisał, że autorow i Prawa ludności chodzi w istocie o konstrukcję w yrafi
nowanego paradoksu 30. Z jednej strony  realizacja tego, co naturalne, nie 
jest możliwa; z drugiej zaś odkrycie, że natu ra  jest bytem  zgoła n iera 
cjonalnym  i pokazanie społeczeństwa faktycznego nie tłum aczy jego 
niew ątpliw ej swoistości. Jeżeli społeczeństwo ma rozpoznać właściwie sens 
w łasnego istnienia, .polegający na j e g o  t r w a ł o ś c i ,  o której decy
duje uświadomienie potrzeb, a zarazem zdobyć świadomość granic własnej 
ingerencji w  sferę natu ry , to m usi swe faktyczne istnienie w naturze ująć 
właśnie antynaturalistycznie. N atura nie m usi być d la  człowieka wiecznie 
groźnym  żywiołem i nie zawsze musi się odsłaniać kruchość konstrukcji 
społecznej jako porządku niekoheirentnego, opartego na uroszezeniach ro
zumu i bezpodstawnej uzurpacji przez niego wszechwładzy. W rozw iąza
niu dylem atu (jakże charakterystycznego dla epoki między feudalizmem 
a kapitalizmem) m iał być pomocny według M althusa szok totalnego za
grożenia egzystencjalnego, pozwalający zarazem  dostrzec odw rotną stro 
nę oświeceniowych uroszczeń i prowadzący w konsekwencji do właściwe
go umiejscowienia rodzaju ludzkiego i jego społecznego ruchu w bycie.

30 Ibidem,  s. 247.
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Wśród podstawowych sposobów, a zarazem narzędzi ¡przyswajania 
świata przez człowieka na czoło bezwzględnie wysuw a się rozum. Jednak
że o ile możliwa jest w ogóle racjonalizacja natury , to tylko jako u ja w 
nienie n i e u ś w i a d o m i o n e g o  w tym, co - r o z p o z n a n e  i p r z y 
s w o j o n e .  Zadaniem rozumu, k tóry  — jak  pokazał K artejzusz — sam 
rozpoznaje swą sytuację ontyczną i własne granice, jest zasadnicza zmia
na orientacji światopoglądowej z m e c h a n i c y s t y c z n e j  na  o r g a -  
n d c y s t y c z n ą .  N atura społeczna objawli się wówczas jako część 
ogromnego organizmu kosmicznego i nie da się przez to nigdy zreduko
wać do jednego typu prawidłowości. Praw o ludności i w ynikające zeń 
konsekwencje m iałyby być tego przykładem. M althusowi w gruncie 
rzeczy chodzi o pokazanie, że ł a d  s p o ł e c z n y  j e s t  ł a d e m  s k o m -  
p l i k o w a n y m ,  zarówno gdy idzie o jego odniesienie do natury , jak 
i o w łasny obszar. Społeczeństwo jest częścią natury , w której nie można 
się dopatrzeć logiki. Trwałość ładu społecznego jako porządku swoistego 
polega na powstrzym aniu człowieka od działań (najczęściej nieświado
mych), k tóre mogą r o z s a d z i ć  ów ład, k tó ry  tylko dla człowieka 
istnieje, czyli quasi-ład społeczny. Rozum jako siła społeczna nie kreuje 
niczego, nie zmierza do absolutu, ale m oderuje tylko działania i za
chowania społecznie, które mogą zagrażać ludzkości. Rozum jest siłą 
am biw alentną. Jego funkcja może być r e p r e s y j n a :  pokazuje wów
czas ludzkości sytuacje graniczne jej istnienia. Tę funkcję wspomaga 
zakodowany w każdym  „organizmie społecznym” system naturalnych  
hamulców, z k tórych dwa są najistotniejsze: hamulec destruktyw ny, któ
ry  reguluje paziom śmiertelności, i ham ulec prew encyjny, k tóry  ogra
nicza rozrodczość. Represyjność rozum u w yraża się przede wszystkim 
nie w  aspekcie wiedzo twórczym, ale m o r a l n y m ,  poprzez odwoły
wanie się do in tu icji i przeżycia katastrofalnych skutków  (moral 
restraint). Lecz jeśli rozum  nieopatrznie przekroczy granice w łasnych 
upraw nień w owym skomplikowanym, nieprzeniknionym  organizmie, ja 
kim jest społeczeństwo, prowadzi to do powstania tkanki rakow atej, k tó
rej rozwój nieuchronnie kończy się śmiercią organizmu. A organizmem w 
tym przypadku jest „społeczeństwo globalne”, czyli ludzkość.

DAVID RICARDO — W AURZE SZOKU MALTUZJAŃSKIEGO

Zgodnie z naszymi dotychczasowymi rozważaniami m usim y spojrzeć 
na idee Ricarda nie jako na pomysł teoretyczno-ekonom iczny czy wska
zówkę irdustrializacyjną, ale odtworzyć założenia filozoficzno-społeczne 
doktryny z zaakcentowaniem wpływu M althusa na Ricarda. Przebadanie 
owego wpływu powinno ułatwić zrozumienie jednego z najw ażniejszych 
problemów teoretycznych u Ricarda. Najbardziej interesujący nas tekst
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tego myśliciela — Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania  z 1817 r.
— jest nie tylko wykładnią w łasnych koncepcji, ale też polemiką z doktry
ną A. Smitha. Lecz jego kontekst in telektualny jest o wiele szerszy; obej
m uje ówczesne wielkie spory filozoficzno-społeczne (problem mieszczań
skiego filozoficznego radykalizm u) i pogłosy stanowiska Ricarda jako dzia
łacza społecznego, jednego z wielkich m entorów Izby Gmin. Jednym  z na j
ciekawszych problemów, także dla badaczy współczesnych, jest stosunek 
teorii Ricarda do teorii Smitha. Największy błąd, jaki tu  niejednokrotnie 
popełniano, to traktow anie Ricarda jako polemicznego kontynuatora roz
ważań Sm itha w jednolitym  ciągu rozwojowym klasycznej szkoły eko
nomii politycznej. Podkreśla się wówczas, zakładając wykrystalizow anie 
się w czasach Ricarda wczesnokapitalistycznej s truk tu ry  społecznej, że 
badał on podstawowe kategorie stosunków ekonomicznych: akum ulację, 
prawo wartości, kapitał, zysk, procent, rentę, wyraźniej pokazując spo
łeczne zasady produkcji i podziału, k tó re  już u Sm itha były w zalążku 
zawarte. A tymczasem zapomina się, że kiedy Ricardo pisał Zasady  (ponad 
trzydzieści lat po ukazaniu się dzieła Smitha) obraz rzeczywistości spo
łecznej był tak dalece inny, że Bogactwo narodów funkcjonowało już ty l
ko jako tekst klasyczny, tj. bądź jako ’trak ta t o narodzinach nowożytnego 
„społeczeństwa obywatelskiego” (Hegel), bądź jako trak tat ideologiczny 
agrarystyczno-arystokratycznej reakcji w Anglii, bądź w duchu Say’a. 
Nikt nie brał już trak tatu  Sm itha za podstawę teoretyczną program u in 
dustrializacji. Między doktrynam i Sm itha i Ricarda, niew ątpliw ie najpo
ważniejszymi doktrynam i socjologiczno-ekonomicznymi interesującego nas 
Okresu, istnieje zasadnicza rozbieżność, k tó ra  zmusza badacza do szukania 
odrębności źródeł ich powstania, a k tóra ma kilka głębokich przyczyn. 
Zarazem, mimo zupełnie odmiennego definiowania przedm iotu i metod 
ekonomii politycznej, odmiennego zasięgu teoretycznego i innego zakresu 
w eryfikacji em pirycznej, dzieło Ricarda nie jest wyłącznie im m anentną 
abstrakcyjną analizą kategorii ekonomii ¡politycznej, lecz, podobnie jak 
dzieło Smitha, ma konkretne przesłanki i konkretne konkluzje socjolo
giczne, jest bowiem propozycją drogi rozwoju społeczeństwa industria l
nego. Pierw sza przyczyna rozbieżności między Sm ithem  i Ricardem jest 
n a tu ry  historycznej. Wiąże się ona z oczywistym dla badacza historii 
gospodarczej Anglii owego okresu faktem, że o ile w czasach Sm itha 
s truk tu ra  społeczna i droga industrializacji m iały charakter pośredni 
m iędzy feudalizmem a  kapitalizmem, o tyle w  czasach Ricarda w  Anglii 
k rystalizuje się kapitalistyczna struk tu ra  społeczna i pojaw iają się pro
blemy świadczące o jej wew nętrznych nap ięc iach3".

31 Por. Z. J. Wyrozembski, David Ricardo..., s. 78—79.
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Istnieją jednakowoż znacznie głębsze rozbieżności między projektam i 
Sm itha i Ricarda. Tkwią one w  przesłankach ontologicznych dotyczących 
sta tusu  bytu społecznego: w ujęciu naturalnych  aspektów społeczeństwa, 
czynników konstytuujących cywilizację jako lad wyróżniony od innych 
uchw ytnych dla rozum u porządków, wreszcie m otywacji ludzi działają
cych społecznie- Praw da, że Ricardo nie był oryginalnym  myślicielem fi
lozoficznym, ale również praw da, że liczne sform ułowania z Zasad uw i
doczniają nam  właśnie problem y filozofiezno-społeczne. Zasadnicza teza 
Ricarda brzmi: ontologiczny status społeczeństw nowożytnych, nieredu- 
kow alny do zachowań przyrodniczych, k tó ry  powstał w okresie gw ałtow 
nych przemian, wymaga w pełni naukowego opisu. Akum ulacja kapitału, 
stworzenie unifikującej więzi społecznej, opartej na  stosunku do ak tu  
produkcji, narodziny m entalności przemysłowej i walka polityczna ideowo 
i m aterialnie wschodzącej klasy producentów kapitalistycznych o praw o 
przewodzenia losom narodów — to dla Ricarda nie tylko novum  społecz
no-polityczne, ale zarazem zwrot kapitalny  w globalnej wizji cywilizacji. 
Ale śledząc uważnie tok wywodów autora  Zasad widać w ielokrotnie zna
m ienny i zasadniczy brak koherencji między cywilizacją uznaną za wzo
row ą a czynnikami i stosunkam i społecznymi, k tó re  m ają ten układ spo
łeczny konstytuować, w szczególności na poziomie ekonomicznym. Można 
postawić przeto pytanie: jakie czynniki skłaniają Ricarda do odrzucenia 
Smithowskiej koncepcji s tru k tu ry  społecznej i do potraktow ania zarówno 
arystokracji ziemskiej lub szerzej mówiąc rentierów , jak  i robotników jako 
czynników niejako pozaspołecznych, „naturalnych”, wręcz szkodliwych 
dla harm onii społecznego rozwoju. Inaczej mówiąc: dlaczego Ricardo nie 
uznaje arystokracji ziemskiej na statusie ren tiersk im  za czynnik po prostu 
anachroniczny, zanikający ;z biegiem czasu i krystalizowaniem  się nowego 
sposobu produkcji, lecz jako czynnik ¡bezwzględnie i trw ale  wobec niego 
opozycyjny, przyrodniczy niejako w  przeciwieństwie do społecznego. Co 
jeszcze ciekawsze, odrzucając całkowicie teorię ren ty  absolutnej i nie 
uznając istnienia monopolu własności ziemskiej jako źródła renty , Ricar
do opiera swe rozważania o kapitalizacji rolnictw a na faktach wziętych 
nie z rdzennej Anglii, ale z kolonii angielskich i ze Stanów Zj ednoczonych 
Ameryki, gdzie proces kapitalizacji w istocie odpowiadał jego założeniom 
i gdzie rzeczywiście nie było wówczas monopolu własności ziemskiej 32. 
I wreszcie, dlaczego nie trak tu je  bezpośrednich wytwórców wszelkiej w ar
tości —- robotników jako pracowników m ających pełną skalę ludzkich 
potrzeb i zaspokajających je  w  w yniku sprawiedliwego podziału dochodu, 
lecz jedynie jako m echaniczny generator energii, w praw iający w  ruch 
środki produkcji, jako siłę roboczą, k tóra w procesie produkcji traci

32 Ibidem,  s. 366—372.



Natura i społeczeństwo w  ekonomii 27

l u d z k i e  w y m i a r y  a odzyskuje je dopiero przy realizacji koniecz
ności reprodukcyjnej. Zarazem  Ricardo niejednokrotnie podkreśla, że 
źródłem wszelkiej wartości, a więc czynnika stricte społecznego jest 
praca ludzka, której ciągłość tworzy wszelkie inne kategorie ekonomicz
ne, np. kapitał i rentę, będące w  istocie kategoriam i podziału, a  nie źród
łami produkcyjności.

Dość problem atycznie brzmią wobec tego fragm enty Zasad dotyczące 
zasadniczej różnicy mliędzy bogactwem jako celem produkcji a wartością 
jako czynnikiem  motorycznym  produkcji i w ym iany społecznej 33. Nastę
puje tu  w ew nętrzne rozszczepienie procesu harm onijnej reprodukcji roz
szerzonej. Dla Ricarda jest ona możliwa tylko pod warunkiem  pełnej 
suwerenności społecznej kapitalistycznego producenta i zupełnej reorga
nizacji nauki społecznej, której zasadą naczelną była przed pojawieniem  
się doktryny Sm itha i w  niej samej przede wszystkim  suwerenność kon
sum enta. Ricardo staje się bodaj pierwszym konsekwentnym  teoretykiem  
cywilizacji przemysłowej, oscylującej wokół dwóch naczelnych wyznacz
ników bogactwa społecznego, tj. akum ulacji kapitału  i stopy zysku. Jest 
tedy, w opinii współczesnej m u myśli francuskiej, zwolennikiem  c h r e -  
m a t y s t y k i  jako podstawy nie tylko dobrobytu, ale i szczęścia spo
łeczeństw. Jednakże „bogactwo społeczne” dotyczy tylko klasy produkcję 
organizującej i zostaje rozciągnięte bezprawnie na całe społeczeństwo. 
Oderwanie go od wartości, przy założeniu uprzednim, że praca jest jedy
nym  źródłem wartości i jedynym  sposobem zdobywania dóbr cywilizacyj
nych, sprawia, że cały układ jest sprzeczny z celami określanym i jako 
społeczne.

Napięcie powstające u Ricarda między bogactwem a wartością oddaje, 
naszym  zdaniem, coraz większe trudności z kluczowym pojęciem ekono
micznej organizacji relacji społecznych — z bogactwem. Zmianę jego 
kontekstu znaczeniowego można prześledzić porównując m yśl Ricarda 
z ewolucją poglądów następców Sm itha. Według Sm itha bogactwo jest 
jedyną bazą szczęścia społeczeństwa, a więc jedynym  celem działalności 
m aterialnej. Utożsamione z dobrem nie w yw ołuje zasadniczych zagrożeń. 
Bogactwo jest produktem  takiej organizacji ładu społecznego, w  której 
harm onia s tru k tu ry  społecznej jest wynikiem  harm onii czynników pro
dukcji: płacy, zysku z kapitału  i ren ty . In terakcja produkcyjnych grup 
społecznych konstytuując wartość tw orzy bogactwo. Są to  pojęcia nieroz
łączne. Głód czy nędza w ynikają z niedostatecznego rozw oju sił k rea tyw 
nych. A kum ulacja bogactwa ńie zagraża ani relacji człow iek-natura, ani

33 D. Ricardo, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Warszawa 1957, 
s. 316—319, 322—323.
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relacji człowiek-czlowiek. Ale przypom nijm y raz jeszcze podstawową tezę 
ontologiczną Smitha: gw arancja ładu środowiska społecznego tkw i zarów
no w nim samym, jak  i w  porządku transcendentnym , w podatnej na in
gerencję społeczną naturze. Jest to gw arancja absolutna, a bogactwo w 
swych wszelkich przejaw ach jest owej gw arancji emanacją. Mówiąc bar
dziej dobitnie: praca jest zaczynem bogactwa, ale do jego powstania po
trzebne są jeszcze wyższe sprzężenia społeczne, oparte na cywilizacyjnej 
roli kapitału  i renty , z których stopniowo powstaje najistotniejsze, m ia
nowicie sprzężenie ładu społecznego z naturą.

U R i car da harm onia czynników produkcji społecznej, a także wizja 
ładu społecznego ulega dekompozycji. Je j źródeł należałoby szukać w dy
namice przem ian społecznych w Europie po Rewolucji Francuskiej. Śle
dzić ją można w fenom enach myśli społecznej owej epoki. Jednym  z na j
ciekawszych zjawisk m entalnych tych lat jest narastający  kryzys pojmo
wania ładu społecznego w  kontekście natury . Na pewrno jest tezą upro
szczoną, iż był on wyłącznie wynikiem  dynamiki i presji faktów dziejo
wych, niezrozum iałych dla tradycyjnej mentalności, czy też wynikiem  
wzrostu prestiżu produkcji przemysłowej w stosunku do dawnych s tru k tu r 
rolnych. Kryzys przebiegał jednocześnie na kilku piętrach by tu  społecz
nego i trzeba pojąć cały syndrom  jego przyczyn, ó w  kryzys przeżywają 
swoiście wszyscy pisarze epoki. M althus i Ricardo głęboko różnili się świa
topoglądami, przesłankam i ideologicznymi, ale kształtowała ich jedna a t
mosfera. M athus uwidocznił ją  dając wizji społecznej prym at nad bada
niam i faktów. Ricardo doszedł do problem u na drodze odwrotnej, stud iu 
jąc nabrzm iewające konflikty współczesnego układu ekonomicznego, in
nym i słowy, na drodze pytań płynących z empirii. Można powiedzieć, że 
generacja Ricarda wychowana pod wpływem  Sm ithowskiej koncepcji kos
mosu społecznego przeżyła wstrząs, obserw ując jak  usamodzielnienie ka
pitału poprzez dynamizację przemysłu, kapitalizację rolnictw a i aktyw iza
cję mechanizmów rynkow ych rozsadza układ produkcyjny i wizję społecz
ną przyjęte jako idealne. Jeśli m yśl Sm itha była atrakcyjną, spójną kon
cepcją ontologiczną ładu społecznego, można wyobrazić sobie konsekwen
cje m entalne procesu, gdy rozkładowi uległa ona jako wizja ontologiczną 
właśnie, a zaczęła funkcjonować najw yżej jako ideologiczne uzasadnie
nie opozycji landlordów wobec mieszczańskiego radykalizm u.

U Ricarda znikają wszystkie elem enty Sm ithowskiej „filozofii rolnic
tw a”. Zarazem pojęcia bogactwa i wartości zaczynają funkcjonować w zu
pełnie innym  polu znaczeniowym. Pytanie najbardziej fascynujące, które 
pojawia się od czasu tego przełomu myślowego, brzmi: w jakiej mierze 
ontologia by tu  społecznego, k tó ra  kosmos społeczny trak tu je  jako ład na
turalny, jest funkcją określonej układem  społecznym praktyki gospodar
czej i dalej idąc, jakie powiązania między poszczególnymi kom ponentami
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układu społecznego określają nie tylko realny  byt, ale zarazem jego wizję. 
W m yśli Ricarda tein sam problem  już się rysuje, a może naw et k rysta
lizuje. Dekompozycja dotychczasowej s tru k tu ry  ekonomicznej, znamiona 
nowej, świadomość sytuacji przejściowej między struk tura ln ie  odmienny
mi układam i społeczno-gospodarczymi, wszystko to sprawia, że niepokoje 
i  poczucie zagrożenia dotyczą korzeni ontologiicznych, k tóre nie w ytrzym u
ją nacisku faktów. Przy badaniu tego problem u u Ricarda trudność tkwi 
w tym, że jest on zaw arty raczej w głębokich warstwach tekstu, nie zo
staje zaś w yraźnie zadeklarow any ani jasno zarysowany, lecz ukazuje się 
jako zespół symptomów. Jednym  z nich jest rozumienie bogactwa. Bogac
two traci gw arancję natu ralną, nie ma odniesień absolutnych; społecz
ność tworzy je  ciągłym  wysiłkiem. Renta przestaje być em anacją nadwyż
ki tworzonej przez siły natury , współpracujące z produkującym  człowie
kiem, natom iast staje się kategorią wyrażającą różne ekonomiczne efekty 
gospodarowania ziemią, a  więc związana jest jedynie z czynnikiem wy
siłku ludzkiego. Nie ma już gw arancji sprawiedliwego wynagrodzenia pra
cy w postaci dostatniej konsum pcji zapewnionej dobrobytem  rolnym , na
tom iast praca staje  się zwornikiem między siłami kapitałotwórczym i, któ
re dążą do jej oszczędności ludzkim kosztem, a siłami natury , k tóre doma
gają się kosztownej regeneracji zużywanych w rosnącej ilości sił. Okazuje 
się, że bez naturalnej gw arancji społeczny układ produkcji nie odznacza 
się wew nętrzną harm onią, lecz jest kom binacją ścierających się w zajem 
nie przeciw staw nych sił. N atura jako siła dobroczynna opuszcza świat 
ludzki i pozostawia go na pastwę konfliktów wewnętrznych. Właściwie na- 
.eżałoby ująć sprawę odwrotnie: świat społeczny odrzucając zewnętrzną 
sankcję własnej harm onii przyjm uje w rezultacie wizję na tu ry  jako ob
szaru zagrożenia. N atura, z pojęcia konstytuującego harm onię społeczną, 
staje się negatyw ną granicą tejże  harmonii. Oczywiście, zbyt ryzykow ne 
byłoby twierdzenie, że Ricardo przeczuwa, iż pojęcie n a tu ry  jest produk
tem  społecznego doświadczenia. Ale prawdą jest, że w jego doktrynie k ry 
je się zalążek nowej orientacji w  stosunku do przyrodniczego rozumienia 
odniesień antologii bytu społecznego.

W planie ekonomicznym owo już teraz binarne przeciw ieństwo ,,ład 
społeczny — n a tu ra ” w yraża się w biegunowości i alternatyw ności wszel
kich pojęć ekonomii politycznej jako nauki społecznej. U Sm itha sto
sunek pracy do kapitału i kapitału  do ren ty  oraz wszelkie możliwe wa
rian ty  powiązań tych trzech fundam entalnych kategorii ekonomicznych 
w ynikały ze ścisłej spójności znaczeniowej i wzajemnego przechodzenia 
w siebie. U Ricarda kluczowe pojęcie kapitału daje się zdefiniować je 
dynie poprzez struk tura lną  opozycję między 'kapitałem i pracą oraz kapi
tałem  i rentą. Podobnie pojęcie bogactwa zatracając swój związek bez
względny z pojęciem dobra i społecznym dobrobytem, zyskuje z tym i po
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jęciam i związek względny, poprzez ujaw nienie drugiego członu opozycji, 
k tórą konstytuuje.

Dopiero poricardiańscy pisarze społeczni ujaw niają, że w  w arunkach 
rozwijającego się kapitalizm u wolnokorikurencyjnego przeciwczłonem bo
gactwa jest nędza 'społeczna jako jego nieuchronny produkt. Dla Ricarda 
przeciwczłonem bogactwa jest wartość. Znaczy to dla autoi'a Zasad tyle, iż 
zaspokajanie potrzeb społecznych wymaga wysiłku, który  łączy w sobie 
walory stricte społeczne, związane z racjonalizacją działania, z n a tu ra l
nymi a zarazem koniecznymi irracjonalnym i popędami ludzkimi. Olbrzy
mia, stale rosnąca skala potrzeb ludzkich ma swoje korzenie w naturalnych 
obszarach społecznego bytowania, k tó re  nie mogą zostać nigdy w pełni 
zracjonalizowane, czyli uspołecznione. Ricardo upatryw ał je  w irracjonal- 
ności przyrostu naturalnego oraz w uzależnieniu zaspokojenia rosnących 
potrzeb żywnościowych od zmiennej płodności przyrody. Bogactwo na
rodu odzwierciedla zawsze walkę czynników cywilizacyjnych i n a tu ra l
nych, tego, co racjonalne, z tym, co irracjonalne, a układ społeczny, w  
k tórym  owa walka się toczy, m usi być terenem  silnych napięć i konflik
tów- Ricardo dostrzegał właśnie wszystkie zagrożenia kapitalistycznej 
s tru k tu ry  społecznej. Ale kapitalizm  był wedle niego szansą dla ludz
kości. Szansą przewagi bogactwa — tego, co istotnie społeczne, nad d ru 
gim tegoż bogactwa obliczem — wartością, czyli tym, co w  społecznym 
jest naturalne. A naturalnie, to dla M althusa i Ricarda ty le samo, co 
społecznie groźne, rozsadzające nieuchronnie ład.

W zamierzeniu doktryna Ricarda miała być teorią bogactwa społecz
nego. W rzeczywistości była teorią bogactwa jednej tylko klasy. Nie stwo
rzyła przeto pełnej wizji socjologiczno-ekonomicznej przy przyjętych prze
słankach.

Spróbujm y obecnie wyjaśnić pełniej Ricardowskie przesłanki w kon
tekście sprzężenia ładu cywilizacyjnego z obszarem pozaspołecznym. Ba
dając genezę i funkcjonowanie układów społecznych w ich odniesieniach 
pozaspołecznych, Ricardo wchodzi w gąszcz dyskusji inspirowanych roz
ważaniami Smitha, lecz przede wszystkim w krąg atm osfery „strachu 
m altuzjańskiego” 34. Ład społeczny sta ra  się rozumieć, podobnie jak  
Smith, jako samodzielny obszar przejaw iania się specyficznych praw  spo
łecznych, nieredukow alnych do praw  przyrody. Idzie naw et dalej od 
Sm itha na drodze „laicyzacji” praw  społecznych, odrywa je bowiem od 
jakichkolwiek związków z Opatrznością (fizjokraci) i od stru k tu ry  norm a- 
tywno-teleologicznej (Smith). P raw a społeczne, które ujęcie metafizyczne,

34 O atmosferze dyskusji nad fenomenem maltuzjańskim dobrze informują: J. 
Fréville, L’épouvantail malthusien,  Paris 1956; R. Lekachman, Histoire des doctrines 
économiques, Paris 1960.



Natura i społeczeństwo w  ekonomii 31

całkiem »historyczne, trak tu je  jako praw a przyrodzone, redukują  się 
u niego do praw  jedynie teoretyczno-ekonomicznych, a to dlatego, iż w  
obszarze in terakcji m iędzy zasadniczymi grupam i społecznymi (klasami) 
więź społeczna okazuje się po prostu właśnie społeczną, um otywowaną co
raz silniejszą separacją potrzeb ludzkich od jakichkolw iek konieczności nie 
podlegających społecznemu przetworzeniu. Po raz pierwszy rysu je  się w y
raźnie nowa optyka, w zam ierzeniach uniwersalnie społeczna, w  istocie 
wyrażająca te  niepokoje społeczne, k tóre epoka Ricarda przeżywała. Oto 
m iarą tego, co specyficznie społeczne, jest separacja tej g rupy potrzeb, k tó 
rą  rozum i działalność technologiczna stw arza i przetwarza, od tej, k tórą 
naturalność (w sensie determ inant nie podlegających racjonalnej operac- 
jonalizacji) na  nas nakłada. Nie da się przy przyjęciu takiej koncepcji 
stworzyć Wizji jednolitego środowiska, w którym  społeczność funduje 
swój samodzielny byt. U Sm itha środowisko naturalne współdziała ze spo
łeczeństwem i da się zinterpretow ać w kategoriach społecznych, ale nie 
odwrotnie, co zasadniczo różni fizjokratów  od Smitha. U Ricarda ma 
miejsce analogiczna próba wpisania kategorii naturalnych w ontologię 
społecznego bytowania, ale powtórzenie Smithowskiej drogi kończy się 
fiaskiem. Ricardo, k tó ry  chciał to, co przyrodnicze, przełożyć całkowicie 
na kategorie społecznego zawłaszczenia, doszedł w  wyniku nie tyle do 
katastrofalnej pustki teoretycznej, co raczej do uświadomienia sobie istn ie
nia dwóch niesprowadzalnych do siebie porządków ontycznych: społeczeń
stwa i tego, co w swej genezie nie-społeczne, ale wiecznie uspołeczniane 
w ludzkich wysiłkach. Karol Mariks niejednokrotnie podkreślał, że w nie
dostatkach tego wyniku tkw iła najw iększa siła Ricarda jako myśliciela 
społecznego. Uświadomienie, że na całość odniesień sytuacji społecznej 
trzeba koniecznie spojrzeć <z perspektyw y specyficznie ludzkiej, a zarazem 
ujaw nienie, że iz te j perspektyw y nie można odkryć żadnego absolutu, w 
co wierzył Smith, a tylko coraz to nowe sprzężenia ludzkiego wysiłku 
z obszarem ontycznie obcym, choć nieuchronnie przyswajanym, stało się 
dla m yśli społecznej od czasów wystąpienia M arksa czymś niezm iennie 
cennym. Ale to  nie Ricardo, lecz Marks jest tw órcą filozofii praxis  i to, 
na czym wobec M arksa polegało prekursorstw o Ricarda, dla niego samego 
było problem em  rozsadzającym spójność koncepcji. Pozbawiony trw ałej 
orientacji ontologicznej, Ricardo znajduje punkt oparcia w prześwadcze- 
niach m altuzjańskich. Ciekawy to problem, jak rozważania wywodzące się 
z radykalizm u społecznego — w naszym wypadku utopia Ma'lthusa — 
znajdują szeroki oddźwięk u myślicieli, k tórzy  stanęli w obliczu teoretycz
nego kryzysu próbując konstruow ać system. Niemożność stworzenia spój
nej doktryny  często próbuje się wytłum aczyć ogólniejszym kryzysem, któ
rego źródło tkw i w rzeczywistości samej, a  nie w umyśle. Taką wizję pro
ponował M althus, a Ricardo, choć zdeklarowany przeciwnik rozwiązań au 
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to ra  Prawa ludności, wchłonął częściowo podświadomie atm osferę m yśle
nia M althusa, która, jako zamierzona p r o w o k a c j a  i n t e l e k t u a l -  
n a, spełniała tym samym swe zadanie.

Gdy spróbujem y odczytać wysiłek Ricarda w aurze „szoku m altuzjań- 
skiego”, to m am y dwie możliwości in terpretacyjne. Pierwsza widziałaby 
w rozwiązaniu Ricarda niedopuszczalne uproszczenie, czyli wypaczenie 
myśli M athusa; druga podkreślałaby transform ację wizji M althusa w 
myśl jego własnych przeświadczeń dokonaną przez Ricarda. Postaram y się 
¿kojarzyć te  dwie in terpretacje, nałożyć je  niejako na siebie. Ponieważ 
niemożliwe jest ani „społeczeństwo natu ra lne”, ani wzajem ne przenikanie 
się dwóch porządków niezależnych: n a tu ry  i społeczeństwa, możliwa jest 
tylko opozycja między nimi. Opozycja taka, k tórej samo pojęcie jest już 
wyjściem  poza konstrukcję m altuzjańską, zakładającą przecież zupełne 
zanurzenie społeczności w naturze, pozwala odseparować i przeciwstawić 
społeczeństwo naturze. Rozum jako podstawowa siła społeczna jest, niczym 
u M althusa, represją natury , w tym  także natu ry  ludzkiej, ale sam rozum  
nie jest dla Ricarda faktem  naturalnym , lecz organem  kreow anym  przez 
społeczeństwo. W szystkie ak ty  i procesy społecznego zachowania dadzą 
się określić w perspektywie z m a g a ń  z o b s z a r e m  n a t u r a l n o 
ś c i .  Ich głównym wskaźnikiem jest praca, a ich wynikiem  jest wzrost sił 
cywilizacji na skutek zawłaszczania i jednocześnie odsłanianie n ieprzekra
czalnych param etrów  naturalności, k tóre nie podlegają uspołecznieniu. 
DLa społeczeństwa naturalne, czy może lepiej mówiąc: przyrodnicze, jest 
to, co wiąże się z naturalnym i uw arunkowaniam i rolnictw a jako podsta
wowej bazy produkcji. Ale to, co naturalne, ujaw nia się poprzez działa
nie praw społecznych, a z tym  łączy się niemożność pogodzenia m ental
ności kapitalistycznej z m entalnością arystokratyczno-rentierską. Z tych 
powodów Ricardo inkorporuje do swej myśli M althusowską teorię tzw. 
obniżającej się produkcyjności ziemi. Dlatego także Ricardo całkiem  serio 
trak tu je  działania „praw a ludności” i w  ograniczeniu płodności, a przez 
to podaży siły roboczej widzi możność obniżenia kosztów siły roboczej, 
wyznaczonych przez spożycie „darów n a tu ry ” (produktów rolnych), a nie 
tworów cywilizacji (produktów ¡przemysłowych). Interesow ał go wyłącznie 
postęp wydajności pracy w związku ze wzrostem składu organicznego 
kapitału przy względnie ustablizowanej populacji i z tego tylko punktu  
widzenia ujmował siłę roboczą. Cywilizacja to dla Ricarda porządek św ia
domie przeciwstawiający się naturze. W spólnym założeniem M althusa 
i Ricarda jest uznanie kolizyjności porządku społecznego i naturalnego. 
Według M althusa ową kolizję można przezwyciężyć dzięki uświadomie
niu sobie przez społeczeństwo, że jest ono organizmem, i dostosowaniu 
wzrostu populacji do możliwości wytwórczych, przy czym rozum  pełni ra 
czej funkcje m oralne niż poznawcze i kreatyw ne. Według Ricarda — i na
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tym  polega transform acja aury m altuzjańskiej i swoistość ohrem atystyki
— przezwyciężenie kolizji n a tu ry  i społeczeństwa następuje dzięki od
działywaniu porządku społecznego na natu rę  staw iającą mu opory. Ro
zum jest fundam entalnym  instrum entem  społecznym, który  utwierdza 
społeczność w jej własnych zasadach bez jakichkolw iek gw arancji ze
wnętrznych. Takie stanowisko stw arza możliwość nowej ontologii, ale nie 
daje pewności w tradycyjnym , na przykład fizjokratycznym  czy Sm ithow- 
skim sensie, skłania natom iast do eksponowania form cywilizacjotwórczych 
społecznego wysiłku. Ricardowskie ujęcie fenom enu kapitalizm u ma w  so
bie wiele z perfekcjonizm u filozofii społecznej XVIII wieku, wedle której 
sposób gospodarowania winien być skrajnie zracjonalizowany, pozbawio
ny ryzyka, a własność pryw tna winna tak skutecznie ucywilizować świat, 
by człowiek zarządzając mądrze sam sprawam i, mógł wkroczyć śmiało 
z „epoki konieczności” w „epokę wolności”. W tym  społeczeństwie powin
na dominować postawa dobrego przedsiębiorcy. Korzystna dla ludz
kości byłaby nie duża rozrodczość (jak sądzili m erkantyliści) ani obfita 
konsumpcja (jak sądził Smith), ale um iar życiowy i m aksym alny wzrost 
sił wytwórczych.

Ricardo był pierwszym twórcą modelu dynamicznego w ekonomii poli
tycznej. O ile w tradycji Sm itha można było, om awiając reprodukcję, mó
wić jedynie o wzroście gospodarczym, tj. o jednoczesnym i proporcjonal
nym  przyroście wartości produktu i konsum pcji ludności, o tyle pojęciem 
kluczowym u Ricarda jest rozwój gospodarczy. K ryterium  sensowności 
porządku gospodarczego był dla Sm itha niski skład organiczny kapitału. 
Źródło bogactwa ujmował statycznie: była nim  wartość kreowana przez 
pracę bezpośrednią, a kapitał stały  spełniał wobec pracy rolę pomocniczą. 
Nadwyżka nie kreuje nowych wzorów ekonomizacji produkcji, lecz tylko 
zwiększa produkcję dla celów konsumpcji. Ricardo jedyne źródło sensow
ności porządku ekonomicznego społeczeństwa widzi w wysokim składzie 
organicznym kapitału. K apitał nie służy wedle niego zatrudnianiu nowej 
pracy, a więc tworzeniu wysokiej wartości produktów, lecz jest tą częścią 
bogactwa kraju , z k tórej robi się użytek z myślą o przyszłej produkcji. 
Nadwyżka nie służy wzrostowi konsumpcji przez produkcję opartą na 
prostym  podziale pracy, lecz służy dynam ice rozwoju przem ysłu, stworze
niu nowej s tru k tu ry  społecznej. Celem społeczeństwa nie miało być wiecz
ne odnawianie paranaturalnej jego bazy, lecz zbudowanie bazy nieredu- 
kowalnej do bezpośredniej w ym iany energii ludzkiej z naturą. Rozwój 
gospodarczy polega d la Ricarda na tym, by unowocześniać technologię 
i intensyfikować jakościowe param etry  pracy. Przez kapitalizm , k tóry 
Ricardo utożsamiał z cywilizacją wzorcową, może nawet z cywilizacją w 
ogóle, rozumiał on form ację społeczną, w  której organizacja przem ysłu po
w oduje niespotykany dotąd w dziejach ludzkości rozwój sił wytwórczych.
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W procesie produkcji przemysłowej człowiek przestaje być uzależniony 
bezpośrednio od sił przyrody i odpowiednio ulega zmianie jego m ental
ność społeczna. Przem ysł stanowi główny a tu t człowieka, wielką szansę 
ładu społecznego.

Jednak rozważania Ricarda, korespondujące w czasie z wizją industrii 
Saint-Simona, nie oznaczały jeszcze stworzenia prawdziwej „filozofii p rze
m ysłu”, co najwyżej tw orzyły „utopię państw a przem ysłowego”. Pełną 
„filozofię przem ysłu” stw orzył dopiero Karol Marks w pięćdziesiąt lat póź
niej. Odwrotną stronę przekonań optym istycznych naszego au tora  tworzy 
nieuchronnie pesymizm teoretyka, k tó ry  zasadniczych kategorii klasowych 
nowego społeczeństwa nie jesit w  stanie w swym systemie zmieścić i upo
rządkować. Pojawia się w  tej myśli żywioł naturalny, ilekroć rozważa ob
szar związany -z kapitalizacją rolnictw a i demografią. Tkwi w niej wreszcie 
struk tu ra lna  niekoherencja w rozważaniu społecznego procesu pracy, roz
dzielenie bezwzględne wartości i bogactwa i przez to odseparowanie p ra
cy uprzedmiotowionej od ekspresji osobowości jako podmiotu potrzeb. 
W izja Ricarda musiała przeto pozostać jedynie projekcją ideałów.

TOMASZ ROBERT MALTHUS — KRYTYKA NAUKI O BOGACTWIE
SPOŁECZNYM

W roku 1820 ukazały się Zasady ekonomii politycznej M althusa, bę
dące w znacznej mierze odpowiedzią na Zasady Ricarda. Tekst ten  obok 
wcześniejszego o rok dzieła Sism ondiego35 zapoczątkował reakcję an ty - 
chrem atystyczną i nową orientację w  socjologii ekonomicznej. Polegała 
ona na krytyce abs'trakcyjnoéci rozważań dotychczasowej ekonomii poli
tycznej, niewłaściwego definiowania przez nią podstawowych pojęć i na 
wykazaniu poprzez to niemożności zbudowania nauki społecznej. Sismondi 
oprze naukę społeczną na przeżyciu fenomenu historyczności i zdaniem 
wielu badaczy na orientacji etycznej. M althus chce zastąpić nieoperatyw ny 
abstrakcjonizm  przez badanie kom pleksu różnorodnych czynników skła
dających się na sytuację społeczną i połączyć badania nad bogactwem 
z rozważaniami nad wielowymiarową skalą ludzkich potrzeb. Hector 
Denis sugeruje, że M althus jest w yraźnym  zwolennikiem ukonkretnienia 
i u praktyczni enia ekonomii politycznej, wręcz przekształcenia jej z nau 
ki dedukcyjnej w indukcyjną 36.

Istota stanowiska M althusa zaw arta jest we wprowadzeniu i w stępnych 
rozdziałach Zasad ekonomii politycznej poświęconych definicji bogactwa

35 Pierwsze wydanie Nowych zasad ekonomii politycznej Sismondiego ukazało 
się w 1819 r.

36 H. Denis, Histoire des systèmes économiques..., t. II, s. 226.
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oraz we fragm entach pracy z 1827 r. Definicje w ekonomii politycznej. 
Z punktu widzenia metodologicznego M althus jest prekursorem  A. Com
tek , Piroudhona czy W alrasa mówiących o konieczności hardziej precyzyj 
nych definicji takich kategorii jak: kapitał, bogactwo, praca produkcyjna, 
wartość. Nie zamierza w tym  zakresie dokonywać rew olucji naukowej na 
m iarę Lavoisiera czy Cuviera, ale pragnie sfunkcjonalizować definicje 
ukazując ich szerszy społeczny kontekst. Możliwe jest to jednak tylko 
przy założeniu bardziej generalnym , mianowicie przy przyjęciu nowej 
koncepcji ekonomii politycznej. Kryzys tej nauki, k tóry  najpełniej wy
raził się w  myśli Ricarda, polega na  jej niekohereneji. K oherentną wizją 
jest jedynie taka, w której kategorie pojęciowe wzajem nie się dopełniają, 
a nie taka, w której konstyuują fundam entalną opozycję.

T raktat M althusa z 1820 r. w brew  tytułow i nie jest system atycznym  
w ykładem  ekonomii ¡politycznej. Zdaniem M althusa, nie czas jeszcze 
na stworzenie nowej doktryny społeczno-ekonomicznej w epoce, w  któ
rej od czasu ukazania się dzieła Sm itha system atycznie nabrzm iew ają 
liczne kontrow ersje. Zadanie, jakie M althus sobie stawia, polega na 
ujaw nieniu źródeł i przejaw ów kryzysu teoretycznego i na stworzeniu 
zrębów nowego rozw iązania37. Zasadniczym błędem ekonomistów, w 
szczególności Ricarda, będącym wyrazem  rozbieżności doktryn z rea l
nym  życiem społecznym, jest swego rodzaju „niepokój myślowy i po
śpiech”, k tóry  skłania tych autorów  do szybkiego upraszczania proble
mów i przedwczesnego generalizowania. Chcąc zbudować determ ini
styczny model ¡zjawisk ekonomicznych zbyt łatwo ‘zapomina się o moż
liwości działania nie jednej, ale skomplikowanego syndrom u przyczyn 
zjawiska, definiowanego jako skutek. Ekonomia jako próba zbu
dowania nauki społecznej nie dopuszcza właściwie opisu k ilku spo
łecznie samodzielnych porządków przejaw iania się ludzkiej aktywności, 
trak tu je  je najw yżej jako porządki kom plem entarne, ale zawsze re- 
dukowalne. Jeśli jakiś związek przyczynowo-skutkowy pozwala z in ter
pretować Określony zakres zjawisk emiprycznych, k tó ry  dzięki często
tliwości występowania uważa się za doniosły, to umysł ludzki rozciąga tę 
prawidłowość na c a ł o ś ć  zjaw isk społecznych, pomijając przypadki nie 
poddające się w ery fik ac ji38. Przeciwieństwem  takiego podejścia byłyby 
studia nad fenomenami społecznymi, ukazujące najpierw  ich całość i możli
we poziomy oraz typy powiązań. Kom plikacja ładu społecznego nie powin
na powstrzym ywać od badań, lecz sprawiać, by metodologia uwzględniała 
tę komplikację- Wiąże się to z charakterem  praktycznym  nauki ekono
micznej, która winna mieć nie ty lko  nośność teoretyczną, ale także 
socjotechniczną. Rozważania dotyczące tylko najogólniejszych praw idło-

37 Por. Principles oj Political Economy. Introduction, London 1820.
38 Raz jeszcze widać tu silny wpływ Hume’a na Malthusa.
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wośei (cctsus Riieairda) ujaw niają swą słabość w zetknięciu z procesem 
życia społecznego, którego wielu wym iarów nie są w stanie uchwycić, 
co prowadzi do sceptycyzmu.

Najciekawiej w yraża M althus swe stanowisko analizując podstawowe 
przekonanie rodzącej się epoki industrialnej, mianowicie doktrynę „laissez- 
-fa ire ’yzm u”. Przekonanie to, pierwotnie sform ułowane przez fizjokratów, 
zakorzeniło się w m entalności europejskiej jako prawo wydedukowane 
z n a tu ry  bytu  społecznego i odsłaniające jakoby nie dostrzeganą przedtem  
harm onię przedustawną. Lecz jeśli laissez-faire m a być zasadą oczywistą, 
to musi ona znaleźć bezpośrednie zastosowanie i „pozostawienie rzeczy ich 
naturalnem u biegowi” powinno było ludzkość obdarzyć szczęśliwością. Już 
jednak Adam Sm ith wykazał, że podstawowe kategorie społeczno-ekono
micznego działania (prawodawstwo, ruch  kapitału, rola pracy, podatkow a
nie, potrzeby jednostek) nie w ynikają bezpośrednio z istnienia uniw er
salnego przedustaw nego praw a. To działania form ułują prawidłowości 
uogólniając teoretycznie praktykę, a co najw yżej rozpoznają pewne n a j
ogólniejsze, Obiektywne, bo przez człowieka zastane, ipryncypia. Można by 
powiedzieć, że według M althusa, Sm ith był na  drodze do ujaw nienia 
ideologicznego charakteru  zasady laissez-faire jako dedukcji z ab strak 
cyjnych założeń wliedzy społecznej. Lecz istota niebezpieczeństwa laissez- 
-faire’yzm u  n ie polega na m istyfikacji, którą M althus ujaw nił, lecz na 
tym, że z tej zasady czyni się podstawę teoretyczną praktycznych reguł 
zachowań ekonomicznych. Zasada laissez-faire jako pochodna utopii spo
łeczeństwa przemysłowego (szczególnie u Ricarda) prowadzi do schem a
tycznego myślenia o społeczeństwie i  nie jest w  stanie sprząc wzajem nie 
idealizacji teoretycznych z rezultatam i empirycznymi. Kryzys doktryny 
„naturalnego biegu spraw społecznych” prowadzi do koncepcji wręcz 
przeciwstawnej, którą wedle M althusa zarysow uje Sismondi i która po
lega na zaakcentowaniu w ekonomii politycznej kreatyw nej roli in te r
w encji państw a w porządek spraw  społecznych. Jednak już praktyki 
skrajnych polityków Rewolucji Francuskiej wykazały, że związanie 
ideologii perfectibility of man and society z wszechwładzą państwa, 
próbującego przenieść idee bezwzględnej równości także na  stosunki 
gospodarcze, prowadzi nieuchronnie do katastrofy i m aksym alizacji na
pięć społecznych. Zasady ekonomii politycznej proponują przede w szyst
kim głęboki krytycyzm  wobec konstrukcji wszelkich doktryn społecz
nych. Nie m ają pozytywnej treści doktrynalnej, ale wskazują na złożone' 
przyczyny wszelkich faktów społecznych, pokazują trudnoścli przew idy
w ania społecznego, kwestionują wreszcie teoretyczną i praktyczną sen
sowność rozwiązań skrajnych, już to liberalistycznych, już to in te r- 
wencjonistycznych.
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Zadaniem niniejszych rozważań było wstępne rozpoznanie obszaru pro
blemowego, postawienie podstawowych pytań  i zarysowanie ukierunko- 
wań interpretacyjnych. Najlepszą drogą wiodącą do tego celu wydawało 
nam się ograniczenie do największych osiągnięć in telektualnych in teresu
jącego nas okresu (1776— 1820). Należałoby teraz rozszerzyć zakres bada
nych tekstów o autorów  teoretycznie mniej ciekawych, uwzględniając za
razem kontekst m entalny epoki. Należałoby też wykroczyć badaniem po
za grun t angielski, gdyż m yśl francuska czy niemiecka nie jest tylko po
głosem niepokojów angielskich, ale wnosi także problem y własne. Wszela
ko już opracowanie podstawowego m ateriału wydaje się potwierdzać 
przeświadczenie Hectora Denisa, że w świetle badań niepokojów teore
tycznych myślicieli społecznych, k tórzy działali w epoce między feudaliz- 
mem a kapitalizmem, trzy propozycje angielskie stanowią pewną całość. 
W yrażają, a zarazem zam ykają krąg określonych nadziei i otw ierają no
we perspektywy.
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NATURE AND SOCIETY IN ECONOMICAL DOCTRINES IN THE TURN OF THE 
XVIIlth AND XlXth CENTURIES. FROM ANTIPHYSIOCRATISM 

TO CHREMATISTICS

S u m m a r y

This study deals with the rise of economical society, and starts from showing 
the origins of antiphysiocratic opposition. The collapse of the optimistic views of 
the Enlightenment is stressed on two levels: the social physiocratic metaphysics is 
shown as related both with a general crisis of the ideas of the Enlightenment and 
with the growing field of experience in the new bourgeois society in an attempt 
at actualizing its own ideals and programmes.

A recognition, within the humanities, of the specificity of the social order 
as opposed to nature is presented by the example of Adam Smith who appears — 
regardless of some fundamental differences — somehow close to physiocratism, his 
main concern being to attribute an ontological status to the social Universe through 
its naturalization.

It was Malthus who made a radical criticism of the intellectual content of the 
Enlightenment in his rejection of the rationalistic claims and his warning against 
dangerous simplifications.

Both the challenge of Smith’s views and the new Malthusian ideas are stressed 
as the origin of the Ricardian doctrine: an expression of the crisis -of the former mo
del of an economical sociology conceived as a general knowledge concerning the 
new industrial society. The solution of Ricardo appears as a reflexion of the dif
ficulties born with the new epoch. This situation seems to have given rise to some 
intrinsic incoherencies in the doctrine; on the other hand however it gave birth 
to a new solution of the ontological notion of social existence, and the post-Ricardian 
ideas w ill prove to be influenced by this Ricardian doctrine.


