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Francuski mistrz
Jean Baptiste Say by wybitnym reprezentantem francuskiej szko y liberalnej.
Post puj c zgodnie z tradycjami wielkich ekonomistów, przedstawi uznawan przez siebie
teori w obszernym traktacie. Niestety, jego osi gni cia na polu teorii s cz sto lekcewa one i
zosta y w du ej mierze zapomniane. W podr cznikach dotycz cych historii my li s yszy si
tylko o jednym niewielkim fragmencie jego ca ej konstrukcji intelektualnej, mianowicie o
„prawie rynków”, zwanym te „prawem Saya”. Zapomina si tym samym o jego znakomitej
analizie systemu produkcji i dochodów osi ganych przez poszczególnych aktorów
ekonomicznych: kapitalistów, przedsi biorców, robotników i w cicieli ziemi. Say
zanalizowa ogólne zasady podatkowania i wydatków publicznych, oraz opisa zasady psucia
monety, rozwoju gospodarczego, a tak e podstawy teorii konsumenta i przedsi biorcy,
ryzykuj cego swoim maj tkiem z niepewnym wiecie1.
Tymczasem literatura wspomina wy cznie o „prawie Saya”, które jest zaledwie
jednym rozdzia em w ca ym podr czniku, przedstawionym przez klasyka. Autorzy skupiaj
si na tym niewielkim fragmencie ca ej my li, poniewa od niego rozpoczyna si odrzucenie
wolnorynkowej teorii i oczyszczenie przedpola dla keynesistowskiej wizji systemu
kapitalistycznego2. Na dodatek uznaje si , e John Maynard Keynes „odrzuci ” prawo Saya i
podwa tym podstawowe za enie ekonomii klasycznej. Jeden z autorów nie cofa si
nawet przed okre leniem tej koncepcji „jednym z najbardziej fundamentalnych b dów w
historii ekonomii”3. Podobnie, w najpopularniejszej, dost pnej dla polskich u ytkowników
sieci internetowej encyklopedii, dowiadujemy si , i „wspó czesne teorie ekonomiczne
wykaza y fa szywo ” tez Francuza4.
W odpowiedzi, Instytut Ludwiga von Misesa publikuje 5 listów Jeana Baptiste’y Saya,
które odnosz si do problemu kryzysów gospodarczych w kapitalizmie, od pocz tków
industrializacji nawiedzaj cych co jaki czas gospodark . Zdaniem wielu mu wspó czesnych,
a nie b cych ekonomistami, przyczyn by zbyt ma y popyt lub te zbyt du a produkcja. Na
bazie tej koncepcji ukszta towa o si wiele teorii podkonsumpcji i nadprodukcji. Dzi ki
publikacji „listów”, mo emy przekona si na w asne oczy, jakich argumentów na swoj
obron u ywa Say, któremu do tej pory odmawiano prawa g osu w tej kwestii5.
Prezentowane t umaczenie pochodzi jeszcze z czasów rozbiorów i zosta o
dopuszczone przez cenzora do obrotu. Listy owe wydaj si by nawet lepszym wyja nieniem
prawa Saya, ni jego pierwotne przedstawienie w traktacie6. Zasadniczo, argumentacja tam e
zawarta jest powa nym ciosem dla zwolenników teorii o „zbyt ma ym popycie”, którzy
wywodz si z rozmaitych szkó i tradycji. W gruncie rzeczy, maj jednak jeden element
wspólny, a jest nim zazwyczaj atak na w asno prywatn , który nast puje zaraz po
wcze niejszym „uzasadnieniu” jej podwa ania (w nie dlatego, ju od czasów
merkantylistów rz dy bardzo cz sto odwo ywa y si do tej teorii)7.
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Say w swoim pierwszym li cie wyja nia, czym jest „popyt” i kiedy mo na go na
rynku demonstrowa , czyli po da dóbr i us ug produkowanych przez innych. Odpowied
jest jasna: „potrzeba by o pierwey naby pieni dzy, sprzedaj c w asne nasze p ody”8.
Pami ta nale y, e „ka dy kray kupuje tyle, ile mo e zap aci ”9, poniewa „p ody nabywaj
si za p ody”10. Podstaw prawa Saya mo na sprowadzi do oczywistego faktu: produkcja
musi zawsze poprzedzi konsumpcj . Zanim jakiekolwiek dobro zostanie skonsumowane, to
takie dobro musi si pojawi w r kach konsumenta, a wi c musi zosta wyprodukowane.
Z kolei wszelka mo liwo reprezentowania popytu na rynku nie wynika z samej dla
siebie, wydumanej potrzeby, ale mo liwo ci dokonania realnej zamiany, czyli zaoferowania
czego innym w zamian. Zanim ktokolwiek zechce reprezentowa popyt na rynku, musi
wcze niej wprowadzi na samemu jak poda . W tym sensie w nie poda stwarza popyt
(nie na sam siebie – otwiera raczej mo liwo do po dania innych dóbr). „Jedynymi i
prawdziwymi spo ywaczami s ci, którzy sami tworz : albowiem oni tylko mog kupowa
ody drugich, spo ywacze za niep odni nic kupi nie mog ”11.
Trudno sobie wyobrazi , by mo na by o podwa
ten fakt, ale niektórzy nie
akceptuj jego podstawowych implikacji, co Say wskazuje s owami: „Ta uwaga bij ca w
oczy, nie jest zapewna przez WPana zaprzeczon ; lecz naganiasz wnioski, które z niey
wyprowadzam”12. Oczywist bowiem konkluzj faktu, e, aby mie , trzeba wcze niej
zaoferowa , jest to, e:
je eli daje si postrzega zbyteczno wielu gatunków towarów, to dla tego, i nie
ma dostateczney ilo ci utworzoney drugich towarów, któreby na pierwsze zamienione byd
mog y; e gdyby ich tworzyciele mogli wydad wi cey, lub innego gatunku, pierwsze
znalaz yby odbyt, którego nie maj ; s owem: e dlatego wiele jest produktów w jednym
rodzaju, i nie ma dostateczney ilo ci w drugim13
owem, skoro wyst puje kryzys nadprodukcji na jakim rynku, oznacza to po
prostu, e dobra na nim nie s wymieniane na inne dobra. Wszelk wymian nale y
postrzega dwustronnie i zale nie od ceny. Skoro nie ma na co zbytu, to znaczy to ni
mniej, ni wi cej, jak to, e brakuje innych towarów, niezb dnych do przeprowadzenia
wymiany. Say zaznacza tak e, e problemy z produkcj i zbytem pojawiaj si w wyniku
parali owania swobody gospodarowania przez administracj pa stwow . Wszelkie
obci enia podatkowe i celne sprawiaj , e funkcjonowanie rynku jest zak ócane14.
W dalszej cz ci listu, Say daje si pozna jako prekursor szko y subiektywnej,
gdy , jego zdaniem, „warto rzeczy (jedyny przymiot, który stanowi bogactwo) wspiera
si na jey u yteczno ci i sposobno ci do zaspokojenia naszych potrzeb”15. Zatem warto

swoje uzasadnienie dla niedostatku popytu, a tak e zdarza si , e jeden krytykuje drugiego za b dne
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robotniczej lub nieodpowiedzialno „klasy pró niaczej”. Jakiekolwiek by nie by o uzasadnienie, „ratunkiem”
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wszelkich dóbr wynika z tego, e jednostka jest w stanie z nich czerpa u yteczno 16.
Przy tym nale y wyra nie zaznaczy , e w procesie produkcji bior udzia tak e kapita i
ziemia, nie tylko praca, jak b dnie zak adali inni teoretycy, toruj cy drog Marksowi17.
Kluczow rol odgrywa przedsi biorca, organizator, który zatrudnia ró ne czynniki
produkcji i szuka tym sposobem najlepszego ich wykorzystania (przedsi biorcy nie ma u
Smitha i Ricardo, wi c nic dziwnego, e kontynuator ich my li, Marks, tak e go nie
uwzgl dnia):
Warto produktu, byleby tylko wyrównywa a kosztom produkcyi, to jest nak adom
na wszystkie us ugi p odne, jest dostateczn do op acenia zysków wszystkich tych osób,
które si bezpo rednie do jego utworzenia przy
y. Zysk przedsi biercy, którego
kosztem odby a si ta operacya; po odtr ceniu zysku od kapita u, który móg na to
obróci , wyobra a nagrod jego czasu i talentu, to jest: w nie jego us ugi p odne. Je eli
zdolno jego by a wielka i wyrachowanie pewne, zysk jego b dzie znaczny. Je eli,
zamiast talentu, okaza nieumiej tno swego w asnego interessu, móg nic nie zyska , a
nawet straci 18
Gospodarowanie jest wi c zaj ciem niepewnym. Czynniki produkcji mog zosta
zatrudnione w sposób korzystny, ale tak e mo e doj do ich zmarnowania w wyniku
dnych decyzji. „To, co przedsi biercy robi dla utworzenia jednego produktu, drudzy to
samo robi dla utworzenia innych produktów. Te zatem rozmaite produkta, zamieniaj c si
mi dzy sob , daj odbyt jedne drugim”19. W zale no ci od sk onno ci do wymiany, jaka
pojawia si z ka dej ze stron transakcji, dobra wymieniaj si mi dzy sob za po rednictwem
pieni dza:
Potrzebowanie wi ksze lub mniejsze jednego z tych produktów, porównanie do innych,
wskazuje cen mnieysz lub wi ksz , któr za dad potrzeba, to jest; ilo wi ksz lub
mnieysz innego produktu. Pieni dze s tu tylko po rednikiem przemijaj cym, które po
dope nioney zamianie, szukaj dla siebie w innych zamianach zatrudnienia20
Naturalnie po procesie produkcyjnym nast puj wyp aty dla wszystkich czynników
produkcji. W ten sposób pieni dze sp ywaj do r k ludzi, którzy staj si konsumentami.
Dzi ki swojemu wydatkowaniu okre laj , które produkty najbardziej ich interesuj :
Za czynsz gruntowy, procenta, nagrod za prac , sk adaj ce zyski odniesione z
produkcyi, tworzyciele czyli producenci kupuj przedmioty swojey konsumpcyi. Tworzyciele
razem spo ywaczami; a natura ich potrzeb, wp ywaj c w rozmaitym stopniu na
potrzebowanie ró nych p odów, zawsze przy wolno ci, sprzyja tworzeniu si p odów
naykorzystnieyszych, które b c naywi cey potrzebowane, naywi ksze przynosz swoim
przedsi biercom korzy ci21
Dwa oczywiste wnioski, jakie nale y wyci gn z tego fragmentu, to fakt, e proces
gospodarowania jest organizowany przez preferencje konsumentów i dlatego nieraz pojawiaj
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si rynku b dne decyzje (gdy producenci, ponosz cy koszty, nie maj gwarancji zbytu;
zyski nie s funkcj poniesionych kosztów, one zale od ostatecznych odbiorców). Po
drugie, wszelki popyt demonstrowany na rynku przez konsumentów jest zawsze rezultatem
wcze niejszej produkcji i zaoferowania jej innym:
Towary nie mog byd kupowane, tylko tym sposobem, e za pomoc tych us ug
nadaje si u yteczno i warto rzeczom; i e dwa tylko pozostaj nam sposoby: albo byd
samym spo ywaczami u yteczno ci, azatem warto ci któr my utworzyli; albo obróci j na
zakupienie u yteczno ci i warto ci, utworzoney przez inne osoby; e w obu przypadkach
kupujemy towary za pomoc us ug p odnych, i e tym wi cey mo emy kupowa im wi cey
wydajemy us ug p odnych22
Podsumowa to mo emy bardzo prosto. Wszelka produkcja musi poprzedzi
konsumpcj i wszelka produkcja jest zawsze zorientowana na jak konsumpcj – albo
asn , czyli na zaspokajanie w asnych potrzeb, albo cudz , czyli na zaspokajanie potrzeb
innych, a wi c przez w czanie si w wymian i oferowanie innym u yteczno ci.
Say b yskotliwie zwalcza mit fizyczno ci produkcji. „To wi c wszystkie nasze
dochody s niemateryalne? – Tak jest: wszystkie: inaczey massa materyi, sk adaj ca kul
ziemsk , powi ksza aby si corocznie, i mieliby my corocznie nowe dochody materyalne.
My nie stwarzamy i nie niszczymy naymniejszego atomu: przestajemy tylko na odmianie w
rzeczach kombinacyi”23. Francuski klasyk w znakomity sposób uprzedza rewolucj
marginaln i podkre la, e nie jest wa ny sam fizyczny proces przekszta cania masy
chemicznej, ale organizowanie jej tak, by zaspokaja wi cej potrzeb. Wa na jest sama
yteczno dla cz owieka, okre laj cego charakter dóbr i us ug, a nie fizyczne i chemiczne
przekszta cenia materii24. Jednocze nie, prawdopodobnie zupe nie nie wiadomie, atakuje
doktryn wspó czesnych ekologów, którzy odmawiaj spostrze enia faktu, i o tym, co jest
„bogactwem naturalnym” (które nas otaczaj i które si „wyczerpuj ”), decyduje sam
cz owiek, a nie natura wko o. Cz owiek, ostatecznie, przez swoje potrzeby, produkcj i
wiedz tworzy dobra i je konsumuje25.
Na koniec pierwszego listu Say zaznacza, i uwa a si za kontynuatora nauk Smitha,
mówi c o nim „mój nauczyciel”. Jednocze nie podkre la, e nie obj on swoim „geniuszem”
ca ego zjawiska produkcji i konsumpcji – mi dzy innymi zapomnia o roli przedsi biorcy, a
wr cz nie odró ni jego dzia w ogóle od us ug kapita u (cz sto, rzecz jasna, te dwie funkcje
w wiecie realnym s czone; wr cz nie sposób sobie wyobrazi przedsi biorcy bez adnych
zasobów), a tak e, e nie widzia nic produktywnego w niezwykle u ytecznych us ugach
oferowanych przez lekarzy czy prawników26.
W drugim li cie Say zaznacza, e je li rynek pozostaje wolny i nie naruszony
(„przypu ciwszy nayzupe nieysz wolno , pozwalaj
w sposób nieograniczony pomna
wszelkie p ody”), to mamy do czynienia z mechanizmem wyrównuj cym zyski we
wszystkich bran ach gospodarki. „Je eli którykolwiek z tych dwóch produktów przeda si za
cen wy sz od kosztów produkcyi, przeci gnie na swoj stron i cz
tworzycieli, którzy
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si zaymowali utworzeniem drugiego produktu, a póki us ugi p odne nie b
równie, w
jedney jak i drugiey produkcyi, op acone”27.
Zatem, je li nagle si okazuje, e, produkuj c w jednym sektorze, mo na ponosi
niskie koszty i dzi ki temu osi ga wysokie zyski, to przedsi biorcy szybko przenosz
czynniki produkcji do tego sektora i zwi kszaj w nim zatrudnienie. Swoim dzia aniem
zwi kszaj produkcj , a przez to pomniejszaj zyski do poziomu nie odstaj cego od innych
bran . Ten fakt wynika w nie z waha popytu konsumentów i b dów oraz skutecznych
przewidywa przedsi biorców. Nale y jednak pami ta przy tym, i „za ca
ich zarobku,
kupi mo na ca sztuk ” i „zawsze jednak wychodzi na to, e wszyscy tworzyciele razem,
mog nabyd ca
produktów”28. Oznacza to ni mniej, ni wi cej, ale to, e pieni dze
wydatkowane s zawsze równe pieni dzom zarobionym (tak e z tymi, które wk adane s do
szuflady). Poniesione koszty agregatowo s równe cenom. Wszelkie wahania mi dzy nimi
pozostawiaj pole do popisu dla skutecznych przedsi biorców, przewiduj cych przysz y
popyt.
Autor ponownie krytykuje tak e skupianie si li tylko na pracy i zarobkach
robotników. Nie mo na zapomina o tym, e swój popyt na rynku reprezentuj tak e (i
zarabiaj na swój udzia ) w ciciele ziemi i kapita u29.
Say podkre la co , co nie by o opisywane i wyja niane wprost w teorii, a przez co do
dzisiaj rodz si co jaki czas z tego powodu kontrowersje. Wyja nia mianowicie, e przy
wzro cie produkcji pojawia si w naturalny sposób spadek cen:
W zamianie wi c nazwaney produkcy , te same us ugi otrzymuj podwóyn
ilo produktów; lecz te obie ilo ci podwóyne daj si nabywa jedna przez drug jak
pierwiey, i z równ atwo ci , tak, i nie
c wi cey na us ugi p odne, narod, w którym
si a p odna zosta aby rozwinion , mia by dwa razy wi cey przedmiotów do konsumpcyi w zbo u,
mate-ryi, i wszelkich innych produktach
(...)
I dla tego to w nie zni enie ceny produktów, powi kszaj c warto kapita ów p odnych narodów i dochodów, które st d wyp ywaj , powi ksza bogactwo narodowe. Wywód ten
znayduj cy si w obszerno ci w rozdziale 3cim xi gi drugiey, mego wyk adu Ekonomii
Polityczney (4tey edycyi) zdaje mi si , i powinien by zrobi przys ug nauce, t umacz c to, co
do tychczas wszyscy czuli, a nikt nie wyt umaczy ; bo chocia bogactwo jest warto ci zamienn ,
bogactwo ogólne wzrasta przez zni enie ceny towarów i wszelkiego rodzaju produktów30
Tym sposobem Francuz zrobi wielk przys ug teorii ekonomii, t umacz c, i nie ma
nic z ego przy spadku cen w wyniku zwi kszonej produktywno ci. Przeciwnie – naturalne jest,
w miar post pu, akumulacji kapita u i zaawansowania technologii, ceny s ni sze, a p ace
realne wy sze. Oczywi cie, wszelka nowa produkcja wchodzi na rynek powoli, nie ma zmian w
skali makro na wszystkich rynkach, lecz jedynie na rynkach poszczególnych. Nie ma wi c
sensu mówi o jakich agregatowych zmianach. Lepiej mówi o zmianach indywidualnych:
Nigdy podobna podwojona pot ga p odney pracy nie mia a mieysca od razu, i we
wszystkich produktach razem; lecz to jest rzecz niew tpliw , e mia a mieysce stopniami w
wielu produktach i proporcyach bardzo ró nych31
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W ten w nie sposób Say skrytykowa monetarystyczne pomys y na druk pieni dza
zanim jeszcze zosta y przedstawione w dojrza ej formie w pracach Fishera, Hawtreya i
Friedmana. Okazuje si bowiem, e wszelkie zmiany cenowe maj charakter
mikroekonomiczny i uruchamianie makroekonomicznej polityki w celu ich korygowania po
prostu mija si z celem32.
Nast pnie Say ponownie wzmacnia uzasadnienie swojego stanowiska:
Do wiadczenie i rozumowanie dowodzi, e produkt, rzecz potrzebna albo
przyjemna cz owiekowi, wtenczas tylko przez niego jest odrzucona kiedy niema rodków do
jey nabycia. rodki kupowania, w nie s tem, co stanowi potrzebowanie produktu, to
co nadaje mu cen . Nie potrzebowa rzeczy u yteczney, jest to nie byd w stanie jey nabycia33
Say pokazuje, e absurdalna niech Malthusa do gromadzenia prowadzi by
musia a do zanegowania roli oszcz dno ci w procesie gospodarowania: „kapita y,
które si powi kszaj przez oszcz dno ; albowiem kapita y szukaj ce obrotów
sprawuj powi kszenie produktów, i nowych zapasów, sk d powstaj nowe
produkcye” 34. Say jednak, w przeciwie stwie do Malthusa, zachowuje si jak
prawdziwy ekonomista, trzymaj cy si zasady Wertfrei35. Jego celem nie jest zalecanie
czegokolwiek, lecz wyja nianie, co ukazuje poni szy fragment:
Obowi zkiem jest naszym okaza publiczno ci, jakim sposobem i dla czego,
jakie faktum jest wypadkiem czyli skutkiem drugiego (...) nie powinni my, ani ja za P.
Smithem zaleca oszcz dno ci; ani WPan za Milordem Lauderdale zachwala
rozrzutno ci. Przesta my na wykazaniu; jaki sposobem rzeczy po sobie nast puj i
cz si w zbieraniu kapita ów36
Tym samym Say by jednym z pierwszych ekonomistów, który zrozumia , na czym
powinna polega w ciwa metoda zastosowana przez naukowca. Ekonomista winien si
skupia na zwi zkach przyczynowo-skutkowych i zale no ciach, które da si odkry dzi ki
racjonalizmowi i logice. Absolutnych praw dotycz cych ludzkiego dzia ania (a wi c
gospodarowania) nie da si ustali ani przez eksperymentowanie, ani przez prymitywne i
skie obserwacje przypadków szczególnych37. Dla Saya w ciw perspektyw jest
prakseologia, podej cie aprioryczne, abstrahuj ce od konkretnych, niepowtarzalnych i
unikalnych wydarze z ycia cz owieka. Jedyn drog jest generalizowanie i u ywanie
rozumu (Verstehen) przy konstrukcji teorii38.
Powiadasz WPan (str.495), e w niektórych zdarzeniach, by oby rzecz przeciwn zasadom dobrey ekonomii polityczney, radzi oszcz dzanie. Dobra ekonomija poli32

to oczywi cie tylko jeden z argumentów przeciwko etatystycznym propozycjom Szko y Chicagowskiej.
J.B.Say, Listy, s.21.
34
ibidem, s.23.
35
nauka wolna od warto ciowania i pogl dów personalnych.
36
J.B.Say, Listy, s.24.
37
jednak tak w nie metod zaleca dzi guru pozytywistycznej metody, profesor Friedman. M.Friedman,
Methodology of Positive Economics (w:) Essays in Positive Economics, Chicago 1953, s.3-43.
38
Tymczasem jeden z poczytniejszych na rynku polskim podr czników historii my li przedstawia taki oto obraz:
„W uj ciu Saya ekonomia (...) ma przeto charakter nomotetyczny i jest zbli ona do nauk przyrodniczych.
Oznacza to równie mo liwo eksperymentowania”. W.Stankiewicz, Historia my li ekonomicznej, Warszawa
2000, s.177. eby si przekona , e tak nie jest, zobacz: J.B.Say, Traktat, s.21-80. Wi cej o metodzie: L.Mises,
Theory and History, Alabama 1985.
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tyczna, powtarzam móy Panie, radzi ma o, ona pokazuje co kapita roztropnie obrócony
przydaje pot dze przemys owey, tak, jak dobre rolnictwo uczy, ile polewanie (irrigation)
dobrze kierowane, przyczynia si do urodzayno ci ziemi; z reszt odkrywa ludziom
prawdy, które ludzie pod ug swey znajomo ci i zdolno ci stosuj .39
Zatem sam Say, w przeciwie stwie do swego oponenta, Malthusa, nie zamierza
okre la „optymalnego” poziomu oszcz dno ci i inwestycji. Jego zdaniem pozostaje to w
gestii woli jednostek. Natomiast jasne jest dla niego s uszne stanowisko teoretyczne.
Oszcz dno jest niezb dna dla procesu gospodarowania i sprzyja zwi kszeniu si
dobrobytu. Nie chodzi o to, aby nakazywa jednostkom oszcz dzanie (co ju zreszt
przesta oby by stricte oszcz dno ci ), ale o pokazanie, e je li ludzie chc zwi ksza
dobrobyt, to dobrowolnie powinni zwi ksza oszcz dno ci. Dlatego
nie prosi Malthusa,
aby ten nie przeinacza teorii po to, aby uzasadnia niszczenie i konsumowanie kapita u:
nadto jeste my pochopnemi do po wi cenia przysz ci dla tera nieyszo ci.
Zasad wszelkiego ulepszenia jest przeciwnie ofiara usi ków momentalnych dla dobra
przysz ego. Jest to naypierwszym fundamentem wszelkiey cnoty, jako te wszelkiego
bogactwa. Cz owiek trac cy dobre imi naruszaj c depozyt; ten co niszczy swoje zdrowie
niemog c si oprze swoim chuciom, i ten co traci dzi i nie ma z czego
jutro; wszyscy
niemaj gospodarno ci; co da o s uszny powód do mówienia, e wyst pek nie jest niczem
wi cey, jak z ym rachunkiem40
Zatem oszcz dno , a nie konsumpcja, jest naturalnie przyczyn wzrostu bogactwa i
zatrudnienia. Nie sposób zwi ksza produkcji poprzez konsumowanie, które polega na
przejedzeniu mo liwo ci po dania. Rzecz wydawa aby si oczywista i jasna, ale jak e
niezrozumia a jest nawet dzi . Naturalnie, ka dy na poziomie mikro zdaje sobie spraw , e im
bardziej jest oszcz dny, tym wi cej na tym b dzie korzysta , inaczej, ni gdyby mia ca
swojego bogactwa od razu skonsumowa . Co ciekawe, we wspó czesnej makroekonomii
bardzo popularna jest teoria, b ca w nie zaprzeczeniem tej podstawowej zasady, znana
jako „paradoks zapobiegliwo ci”41. Wi ksze oszcz dno ci rzekomo sprzyja maj spadkowi
dobrobytu. Nie wolno oszcz dza – lepiej od razu wszystko przeje !42
W trzecim li cie Say skupia si na naturze kryzysu. Zauwa my, „tylko przeszkody
produkcyi tamuj odbyt czyli przeda produktów” i „wiele takowych przeszkód odkrytych
jeszcze b dzie, w miar nowych post pów Ekonomii Polityczney”43. Naturalnie, Say nie by
w stanie zaprezentowa satysfakcjonuj cej teorii cyklów koniunkturalnych, poniewa nie
mia , niezb dnej do tego, rozbudowanej teorii kapita owej, jaka pojawi a si dopiero w
pracach Boehm-Bawerka44, na bazie której ucze tego ostatniego, Mises, po raz pierwszy
przedstawi w ciw teori waha 45. Say próbowa natomiast szuka róde kryzysu nie w
39

J.B.Say, Listy, s.27.
ibidem, s.27-8.
41
D.Begg, S.Fisher, R.Dornbush, Makroekonomia, Warszawa 2000, s.65-7; P.Samuelson, R.Nordhaus,
Ekonomia t.I, Warszawa 1998, s.275-9.
42
Tez t bardzo pochwala Keynes. Ciekawe jest to, e bardzo martwi si o inwestycje i jednocze nie pot pia
oszcz dzanie, uznaj c je za katalizator depresji. Jednocze nie pisa tak e (J.M.Keynes, Ogólna teoria, s.57-9), e
oszcz dno ci s zawsze z konieczno ci równe inwestycjom. Zbadanie jego ra cej niekonsekwencji jest ju
raczej zadaniem dla psychologa, a nie ekonomisty. Zobacz te : H.Hazlitt, Failure of New Economics . An
Analysis of Keynesian Fallacies, New Jersey 1959, s.81-5. Por.: A.Jakimowicz, Od Keynesa do teorii chaosu,
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45
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zak óceniach w strukturze produkcji (ci
ci przechodzenia pó produktów mi dzy etapami),
ale w ogólnych obci eniach administracyjnych, takich, jak podatki. O ile rzeczywi cie
podatki utrudniaj handel, produkcj i zatrudnienie, utrudniaj wychodzenie z kryzysów, to
same z siebie nie stanowi przyczyny waha 46.
Naturalnie, ka dy kryzys nadwy ki konkretnych towarów nie wynika z jakiego
„ogólnego niedostatku popytu”, tylko z faktu, e popyt jest skierowany na inne dobra, a nie
te, które s oferowane przez przedsi biorców; „zbyteczna obfito (...) pochodzi od
niewiadomo ci tworzycieli i handlarzów o naturze i rozci
ci potrzeb, w mieyscach, do
których posy aj towary”47. A kiedy ju kryzys si pojawia, to nie ma powodu, aby mu
szybko nie zaradzi . Konieczna jest po prostu odpowiednia zni ka cen, która szybko
doprowadzi do opró nienia magazynów48. Naturalnie, najprawdopodobniej zaowocuje to
pojawieniem si strat, niemniej jednak b
one rezultatem przesz ych b dów49.
Na koniec trzeciego listu Say zastrzega, e bardzo wa na jest napisana przez niego
obrona teorii, poniewa jest kluczem do ochrony porz dku opartego na w asno ci prywatnej.
Z nauki „prawa rynków” jasno wynika fakt, e w celu skutecznego zaspokajania potrzeb,
niezb dna jest w asno prywatna i swoboda dzia ania, gwarantuj ca efektywny system
cenowy. Nauka Francuza pokazuje, e „kapita y i ziemia wtenczas s p odnemi, kiedy s
asno ciami szanowanemi; e ubogi ma swóy interes broni w asno ci bogatego; e jest jego
interesem dba o zachowanie dobrego porz dku, gdy naruszenie tego porz dku, daj c mu
tylko zdobycz przemijaj , pozbawia go za to sta ego dochodu”50. Lekarstwem na
„zahamowanie” handlu jest postawienie na leseferyzm, nie za na walk z wymy lonym
fikcyjnym wrogiem, zwanym „zbyt niskim popytem” (który oczywi cie mia by by
zwalczany przez dzia ania pa stwa).
Innym mitem, który obala w swoich listach Say, jest odwieczna obawa o zast powanie
miejsc pracy maszynami. Wprowadzenie ich w obieg produkcji umo liwia jej zwi kszenie, a
wi c „skutek naywa nieyszy, chocia mo e naymniey dostrze ony, pochodz cy z u ycia
machin i w powszechno ci ze wszelkich rodków u atwiaj cych, jest powi kszenie dochodu
dla konsumentów”51. Dzi ki zastosowaniu maszyn si a robocza przenosi si z jednej strony do
sektora produkcji maszyn (które przecie trzeba wytworzy i tak e obs ugiwa )52. Z drugiej
natomiast, dzi ki wzrostowi produkcji, spadaj ceny towarów, wi c oszcz dzone przez
konsumentów pieni dze s wydatkowane na inne sektory, w których wzrasta zatrudnienie53.
Tak wi c „m yn niepozbawia zatrudnienia; mog zatem wybra inne”54. Dopóki potrzeby
pozostaj niezaspokojone (b dzie tak, póki Ziemia nie stanie si Ogrodem Edenu), dopóty
zawsze jest miejsce na zatrudnienie. Coraz lepsze wykorzystanie materii, która nas otacza,
pozwala na zwi kszanie dobrobytu:
Wyobra my na moment niektórych nawet uczonych, jako to Pliniusza,
Archimedesa, przechadzaj cych si po naszych nowo ytnych miastach; zdawa oby si im e
otoczeni cudami. Obfito naszych kryszta ów, szyb okiennych, wielkich zwierciade i
ich mnogo , nasze zegary cienne i kieszonkowe, rozmaito materyi tkanych, mosty
46
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J.B.Say, Listy, s.38.
48
ibidem.
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elazne i machiny wojenne, nasze budowle morskie, zdziwi yby ich nad wszelkie
wyra enie. A gdyby weszli do naszych warstatów, co za mnóstwo zatrudnie , o którychby
nie mieli naymnieyszego wyobra enia! Mogli by sobie przypu ci e 30 tysi cy ludzi
pracuje w Europie ca e nocy oko o drukowania gazet, które rano czytamy przy herbacie
l u b kawie, czokoladzie lub innym po ywieniu równie nowym dla nich jak sam papier? Nie
trzeba w tpi o tem móy Panie e je eli kunszta doskonali si b
jeszcze wi cey (jak mi
si podoba temu wierzy ), to jest: wydawa wi cey z mnieyszyni kosztem; nowe miliony ludzi w kilku wiekach tworzy b
rzeczy, które wzbudzi yby w naszym umy le, gdyby my
mogli powsta z grobu, niemniey wielkie podziwienie jak Archimedesa i Pliniusza. Nie
spuszczaymy zatem tego nigdy z uwagi, my, którzy brudzimy papier szukaj c prawdy: e
je eli nasze pisma przeyd do potomno ci, boja , któr nas dzi udoskonalenie przeymuje
(a w czem ona nie równie wi cey przewy szy) wyda si dla niey bardzo mieszn 55
St d ju jasne powinno by , e „tanio wynikaj ca ze wszelkich operacyy
oszcz dnych, tak dalece sprzyja koncumpcyi, e ta sama produkcya zatrudnia wi cey
osób ni pierwey”56. Na szcz cie, nie licz c ma ych wyj tków, luddystyczne obawy o to,
e maszyny s przyczyn bezrobocia, odp yn y w otch historii wraz z innymi
ekonomicznymi absurdami57.
W swoim pi tym li cie Say pisze o prawdziwej naturze bogactwa, solidniej
akcentuj c subiektywistyczne koncepcje, a wr cz, mo na powiedzie , krytyk teorii o
równej warto ci przy wymianie, któr sam wyznawa ! Bogactwo naturalnie nie jest
materi , poniewa o bogactwie decyduje warto 58. Z kolei, „a eby wi c warto by a
bogactwem, potrzeba a eby by a warto ci uznan nie przez posiadacza rzeczy, lecz przez
inn osob ”59. St d ju tylko niewielki krok do uznania, e o warto ci decyduje
subiektywnie i indywidualnie dzia aj cy cz owiek, którego to kroku jednak Say nie
dokona .
Jean Baptiste Say by wybitnym przedstawicielem szko y francuskiej. W listach do
Malthusa krytykowa mity ekonomiczne. Niew tpliw jego zas ug jest przy enie r ki do
odrzucenia absurdów luddystów. Niestety, w przypadku teorii o „niskim popycie” jego
sukces nie okaza si by trwa y. Prawdopodobnie sta o si tak dlatego, e za jego czasów
teoria pieni dza nie zosta a jeszcze odpowiednio zg biona60.
Natomiast sama obrona czego , co zosta o pó niej nazwane „prawem Saya” jest
warta uwagi (mimo anachroniczno ci j zyka). Samo prawo rynków nie zosta o wbrew
temu, co si twierdzi, obalone przez Keynesa. Zosta o przez niego le zinterpretowane i
zignorowane, jako równoznaczne ze zdaniem: „poda sama stwarza dla siebie popyt”61.
Jednak, jak mo emy dowiedzie si w nie z listów, Say niczego takiego nie twierdzi .
Podkre la za to, e sprzedana poda jakiego dobra tworzy popyt na inne dobra. Daj, a
dzie ci dane. Popyt jest efektywny w tym sensie, e mo na go demonstrowa jedynie
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poprzez uprzednie zaoferowanie czego na rynku62. Keynes nie obali teorii francuskiego
naukowca, lecz pope ni b d ignoratio elenchi63.
Miejmy nadziej , e ju wkrótce g ówny nurt ekonomii doceni znów rol
francuskiego mistrza w rozwoju ekonomii. Pierwszym dobrym krokiem ku temu b dzie
ciwa interpretacja jego teorii i wypowiedzi.
Mateusz Machaj
Instytut Misesa, Wroc aw 2004
Literatura:
1. Begg, David i Fisher, Stanley i Dornbush, Rudiger, Makroekonomia, Warszawa 2000
2. Blaug, Mark, Teoria ekonomii. Uj cie retrospektywne, Warszawa 2000
3. Böhm-Bawerk, Eugen, Capital and Interest, South Holland 1959, t.I, II, III.
4. Cantillon, Richard, Ogólne rozwa ania nad naturalnymi prawami handlu, Warszawa
1938
5. Friedman, Milton, Methodology of Positive Economics (w:) Essays in Positive
Economics, Chicago 1953, s.3-43
6. Hayek, Friedrich August von, The Paradox of Savings, (w:) Economica, Maj,
Vol.11, s.125-69
7. Hayek, Friedrich August von, Personal Recollections of Keynes and the Keynesian
Revolution (w:) New studies in philosophy, politics, economics and the history of
ideas, s.283-9
8. Hazlitt, Henry, Failure of New Economics . An Analysis of Keynesian Fallacies,
New Jersey 1959
9. Hutt, William Harold, Rehabilitation of Say s law, Ohio 1974
10. Jakimowicz, Aleksander, Od Keynesa do teorii chaosu, Warszawa 2003
11. Keynes, John Maynard, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieni dza, Warszawa
2003
12. Landreth, Henry i Colander, David, Historia my li ekonomicznej, Warszawa 1998
13. Menger, Carl, Principles of Economics, Grove City 1994
14. Mises, Ludwig von, Theory and History, Alabama 1985
15. Mises, Ludwig von, Theory of Money and Credit, Indiana 1981
16. Morawski, Wojciech, Zarys powszechnej historii pieni dza i bankowo ci, Warszawa
2002
17. Reisman, George, Capitalism, Ottawa 1990
18. Rifkin, Jeremy, Koniec pracy. Schy ek si y roboczej na wiecie i pocz tek ery
postrynkowej, Wroc aw 2001
19. Samuelson, Paul i Nordhaus, Richard, Ekonomia t.I, Warszawa 1998
20. Say, Jean Baptiste, Traktat o ekonomii politycznej, Warszawa 1960
21. Stankiewicz, Wac aw, Historia my li ekonomicznej, Warszawa 2000

62

Dotyczy to nawet prezentów. Prezent te trzeba wyprodukowa i na dodatek sprezentowanie te jest wymian
(daje co komu , poniewa otrzymuje satysfakcj z tego, e kto jest mi bliski, lub uwa am, e na co zas uguje).
63
Zobacz wspó czesn obron prawa Saya: W.H.Hutt, Rehabilitation of Say s law, Ohio 1974. Jak podkre la
sam Hayek, bliski przyjaciel i jednocze nie rywal, Keynes nale do ogólnie oczytanych osób, ale z ekonomi
by akurat bardzo s abo zaznajomiony. F.A.Hayek, Personal Recollections of Keynes and the Keynesian
Revolution’ (w:) New studies in philosophy, politics, economics and the history of ideas, s.284-5.

XI

LISTY
J. CHR. SAYA DO P. MALTHUS,
P I S A N E

W ROZMAITYCH MATERYACH

EKONOMII POLITYCZNEY,
A MIANOWICIE : O PRZYCZYNACH

POWSZECHNEGO ZATAMOWANIA HANDLU.
PRZEK ADA

Z FRANCUZKIEGO

STANIS
RADCA HONOROWY

AW
I

BUDNY

MAGISTER PRAWA.

w WIL N I E
NAK

A D E M I DRUKIEM

A. M A R C I N O W S K I E G O.

1829.

Pozwolono drukowa z obowi zkiem z enia w Komitecie Cenzury czterech
exemplarzy. 1 lipca 1829.
Cenzor Pawe Kukolnik.

1

PRZEDMOWA T UMACZA.
____________

Narody w dzisieyszych czasach do ugruntowania pomy lno ci swojey
olbrzymim post puj , krokiem. Zasady Ekonomii Polityczney, tegoto w gielnego
kamienia administracyi publiczney, coraz bardziey upowszechnia si i zbawienny
swóy wp yw na przemys i handel wywiera poczynaj ;czego niezaprzeczonym
dowodem s liczne pisma we francuzkim, angielskim i niemieckim
wychodz ce j zykach; nie mniey te mnogie urz dzenia, do rozpostrzenienia
przemys u, rozkrzewienia handlu i ugruntowania kredytu zmierzaj ce.
Przemys , handel i kredyt,
to nowe d wignie pomy lno ci
narodowey, których dzielno i mechanizm, nieznane by y narodom staro ytnym.
Pospolicie nazywaj przemys em wszelk ludzk czynno , wszelk
prac wywart na natur zewn trzn , w celu otrzymania produktu, do
zaspokojenia potrzeb naszych s
cego. Wszystkie zatem p ody naturalne,
których nam rolnictwo i po czony z niem chów byd a dostarczaj ,a co my
gospodarstwem wieyskiem nazywamy; wszystkie p ody le nictwa,
górnictwa, owiectwa; wszystkie p ody sztuk, r kodzie i handlu,
odami przemys owemi. Cz owiek jest wszystkich tych p odów tworzycielem i spo ywaczem. Przemys dostarcza mu nowych sposobów i rodków
do dostatecznego opatrzenia swych potrzeb; podaje mu sposobno ,
kosztowa na onie familii spokoyney swobody, cieszy si z pomno enia
potomstwa i korzysta z nowo odkrytych darów przyrodzenia. Handel,
zbli aj c mieszka ców odleg ych krain wiata, udziela im wszelkiego
rodzaju dostatków i wzajemnego wiat a; a tym sposobem, robi c,
rozproszonych po ca ey kuli ziemskiey ludzi, cz onkami jedney ogromney
familii, naydzielniey przyczynia si do cywilizacyi narodów, a zt d do ich
pomy lno ci. Kredyt zdaje si , e nad wszystkiem panuje Jako
reprezentant potrzeb i ch ci ogólnych, wchodzi do rady panuj cych,
nak ania do pokoju, pozwala na woyn , wymusza przyrzeczenia, zawiera
umowy, podaje r
pomocy albo j uchyla, a nierzetelnych karze
ubóstwem.
Wszystkie te przedmioty, jako ród a bogactwa narodowego nale do
obr bu Ekonomii Polityczney; a pisma o nich, czy to one odkrywaj nowe
zasady, czyli wykrywaj b dy, przez niektórych ekonomistów poczynione,
których powaga i wzi to mog yby szkodliwie wp yn na ob kanie g ów
chwytaj cych si zda i my li pozornych, bez uprzedniego ich wywa enia,
nie mog byd oboj tne dla przyjació pomy lno ci narodowcy. Z rz du tych
ostatnich s Listy P. Saya do P. Malthus pisane, o których nie od
rzeczy b dzie cokolwiek namieni .

2

Pan Malthus i Professor Ekonomii Polityczney w Kollegium
Kompanii Indyyskiey, stan bardzo wysoko w wiecie uczonym przez swoje
pismo o ludno ci, prze one na wszystkie prawie europeyskie j zyki. Przed
kilk laty wygotowa on nowe pocz tki ekonomii polityczney. Pan J. Ch.
Say, który zrobi wielk we Francyi dla Ekonomii Polityczney przys ug ;
którego z chlub stawi mo na obok nays awnieyszych ludzi Anglii; nie
czeka t umaczenia francuzkiego do zbicia my li, które si z jego
przekonaniem nie zgadza y.
Rozprawa ta dwóch m ów w wiecie uczonym bardzo zas onych, za
granic z wielkiem przyj ta uniesieniem, nie mo e byd oboj tn dla polskich
czytelników.Dwa pierwsze listy ju by y drukiem og oszone w Dzienniku
Wile skim na rok 1825 i 1826; dalsze za trzy teraz po pierwszy raz na
widok publiczny si pokazuj .
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PIERWSZY LIST.
W tre ci: e nie nabywamy p odów, tylko za
po rednictwem innych p odów.
Wszyscy, którzy si zatrudniaj pi kn i now nauk Ekonomii
Polityczney, zechc zapewna czyta dzie o, któreme WPan j wzbogaci ,
tym bardziey, i nie jeste z rz du tych pisarzów, którzy, przemawiaj c do
publiczno ci, niczego jey nowego nie ucz ; a kiedy do s awy pisarza czy
si wa no przedmiotu, kiedy naywi cey idzie ludziom w spo eczno ci o to,
eby pozna , gdzie s rodki zachowania si i pomy lno ci, ciekawo
czytelników musi byd koniecznie podwojona.
Nie mam zamiaru
czy g osu mego do pochwa publiczno ci,
wykazuj c to, co mo e byd w jego dziele trafnem i nowem:mia bym
bowiem wiele do czynienia.
Nie b
si zapuszcza razem z nim w rozbiór rzeczy, do których WPan
zdajesz si przywi zywa wielk wag , na jak one nie zas uguj , nie
chc nudzi , ani publiczno ci, ani WPana, niezgrabnemi sprzeczkami. Lecz
z bole ci serca wyzna musz , i si znayduj w jego nauce niektóre zasady
fundamentalne, które, je eliby by y przypuszczone i wsparte na jego
wzbudzaj cey uszanowanie powadze, mog yby wstecz cofn nauk , do
którey post pu tak godnie przez swoje obszerne wiadomo ci i talenta
przy
by si WPan potrafi .
A naprzód to, co naywi cey zwraca moj uwag ; gdy ca y interes
dzisieyszego stanu rzeczy do tego si
czy; sk d pochodzi, i wszystkie
rynki wiata ca ego, zawalone s towarami, które sprzedaj na strat ? Sk d
pochodzi, e wewn trz ka dego kraju obok potrzeby dzia
nieodzownych
do rozwinienia wszelkiego przemys u, daje si czu powszechna trudno w
nalezieniu korzystnych zatrudnie ? A poznawszy przyczyn tey d ugiey i
upartey choroby jakie s lekarstwa na jey uleczenie? Oto s pytania, od
których zale spokoyno i szcz cie narodów. Nie mog em wi c os dzi za
rzecz niegodn
uwagi WPana i ca ey o wieconey publiczno ci,
przedsi wzi pilnieysze rozwa enie rzeczy, które potrzebuj wyja nienia.
Wszyscy, od Adama Smitha zacz wszy, obeznani z Ekonomij
Polityczn , zgadzaj si na to, e nie kupujemy rzeczywi cie przedmiotów
naszey konsumpcyi za pieni dze, (po rednika u atwiaj cego cyrkulacy ),
któremi p aciemy. Potrzeba by o pierwiey naby pieni dzy, sprzedaj c
asne nasze p ody. Dla przedsi biercy kopalni, srebro jest p odem, za który
on nabywa rzeczy potrzebnych; w r ku za dalszych nabywców to srebro
jest tylko cen p odów utworzonych przez nich za po rednictwem ich gruntu,
kapita ów, lub przemys u.Zbywaj c je, zamieniaj naprzód swoje p ody na
srebro, a srebro znowu na rzeczy konsumpcyyne. Azatem rzeczywi cie
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wszelkie nabycie odbywaj za pomoc swych p odów; jest wi c rzecz dla
nich niepodobn , kupi jak kolwiek rzecz za warto wi ksz od utworzoney
za pomoc swego przemys u, kapita u, lub gruntu.
Z tego, com powiedzia , zrobi em wniosek, który si mi zdawa bardzo
oczywistym, a którego nast pstwa zdawa y si WPana zatrwa .
Powiedzia em: poniewa ka dy z nas kupuje p ody drugich za swoje w asne
ody, albo, poniewa warto , któr mo emy kupi , jest równa warto ci,
któr mo emy utworzy ; a zatem ludzie, tym wi cey nabywa b
, im
wi cey p odów utworz . Zt d ten drugi wniosek, którego, WPan nie chcesz
przypu ci : e, je eli niektóre towary nie zbywaj si , to dla tego, e si inne
nie tworz ; i e samo tworzenie p odów daje odbyt p odom.
Wiem ja o tem, e ta propozycya ma weyrzenie paradoxu, które mówi
samo przeciw sobie; wiem, i pr dzey mog si utrzyma przes dy pospolite:
e dla tego jest du o p odów, i wszyscy si ich tworzeniem zaymuj ; e,
zamiast powi kszenia produkcyi, nale oby raczey powi kszy konsumpcy
niep odn ; spo
swoje dawne kapita y, miasto uzbierania nowych. Nauka
ta, dosy jest pozorna, mo e byd nawet wsparta rozumowaniem; mo e
umaczy fakta na swoje stron . Lecz kiedy Kopernik i Galileusz pierwszy
raz nauczyli, e s once; chocia je widzimy ka dego ranku powstaj ce u
wschodu, wznosz ce si wspaniale nad naszemi g owami w po udnie, i
posuwaj ce si pod wieczór ku zachodowi, nie rusza si jednak ze swego
mieysca;mieli tako przeciwko sobie przes d powszechny, opinij staro ytnoci, i wiadectwo zmys ów; czyli dla tego powinni byli wyrzec si swych
dowodów, wyci gni tych ze zdrowey fizyki? Obra bym WPana, gdybym
tpi o jego odpowiedzi.
Nadto, kiedy powiadam, e p ody daj odbyt p odom: e rodki
przemy lno ci jakiekolwiek b
, porzucone samym sobie, szukaj
zawsze przedmiotów, naypotrzebnieyszych narodom, i e te przedmioty
potrzebne tworz now ludno
i nowe rodki utrzymania si dla tey
ludno ci; wszystkie pozory nie s przeciwko mnie. Odnie my si na 200 lat
w przesz
i przypu my, e kupiec na mieysce, gdzie dzi wznosz
si miasta Nowy-York i Filadelfiia, sprowadzi bogaty adunek towarów:
móg eby je wyprzeda ? Przypu my, e, nie staj c si ofiar dzikich
mieszka ców, za
osad rolnicz lub r kodzielnicz ; przeda eby tam
cho jeden ze swych p odów? Nie, bezw tpienia. Musia by sam je spo .
Dla czegó dzi postrzegamy rzeczy przeciwne? Dla czego, je eli dowo ;
je eli tworz jakie towary w Filadelfii i w Nowym-Yorku; jeste my pewni, e
je sprzedamy? Oto d la tego, e rolnicy, kupcy, w Nowym-Yorku i Filadelfii
i prowincyach okolnych, tworz i sprowadzaj p ody, za które otrzymuj
wzajemnie p ody inne, sobie ofiarowane. To, co mo e byd prawd w kraju
nowym, powiedz , bynaymniey nie mo e byd zastosowanem do kraju
staro ytnego. W Ameryce by o dosy mieysca dla nowych tworzycieli i
nowych spo ywaczów; lecz w kraju, gdzie jest wi cey tworz cych, ni
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skutecznie potrzebuj cych, sami tylko spo ywacze s potrzebni .Na co ja
odpowiadam: e jedynymi i prawdziwymi spoczywaczami s ci, którzy sami
tworz : albowiem oni tylko mog kupowa p ody drugich; spo ywacze za
niep odni nic kupi nie mog , chyba za pomoc warto ci utworzonych przez
producentów.
Rzecz jest pewn , e za czasów Królowey El biety, kiedy Anglia nie
mia a po owy dzisieyszey ludno ci, znaydywano ju , i mia a wi cey r k,
ni roboty; dosy jest na dowód przytoczy prawo, ustanowione na korzy
ubogich, którego skutki zada y jedn z naywi kszych ran Anglii. G ównym tego prawa przedmiotem jest dostarczenie robot dla nieszcz liwych, którzy nie
znayduj zatrudnienia. Nie znaydowali wi c zatrudnienia w kraju, który
po niey móg go dostarczy dla podwojoney, a nawet potrojoney liczby
robotników? Sk d to pochodzi, e chocia sk din d smutne jest po enie Wielkiey Brytanii, przedaj w niey teraz daleko wi cey rzeczy rozmaitych, ani eli
za czasów El biety? Od czego wiec to zale
b dzie, je eli nie od wi kszey
produkcyi? Jeden tworzy rzecz, któr zamienia na inn utworzon przez
siada. Maj c wi cey rodków utrzymania si , ludno wzrasta, a z ni i sposoby do lepszego jey opatrzenia. Mi dzy krajem bowiem, a pustyni , ca a
ró nica zale y na sposobno ci tworzenia p odów; a kray tym wi cey
post puje w bogactwa, ludno i wszelkie opatrzenie, im wi cey wydaje
odów.
Ta uwaga, bij ca w oczy, nie jest zapewna przez WPana zaprzeczon ;
lecz naganiasz wnioski, które z niey wyprowadzam. Powiedzia em, e, je eli
daje si postrzega zbyteczno wielu gatunków towarów, to dla tego, i nie
ma dostateczney ilo ci utworzoney drugich towarów, któreby na pierwsze
zamienione byd mog y; e gdyby ich tworzyciele mogli wydad wi cey, lub
innego gatunku, pierwsze znalaz yby odbyt, którego nie maj ; s owem: e
dlatego wiele jest produktów w jednym rodzaju, i nie ma dostateczney
ilo ci w drugim; WPan za utrzymujesz, i mo e byd zbyteczna obfito we
wszystkich rodzajach razem; i przytaczasz fakta na swoj stron . Ju P. Sis~
mondi powsta na moje nauk : mi o mi jest przytoczy tu jego
naymocnieysze zarzuty, a ebym nie pozbawia WPana adney korzy ci, i aby
moje odpowiedzi s
y dla obu razem.
,,Europa, powiada ten niepospolity pisarz, przysz a ju do tego
stopnia, i ma we wszystkich cz ciach przemys i fabryki wy sze nad
swoje potrzeby. Dodaje, i zbyteczna obfito , która zt d wynika, zdaje si
nawet przedziera do reszty wiata. Przebie my stosunki handlowe,
dzienniki, opowiadania podró uj cych; wsz dzie znaydziemy dowody
zbyteczney obfito ci produkcyi, przewy szaj cey konsumpcy ; zaprowadzonych fabryk nie w miar potrzeb, lecz kapita ów obróconych na nie;
czynno ci towarów p yn cych z ca ym ogromem i szukaj cych nowego
mieysca odbytu, nara onych na straty okropne w ka dym handlu, z którego oczekiwano zarobku. Widzieli my towary wszelkiego rodzaju, a
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szczególniey angielskie; wielk pot
r kodzielnicz ; obfituj ce, na
wszystkich rynkach w oskich, w stosunku tak przewy szaj cym potrzebowanie, i kupcy, chc c otrzyma , cho cz
swych nak adów, przymuszeni
byli, miasto zysku, ust pi czwart lub trzeci cz
warto ci. Potok handlu,
wstrzymany we W oszech, rzuci si na Niemcy, Rossy i Brezylij ; i
wkrótce napotka te same zawady.”
„Ostatnie dzienniki donosz nam o podobnych stratach w NowymSwiecie. W miesi cu sierpniu 1818 roku uskar ano si na przyl dku DobreyNadziei, e wszystkie magazyny zawalone by y towarami europeyskiemi,
które sprzedawano za ta sz , ni w Europie cen , i tak nie by o na nie
odbytu. W miesi cu czerwcu w Kalkucie skargi handlowe by y
podobne . Widziano naprzód fenomen rzadki: Anglija posy a do Indyi
materye bawe niane, i wyrabia a je za ta sze pieni dze, ani eli na pó nadzy mieszka cy Indostanu, przyprowadzaj c swoich wyrobników do stanu
daleko biednieyszego! Lecz ten dziwaczny, nadany handlowi kierunek, nie
móg trwa d ugo: dzi produkta angielskie s ta sze w Indyach, ni w
Anglii samey. W miesi cu maju musiano nazad wywozi z NoweyHollandyi towary europeyskie, które si tam znaydywa y w zbyteczney
obfito ci. Buenos-Ayres, Nowa-Grenada, Chili zawalone s towarami.”
„Podró P. Fearon do Stanow-Zjednoczonych, zako czona wiosn
1818 roku, stawi to widowisko, sposobem bardziey uderzaj cym. W ca ym
tym kwitn cym kraju, nie ma miasta, miasteczka, gdzieby ilo towarów,
wystawionych na sprzeda , nie przewy sza a ilo ci nabywców skutecznie
potrzebuj cych , chocia kupcy staraj si ich podey
d ugim kredytem , i
innemi u atwieniami op aty, któr przyymuj na terminach artyku ami
wszelkiego rodzaju.”
,, adne faktum nie powtarza si nam w tak wielu mieyscach i pod
tyl kszta tami, jak nieproporcyonalno
rodków konsumpcyi czyli spo ycia,
do rodków produkcyi; jak niemo no , w którey zostaj producenci,
zaprzestania przemys u jakiego, dla tego, e upada; jak ta pewno , e ich
cz onkowie nie pierwiey w tem s o wieceni, a przez bankructwo. Czem to
si dzieje, e filozofowie nie chc wiedzie o tem, co bije w oczy
pospólstwa?”
,,B d, w który wpadli, gruntuje si na tey fa szywcy zasadzie, e
prodakcya jest to samo, co dochód. P.Riccardo za P. Sayem powtarza to i
potwierdza:” „Pan Say dowiód sposobom zaspakajaj cym (powiada on), e
nie ma kapita u, nawet naywi kszego, któryby nie móg byd obrócony;
albowiem potrzebowanie p odów ograniczone jest sam produkcy . Nic nikt
nie tworzy, tylko w zamiarze spo ycia lub sprzedania rzeczy utworzoney;
nie sprzedajemy za , tylko w celu kupienia znowu innego p odu do u ycia
bezpo redniego, albo dla przy enia si do produkcyi nast pney. Producent
staje si
konsumentem swoich w asnych p odów, lub nabywc
i
konsumentem p odów inney osoby." Na tey zasadzie mówi daley P.
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Sismondi, jest rzecz niepodobn , poj
lub wyt umaczy faktum, ju
dok adnie od wszystkich w historyi handlu wykazane, to jest: zbyteczn
obfito towarów.
Naprzód zwróc uwag osób, dla których fakta usznie zasmucaj ce,
Panu Sismondi zdawa si mog przekonywaj cemi; e One istotnie trafiaj
do przekonania, lecz mówi przeciwko niemu. Wiele jest towarów
angielskich, wystawionych na sprzeda we W oszech: i innych mieyscach,
albowiem nie ma dosy
towarów w oskich, którychby Anglija
potrzebowa a. Ka dy kray kupuje tyle, ile mo e zap aci ; gdyby niep aci ,
pr dko zaprzestanoby mu przedawa . Czem e Wi c w osi p ac
anglikom? oliw , jedwabiem, rozynkami; prócz tych artyku ów i
niewielu innych, je eliby
dali nabyd wi cey produktów angielskich,
czem eby wi c zap acili? pieni dzmi. Lecz potrzeba pierwiey nabyd
pieni dzy, któremiby zap acili p ody angielskie. A zt d oczywista, e do nabycia p odów, narod musi tak, jak osoba prywatna, ucieka si do swych
asnych p odów.
Powiadaj , e anglicy sprzedaj na strat w mieyscach, które zawalili
swemi towarami. Wierz temu. Pomna aj c ilo towarów wystawionych na
przeda , przez co trac na cenie, i e wymagaj za nie tyle, ile mog ,
pieni dzy, przez co pieni dze staj si rzadszemi, azatem i dro szemi. Maj c
wi ksz cen , daj si w ka dey zamianie w mnieyszey ilo ci, i dla tego to w nie
przedawa musz na strat . Lecz przepu my na moment, e w osi maj wi cey
kapita ów, e umiej lepiey korzysta z ziemi i swych zdolno ci przemys owych;
czyli s owem wydaj wi cey p odów; przypu my tako , e prawa angielskie, nie
c stanowione pod ug niedorzeczno ci bilansu czyli równowagi handlowey,
przyymowa y pod warunkami umiarkowanemi wszystko, co tylko w osi zdolni
im byli dostarczy w zap acie za p ody angielskie; móg eby WPan natenczas
tpi , i by towary angielskie, któremi dzi s zawalone porty w oskie, i inne, nie
znalaz y atwego odbytu?
Brezylia, kray obszerny i hoynie od natury uposa ony, mog aby
wypotrzebowa sto razy wi cey towarów angielskich od tych, któremi jest
zawalona bez odbytu, lecz potrzeba, a eby Brezylia wyda a tyle p odów, ile ich
wydad mo e, jak e tego biedna Brezylia doka e? Wszelkie usi owania obywateli
sparali owane s przez administracy . Je eli z jakieykolwiek ga zi przemys u
poka e si zarobek, natychmiast w adza przyw aszcza j sobie i umarza. Je eli
ktokolwiek znaydzie kamie drogi, zaraz mu go odbior . liczne zach cenie do
szukania drogich kamieni i do obracania ich na zakupienia towarów europeyskich!
Ze swey strony, rz d angielski odstr cza i odpycha, za po rednictwem
swych komor i op at celnych, p ody, które anglicy mogliby odnie w zamianie
zagraniczney, nawet ywno , którey fabryki ich tak potrzebuj ; gdy
dzier awcy angielscy, musz przedawa swoje zbo e za cen wi ksz , ni 80
szylingów za kwarter, a to dla zaspokojenia wygórowanych op at. Wszystkie te
narody uskar aj si na stan cierpienia, do którego przyszli przez w asn win .
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Zdaje mi si ,
widz chorych gniewaj cych si na swoj chorob , a
niechc cych si wstrzyma od zbytków, pierwszey przyczyny chorób.
Zgodzisz si WPan, zapewna, ze mn (przynaymniey tak wnosz ) na z e,
które sobie wzajemnie narody wyrz dzaj przez zawi , interes, chciwo
obrzyd lub niewiadomo tych, którzy uchodz za ich t umaczów; ale WPan
utrzymujesz, e przypu ciwszy nawet swobodnieysze ustanowienia, towary
utworzone mog przewy sza potrzeb spo ywaczów. Dobrze wi c, zgadzam si
na obron tey materyi. Od my na stron woyn , któr narody prowadz swemi
komorami celnemi, i uwa aymy ka dy naród w jego w asnych z sob samym
stosunkach: zobaczymy czy jeste my w stanie spo
to co mo emy
utworzy ? „PP.
y i Mill-Riccardo, powiadasz WPan, celnieysi pisarze
nowey nauki zysków, zdaje mi si , i wpadli w b dy g ówne w tym
przedmiocie. Naprzód uwa ali towary jako znaki algebraiczne nie za jako
przedmioty konsumpcyyne, które powinny si stosowa do liczby
spo ywaczów i natury ich potrzeb.” 64
Niewiem zupe nie, przynaymniey co si mnie tycze, na czem WPan
opierasz to obwinienie. Wyrazi em t my l pod ró nemi kszta tami: e
warto rzeczy (jedyny przymiot, który stanowi bogactwo) wspiera si na
jey u yteczno ci i sposobno ci do zaspokojenia naszych potrzeb.
Potrzebowanie rzeczy, powiedzia em,65 zale y, od przymiotów fizycznych i
moralnych cz owieka, od klimatu, mieszkania, od obyczajów i prawodawstwa spo eczno ci, którey jest uczestnikiem. Ma cz owiek potrzeby
cia a, potrzeby umys u, i duszy; potrzeby swoje w asne, potrzeby familii,
ma inne jeszcze potrzeby, jako cz onek spo eczno ci. Skóra nied wiedzia i
renifera s rzeczami pierwszey potrzeby dla Lapo czyka, Lazaron jednak e
neapolita ski nie zna nawet nazwiska tych rzeczy, ale le nawzajem mo e
si bez tego wszystkiego obey , byleby mu nie zabrak o makaronu.
Podobnie wydzia y s dowe w Europie, uwa aj si za naymocnieysze
ogniwa zwi zku towarzyskiego a rodowici miesza cy Ameryki, Tatarowie
i Arabowie yj bez s dów.
„Jedne z tych potrzeb zaspakajamy u yciem pewnych rzeczy, których
nam przyrodzenie dostarcza darmo, jak powietrza, wody i wiat a
onecznego. Takie rzeczy mo emy nazwa bogactwami przyrodzonemi:
poniewa dziej si ca kowicie nak adem samego przyrodzenia. e za
przyrodzenie daje te rzeczy dla wszystkich, nikt wi c nie jest obowi zanym
nabywa je kosztem jakiegokolwiek wydatku. Takie zatem rzeczy nie maj
warto ci zamienney.”
„Inne potrzeby mog byd zaspokojonemi, jedynie u yciem pewnych
rzeczy, takich tylko, które nie inaczey naby y u yteczno ci, jak za
po rednictwem pewnego przekszta cenia i pewney odmiany w sposobie
swojego bytu, co si sta nie mog o bez uprz tnienia w tey mierze
64
65

Principes d'Econ. polit. de Malthus pag. 354. Edy. ang.
Wyk ad Ekon. Pol. t umaczenie Damazego Dziero
skiego stron. 5. Tom II.
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jakieykolwiek trudno ci. Takiemi s dostatki, otrzymane za po rednictwem
rolnictwa, handlu i kunsztów. Przyczyna tego jest widoczna: s one bowiem, w
samym czynie swojey produktcyi, wypadkiem zamiany, w którey producent
wyda swoje us ugi produkcyyne czyli p odne, dla otrzymania nawzajem
takowego produktu. Odt d, chc c pozyska od niego takowe us ugi, potrzeba
koniecznie u
zamiany, daj c mu inny produkt któryby tyle u niego
znaczy , ile znaczy produkt, w posiadaniu jego b cy. Takie rzeczy nazywamy bogactwami spo ecznemi, gdy adna zamian nie mo e si zj ci ,
bez pewnego stosunku towarzyskiego, i ze tylko w stanie spo eczno ci, w
stanie towarzyskim, mo e byd obwarowano prawo wy cznego posiadania
tych rzeczy, które my przez produkcy lub zamian otrzymali, Dodaj :
,,Uwa aymy tak e, e bogactwa spo eczne czyli towarzyskie, o tyle, ile s
bogactwem, same tylko jedynie mog si sta przedmiotem badania
naukowego, 1ód: Bo s jedynemi, które mog byd ocenione, a przynaymniey s jedyne, którychby ocenienie niepodlega o arbitralno ci. 2re: Bo
one jedynie tworz si , rozdzielaj , i niszcz pod ug prawide , daj cych si
oznaczy .”
Jest e to uwa
p ody, jako znaki algebraiczne? Jest e to robi
odjemno
ilo ci spo ywaczów i natury ich potrzeb? Czyli ta nauka
nieokazuje raczey, e same tylko potrzeby zmuszaj nas do robienia ofiar, za
po rednictwem których otrzymujemy p ody?
Te ofiary s cen , któr p acimy za p ody, a które WPan, pod ug P.
Smith, nazywasz prac ; wyra enie niedostateczne, gdy nie obeymuje w
sobie czynszu gruntowego i zysku od kapita u. Ja to nazywani us ugami
odnemi (services productifs). Maj one wsz dzie cen bieg . A kiedy ta
cena przewy sza warto
rzeczy utworzoney, wynika st d zamiana
bezkorzystna, w którey wi cey skonsumowano warto ci, ni utworzono.
Je eli p ód utworzony wart jest nak adów czyli us ug p odnych, natenczas nak ady op acaj si p odem, którego warto dziel c si mi dzy
tworzycieli czyli producentów, stanowi ich dochód. Widocznie
przekonywasz si WPan, e te dochody, wtenczas maj mieysce, kiedy
rzecz utworzona ma warto
zamienn , a nie mo e mie tey warto ci
zamienney bez potrzeb, których do wiadcza w stanie rzeczywistym
spo eczno ci. Nie odsuwam wi c potrzeb i nie nadaj im szacunku
dowolnego, uwa am je tak, jak s w istocie, tak, jak je uwa aj sami
spo ywacze. Móg bym na dowod przytoczy ca moj xi
III która
wyk ada ró ne rodzaje spo ycia czyli konsumpcyi, jey pobudki i ostateczne
wypadki; lecz nie chc nadu ywa WPana uwagi i zaymowa mu czasu:
id my daley.
Powiadasz WPan; ,,Wcale nie jest rzecz prawdziw , e towary
zamieniaj si zawsze na towary. Naywi ksza cz
towarów zamieniona jest
na prac p odn lub niep odn : st d widoczna, e ca a ta massa towarów,
porównana z prac , na któr ma byd zamieniona, mo e spa
z warto ci,
10

przez swoje zbyteczn obfito , tak, jak ka dy towar w szczególno ci
mo e przez swoj zbyteczno
spa
z ceny w stosunku pracy lub
66
pieni dzy.”
Prosz
mi, naprzód, pozwoli
powiedzie
sobie, i
ja nie
utrzymywa em, e towary zamieniaj si zawsze na towary: lecz e p ody
nabywaj si za p ody.
Powtóre, e nawet ci, którzyby przypu cili wyra enie towarów,
mogliby odpowiedzie , e kiedy dajemy towary na zap acenie pracy,
zamieniamy rzeczywi cie towary te na inne towary, to jest: na te, które
odnosimy z zakupioney pracy. Lecz ta odpowied nie jest dostateczn dla
tych, którzy w obszernieyszym i zupe nieyszym widoku obeymuj fenomen
tworzenia si naszych bogactw. Prosz pozwoli przedstawi oczom swoim
ten fenomen w obrazie uderzaj cym. Publiczno , która nas s dzi,
spodziewam si ,
znaydzie w nim wielkie u atwienie do ocenienia
warto ci WPana zarzutów i moich odpowiedzi.
A eby widzie , przemys , kapita i ziemi w ich tworz cey operacyi,
nadaj im posta osób; postrzegam, e ka da z tych osób przedaje swoje
us ugi (które nazywam us ugami p odnemi) przedsi biercy, który mo e
byd
kupcem,
r kodzielnikiem
lub
dzier awc
gruntowym,
Przedsi biorca, zakupiwszy us ugi ziemi, op acaj c dzier aw
cicielowi; us ugi kapita u, op acaj c procent kapitali cie: us ugi
przemys owe od wyrobników, komisantów i agentów, oddaj c im ich
nagrod , spo ywa te wszystkie us ugi p odne i niszczy je; z którey to konsumpcyi powstaje p ód maj cy warto .
Warto produktu, byleby tylko wyrównywa a kosztom produkcyi, to
jest nak adom na wszystkie us ugi p odne, jest dostateczn do op acenia
zysków wszystkich tych osób, które si bezpo rednie do jego utworzenia
przy
y. Zysk przedsi biercy, którego kosztem odby a si ta operacya; po
odtr ceniu zysku od kapita u, który móg na to obróci , wyobra a nagrod
jego czasu i talentu, to jest: w asne jego us ugi p odne. Je eli zdolno jego
by a wielka i wyrachowanie pewne, zysk jego b dzie znaczny. Je eli, zamiast
talentu, okaza nieumiej tno swego w asnego interessu, móg nic nie zyska , a nawet straci . Przedsi biorc wi c tylko dotykaj wszelkie
niepomy lne trafy losu, ale razem on jeden tylko z pomy lnych korzysta.
Wszystkie p ody, które codziennie uderzaj nasze oczy, wszystkie,
które nasza wyobra nia obj mo e; powsta y przez operacye przytoczonym
tu podobne, rozlicznemi tylko niesko czenie skombinowanemi sposobami.
To, co przedsi biercy robi dla utworzenia jednego produktu, drudzy to samo
robi dla utworzenia innych produktów. Te zatem rozmaite produkta,
zamieniaj c si mi dzy sob , daj odbyt jedne drugim. Potrzebowanie
wi ksze lub mniejsze jednego z tych produktów, porównane do innych,
66
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wskazuje cen mnieysz lub wi ksz któr za dad potrzeba, to jest; ilo
wi ksz lub mnieysz innego produktu. Pieni dze s tu tylko po rednikiem
przemijaj cym, które po dope nioney zamianie, szukaj dla siebie w innych
zamianach zatrudnienia.
Za czynsz gruntowy, procenta, nagrod za prac , sk adaj ce zyski
odniesione z produkcyi, tworzyciele czyli producenci kupuj przedmioty
swojey konsumpcyi. Tworzyciele s razem spo ywaczami; a natura ich
potrzeb, wp ywaj c w rozmaitym stopniu na potrzebowanie ró nych
odów, zawsze przy wolno ci, sprzyja tworzeniu si
p odów
naykoniecznieyszych, które b c naywi cey potrzebowane, naywi ksze
przynosz swoim przedsi biercom korzy ci.
Powiedzia em, e dla lepszego poznania dzia
przemys u, kapita owi
ziemi w operacyi tworzenia p odów, nada em im kszta t osób, i dawa em
baczno na us ugi, kfóre przynosz . Lecz to nie jest adnem urojeniem
dowolnem, s
to fakta. Przemys wyobra ony jest przez ludzi
przemys owych wszelkiego rodzaju; kapita y przez kapitalistów, a ziemia
przez
cicieli.
to trzy klassy ludzi, które sprzedaj dzia ania p odu
swego kapita u i domagaj si za nie nagrody. Mo na gani moje wyra enia,
ale potrzeba na ich mieysce podyktowa lepsze, niemo na bowiem temu
zaprzeczy , e rzeczy tak si dziej , jak je opisa em. Odmalowa em fakta.
Mo na gani sposób malarza; lecz nigdy niepotrzeba sobie pochlebia , e
potrafimy wzruszy fakta: one maj swóy byt, i same obroni si zdo aj .
Powró my znowu do WPana oskar enia. Powiadasz WPan, e wiele
towarów zakupuje si przez prac : ja za daley jeszcze post puje i powiadam,
e wszystkie tym sposobem powinny byd kupowane, rozci gaj c wyra enie
pracy do us ug, które przynosz kapita y i ziemia67. Powiedzia em, e towary
nie mog byd kupowane, tylko tym sposobem, e za pomoc tych us ug
nadaje si u yteczno i warto rzeczom; i e dwa tylko pozostaj nam
sposoby: albo byd samym spo ywaczami u yteczno ci, azatem warto ci
któr my utworzyli; albo obróci j na zakupienie u yteczno ci i warto ci,
utworzoney przez inne osoby; e w obu przypadkach kupujemy towary za
pomoc us ug p odnych, i e tym wi cey mo emy kupowa im wi cey
wydajemy us ug p odnych.
Utrzymujesz WPan, e nie ma, odów niemalerya nych 68: ja za
utrzymuj , e pocz tkowie nie ma innych. Pole, samo przez si , dostarcza w
swey produkcyi same tylko us ugi które s p odem niemateryalnem,
podobne do tygla, do którego wrzuciwszy bry
surowego kruszcu,
otrzymujemy razem czysty metal i fuzy. Jest e w tych produktach cho
cz stka tygla ? Bynaymniey; tygiel s y do nowey operacyi p odney.Czyli
si znayduje cho cz stka pola w zebranem z niego zbo u? odpowiadam: e
67
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nie; albowiem gdyby ziemia podpada a spo yciu, po kilkunastu leciech,
by aby zupe nie spo yt ; ziemia za oddaje tylko to, co przyj a, a to zwraca
przez dobr upraw , któr nazywam us ug p odn gruntu. Mo na mi nagani wyraz, nie l kam si nawet przeciwnego utrzymywania, co do rzeczy
albowiem rzecz jest i b dzie; i gdziekolwiek tylko Ekonomij Polityczn
zatrudnia si b , tego faktu zaprzeczy nie mog , jakiekolwiek podoba si
dad mu nazwanie.
Us uga, któr przynosi kapita , w jakiemkolwiek przedsi wzi ciu
kupieckiem, rolniczem lub r kodzielniczem, jest tak e produktem
niemateryalnem. Ten, co spo ywa niep odnie swóy kapita , sam go
niszczy; ten co konsumuje p odnie, spo ywa nie tylko swóy kapita
materyalny ale i us ugi kapita u, które s produktem niemateryalnym. Kiedy
farbierz w y za tysi c franków indygo do swego kot a, spo ywa za tysi c fr.
indygo odu materyalnego, i nadto spo ywa czas tego kapita u, jego procent.
Farbowanie zwraca mu warto
kapita u materialnego, i warto us ugi
niemateryalney tego kapita u.
Us uga wyrobnika jest tak e produktem niemaleryalnem. Wyrobnik
wychodzi z r kodzielni wieczorem e swemi dziesi ci palców, z któremi by
wszed rano, nic materyalnego niezostawi w swoim warsztacie. Przyczyni
si do operacyi p odney przez swoje us ug niemateryaln . Us uga ta jest
odem dziennym, rocznym kapita u, który nazywam zdolno ciami
przemys owemi; i które sk adaj jego bogactwo; n dzne bogactwo!
szczególniey w Anglii, i wiem tego przyczyn .
Wszystko to sk ada produkta niemateryalne, a które
chocia by my jakkolwiek b
nazwali, nie przestan jednak byd
niemateryalnemi; które si zamieniaj mi dzy sob i na produkta materyalne;
które we wszystkich zamianach szuka b
ceny bieg cey i pewney (tak jak
wszystkie ceny bieg ce na ca ym wiecie) w proporcyi, mi dzy
wystawieniem na rynek p odów a potrzebowaniem.
Wszystkie te us ugi przemys u, kapita u i ziemi, które s produktami
niezale cemi od materyi sk adaj wszystkie nasze dochody. Jak e? to wi c
wszystkie nasze dochody s niemateryalne?—Tak jest: wszystkie: inaczey
massa materyi, sk adaj ca kul ziemsk , powi ksza aby si corocznie, i
mieliby my corocznie nowe dochody materyalne. My nie stwarzamy i nie
niszczymy naymnieyszego atomu: przestajemy tylko na odmianie w rzeczach
kombinacyi: i to, co im nadajemy, jest niemateryalnemi jest warto ci ; i tato
warto niemateryalna, któr konsumujemy codziennie, corocznie s y do
utrzymania naszego ycia: albowiem konsumpcya jest odmian kszta tu
materyi; czyli inaczey: zepsucie kszta tu, równie, jak produkcya, jest
nadaniem kszta tu materyi.
Je eli we wszystkich tych proporcyach upatrywa WPan b dziesz,
mniemanie niepodobne do wiary, day baczno
na rzeczy, które one
wyra aj , a pewna, e mu si wydadz bardzo prostemi, i z rozs dkiem
13

zgodnemi. Bez tego rozbioru, prosz mi wyt umaczy wszystkie fakta:
wyt umaczy np. jak jeden i ten e sam kapita , spo yty jest podwóynie
odnie przez przedsi bierc a niep odnie przez jego wyrobnika. Za porednictwem poprzedzaj cego rozbioru postrzegamy, e wyrobnik przynosi
swoje prac owoc swey zdolno ci, i przedaje j przedsi biercy; odnosi za ni
nagrod , która jest jego dochodem i spo ywa j niep odnie. Przeciwnie
przedsi biorca, który zakupi prac wyrobnika za cz
swego kapita u,
spo ywa j p odnie, tak, jak farbierz spo ywa p odnie indygo w swoim kotle.
Warto ci to b c zniszczone sposobem p odnym, okazuj si w produktach,
wychodz cych z r k przedsi biercy. Nie jest to kapita przedsi biercy, który
sk ada dochód wyrobnika, jak utrzymuje P. Sismondi: kapita ten
konsumuje si w warstatach, a nie w gospodarstwie wyrobnika. Warto ,
spo yta przez wyrobnika, pochodzi z innego ród a: jest produktem jego
zdolno ci przemys owych. Przedsi bierca po wi ca na zakupienie tey pracy
cz
kapita u, kupiwszy j spo ywa, a wyrobnik konsumuje ze swey
strony warto , otrzyman w zamian za sw prac . Wsz dzie gdzie jest
zamiana, musz byd dwie warto ci utworzone i zamienione jedna na drug ; a
wsz dzie, gdzie s dwie warto ci, mog byd utworzone, a nawet istotnie s
dwie konsumpcyje.69
To samo dzieje si z us ug p odn , którA przynosi kapita .
Kapitalista, który wypo ycza, przedaje us ug , prace swego kapita u; cena
dzienna lub roczna, któr przedsiebierca op aca, nazywa si procentem. Dwie
rzeczy s do zamiany: z jedney strony us uga kapita u, a z drugiey procent.
Przedsi bierca wtenczas ,kiedy konsumuje p odnie kapita , konsumuje razem
odnie i us ug kapita u; przeciwnie wypo yczaj cy, który przeda us ug
kapita u, konsumuje niep odnie procent, który jest warto ci materyaln ,
dan w zamian za us ugi niemateryalne kapita u. Trzeba si temu dziwi , e
jest podwóyna konsumpcya: przedsi biercy, tworz cego produkta, i kapitalisty,
zaspakajaj cego swoje potrzeby, kiedy s dwa przedmioty zamiany, dwie warto ci
pochodz ce z dwóch równych róde , obie zamienne i spo ywalne?
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S
cy daje swe us ugi osobiste, które pan niep odnie konsumuje. Us uga urz dnika publicznego równie te
jest skonsumowana przez publiczno w miar , jak jest utworzona. Dla tegoto rozmaite te us ugi nie
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jest przez szczegó y wy one w dziele mojem Traite d Economie Pol. 4.edition tom 1 pag.124. Nie poymuj ,
jak P. Malthus, po tem wszystkiem móg napisa na str. 35. e „nie mo na sobie wyt umaczy post pu, który
Europa zrobi a od czasów feudalnych, je eli uwa
b dziemy us ugi osobiste zarównie p odne jak praca
kupców i r kodzielników”. Us ugi te podobne s do pracy ogrodnika, który uprawia sa at lub truskawki.
Bogactwo Europy zapewna nie zasadza si na truskawkach: albowiem one tak, jak us ugi osobiste, spo ywane
by y niep odnie, w miar swego doyrzewania, chocia nie tak szybko, jak us ugi osobiste.
Przytaczam tu truskawki, jako mniey trwa e; ale nie dla tego produkt e trwa y atwiejszy jest do
gromadzenia, lecz e jest konsumowany w taki sposób, e wyobra a swoj warto w drugim przedmiocie;
albowiem wszelki produkt , trwa y lub nietrwa y, jest przeznaczony do konsumpcyi, i tylko przez sam
konsumpcy odpowiada jakiemukolwiek przeznaczeniu (czy to dla zaspokojenia jakiey potrzeby, czyli dla
utworzenia nowey warto ci). Kiedy zamierzamy pisa o Ekonomii Polityczney, potrzeba pierwey wybi sobie z
owy, e produkt trwa y atwiey si zgromadza ni produkt przemijaj cy.
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Powiadasz WPan, e ró nica mi dzy prac p odn a niep odn , jest
gielnym kamieniem dzie a Adama Smitha i by oby to obali jego nauk ,
je eliby chciano przypu ci za prace p odne (tak, jak ja zrobi em) te, które nie s
podj te w przedmiotach materyalnych70. Bynaymniey nie jest to w gielnym
kamieniem dzie a Adama Smitha: gdy wzruszywszy ten kamie , budowa b dzie
wprawdzie niedoskona , lecz niemniey trwa ; to za co tey wyborney xi dze
wieczn zapewnia trwa
, jest, na wszystkich jey kartach, zapisana ta prawda:
e warto zamienna rzeczy jest fundamentem wszelkiego bogactwa. Od tegoto
czasu Ekonomia Polityczna sta a si nauk pewn : poniewa cena bieg ca ka dey
rzeczy jest ilo ci oznaczon , którey ceny cz ci sk adaj ce mo na rozbiera ,
naznacza przyczyny, dochodzi stosunków i przewidzie odmiany. Usuwaj c od
okre lenia bogactw t istotn cech , by oby to pogr
nauk w niepewno ci, lub
wstecz cofn .
Daleki jestem od tego, a ebym mia obala s awne badania o bogactwach
narodowych; owszem wspieram je w tem, co maj w sobie gruntownego; lecz
razem mniemam, e Adam Smith nie zna warto ci zamiennych, bardzo
rzeczywistych, nie znaj c tych, które s przywi zane do us ug p odnych,
niezostawuj cych adnego po sobie ladu, gdy si konsumuj w zupe no ci;
zdaje mi si , e nie zna równie us ug, bardzo rzeczywistych, które zostawuj
lady w produktach materyalnych; takiemi s us ugi kapita ów skonsumowane
wy cznie od konsumpcyi samego kapita u; zdaje mi si , e on zabrn w labirynt
ciemno ci dla tego, e nie rozró ni w produkcyi i konsumpcyi us ug
przemys owych przedsi biercy, od us ug kapita u; ró nica jednak tak istotna, e
niemasz towarzystwa handlowego, któreby nie zawiera o warunków,
odnosz cych si do niey.
Szanuj Adama Smitha: on jest moim nauczycielem. Kiedym pierwszy
krok stawi w Ekonomii Polityczney; kiedy chwiej c si mi dzy nauczycielami
bilansu handlowego, a nauczycielami czystego dochodu, co krok si potyka em, on
mi wskaza dobr drog . Wsparty na jego bogactwie narodowem, które odkrywa
nam bogactwo geniuszu, nauczy em si post powa sam jeden. Teraz nie
nale do adney szko y. Pos uszny jestem tylko wyrokom od wiecznego rozumu i niel kam si powiedzie
e Adam Smith nie obj
ca ego
fenomenu produkcyi i konsumpcyi bogactw; lecz tyle uczyni , i
powinni my byd dla niego przej ci wdzi czno ci . Dzi ki jemu,nay
niepewnieysza nauka stanie si wkrótce naydok adnieysz w którey naymniey
zostanie faktów niewyt umaczonych.
Wyobra my sobie tworzycieli (przez to nazwanie oznaczam
kapitalistów, w cicieli gruntowych, oraz posiadaj cych zdolno ci
przemys owe); wyobra my ich post puj cych jednych przed drugiemi ze
swemi us ugami p odnemi, albo
yteczno ci , która st d wynika
(w asno ci niemateryaln ). Ta u yteczno
jest ich produktem. Ten
70
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produkt, albo si znaydzie w przedmiocie materyalnym, który si
przenosi z p odem niemateryalnym, a który sam przez si , jest niczem w
Ekonomii Polityczney: gdy materya, pozbawiona warto ci, jest niczem, albo przedaje si przez jednego, a kupuje si przez drugiego, nie znayduj c
si w adney materyi; jako to: rada lekarza, adwokata, us uga
nierza, urz dnika publicznego. Wszyscy zamieniaj u yteczno , któr
wydaj na u yteczno utworzona, przez drugich, i we wszystkich tych
zamianach, zostawionych wolney konkurrencyi, pod ug tego jak
yteczno ofiarowana przez Paw a, jest wi cey lub mniey potrzebowan ,
ni u yteczno ofiarowana przez Jakóba, przedaje si ona dro ey lub
taniey; to jest: i w zamianie otrzymuje wi cey lub mniey u yteczno ci
utworzoney przez Jakóba. W tem to rozumieniu potrzeba uwa
wp yw
71
ilo ci potrzebowaney i ilo ci ofiarowaney .
Nie jest to, jak WPan widzisz, nauka zastosowana do okoliczno ci :
znaydziesz j WPan w ró nych mieyscach mego wyk adu Ekonomii
Polityczney72; a za pomoc mego skrócenia (Epitomo), zgodno
jey z
drugiemi zasadami nauki i faktami, które jey s
za podstaw , trwale jest
ufundowana. Ju j wyznaj w wielu cz ciach Europy; nie pozostaje, tylko
yczy gor co a eby zjedna a jego przekonanie i zas
a na wzgl dy
Katedry, któr WPan z tak wietno ci zaymujesz.
Po tych obja nieniach, nie b dziesz zapewna WPan mi obwinia o
marne drobno ci: gdy si opieram na prawach, zasadzonych na naturze
rzeczy i na faktach z niey wyp ywaj cych.
Towary, powiadasz WPan, nie tylko zamieniaj si na towary, ale i na
prac . Je eli praca ta jest produktem, który jedni przedaj , a drudzy kupuj ,
mog ja wybornie nazwa towarem: równie i WPan nic na tem nie stracisz,
je eli porównasz inne towary do niey: poniewa tako s produktami. Bior c
je wszystkie pod jedno nazwanie rodzajowe produktów, zgodzisz si mo e
WPan na to: e nie nabywamy p odów, tylko za po rednictwem innych
odów.
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DRUGI LIST.
W tre ci: ze ludzie niemog tworzy , wi cey, ni maj
sposobno ci konsumowania.

Zdaje mi si , em dowiód w moim pierwszym li cie, e produkta nie
mog si nabywa inaczey, jak za pomoc produktów; niewidz wi c
pobudki do odst pienia tey nauki, e produkcya daje odbyt produkcyi.
Prawda, i uwa em za produkta wszelkie us ugi zdolno ci osobistych,
kapita ów i maj tków ziemnych; co mi zmusi o do skre lenia znowu innemi
wyrazami nauki tworzenia si p odów czyli produkcyi, którey Smith
widocznie nie obj i w ca ey zupe no ci nie wy
.
Z tem wszystkiem czytaj c 3ci oddzia VIIgo rozdzia u73 postrzegam, i
si jeszcze znayduje punkt, na który si WPan zgodzi ze mn nie zechcesz.
Pozwolisz mo e na to, e produkta nie nabywaj si ; tylko za pomoc drugich
produktów? lecz nie zaprzestaniesz utrzymywa , e ludzie mog wszelkich
produktów razem utworzy ilo wi ksz , nad ich potrzeby, i e cz
tych
produktów mo e nie znale odbytu; e mo e byd zbyteczna obfito i
przepe nienie razem we wszystkich rodzajach produktów. A eby zarzut
WPana wystawi w ca ey jego mocy, zamieni go na obraz zmys owy, i
powiem: P. Malthus zgodzi si na to ch tnie, e za sto worów zbo a,
spo eczno
nabywa sto sztuk materyi, wtenczas, kiedy do odzienia i
ywno ci potrzebuje takiey ilo ci materyi i zbo a; lecz kiedy ta sama
spo eczno
utworzy dwie cie worów zbo a, i dwie cie sztuk materyi,
chocia by si te dwa towary i zamieni y jeden na drugi, zawsze P. Malthus
utrzymywa b dzie, e cz
tych towarów nieznaydzie kupców- Nayprzód
dowiod WPanu, e jakakolwiek jest ilo utworzona i zni enie ceny st d
wynikaj ce, zawsze jednak ilo
utworzona w jednym rodzaju, jest
dostateczna do postanowienia swych tworzycieli w sposobno ci nabycia
ilo ci utworzoney w drugim rodzaju; a dowiód szy, e mo no nabycia ma
mieysce, oka jakim sposobem zbyteczno produktów rodzi potrzeby ich
konsumowania.
Przedsi bierca trudni cy si
upraw
zbo a czyli dzier awca,
zakupiwszy us ugi p odne gruntu, kapita u i robotników, i do czywszy do
tego swoje w asn prac , skonsumowa wszystkie te warto ci i zamieni je
na wory zbo a; ka dy wór, nie odtr caj c jego w asney pracy, to jest, jego
zarobku, daymy na to, e wartuje 3o franków. Z drugiey strony
przedsi bierca wyrobów p óciennych, we nianych lub bawe nianych
jednem s owem, fabrykant, skonsumowawszy tako us ugi kapita u, us ugi
73
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robotników i swoje w asne, wyrobi sztuki materyi, z których ka da
podobnie wartuje 3o fr. Kupiec materyi wyobra a w mojey my li tworzycieli wszelkich wyrobów r kodzielniczych; a kupiec zbo a wyobra a
wszystkich tworzycieli p odów do ywno ci s
cych, oraz p odów
surowych. Idzie wi c o to; czy te dwa produkta, w jakieykolwiek
powi kszone ilo ci, i przy wszelkiem zni eniu ceny, które st d wyniknie,
mog y byd zakupione w ca ci przez swych tworzycieli, którzy
razem s ich spo ywaczami; i jak potrzeby pomna aj si w stosunku ilo ci
utworzoney.
Naprzód zastanówmy si nad tem, co si dzieje, przypu ciwszy
nayzupe nieysz wolno , pozwalaj
w sposób nieograniczony pomna
wszelkie p ody; po niey zastanawia si b dziemy nad zawadami, które natura rzeczy i niedoskona
spo eczno ci po
y tey nieograniczoney
wolno ci tworzenia p odów; postrze esz WPan, e przypuszczenie
produkcyi nieograniczoney jest przyja nieysze WPana sprawie, (bo trudniey jest znale
odbyt na produkta nieograniczoney, ni na p ody
ograniczoney ilo ci), i e przypuszczenie p odów ograniczoney ilo ci,
sprzyja wi cey mojey sprawie, gdy samo ograniczenie k ad c zawady
niektórym produkcyom, przeszkadza do nabywania tych p odów, które w
nieograniczony sposób pomno by mo na.
Przypu my, e przy zupe ney wolno ci uprawuj cy pszenic
przybywa na rynek z worem pszenicy wartuj cym razem z jego zarobkiem 3o
fran., i fabrykant ze sztuk materyi tey e samey ceny, i zamieniaj te dwa
produkta 74. Je eli którykolwiek z tych dwóch produktów przeda si za cen
wy sz od kosztów produkcyi, przeci gnie na swoj stron i cz
tworzycieli, którzy si zaymowali utworzeniem drugiego produktu, a póki
us ugi p odne nie b
równie, w jedney jak i drugiey produkcyi,
op acone; jest to wypadek na który si powszechnie zgadzaj .
Uwa amy w tem przypuszczeniu, e ci, którzy si trudnili
utworzeniem sztuki materyi, wszyscy razem, maj znowu za co kupi ca
sztuk materyi, lub inny produkt równey warto ci. Je eli np. ta sztuka
wartowa a 3o fr., razem z zyskiem r kodzielnika, oznaczonym woln
konkurrency , summa ta zosta a rozdzielon mi dzy wszystkich tworzycieli
sztuki materyi, ale w cz ciach nierównych, pod ug gatunku i ilo ci us ug
ytych do jey utworzenia. Je eli sztuka trzyma 10 okci, ten co zarobi 6 fr,.
mo e kupi dwa okcie, ten co zarobi 3o soldow (sous) mo e kupi pó
okcia; a zatem rzecz widoczna, e za ca
ich zarobku, kupi mo na ca
sztuk . e gdyby miasto kupienia materyi zechcieli kupi zbo e, s równie
w sposobno ci nabycia ca ci, gdy zbo e wartuje 3o fr. tak jak materya;
równie te kupi mog stosownie do swych potrzeb albo cz
sztuki
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Dzier awca gruntowy, przedaj cy wor pszenicy za 30 fran. i kupuj cy sztuk kartunu za 30 fr. czyli nie
zamienia woru pszenicy matery ; fabrykant kupuj cy wór zbo a za 30 fr. za cen sztuki materyi, nie zamienia
swojey materyi na wór pszenicy?
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materyi, albo cz
woru zbo a. Ten co zarobi w jedney lub w drugiey
produkcyi 6 fr. mo e obróci trzy franki na zakupienie dziesi tey cz ci
materyi, a trzy fr. na zakupienie 10tey cz ci zbo a; zawsze jednak
wychodzi na to, e wszyscy tworzyciele razem, mog nabyd ca
produktów.
Lecz przyst pmy do WPana zarzutów. Je eli produkta, powiadasz
WPan, pomna aj si , albo kiedy si potrzeby zmniejszaj , produkta spadaj ,
do tak nizkiey ceny, i nie mog op aci potrzebney pracy u ytey do ich
utworzenia.75
Nim WPanu odpowiem na jego zarzuty, musz go uprzedzi , e je eli
przez powolno dla niego u ywa b
wyrazu praca, pod ug t umaczenia
w poprzedzaj cym li cie, niedostatecznego, rozumie b
przez to
nazwanie, nie tylko us ugi p odne wyrobnika i naczelnika, ale jeszcze us ugi
odne kapita u i ziemi; us ugi, które maj cen tak, jak praca osobista, i cen
tak rzeczywist , e kapitalista i w ciciel gruntowy utrzyma si z nich
mog .
O czem uprzedziwszy, odpowiadam WPanu, e produkta spadaj c z
ceny, nie odeymuj tworzycielom sposobno ci zakupienia pracy która te
produkta utworzy a, lub inney tey e warto ci pracy. W naszem
przypuszczeniu tworzyciele zbo a przez sposoby udoskonalone otrzymaj
podwóyn ilo zbo a, a tworzyciele materyi, podwóyn ilo materyi, i
zbo e tak jak materya spadn do po owy ceny. Jakim si to sposobem
dzieje? Oto, tworzyciele zbo a, za swoje i te same us ugi otrzymaj dwa
wory zbo a, które razem wartowa b
tyle co jeden; a tworzyciele
materyi, otrzymaj dwie sztuki materyi, które razem kosztowa b
tyle co
jedna kosztowa a. W zamianie wi c nazwaney produkcy , te same us ugi
otrzymuj podwóyn ilo produktów; lecz te obie ilo ci podwóyne daj si
nabywa jedna przez drug jak pierwiey, i z równ atwo ci , tak, i nie
c wi cey na us ugi p odne, narod, w którym si a p odna zosta aby
rozwinion , mia by dwa razy wi cey przedmiotów do konsumpcyi w zbo u, materyi, i wszelkich innych produktach: gdy zgodzili my si wyobra ; przez
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A by mi nieobwiniano o przekr cenie my li szanownego Professora, które owszem stara em si uczyni
ja nieyszemi, winienem przytoczy w przypisku t umaczenie wierne tych mieysc jego dzie a.
„ Gdyby towary by y tylko porównane i zamieniane jedne na drugie, rzecz oczywista, e natenczas,
byleby si pomna y pod ug miary przyzwoitey, mog yby przy wszelkiem pomno eniu si zachowa t sam
warto wzgl dn . Lecz je eli je porównamy, jak powinni my, z liczb i potrzebami spo ywaczy, natenczas
wielkie pomno enie produktów, przy jednakowey liczbie spo ywaczy, i zmnieyszeniu potrzeb przez
oszcz dno , sprawi koniecznie zni enie wielkie warto ci produktów, oszacowanych przez prac ; tak, i ten e
sam produkt kosztuj cy t sam , ilo pracy, co pierwiey, nie b dzie móg zakupi tey e samey ilo ci innych,
produktów str. 555.”
„Powiadaj , e skuteczne potrzebowanie, nie jest niczem innem, jak skutecznem wystawieniem na
przeda czyli ofiarowaniem, które si odbywa przez zamian jednego towaru na drugi. Lecz czyli to jest
dostatecznem do skutecznego potrzebowania? Chocia ka dego, z dwóch towarów, utworzenie, mog o
wartowa t sam ilo pracy i kapita u, i chocia mog byd mi dzy sob równey warto ci, jednak e obadwa
mog byd w zbyteczney obfito ci, tak, i nie mog , kupi wi cey pracy ni same kosztowa y. W tym
przypadku potrzepbowanie by by skutecznem? By by dostatecznem zach ceniem do zaymowania si
dalszem tworzeniem? Bez w tpienia, e nie.”
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zbo e i matery wszelkie inne rzeczy, których rodzay ludzki potrzebowa mo e
do swego utrzymania si . Produkta, w takiey zamianie, nie zgadzaj si co do
swey warto ci z us ugami p odnemi; azatem, jako w ka dey zamianie, jedna z
dwóch rzeczy tym wi cey jest warta, im wi ksz w zamianie otrzymuje ilo
drugiey rzeczy, wypada st d, e us ugi p odne tym wi cey s warte, im wi cey
pomna aj produktów za mnieysz cen .76 I dla tego to w nie zni enie ceny
produktów, powi kszaj c warto kapita ów p odnych narodów i dochodów, które
st d wyp ywaj , powi ksza bogactwo narodowe. Wywód ten znayduj cy si
w obszerno ci w rozdziale 3cim xi gi drugiey, mego wyk adu Ekonomii
Polityczney (4tey edycyi) zdaje mi si , i powinien by zrobi przys ug nauce,
umacz c to, co do tychczas wszyscy czuli, a nikt nie wyt umaczy ; bo chocia
bogactwo jest warto ci zamienn , bogactwo ogólne wzrasta przez zni enie
ceny towarów i wszelkiego rodzaju produktów.77
Nigdy podobna podwojona pot ga p odney pracy nie mia a mieysca od
razu, i we wszystkich produktach razem; lecz to jest rzecz niew tpliw , e
mia a mieysce stopniami w wielu produktach i w proporcyach bardzo ró nych.
aszcz purpurowy u staro ytnych, tey e samey delikatno ci i wielko ci, tey e
samey trwa ci i dobroci farby, kosztowa zapewna wi cey ni dwa razy, co
dzi by móg kosztowa , i nie w tpi o tem, e zbo e zap acone prac , zni o
swoje cen do po owy przynaymniey, od epoki niewiadomey nam wynalezienia
ugu. Wszystkie te produkta kosztuj c mniey pracy, by y w stosunku
konkurrencyi, oddawane za to co kosztowa y i nikt na tem nie traci , a wszyscy
zyskiwali w swoich dochodach.
Lecz powró my do pierwszey cz ci WPana zarzutu: tworzyciele
zbo a i materyi utworz wi cej materyi i zbo a ni sami skonsumowa
mogli. Dowiód szy, e pomimo zni oney ceny produktów przez
po ow , ta sama praca mog a je zakupi w ca ci i opatrzy podwóynym
zapasem do utrzymania si i innych przyjemno ci, mam e teraz dowodzi
usznie ws awionemu autorowi dzie a o ludno ci, e wszystko co si
tworzy, mo e znale spo ywaczów i e pomi dzy przyjemno ciami, jakich
ludziom daje kosztowa obfito p odów b cych ich w asno ci , nie mo na
po
w ostatnim rz dzie przyjemno ci po ycia domowego i pomno enia
potomstwa? Napisawszy trzy xiegi s usznie wielbione, e ludno
wzrasta
zawszei w miar rodków jey opatrzenia, móg
WPan przypu ci wielkie
pomno enie produktów przy jednakowey zawsze liczbie spo ywaczów i
potrzebach zmnieyszonych przez oszcz dno (str. 355)?
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Pod ug wyra enia angielskiego: When they do not command the same quantity of labour as before.
A wywód ten, mówi c miedzy nawiasem, obala zupe nie dowodzenie P.Malthus, e tanio zawsze jest z
uszczerbkiem zysków (str. 570) obala tako wszelkie rozumowania, które on na tey podstawie opiera.
To samo dowodzenie jest strasznem dla ca ey cz ci nauki P.Riccardo gdzie pochlebia sobie, i
dowiód , e nak ady produkcyi nie za proporcya miedzy ofiarowaniem i potrzebuwaniem stanowi ceny produktów. Bierze za jedno nak ady produkcyi i produkta, gdy tym czasem one s z sob w odwrotnym stosunku, e tym
mniey jest pierwszych, im obficiey jest drugich.
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Musia tu autor o ludno ci, albo te autor pocz tków Ekonomii
Polityczney po dzi . Lecz wszystko nam dowodzi, e autor o ludno ci
ma s uszno . Do wiadczenie i rozumowanie dowodzi, e produkt, rzecz
potrzebna albo przyjemna cz owiekowi, wtenczas tylko przez niego jest
odrzucona kiedy niema rodków do jey nabycia. rodki kupowania, w nie
tem, co stanowi potrzebowanie produktu, to co nadaje mu cen . Nie
potrzebowa rzeczy u yteczney, jest to nie byd w stanie jey nabycia. Kiedy
znayduemy si w mo no ci zap acenia? wtenczas kiedy jeste my pozbawieni
tego, co stanowi bogactwo, to jest: przemys u, gruntu i kapita ów.
Ludzie raz opatrzeni rodkami tworzenia, stosuj swoje produkcye do
swoich potrzeb, bo i produkcya sama jest zamian , w którey ofiaruj si
rodki p odne, a potrzebuje si wzajemnie rzecz naykoniecznieyszey
potrzeby. Tworzy rzecz, którey nie zachodzi potrzebowanie, jest to tworzy
rzecz bez warto ci, i to nie nazywa si tworzeniem w prawdziwem
znaczeniu. Skoro rzecz ma cen , tworzyciel zamieni j natychmiast mo e na
rzeczy mu do u ycia potrzebne.
Ta sposobno zamieniania, w ciwa z pomi dzy wszystkich zwierz t
cz owiekowi, zastosowywa produkta do potrzeb, i pozwala mu je, obracaj c na
swóy u ytek, szacowa nie ze wzgl du na gatunek produktu (zamieni go
je eli zechce, i je eli ma warto ), lecz ze wzgl du na jego warto .
Trudno jest, powiesz WPan, tworzy produkta, któreby warte by y
nak adów produkcyi. Wiem o tem, i w moim nast puj cym li cie dowiesz
si , co o tem my . Lecz przypu ciwszy wolno przemys u, tak jake my
zrobili, pozwolisz sobie powiedzie , e nie do wiadczamy trudno ci w tworzeniu produktów, które warte s nak adów produkcyi, jak tylko w razie
wymaga wygórowanych za us ugi p odne przez kupców. Azatem wysoka
cena us ug p odnych okazuje, e to, czego szukamy, ma mieysce; to jest, e s
zatrudnienia, których produkta s dostateczne do zwrócenia nak adów na ich
utworzenie podj tych.
Wyrzucasz WPan tym, którzy s mojego zdania: ,, e nie maj adnego
wzgl du na wp yw powszechny i pot ny, sk onno ci cz owieka do
niedbalstwa i pró niactwa" (str. 358).
Przypuszczasz WPan zdarzenie, w którem ludzie, utworzywszy ile
potrzebuj do zaspokojenia pierwszey potrzeby, wol raczey nic nie robi ,
przek adaj c w swem rozumieniu odpoczynek nad przyjemno dostatków.
Ten domys , prosz sobie pozwoli powiedzie , s y za dowód dla mnie
przeciw WPanu. Có bowiem ja innego powiedzia em je eli nie to, e
przedajemy tym tylko co tworz ? Dla czegó nie przedaj przedmiotów zbytkowych dzier awcy gruntowemu, który nie chce prowadzi ycia wymy lnego? dla tego, e on woli p dzi ycie pró niackie, ani eli si zatrudnia
tworzeniem rzeczy, za któreby móg zakupi przedmioty zbytkowe.
Jakakolwiek mo e byd przyczyna ograniczenia produkcyi: czy to brak kapita ów, czy ludno ci, czy te pilno ci, czy wolno ci, skutek, wed ug
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mnie, zawsze b dzie ten sam; niezbywa si przedmiotów, które si
ofiaruj z jedney strony, dla tego, e si tworzy ma o z drugiey.
Uwa asz WPan pró niactwo, które niechce tworzy , jako
bezpo rednie przeciwne odbytowi, i ja równie jestem WPana mniemania:
Lecz jak, WPan mog
uwa
(w roz. VII. oddzia 9) pró niactwo w
spo- ywaczach niep odnych za przyjazne temu odbytowi? ,,Koniecznie
jest rzecz potrzebn , powiadasz WPan (str. 463), a eby w kraju maj cym
du o rodków tworzenia, by a znaczna liczba spo ywaczów niep odnych.”
Jak e to byd mo e, a eby hultaystwo, które tamuje produkcy , utrudnia o
odbyt w pierwszym razie, a sprzyja o w drugim?
Prawd mówi c, pró niactwo to, jest przeciwne w obudwu razach.
Kogo WPan rozumiesz przez t znaczn liczb spo ywaczów niep odnych,
tak potrzebn pod ug WPana dla tworzycielów? S to w ciciele gruntowi i
kapitali ci? Bezw tpienia oni nie tworz bezpo rednie; lecz ich narz dzie
(ziemia, kapita ) tworzy za nich. Oni konsumuj warto , do utworzenia
którey przy
y si ich ziemia i kapita y. Przyczyniaj si wi c do tey
produkcyi, i nie mog inaczey i wi cey nabyd tego, co kupuj , jak tyle, ile
si sami do tego przyczynili. Je eli si jeszcze do tego przyk adaj przez swoj
prac , i cz do swoich zysków, jako w ciciele i kapitali ci, inne zyski
jako pracownicy, tworz c wi cey, b
mogli wi cey konsumowa ; lecz
nie dla tego, e nie tworz , powi kszony zosta odbyt dla tworzycieli.
Czy rozumiesz WPan urz dników publicznych,
nierzy, ludzi yj cych
z intraty, (rentiers)? Lecz i oni, nie dla tego e nic nie tworz , u atwiaj
odbyt. Daleki jestem od tego, a ebym mia zaprzecza s uszno ci nagrody
przez nich pobieraney; lecz nie mog temu wierzy , a eby op acaj cy
podatek (contribuables) nie wiedzieli co pocz
z pieni dzmi, gdyby im
poborcy podatków nie przyszli na pomoc; gdy albo ich potrzeby by yby
obficiey zaspokojone, albo obróciliby te pieni dze w sposób p odny. W
jednym i w drugim przypadku, pieni dze, by yby wydane, i sprzyja yby
przeda y produktów jakichkolwiek, równych w warto ci tym, które dzi
kupuj ci, których WPan nazywasz spo ywaczami niep odnemi. Zgód si
wi c WPan na to, e to nie spo ywacze niep odni u atwiaj odbyt, ale
produkcya tych, którzy dostarczaj na ich wydatki; i przypu ciwszy nawet
zniknienie spo ywaczów niep odnych (od czego niech Bóg uchowa), ani na
szel g odbyt nieby by zmnieyszony.
Nie wiem tako na jakim fundamencie utrzymujesz WPan (str. 356), e
produkcya nie mo e byd powtórzona, je eli warto towarów zakupuje
troch tylko wi cey pracy od tey, któr kosztowa y. Bynaymniey nie jest
rzecz potrzebn a eby produkt wart by wi cey od nak adów produkcyi, do
postawienia tworzycieli w stanie dalszego zaymowania si produkcy .
Kiedy jakie przedsi wzi cie rozpocz te zosta o z kapita em sto tysi cy
fran., dosy na tem kiedy produkt tey antrepryzy wart b dzie sto tysi cy
fran., a eby mo na by o znowu powtórzy operacy . Gdzie wi c s ,
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powiadasz WPan, zyski tworzycieli? Kapita ca y s
do ich op acenia78;
a cena, która by a im za to zap acona, sk ada dochód wszystkich tworzycieli.
Je eli produkt wartuje sto tysi cy franków, kapita ca y zwraca si i
tworzyciele s zap aceni.79
Nie l kam si zrobi WPana zarzut mocnieyszym, wyra aj c go
sposobem nast pnym: „Chocia ka dy towar móg kosztowa t same ilo
pracy i kapita u, i chocia mo e byd jeden drugiemu równy co do warto ci,
jednak e przy zbyteczney obfito ci, nie b
mog y zakupi wi cey pracy ni
same kosztowa y. W tym przypadku produkcya mog by byd powtarzan ?
„Bezw tpienia, nie.”
Nie? I dla czegó prosz WPana? Dla czego dzier awcy i
kodzielnicy, którzy razem utworz na 60 fr. warto ci w pszenicy i w
materyi, którzy, jak ja dowiod em, byliby w stanie zakupi ca ilo
towarów dostateczn do opatrzenia swych potrzeb, nie mogliby rozpocz
znowu operacyi po zakupieniu i skonsumowaniu? Mieliby t sam ziemi , te
same kapita y i ten sam przemys co pierwey; byliby w tym samym stopniu
jak zaczynaj c; yliby, utrzymywaliby si ze swoich dochodów, z przeda y
swych us ug p odnych. Czegó wi cey potrzeba do utrzymania spo eczno ci?
Wielki tenfenomen produkcyi, rozebrany, wy ony w swoich
rzeczywistych faktach, wszystko t umaczy.
Je eli si WPan l kasz, a eby produkta spo eczno ci nie przewy szy y
tego, co mo e ta spo eczno skonsumowa , rzecz wi c naturaln e musisz z
równ boja ni patrzy na kapita y, które si powi kszaj przez oszcz dno ;
albowiem kapita y szukaj ce obrotów sprawuj powi kszenie produktów, i
nowych zapasów, sk d powstaj nowe produkcye ; z reszt WPan zdajesz
si l ka , a eby my nie byli przywaleni ogromem bogactw, a ta boja ,
wyzna musz , e mi si nie udziela.
Czy to do WPana nale o odnawia przes dy gminne przeciwko tym,
którzy nieobracaj dochodów swoich na przedmioty zbytkowe? Zgadzasz si
na to (str.351), e adne pomno enie sta e bogactwa niemo e mie mieysca
bez uprzedniego powi kszenia kapita u; zgadzasz si (str. 352), e pracownicy
równie spo ywaczami jak spo ywacze pró nuj cy; i obok tego
obawiasz si , a eby przy ci em zbieraniu nie powsta a trudno
konsumowania ilo ci, zawsze rosn cey, towarów utworzonych przez
nowych pracowników (str. 353).
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Niektóre osoby mniemaj , e kiedy kapita obraca si na jak antrepryz , cz
tego kapita u u yta na
zakupienie pierwszych mereryy, nie jest obrócona na zakupienie us ug p odnych. Jest to b d. Materya
pierwsza jest produktem, która nie ma inney warto ci prócz pierwey nadaney przez us ugi, które z niey
utworzy y produkt, warto . Je eli materya pierwiastkowa nie ma adney warto ci, natenczas nie zabiera
adney cz ci kapita u; kiedy potrzeba za ni zao aci , zap ata ta jest zwrotem us ug p odnych, które jey
nada y warto .
79
Zyski, które odnosi przedsi bierca ze swojey antrepryzy, s nagrod pracy i talentów w niey u ytych. Nie
zaprzestaje tey antrepryzy póty, póki nie spodziewa si lepszey nagrody w inney antrepryzie. Jest on jeden z
tworzycieli potrzebnych, a jego zyski sk adaj cz nak adów potrzebnych produkcyi.
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Trzeba oddali WPana pró
boja , lecz pozwól wprzódy zrobi
uwag nad przedmiotem ekonomii polityczney nowo ytney. Uwaga ta
pos y nam za przewodnika w naszem post powaniu.
Go nas ró ni od ekonomistów szko y Quesnaya? Oto, pilna uwaga nad
zwi zkiem faktów maj cych stosunek z bogactwami; oto cis a dok adno ,
którey si trzymamy w ich oznaczeniu. A eby dobrze widzie i dobrze opisa , trzeba
byd widzem bezstronnym. Obowi zkiem jest naszym okaza publiczno ci, jakim
sposobem i dla czego, jakie faktum jest wypadkiem czyli skutkiem drugiego.
Je eli publiczno chwyta si tego wypadku lub od niego stroni; dosy jey na tem:
wie jak ma sobie pocz , napomina jey zatem niepotrzeba.
Zdaje mi si wi c, erny nie powinni my, ani ja za P. Smithem zaleca
oszcz dno ci; ani WPan za Milordem Lauderdale zachwala rozrzutno ci.
Przesta my na wykazaniu; jakim sposobem rzeczy po sobie nast puj i cz si w
zbieraniu kapita ów.
Postrzegam naprzód, e wi ksza cz
zbiorów dzieje si powolnie. Wszyscy,
przy jakichkolwiek dochodach, musz
póki uzbieraj , a to, co ja nazywam
yciem, pospolicie tym jest kosztownieysze, im kto jest bogatszy. W wielu
okoliczno ciach i professyach, utrzymanie jedney familii i jey zagospodarowanie,
zabiera ca y dochód a nawet cz sto i kapita y; i chocia robi si corocznie zbiory,
zawsze one s w s abey proporcyi do kapita ów rzeczywi cie obracanych.
Przedsi bierca maj cy sto tysi cy fran. i przemys , zarabia pospolicie, bior c
redni proporcy , dwana cie do pi tnastu tysi cy franków. Z takim kapita om i
przemys em wartuj cym drugie tyle, to jest z funduszem od dwóch kro sto tysi cy
fr., gospodarnym jest, je eli nie wydaje wi cey nad dziesi tysi cy, a oszcz dza
corocznie pi tysi cy franków, czyli 1/10 cz swego kapita u.
Dziel c ten fundusz, jak si cz sto zdarza, mi dzy osoby, z których jedna
dostarcza przemys u, a druga kapita u, zapas b dzie daleko mnieyszy: albowiem
dwie familie zamiast jedney, musz si utrzymywa z zysków po czonych
kapita u i przemys u80. Ze wszelkich wzgl dów uwa aj c rzeczy, ogromne
tylko maj tki mog robi wielkie zapasy: a ogromne maj tki we wszystkich
krajach s rzadkie. Kapita y nie mog si powi kszy z szybko ci tak , a eby
mog y sprawi nag odmian w przemy le.
Nie mog dzieli boja ni, któr WPan przej ty powiadasz (str. 357):
,, e kray jest zawsze wi cey wystawiony na szybki wzrost funduszu
przeznaczonego do utrzymania klassy pracowitey, ani eli na wzrost samey
klassy pracowitey.” Nie l kam si bynaymniey ogromnego wzrostu
produktów mog cych wynikn z pomno enia kapita ów, tak powolnego z
natury swojey. Widz owszem jak te nowe kapita y i dochody, które one
przynosz , dziel si w sposób nayprzyja nieyszy mi dzy tworzycielów. Naprzód kapitalista powi kszaj c kapita , powi ksza razem swóy dochód; a ten
80

Przypadek ten cz ciey wydarza si we Francyi ni w Anglii, gdzie cena zysków przemys owych i procent od
kapita u jest tak niski, i w przemys ach pospolitych, pierwsze nie wystarczaj do utrzymania familii
pozbawioney kapita ów.
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go zach ca do pomno enia przyjemno ci ycia. Kapita powi kszony jednego
roku, zakupuje w roku nast pnym wi cey us ug przemys owych. Us ugi te
c wi cey potrzebowane, s troch wi cey op acane; wi ksza liczba
ludzi przemys owych znayduje zatrudnienie i nagrod za swe zdolno ci.
Pracuj i konsumuj niep odnie produkta swojey pracy; tak, i je eli jest
wi cey produktów utworzonych na skutek powi kszonego kapita u, wi cey
zatem produktów jest skonsumowanych. Nie jest e to wzrostem pomylno ci?
Powiadasz WPan (str. 352 i 36o), e je eli zbiory nie maj innego celu,
jak powi ksza kapita y, je eli kapitali ci nie powi kszaj c swoich
przyjemno ci ycia, powi kszaj swoje dochody; nie maj pobudki
dostateczney do zbierania: gdy nikt nie zbiera przez mi
bli niego i dla
rozkrzewienia przemys u. To prawda; lecz jaki WPan zt d robisz wniosek?
Je eli robi zapasy, przyk adaj si przez to do podniesienia przemys u i
produkcyi, a ten wzrost produktów dzieli si w sposób bardzo po yteczny dla
publiczno ci. Je eli nic nieoszcz dzaj , ja temu nie zaradz , lecz WPan nie
mo esz st d wnosi , e wtedy dla tworzycieli jest lepiey, albowiem to, coby
kapitali ci oszcz dzili, by oby równie wydatkowanem. Wydatkuj c
niep odnie, niepowiekszono wydatków. Co si
tycz
warto ci
nagromadzonych nie- spo ytych p odnie, jako to summ zebranych w kufrach
sk pcy, ani Smith, ani ja, ani ktokolwiek b , nie staniemy w obronie, lecz
one nas przestraszaj ma o: naprzód e nie s tak znaczne w stosunku kapita ów
odnych kraju; a po wtóre, e ich konsumpcya jest tylko zawieszona. Nie ma
bowiem skarbu, któryby nie by u yty p odnie lub niep odnie.
Nie wiem na jakim fundamencie uwa asz WPan nak ady niep odne
jakoto: na kopanie kana ów, na budowle do ró nych fabryk, na robienie
machin, op acenie kunstmistrzów i rzemie lników, jako mniey przyjazne
tworzycielom; nak ady za niep odne, które maj na celu przyjemno osobist
rozrzutnika, wi cey.
„Dopok d, powiadasz WPan (str. 353), „rolnicy konsumuj przedmioty
zbytkowe utworzone przez r kodzielników, a r kodzielnicy przedmioty
zbytkowe rolników, wszystko dobrze. Lecz gdyby obie klassy pocz y
oszcz dza w celu polepszenia swey doli i obmy lenia dla swey familii
sposobu do ycia, na ten czas by oby co innego.” (Zapewna e by oby bardzo
zle). „Dzier awca nie u ywa by wst ek, koronek i axamitu, ale
przestawa by na odzieniu nayprostszem; lecz jego oszcz dno
odj aby
kodzielnikowi mo no zakupienia znaczney ilo ci jego produktów, i nie
znalaz by odbytu na produkta ziemi, do którey ulepszenia nieoszcz dzanoby
pracy. Gdyby r kodzielnik zamiast dogodzenia swojemu smakowi, nie u ywa
ani cukru, ani rozynek81 ani tytuniu, i robi zapas na przysz
, nie móg by

81

W Anglii rozynki s przedmiotem zbytkowym.
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tego dokaza : dzi ki oszcz dno ci dzier awcy i niepotrzebowaniu produktów
kodzielników.”
Trocha daley (str. 365): „Ludno potrzebna do dostarczenia odzienia
podobney spo eczno ci, za pomoc machin, zmnieyszy aby si bardzo i
poch on aby s ab cz stk przewy ki z ziemi p odney i uprawney.
Oczywisla, by by brak powszechny potrzebowania produktów lub
ludno ci. A jako rzecz
jest prawdziw ,
e sk onno
w ciwa
dokonsumpcyi (niep odney) zachowa aby dok adn proporcy mi dzy ofiarowaniem i potrzebowaniem, jakakolwiek by aby pot ga produkcyi, niemniey
by oby pewno, e sk onno
do oszcz dzenia zapasu, nieuchronnie
prowadzi powinna do produkcyi towarów przewy szaj cych konsumpcy
spo eczno ci, która przy swey organizacyi i zwyczajach wi cey konsumowa
nie mo e.”
Nareszcie, pytasz si WPan, coby si sta o z towarami, eby wszelki
rodzay konsumpcyi, wyj wszy chleb i wod , zawieszony by przez 6 miesi cy
tylko82; i chcesz wiedzie jakie jest moje w tem zdanie.
W tem mieyscu i w poprzedniem, popierasz WPan domniemanie, e
produkt oszcz dzony wyj ty jest od wszelkiego rodzaju konsumpcyi; tym czasem
we wszystkich tych rozprawach i pismach, do których WPan szturm
przypuszczasz, w pismach Adama Smitha i P.Ricardo, w moich a nawet w
WPana pismach83, dowiedziono, e produkt oszcz dzony jest warto ci , która
jest wyj ta z konsumpcyi niep odney dla do czenia do kapita u, to jest: do
warto ci które si konsumuj p odnie. Có by si sta o z towarami, gdyby
wszelki rodzay konsumpcyi, chleb i wod wyj wszy zawieszony by
przez 6 miesi cy? Dla tegoby ich przedano równie wielk ilo ; albowiem
za to coby dodano do summy kapita ów, zakupionoby mi sa, piwa, odzienia,
koszul, trzewików, sprz tów od klassy tworzycieli, którychby summy
oszcz dzone zach ci y do pracy. Lecz gdyby dla oszcz dzenia zapasu
przestwano na chlebie i wodzie? To jest, WPan przypuszczasz, e
naznaczonoby sobie powszechny nadzwyczajny post, bez adnego celu i dla
samey przyjemno ci. Coby WPan odpowiedzia temu, któryby mi dzy
nie adami mog cemi si przytrafia wspo eczno ci, po
zdarzenie gdzieby
xi yc móg spa
na ziemi ?... Zdarzenie nie jest fizycznie niepodo-bnem,
dosy gdyby spotkanie komety zawiesi o lub zwolni o bieg tey gwiazdy
oko o swey osi. Jednak e mi si zdaje, e znalaz by troch nierozwa nem to
pytanie, i wyznam e mia by WPan s uszno .
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,,Jaki zapas produktów! Jaki cudowny odbyt, pod ug; P.Say mówi P. Malthus, podobny wypadek
móg by sprawi . Uczony professor myli s i tu zupe nie co do znaczenia wyrazu zapasu, zbioru
(accumulation); zapas n i e jest niekonsumpcy (non-consommation), jest to podstawienie konsmnpcyi
odney na mieyscu niep odney. Z reszt nie mówi em tego, e produkt oszcz dzony, zachowany,
otwiera odbyt; powiedzia em, e produkt utworzony otwiera odbyt dla drugiego produktu; a to j e s t
prawda, czy to my wydamy warto niep odnie, czy to j przy czymy do zapasu, to jest do wydatków
odnych, które zamierzamy zr obi .
83
Trzeba si zgodzi , e produkta corocznie oszcz dzane s , równie spo ywane, jak te, które corocznie s wydawane, lecz one s spo ywane przez inne osoby.” Principes d'econom. polit. de M. Malthus.
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Zgadzam si na to, e to jest sposób, którego filozofija nie odrzuca,
wyprowadza z zasad nayostatnieysze wnioski dla powi kszenia i odkrycia
ich mylno ci; lecz tez samo przesadzenie jest b dem, kiedy natura rzeczy
sama
k adzie
przeszkody coraz wzrastaj ce
zbytkowi,
który
przypuszczamy i sprawuje to, e takowego domniemania przypu ci
niemo na. Stawiasz WPan przeciw tym wszystkim, którzy my
razem z
Adamem Smith,
e zapas jest dobrem nieprzyzwoito ci zapasu
zbytecznego; lecz tu zbytek nosi w sobie lekarstwo. Tam gdzie kapita y s
obfite, procent, który otrzymuj kapitali ci jest bardzo s abym, a eby móg
przewa
niedostatek, który na siebie wk adaj przez oszcz dno . Lokata
sta a kapita ów trudna do znalezienia, robi niemi obrót za granic . Prosty
bieg przyrodzenia strzymuje zbiory. Wi ksza cz
zbiorów familiy,
dobrze si maj cych, ustaje, kiedy potrzeba obmy li sposób do ycia dla
dzieci. Dochód oyców zmnieysza si , przez t okoliczno ; trac
rodki
zbierania zapasów, i razem trac cz
pobudek jakie mieli do zbierania.
Wiele zbiorów ustaje przez mier . Sukcessya dzieli si mi dzy dziedziców i
donataryuszów, których po enie nie jest to samo co nieboszczyka, i
cz sto rozpraszaj cz
spadku zamiast powi kszenia. Cz , któr sobie
przyswaja skarb, wkrótce jest rozproszona; bo kray nie u yje jey p odnie.
Rozrzutno i nieumiej tno wielu osób partykularnych, które trac cz
swoich kapita ów w antrepryzach zle wyrachowanych, potrzebuj dla
równowagi zapasów innych osób. Wszystko s y do przekonania
nas, e w tem wszystkiem co ma stosunek z zapasem, mnieysze jest
niebezpiecze stwo zostawi rzeczy ich naturalnemu biegowi, a ni eli
chcie nadad im kierunek przymuszony.
Powiadasz WPan (str.495), e w niektórych zdarzeniach, by oby rzecz
przeciwn zasadom dobroy ekonomii polityczney, radzi oszcz dzanie. Dobra
ekonomija polityczna, powtarzam móy Panie, radzi ma o, ona pokazuje co
kapita roztropnie obrócony przydaje pot dze przemys owey, tak, jak dobre
rolnictwo uczy, ile polewanie (irrigation) dobrze kierowane, przyczynia si
do urodzayno ci ziemi; z reszt odkrywa ludziom prawdy, które ludzie
pod ug swey znajomo ci i zdolno ci stosuj .
O to naywi cey cz owieka tak o wieconego, jak WPan, prosi
potrzeba, a eby nie rozszerza b du gminnego, e rozrzutno wi cey ni
oszcz dno
sprzyja tworzycielom84. A nadto jeste my pochopnemi do
po wi cenia przysz ci dla tera nieyszo ci. Zasad wszelkiego ulepszenia jest
przeciwnie ofiara usi ków momentalnych dla dobra przysz ego. Jest to
naypierwszym fundamentem wszelkiey cnoty, jako te wszelkiego bogactwa.
Cz owiek trac cy dobre imi naruszaj c depozyt; ten co niszczy swoje zdrowie
84

„Kiedy jest wi cey kapita ów ni potrzeba w kraju, zaleca oszcz dno jest przeciwko zasadom Ekon. Pol.
Tak jak gdyby zalecano ma
stwo narodowi umieraj cemu z g odu." Principles of political economy str. 495
Tak P. Malthus nie uwa a e ma
stwo wydaje dzieci, a zatem nowe potrzeby; kiedy kapita y niemaj
adney potrzeby i owszem w sobie maj sposobno do ich zaspokojenia.
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niemog c si oprze swoim chuciom, i ten co traci dzi i nie ma z czego
jutro; wszyscy niemaj gospodarno ci; co da o s uszny powod do mówienia, e
wyst pek nie jest niczem wi cey, jak z ym rachunkiem.
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TRZECI LIST.
W tre ci: Dlaczego wiele towarów kosztuje dro ey od ceny za jak
mo naby je sprzeda .

Rozprawiali my, przypuszczaj c wolno nieograniczon pozwalaj
narodowi powi ksza pod ug upodobania wszelkie rodzaje produkcyi; i zdaje
mi si em dowiód , e gdyby to przypuszczenie mia o mieysce, naród ten
móg by wszystko zakupi coby wyda . Z tey sposobno ci i z ch ci wrodzoney cz owiekowi ci ego polepszenia swojego bytu, powsta oby pomno enie
nieograniczone indywiduów i rodków zaspakajaj cych ich potrzeby.
Lecz si rzecz ma wcale inaczey.
Z jedney strony przyrodzenie, z drugiey niedoskona ci porz dku
towarzyskiego po
y granic tey nieograniczoney sposobno ci tworzenia; a
uwaga nad temi zawadami - prowadz c nas do wiata rzeczywistego, pos y
za dowód nauce zawartey w moim wyk adzie Ekonomii Polilyczney, e tylko
przeszkody produkcyi tamuj odbyt czyli przeda produktów. Nie mam o sobie
takiego rozumienia, a ebym móg wykaza
wszystkie przeszkody
utrudniaj ce produkcy . Wiele takowych przeszkód odkrytych jeszcze
dzie, w miar nowych post pów Ekonomii Polityczney, inne mo e si
nigdy nie odkryj ; jednak dostrzegamy bardzo pot ne ju w porz dku
przyrodzonym ju w politycznym.
W porz dku przyrodzonym, produkcy p odów ywi cych ma granice
daleko ci ley oznaczone, ani eli produkcy sprz tów i p odów s
cych do
odzienia. Gdy ludzie potrzebuj pod wzgl dem wagi lub warto ci wi cey
daleko produktów do ywno ci s
cych, ni innych razem; nie mo na za
ich mie z krajów bardzo dalekich, bo s trudne do przewozu, a
konserwowanie, wymaga wielkich kosztów. Co si tycz tych, które mog ro
na ziemi narodowey, maj one swoje granice, które, chocia udoskonalone
rolnictwo i znaczne kapita y
one, mog rozszerzy 85, zawsze jednak si
zeyd z sob . Arthur Joung mniema e Francya wydaje po ow p odów do
85

G ówne przeszkody do ulepszenia rolnictwa we Francyi, s naprzód, mieszkanie bogatych w cicieli i zamo nych kapitalistów po miastach a nadewszystko w stolicy: z t d nie mog powzi wiadomo ci o ulepszeniach jakieby za pomoc , swoich kapita ów sprawi mogli; nie mog sami dozorowa
eby, pomno enie dochodu skutecznie nast pi mog o. Powtóre, nadaremno prowincya jaka
oddalona podwaja aby swoje ziemne p ody, je eli zaledwie pozby si mo e tych, które wydaje dla
braku dróg dobrych komunikacyynych i blizkieh miast przemys owych. Miasta przemys owe
spo ywaj produkta rolnicze i tworz wzamian produkta r kod z i el n i cz e, kt ór e obeymuj c wi cey
wa r t o ci w mnieyszey obj to ci mog , si przewozi daley. Ta jest przeszkoda do wzrostu rolnictwa
francuskiego. Kana y nawigacyyne ma e lecz pomno one, drogi komunikacyyne dobrze utrzymane,
podnies yby warto produktów rolniczych. Ale potrzeba do tego administracyi mieyscowey wybraney
z mieszka ców i zaymuj cey si dobrem kraju. Mo no odbytu ma mieysce, lecz nie robi tego, coby
im nada o sposobno korzysta z niego.
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ywno ci s
cych ni jest wstanie wyda 86. Przypu my e Arthur Joung
usznie utrzymuje; przypu my e przez rolnictwo udoskonalone, Francya
otrzyma aby dwa razy wi cey produktów rolniczych nie maj c wi cey
rolników87, wtenczas mia aby 45 milionów mieszka ców, mog cych si
po wi ci innemu zatrudnieniu. Produkta r kodzielnicze nalaz yby wi kszy
po wsiach odbyt ni teraz, poniewa wsi by yby daleko zamo nieyisze; a
przewy ka nalaz aby odbyt w ludno ci r kodzielniczey. Nie byliby lepiey jak
teraz karmieni, lecz za to lepiey i powszechniey opatrzeni w p ody
kodzielnicze; mieliby lepsze mieszkania, wi cey sprz tów, odzienie
delikatnieysze, i wszelkie przedmioty do u ytku, nauki, i przyjemno ci, które
teraz posiada bardzo ma a liczba osób.
Reszta ludno ci by aby nieokrzesana w barbarzy stwie. W miar
wzrastania klassy r kodzielniczey, p ody po ywne by yby bardziey
poszukiwane, a zt d dro sze w stosunku przedmiotów r kodzielniczych, które
otrzymuj c zyski i nagrod ograniczone, odstr cza yby od tworzenia. A tak
atwo si poymuje, jak granice zakre lone przez przyrodzenie produkcyi
rolniczey, oznaczy yby granice produktom r kodzielniczym. Lecz ten skutek,
tak jak wszystko, co si tylko dzieje naturalnie i wyp ywa z porz dku rzeczy,
nieznacznie si
przygotowuj c, po czony by by z mnieyszemi nie
przyzwoito ciami ni wszelka inna kombinacya przypu ci si mog ca.
Zgadzaj c si na t granic zakre lon przez samo przyrodzenie
tworzeniu si p odów po ywnych, a po rednie tworzeniu si wszelkich innych
produktów, mo na si za pyta narodu bardzo przemys owego, Anglii np.,
gdzie kapita y s liczne, gdzie komunikacye s atwe, czemu nie ma odbytu na
swoje towary, chocia iey produkta rolnicze przysz y do punktu, który
przest pi nie mog . Jest wi c wada, jest choroba ukryta która j dr czy?
Jest ich pod ug wszelkiego do prawdy podobie stwa wi cey ni jedna, które
si koleyno odkrywa b ; lecz ju postrzegam jedn , ogromn ,
niebezpieczn i zas uguj
na nay ci leysz uwag .
Gdyby przy ka dey antrepryzie handlowey, r kodzielniczey lub
rolniczey przystawiony by dozorca skarbowy; któryby, nie dodaj c nic do
zalety produktu, do jego u yteczno ci i przymiotu, nie robi c go ani wi cey
po danym, ani atwieyszym do zbycia, przyczynia si do powi kszenia
nak adów produkcyi, pytam si coby st d wynik o? Cena któr naznaczamy
produktowi nawet wtenczas gdy mamy rodki do jego nabycia88, zale y od
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Patrz Fran. T. 11 pag. 98 Ed. ang.
Takowe przypuszczenie mo e mie mieysce, poniewa w Anglii 3/4 cz ci ludno ci mieszka w
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Konsumenci, którzy nie maj ani przemys u, ani kapita u, ani ziemi, wydatkuj to, co pobieraj z zysków
pierwszych osób. Na ka dy przypadek ka dy ma dochód który ma granice; a chocia osoby, maj ce wielki
dochód, mog po wi ci wiele pieni dzy na drobne przyjemno ci, jednak e atwo poj , e im przyjemno jest
dro sza, tym mniey do niey przyk adaj ceny.
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yteczno ci jak przynie nam mo e. W miar podnaszania si jego ceny,
przestaje dla wielu osób zwraca koszta nak adów; a liczba chc cych go kupi zmnieysza si .
Nadto, poniewa podatek nie powi ksza zysków tworzyciela, a jednak
powi ksza cen produktów; przeto dochody tworzycieli nie s dostateczne do
zakupienia produktów, skoro tylko wydarzenie, podobne temu które
powiedzia em, podniesie ich cen .
Wyobra my sobie skutek ten przez liczby, a eby mo na dóy do
nayostatecznieyszych wniosków. Rzecz jest warta tego, a eby si ni zaj ,
je eli nam mo e wykaza nayg ównieysz przyczyn z ego, które grozi
wszystkim krajom przemys owym ca ey kuli ziemskiey. Ju Anglija przez
swoje gorzkie bole ci uwiadamia inne narody jakie ich niechybnie czekaj .
o to tym jest wi ksze, i temperament mocny zach ca wszystkie narody,
wi cey lub mniey, do wielkiego rozwinienia przemys u; wynikn st d
bardzo przemy lne skutki, je eli przemys nie b dzie cie niony, a w
przypadku przeciwnym, okropne konwulsye. Je eli przedsi biorca,
tworzyciel sztuki materyi, wtenczas, kiedy dzieli mi dzy siebie i swych
wspó braci tworzyciela summ 3o fr. za us ugi p odne, które przy
y si
do utworzenia sztuki materyi, jest obowj zany nadto zap aci 6 franków
skarbowemu dozorcy; musi albo zaprzesta wyrabia t matery , albo sztuk
sprzeda za 36 fr.89. Lecz chocia sztuka materyi kosztuje 36 fr., tworzyciele jednak wszyscy razem nie wezm wi cey nad 3o fr., niemog wi c kupi ,
jak cz
tey samey sztuki, któr mogli ca pierwey naby ; ten, któryby
kupi jeden okie , nie b dzie móg skonsumowa jak 5/6 okcia i t.d.
Uprawiaj cy zbo e, który op aca dozorcy skarbowemu podatku 6 fr. od
woru wartuj cego 3o fr. za us ugi p odne, obowi zany jest sprzeda swóy wor
za 36 fr. zamiast 3o. Wyp ywa st d e tworzyciele zbo a i tworzyciele
materyi, je eli potrzebuj materyi lub zbo a: nie mog z zyskiem nabyd jak
5/6 cz ci swoich produktów.
Ten skutek maj c mieysce w obudwu produktach, w powszechno ci
mo e mie mi ysce we wszystkich. Mo emy, nie odmieniaj c pytania,
przypu ci , e tworzyciele jakieykolwiek po wi
si produkcyi, potrzebuj
napojów,
p odów
równikowych,
pomieszkania,
zabaw,
przedmiotów zbytku lub konieczney potrzeby. I zawsze znayd produkta te
dro szemi, ni s w stanie zap aci dochodom otrzymanym pod ug stopnia
jaki zaymuj mi dzy tworzycielami. Zawsze w tym przypuszczeniu, które
nam s y za przyk ad, szósta cz
produktów zostanie niesprzedan .
Prawda e te sze franków wzi te przez poborc , komu si dostaj ; i
e ci, których poborca wyobra a (urz dnicy publiczni,
nierze, yj cy z
dochodów gruntowych), mog u
tych pieni dzy do nabycia szóstey pozosta ey cz ci woru zbo a, lub sztuki materyi, lub innego jakiego produktu.
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Tak si rzecz ma istotnie. Lecz takowa konsumpcya odbywa si kosztem
tworzycieli; a poborca albo jego podw adni, je eli konsumuj 1/6 cz
produktów, przymuszaj przez to tworzycieli do ywienia si , odziewania i
utrzymania si z pi ciu szóstych cz ci swych produktów.
Zgodz si na to; lecz razem powiedz , e mo na si utrzyma ka demu
pi ci szóstemi cz ciami tego, co tworzy. Ja si sam na to zgodz , lecz
pytam si tak e, czy tworzyciel mo e wy
w przypadku, gdyby miasto 1/6
zapotrzebowano od niego 2/6 albo trzeci cz
jego produkcyi? Nie tak
dobrze, ale zawszeby wy . Wi c WPan mniemasz eby wy ! na taki
przypadek pytam si czy
by wtenczas gdyby mu zabrano 2/5... potem
3/4...... lecz postrzegam e mi nie odpowiadaj .
Teraz pochlebiam sobie e atwo zrozumie mo na b dzie moje
odpowied na WPana gwa towne zarzuty, równie i na zarzuty Pana de
Sismondi. Je eli do jest tworzy nowe produkta, powiadasz WPan, a eby
je spo , albo zamieni na produkta zbywaj ce, i u atwi tym sposobem
jednym i drugim odbyt, dla czegó ich nie tworz ? mo e brakuje na
kapita ach? i owszem znayduj si w obfitey liczbie: szukaj antrepryz w
których mo naby je by o u
z korzy ci ; widocznie e ich nie ma,
powiadasz WPan (str. 499); e wszelkie rodzaje handlu s zawalone
kapita ami i pracownikami, którzy ofiaruj swoje produkta na strat
powiada P. de Sismondi 90.
Nie utrzymuj ja tego, a eby mia o byd rzecz nierozs dn po wi ci si
sztukom u ytecznym; przyznaycie jednak WPanowie,
e je eliby
kiedykolwiek tak by o ,skutek nie by by inny jak ten na który si uskar acie.
eby zakupi produkta zbywaj ce, potrzeba tworzy inne produkta: lecz
je eli po enie tworzycieli jest w z ym stanie, je eli rozwin wszy
wszelkie rodki dostateczne do utworzenia wo u, utworz tylko barana, i za
tego barana nie mo na, w zamianie na inny produkt, otrzyma , jak t sam
ilo u yteczno ci, jaka si znayduje w baranie, któ zechce zaj
si
tworzeniem na strat ? Ci, którzyby si tak zaj li produkcy , bardzoby na
sprzeda y swych produktów zle wyszli; u yteczno
ich produktu
niezwróci aby im nak adów na podj tych; ktokolwiek przez nierozs dek
chcia by utworzy inny produkt zdatny do nabycia pierwszego, musia by
walczy z temi samemi niedogodno ciami; znaydowa by si w tey e samey
nieprzyzwoito ci. Korzy
któr by mia
ze swego produktu,
niewynagrodzi aby mu kosztów, a to, coby móg zakupi za ten produkt,
nieby oby wi cey warte. Natenczas wyrobnik nie móg by wy
z swojey
91
pracy, i sta by si ci arem swojey parafii ; a przedsi bierca, nie mog c
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si jego jest bardzo drogie, aden przedsi biorca jego nieu yje. Wówczas mo na powiedzie w Ekonomii
Polityczney, e wyrobnik nie ofiaruje swey pracy p odney, bo chocia j ofiaruje, z wielkiem naleganiem, lecz
tey ofiary nie mo na przyj pod samemi nawet warunkami trwa emi, pod któremi mo e byd zrobiona .
91

32

ze swoich zysków, wyrzek by si swego przemys u, zakupi by
czynsze, albo wyjecha by za granic szuka lepszego zarobku, pracy
zyskownieyszey, lub, co na jedno wychodzi, produkcyi mniey nak adów
potrzebuj cey92. Gdyby napotka y inne nieprzyzwoito ci, szuka yby innego
pola, dla swych talentów; i widzianoby ró ne kraje nawzajem zarzucaj ce
siebie kapita ami i pracownikami, co w nie jest dostatecznem do
podniesienia do naywy szego stopnia pomy lno ci spo ecze stw ludzkich,
skoro tylko poznaj si na swym w asnym interesie i na rodkach do dania
mu pierwsze stwa.
Nie pozwol sobie robi uwag nad rysami obrazu naywi cey do WPana
kraju, lub do innego przypadaj cemi; lecz oddaj pod s d WPana i
wszystkich ludzi dobrey wiary, wszystkich maj cych dobre ch ci, i którzy
zak adaj swoj spokoyno
na dobrym bycie strony interessowaney
pracowitey i u yteczney rodzajowi ludzkiemu.
Dla czego ludzie dzicy nowego wiata, których niepewny, sposób ycia
zale y od trafu strza y, niechc budowa wsi, grodzi ziemi i jey uprawia ? dla
tego, e ten rodzay ycia wymaga pracy bardzo usilney, bardzo trudz cey. B dz
w tem i bardzo zle rachuj , albowiem, niedostatki, których do wiadczaj , s
daleko gorsze, ani eli wi zy, które ycie spo eczne dobrze zrozumiane na ich
wk ada. Lecz, gdyby to ycie spo eczne by o galerami, gdzie pracuj c r kami
przez 16 godzin, w przeci gu 24 zaledwie mogli zarobi na kawa chleba,
niedostateczny do ich wy ywienia, natenczas mieliby s uszno stroni od
ycia spo ecznego. Wszystko zatem, co tylko przynosi przykro po eniu
tworzyciela, rzeczywistego cz onka spo eczno ci, zmierza do zniesienia zasady
ycia cia a spo ecznego; do zbli enia ludu cywilizowanego do ludu dzikiego,
do zaprowadzenia takiego porz dku rzeczy, gdzie si tworzy mniey i konsumuje
mniey; do zniszczenia cywilizacyi, która tem jest wi ksz , im wi cey si tworzy
i konsumuje.
Wspominasz WPan w wielu, mieyscach e cz owiek jest z przyrodzenia
leniwy i e jest to go niezna , chcie jemu przypisywa : ,,ch konsumowania
tego wszystkiego co wyda mo e (str. 5o3).” Masz WPan s uszno ; lecz i ja to
samo powiedzia em e u yteczno produktów nie jest warta us ug p odnych,
których cena s y za miar do ich zap acenia.
WPan sam zdajesz si zgadza na t prawd , kiedy powiedzia w drugiey
okoliczno ci (str. 342): ,,Na ony podatek mo e po
granic produkcyi
jakiegokolwiek towaru, je eli nikt w spo eczno ci nie mo e zgodzi si naznaczy
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temu towarowi ceny stosowney do nowych trudno ci jego produkcyi.” Wada ta
wewn trzna ( e nak ady produkcyi wi cey s warte ni sam towar) przenosi go
do kra ców wiata. Wsz dzie on jest dro szy od tego co kosztuje, albowiem
wsz dzie trzeba go op aca us ugami p odnemi, równemi tym, które kosztowa y.
Uwaga, która nie zas uguje na to, a eby mia a byd odrzucon , jest ta, e
nak ady produkcyi nie tylko wzrastaj przez op aty podatkowe, pomno one przez
dro yzn wszystkiego, ale jeszcze przez zwyczaje, które wynikaj z przewrotnego
porz dku politycznego. Je eli post py zbytku i znaczne pensye; je eli atwo
otrzymania zarobków nieprawnych, przez pob enie w dostarczeniach i
operacyach skarbowych, przymuszaj r kodzielnika, handlarza, prawdziwego
tworzyciela, dla zachowania swego stopnia w spo eczno ci, do wymagania
zysków nieproporcyonalnych, do us ug u ytych w produkcyi, natenczas inne
nadu ycia d
do podwy szenia, przez inne przyczyny, nak adów produkcyi, a
nast pnie ceny produktów nad ich u yteczno oczywist . Konsumpcya tym
wi cey b dzie cie niona, tak i , a eby je naby , potrzeba u
bardzo du o
us ug p odnych do utworzenia innego produktu, i u
nak adów znacznych
produkcyi. St d prosz s dzi o z em, które sprawuj zach caj c do
wydatków niepotrzebnych, i pomna aj c konsumatorów niep odnych.
Ile nak ady produkcyi s przeszkod rzeczywist do przeda y, dowodzi
tego szybki odbyt przedmiotu do którego produkcyi zaprowadzony rzodek
atwiaj cy zni a jego cen . Je eli si zmnieyszy o czwart cz
swojey
ceny, ilo , któr mo na wyprzeda , powi kszy si we dwoje. Dla tego, i
wszyscy natenczas nabywaj za mnieysz prac i mnieysze nak ady
produkcyi. Kiedy pod ug systematu l dowego potrzeba by o p aci , za funt
cukru, pi franków, obróconych, albo na sam produkcy cukru, albo na
jakikolwiek inny towar zamieniony na cukier, Francya nieby a w stanie
zakupienia wi cey nad czterna cie milionów funtów93. Teraz kiedy cukier
jest tani, konsumujemy 8o milionów funtów co rok, co wypada po trzy funty
na osob . Na wyspie Kubie, gdzie cukier jest jeszcze ta szy, konsumuj po 3o
funtów na ka
osob woln 94.
Zgód my si wiec na t prawd która nas ze wszech stron uderza :
wybiera podatki nadzwyczayne z uczestnictwem lub bez uczestnictwa
reprezentacyi narodowey, jest to powi kszy nak ady produkcyi niepomna
c u yteczno ci produktów, nieprzyczyniaj c si nic do przyjemno ci,
któr spo ywacz st d mie mo e; jest na
kar pieni
na to,co nadaje
byt spo eczno ci. A poniewa mi dzy tworzycielami, jedni s w lepszych
okoliczno ciach ni drudzy do rzucenia na swych wspó -tworzycieli ten
ci ar, zatem podatki ci
wi cey na jedne ni na drugie klassy.
Kapitalista mo e cz sto wyj z obrotu swóy kapita i u
go do innego
obrotu, mo e go wys
za granic . Przedsi biorca jakiego przemys u
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naycz ciey jest dosy dostatnim i mo e zawiesi prac swoje na niejaki
czas. A tak kiedy kapitalista i przedsi bierca s panami warunków,
wyrobnik obowi zany jest pracowa stale za jak kolwiek cen nawet
wtenczas kiedy produkcya nie wystarcza mu na ywno . Tym to sposobem
koszta zbyteczne produkcyi przyprowadzaj w niektórych narodach kilka
klass do konsumowania tego tylko, co jest nieodbicie potrzebnem do
wy ywienia si , a ostatnie klassy do ginienia z niedostatku. Nie jest e to
wi c pod ug WPana95 ze wszystkich sposobów zmnieyszenia ludno ci,
naysmutnieyszy i nayokropnieyszy96.
Lecz tu stawa nam przed oczy zarzut naymocnieyszy mo e, poniewa
wsparty jest przyk adem wzbudzaj cym uszanowanie. W Stanach
Zjednoczonych, przeszkody produkcyi nie s powi kszone, podatki s ma e;
jednak e tam równie jak w innych mieyscach towary si znayduj w
obfito ci a handel nie ma odbytu: „Te trudno ci, powiadasz WPan, nie mog
byd przypisane z ey uprawie ziemi, cie nieniu przemys u, ogromnym
podatkom. A eby wi c bogactwa powi kszy y si , potrzeba jeszcze czego
innego nie zale cego od mo no ci tworzenia.”
Takie jest WPana zdanie? Pod ug mnie zawsze to b dzie mo no
twórzenia, przynaymniey w ten moment zbywa na niey Stanom
Zjednoczonym, a eby amerykanie mogli rozrz dzi korzystnie produktami
zbywaj cemi od ich handlu.
Szcz liwe po enie tego ludu, podczas d ugiey woyny, w którey
zawsze u ywa neutralno ci, zwróci o za nadto jego czynno i kapita y do
handlu zewn trznego i morskiego. Amerykanie s odwa ni w przedsi wzi ciach; egluj ma ym kosztem; wprowadzili do d ugich podró y
sposoby u atwiaj ce, które drog skracaj , robi j mniey kosztown , a które
odpowiadaj
udoskonaleniom zmnieyszaj cym w sztukach nak ady
produkcyi, nakoniec: amerykanie przeci gn li do siebie ca y morski handel,
czego anglicy dokaza nie potrafili; oni to przez wiele lat s yli za
po rzedników, mi dzy potencyami l dowemi Europy i reszt wiata. Byli
szcz liwsi w swem powodzeniu od anglików wsz dzie, gdzie tylko si z nimi
ubiegali jak np. w Chinach.
Có st d wynika? Oto, zbyteczna obfito produktów, których dostarcza
przemys handlowy i morski; a gdy potem pokoy powszechny oswobodzi
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drogi morza, okr ty francuzkie i holenderskie rzuci y si z niejakim
rodzajem omamienia w zawód, który si dla nich otworzy ; a nie znaj c
stanu, w jakim si znaydowa y narody zamorskie, ani ich rolnictwa, ani
sztuk, ani ludno ci, ani ich dostatków do kupowania i konsumowania,
wyrwawszy si z d ugiego uwi zienia, ponawozili wsz dzie zbyteczn obfito
produktów l dowych Europeyskich, w mniemaniu, e inne kraje kuli
ziemskiey b c ich pozbawione przez czas d ugi, b
ich chciwe.
Lecz, a eby byd
w mo no ci nabycia tego nadzwyczaynego
dostarczenia, potrzeba by o, a eby te kraje ze swey strony mog y tworzy
produkty nadzwyczane, albowiem powtarzam jeszcze raz, i nie jest rzecz
trudn skonsumowa w Nowym Jorku, Baltymorze, Hawannie, Rio - Janejro,
Buenos - Ayres towary Europeyskie. Ch tnieby je skonsumowano eby
miano czem zap aci . Europeyczykowie brali w zap at bawe , tabak ,
cukier, ry ; jakowe potrzebowanie podnios o tych artyku ów cen ; a lubo
wszystkie te towary by y drogie, jako i pieni dze, które tako s towarem,
potrzeba by o je bra albo powróci bez op aty; towary te, staj c si rzadsze
w mieyscu swego tworzenia si , pomno y si znacznie w Europie, a dla
swey obfito ci nie mog y zyskownie byd sprzedawane, chocia konsumpcya Europy od pokoju bardzo si powi kszy a; zt d handel bezkorzystny
na który my patrzali. Lecz przypu my na moment, e produkta rolnicze i
kodzielnicze ameryki pó nocney i po udniowey by y bardzo znaczne w
czasie zapad ego pokoju, natenczas ich ludno licznieysza i p odnieysza
mog aby atwo zakupi wszystko to, coby europeyczykowie tam zawie li; i
dostarczyliby im nawzajem w dobrey cenie rozlicznych towarów.
Co si tycz Stanów Zjednoczonych, ani w tpi e ten skutek mie b dzie
mieysce, je eli tylko b
mog y do czy do przedmiotów zamiany, które
handel morski nam dostarcza 97 wi cey w asnych produktów rolniczych98 a
nawet i niektóre p ody r kodzielnicze. Uprawa ich roli rozpostrzenia si ,
kodzielnie pomna aj si , a przez skutek bardzo naturalny ludno ro nie z
nadzwyczayn szybko ci . Za kilka lat ich przemys u utworzy mass
produktów, miedzy któremi znaydzie si wi cey artyku ów w asnych
przynosz cych zyskowne zamiany, albo przynaymniey zyski, których cz
amerykanie u yj do zakupienia towarów europeyskich.
Wywozi
b
do Stanów Zjednoczonych towary, które
europeyczykowie tworz , z mnieyszym kosztem, a przywozi te, które
ziemia i przemys amerykanów potrafi utworzy za ta sz cen . Natura
potrzebowania oznaczy natur
produkcyi; ka dy naród zaymie si
szczególniey produktami które tworzy zlepszem powodzeniem, to jest z
mnieyszym kosztem produkcyi; wynikn st d zamiany wzajemne korzystne, a
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Produkta handlowe Stanów Zjednoczonych których nam dostarczaj w zamian s : cukier, z
Judyy; z Chin i Hawanny, kawa, herbata, nankin, indigo, imbier , rebar barum, cynamon, jedwab
sur owy, pieprz.
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Produkta i c h ziemi i ich sztuk, które nam dostarczaj , s : bawe na, tytu , pota , ry ; quercus
citrina (kor z
tego d bu ameryka skiego) tran i drzewo do farbowania.
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korzystne statecznie. Lecz te ulepszenia handlowe z czasem tylko mog mie
mieysce. Talenta i do wiadczenie, którego sztuki wymacaj nienabywj si za
kilka miesi cy; potrzeba na to kilka lat. Chyba po kilku próbach amerykanie
poznaj jakie produkta r kodzielnicze mog tworzy pomy lnie99. Natenczas
nie b
im posy
ych produktów, lecz zyski, które odnosi b
za
produkcy : dostarcz im rodków do zakupienia innych produktów
europeyskich.
Z inney strony przedsi wzi cia rolnicze, jakkolwiek szybka mo e byd
ich rozci
, mog tylko przez stopnie bardzo powolne dad przez swoje
produkta odbyt produkiom europeyskim. W miar jak fizyczna kultura i
cywilizacya rozci ga si b dzie a za góry Alleganys, Cokentuky, w
ziemi Indyana i Illinoow, pierwsze zarobki b
obrócone na ywienie
kolonistów przybywaj cych z krajów dawniey zaludnionych, i budowanie
ich mieszka . Zyski, przewy szaj ce pierwsze potrzeby, s
do wydobycia
gruntów nowych, zyski nast pne, do wyrobienia produktów r kodzielniczych,
do spo ycia mieyscowego: tylko zapasy czwartego rz du u yte s do
przerabiania produktów ziemskich do konsumpcyi dalekiey. Wtenczas to
tylko kraje nowe robi dla nas europeyczyków nie jaki odbyt; lecz oczywista
e to nie mo e byd w ich dzieci stwie: potrzeba a eby ludno ich wzros a, i
eby produkta rolnicze by y w obfito ci, a eby mog y zamienia swoj
warto w oddaleniu. Natenczas przez post p naturalny rzeczy, miasto
przewo enia produktów surowych, przewozi b
produkta przerobione, a
które daj c wi cey warto ci w mnieyszey obj to ci, mog wytrzyma koszta
ugiego przewozu. Takie produkta przychodz do Europy przez Nowy
Orlean; miasto przeznaczone do sk adu, które sta si mo e naywi kszym.
sk adem towarów ca ego wiata.
Nie stan li my jeszcze na tym punkcie, trzeba si temu dziwowa , e
produkcye Stanów Zjednoczonych nie zdzia y odbytu odpowiedniego
zapa owi handlowemu, który nasta po pokoju? Trzeba si temu dziwowa ,
e produkta handlowe, przyprowadzone przez samych amerykanów do
ich portów, po nadzwyczaynem rozwinieniu ich przemys u eglarskiego,
znayduj si tam w obfito ci?
Uwa asz WPan e ten wypadek bardzo si zgadza z nauk WPana
antagonistów.
Powracaj c do smutnego po enia w jakiem si znayduj wszystkie
rodzaje przemys u w Europie, móg bym doda jeszcze do zniech cenia, które
wynika z nak adów produkcyi powi kszonych do zbytku, nieporz dki, jakie
podobne koszta sprawuj w produkcyi, dystrybucyi i konsumpcyi warto ci
utworzonych; nieporz dki, które sprowadzaj cz sto na rynek warto ci
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Prace r kodzielne które lud nowy mo e uskutecznia z wi ksz korzy ci , s w powszechno ci te,
które przygotowuj materye surowe, albo niedrogo nabywaj ce s i . Nie j e s t rzecz do prawdy podobn a eby Stany Zjednoczone dostarcza y kiedykolwiek sukna Europie; lecz jey dostarcza b
tytuniu
wyrobionego, cukru rafinowanego; a kto wie czy czasem niezaprowadz fabryk bawe nianych za ta sze
pieni dze ni Anglicy.

37

wy sze nad potrzeby, oddalaj c te, któreby mo na by o sprzeda , a których
warto ci kupcy mogliby u
do zakupienia pierwszych. Niektórzy
tworzyciele staraj si uzyska , przez ilo t , któr wydaj , cz
warto ci
przez skarb pobieraney. Niektóre us ugi p odne, mog y uy
baczno ci
agentów skarbowych, jak si cz sto zdarza us ugom kapita ów, które w
wielu przypadkach nieprzestaj pobiera tych samych procentów, gdy tym
czasem ziemia, budynki, manufaktury, s podatkami obci one. Wyrobnik
maj cy trudno wy ywi swoj famili , wynagradza cz sto przez zbyteczn
prac nisk cen pracy r czney. Nies to przyczyny mieszaj ce porz dek naturalny produkcyi, które wydaj w niektórych rodzajach wi cey ni by
wydano, gdyby si radzono potrzeb konsumentów? Przedmioty naszey
konsumpcyi nie s nam wszystkim potrzebne w tym e samym stopniu.
Nim konsumpcya zbo a zmnieyszona b dzie do polowy, konsumpcya mi sa
zmnieyszy si do czwartey cz ci, a korlsumpcya cukru zupe nie ustanie. S
niektóre kapita y tak w niektórych antrepryzach uwi zione, szczogólniey w
kodzielniach, e przedsi biorcy wol raczey utraci procent, po wi ci
zyski w asnego przemys u, ni zaprzesta pracowa , jedynie dla utrzymania
przedsi wzi cia do czasów pomy lnieyszych, i eby nie straci ca ego
funduszu czasami l kaj si utraci dobrych rzemie lników, którychby
zawieszenie roboty przymusi o rozey si ; ludzko sama przedsi bierców
jest dostateczn w niektórych okoliczno ciach, do utrzymywania fabryki,
którey nak ady nieodpowiadaj zyskom. Zt d zamieszania w post pie
produkcyi i konsumpcyi strasznieysze od tych, które si rodz z komor celnych
i odmian por roku. Zt d produkcye niebaczne, ucieczka do rodków
ruynuj cych, zt d handel przewrócony.
Zrobi jeszcze uwag , e chocia z e jest wielkie, mo e si wydad
wi kszem ni jest. Towary które obfituj na rynkach ca ego wiata, mog
bi w oczy swoj mass , mog przestraszy handel spadnieniem ich ceny, i
byd tylko ma
cz stk towarów wyrobionych i skonsumowanych w
ka dym rodzaju. Niema sk adu któryby si w krótkim czasie nie wypró ni ,
je eliby tylko ca y rodzay produkcyi towarów które si znayduj , usta
jednocze nie we wszystkich mieyscach wiata. Uwa am tako , e
naymnieysza przewy ka nad potrzeby transportów, jest dostateczna do
znacznego zni enia ceny. Jest to uwaga spektatora Adissona (N.200) e
kiedy zbiór zbo a przewy sza dziesi
cz ci konsumpcya zwyczayn , zbo e
100
spada do po owy ceny. Dalrymple
robi podobn uwag . Nienale y si
wi c dziwowa e ma a przewy ka jest wyobra ona cz sto jako zbyteczna
obfito .
Ta zbyteczna obfito , jak ju
zrobi em uwag , pochodzi od
niewiadomo ci tworzycieli i handlarzów o naturze i rozci
ci potrzeb, w
mieyscach, do których posy aj towary. W latach ostatnich, by a bardzo
100
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wielka liczba spekulacyy azardownych, poniewa by o wiele nowych
stosunków mi dzy rozlicznemi narodami. Wsz dzie brakowa y daty, które
powinny wchodzi do dobrego rachunku; lecz je eli wiele interesów zle
uko czono, czyli wynika zt d, i by o rzecz niepodobn , b c lepiey
poinformowanym, lepiey zrobi ? miem przepowiedzie
e w miar jak
stosunki nowe stawa si b
staremi, a potrzeby wzajemne b
lepiey
ocenione, przepe nienie towarów ustanie, a zaprowadz si stosunki sta e
wzajemnie korzystne.
Lecz razem nale y os abia stopniami, i ile okoliczno ci ka dego kraju
pozwol , nieprzyzwoito ci powszechne i trwa e powstaj ce z produkcyi
kosztowney. Potrzeba si przekona dobrze, e ka dy tym alwiey
przeda swoje produkta, im wi cey inni ludzie zarabia b , e jedna tylko
jest droga zarobku, to jest, tworzy , czy to za pomoc pracy, czy te
kapita ów i ziemi któr posiadamy; e spo ywacze niep odni s podstawieni
na mieysce spo ywaczów p odnych; e im wi cey jest tworzycieli, tym
wi cey spo ywaczów e z tey przyczyny ka dy naród jest interessowany o
pomy lno
innych, i
e wszystkie s
interessowane a eby mie
nay atwieysz kommunikacy , poniewa ka de utrudzenie wyrównywa
powi kszeniu nak adów.
Oto jest nauka wy ona w mych pismach, która, wyzna musz , by a
do tych czas niewzruszona. Wzi em pióro do jey bronienia, nie dla tego, e
jest moj (czem e jest w porównaniu tak wa nych rzeczy n dzna mi
asna pisarza?) lecz dla tego i jest arcy spo eczna, e pokazuje ludziom
ród o ich prawdziwych dostatków, i ostrzega ich o niebezpiecze stwie
wyczerpania jego. Reszta tey nauki nie jest mniey u yteczna, gdy pokazuje
nam: e kapita y i ziemia wtenczas s p odnemi, kiedy s w asno ciami
szanowanemi; e ubogi ma swóy interes broni w asno ci bogatego; e jest
jego interesem dba o zachowanie dobrego porz dku, gdy naruszenie tego
porz dku, daj c mu tylko zdobycz przemijaj , pozbawia go za to sta ego
dochodu. Kiedy si uczymy Ekonomii Polityczney, tak, jak ona zas uguje;
kiedy w uczeniu si dostrzegamy, e nayu ytecznieysze prawdy gruntuj si
na pocz tkach naypewnieyszych, niczego tak bardzo nie pragniemy, jak
eby zastosowa te pocz tki do pospolitego poj cia wszystkich. Nie
powi kszaymy ich trudno ci naturalnych przez oderwane wyobra enia
(abstractions) nieu yteczne; nie wpadaymy w mieszno ekonomistów XVIII
wieku przez niesko czone rozprawy o czystym dochodzie ziemi (produit
net); opisuymy sposoby jakiemi si fakta dziej i odkryymy cuch który je
czy; natenczas nasze pisma stan si u ytecznemi w praktyce, a
publiczno
b dzie prawdziwie obowi zan pisarzom, którzy, tak, jak
WPan, tyle maj rodków do jey o wiecenia.
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CZWARTY LIST.
W tre ci: Jak korzy spo eczno odnosi z u ycia machin,
a w powszechno ci z zaprowadzenia wszelkich rodków u atwiaj cych
prac ?

Szuka em w WPana zasadach Ekonomii Polityczney my li, któreby
mog y ustali mniemanie publiczno ci wzgl dem machin, oraz sposobów
atwiaj cych prac , które skracaj c robot w kunsztach, pomna aj produkta, niepomna aj c nak adów proclukcyi. Chcia em w jego dziele znale
zasady pewne i dok adne, rozumowanie zniewalaj ce przekonanie, do jakich
jego pismo o ludno ci przyzwyczai o publiczno ; lecz nienalaz em w niem
zalet pisma jego o ludno ci.
Zdaje mi si (przymuszony jestem u ywa tego sposobu mówienia
przeczytawszy WPana dowodzenia) zdaje mi si , e ca korzy , któr
WPan upatrujesz w machinach i w powszechno ci w rodkach u atwiaj cych
produkcy , zasadzasz na tem, i one pomna aj produkta do takiego stopnia,
ze gdyby nawet warto
ich targowa spad a, summa ca ey ich warto ci
przewy sza b dzie warto jak mia y przed wydoskonaleniem machin101.
Korzy wykazana przez WPana jest niezaprzeczona; postrze ono bowiem e
ca kowita warto towarów bawe nianych, jako te liczba robotników bawi cych si tym przemys em, wzros a niezmiernie od czasu zaprowadzenia
rodków u atwiaj cych. Podobn
uwag zrobiono wzgl dem prasy
drukarskiey; machina ta u yta do pomno enia xi ek nie równie wi cey dzi
zaymuje, (nielicz c autorów) przemys owych ludzi, ni wtenczas kiedy
kopiowano r cznie xi ki, a co wi cey jest warto, ani eli eby xi ki by y
dro sze.
Lecz ta korzy bardzo rzeczywista jest jedna z rz du tych, któr
narody odnios y z zaprowadzenia machin. Ma ona zwi zek z pewnemi
produktami, których konsumpcya musi si rozszerza , a eby mog a
wynagrodzi zmnieyszenie ceny. W zaprowadzeniu za machin znayduje si
korzy
spójna wszystkim dzia aniom ekonomicznym i u atwiaj cym w
powszechno ci; korzy , która si daje uczu nawet wtenczas, kiedy
101

„ Kiedy machina, jest wynaleziona, która oszcz dzaj c prac r czn , zni a cen towarów, skutkiem
zwyczaynym b dzie takie powi kszenie potrzebowania..... e warto ca ey massy towarów tak utworzonych,
przewy sza warto któr ten towar mia by wprzódy, i e liczba robotników u ytych do wyrobu, powi kszy a si
raczey zamiast zmnieyszenia si .” Malthus prin. d Econom. Polit. pag. 402.
„Musimy si na to zgodzi , e g ówn korzy ci machin zast pucj cych prac r czn jest rozszerzenie
rynku i zach cenie do konsumpcyi; i e inaczey korzy z takowego wyr czenia r k pracuj cych jest prawie
stracona.” str. 412.
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konsumpcya produktu nie ulega naymnieyszemu rozszerzaniu; korzy ,
któraby powinna by a byd
ci le oceniona w pocz tkach Ekonomii
Politycznej. Prosz mi to darowa je eli chc c lepiey byd zrozumianym
musia em zacz od niektórych wyobra
pocz tkowych.
Machiny i narz dzia rzemie lnicze (outil) s produkta, które zaraz po
swem utworzeniu wchodz do klassy kapita ów i s u yte do utworzenia
innych produktów. Jedyna ró nica, jaka zachodzi mi dzy machinami i
narz dziami, jest ta, e pierwsze s narz dziami z onemi, a narz dzia s
machinami prostemi. Poniewa nie ma narz dzi i machin, któreby rodzi y si ,
powinni my zatem jeszcze je uwa
jako rodki do przeniesienia jakiego
dzia ania, jakiey si y ywotney, która jest w naszem rozrz dzeniu, do
jakiego przedmiotu, który przez to ulega pewney modyfikacyi. I tak m ot jest
narz dziem, za pomoc którego u ywamy si y muskularney cz owieka, do
sp aszczenia, w pewnym zdarzeniu, listka z ota; a st pory w rudni s tako
narz dziami, za pomoc których u ywamy spadu wody do kucia sztab
elaznych.
ycie si y dobrowolncy (gratuile) którey nam przyrodzenie dostarcza,
nieodeymuje machinie w asno ci narz dzia. Ci ko
powi kszona przez
pr dko , która stanowi pot
m ota Guidszlagra (batteur d'or), niemniey
jest pot
fizyczn natury, jak ci ko wody spadaj cey z góry.
Czem e bowiem jest ca y nasz przemys , je eli nie u yciem wi cey lub
mniey zrozumianym praw przyrodzenia? Staj c si
po usznymi
przyrodzeniu powiada Bakon uczymy si mu rozkazywa . Jak
ró nic
upatrujesz WPan miedzy pr tkami a warstatem do robienia po czoch, je eli
nie te, e warstat jest narz dziem wi cey z onem i wi cey pot nem ni
pr tki, lecz zreszt u ywaj cym z wi ksz l u b mnieysz korzy ci w asno ci
metalu i pot gi d wigni, do zrobienia odzienia, którym przykrywamy nasze
nogi? My l zatem pytania jest ta: czy jest rzecz korzystnieysz dla
cz owieka u ywa narz dzia skutecznieyszego, mog cego wykona wi cey
roboty albo lepiey, ni narz dzia niezgrabnego, niedoskona ego, którym si
pracuje powolniey, trudniey i gorzey?
Obrazi bym zdrowy rozs dek WPana i naszych czytelników, ebym
cho na chwile w tpi o ich odpowiedzi.
Doskona
naszych narz dzi zale y od doskona ci naszego pokolenia.
Ta to doskona
ró ni nas od ludzi dzikich morza po udniowego, którzy
maj siekiery z krzemienia i ig y do szycia z ko ci rybich. Nie wypada
pisz cemu o Ekonomii Polityczney ograniczy zaprowadzenie rodków,
któreby przypadek lub geniusz poda nam w r ce, a to w celu oszcz dzenia
wi cey pracy dla naszych robotników; narazi by si na to, i by u yto jego
asnych rozumowa do dowiedzenia mu, i my, cofaj c si w ty zamiast
post powania naprzód w cywilizacyi, powinni my odrzuca odkrycia,
które my ju poczynili, i uczyni sztuki nasze niedoskonalszemi, a to dla
powi kszenia naszych trudów a pomnieyszenia naszych przyjemno ci.
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Bez w tpienia s nieprzyzwoito ci w przechodzeniu z jednego
porz dku rzeczy do drugiego, nawet z porz dku niedoskona ego do porz dku
lepszego. Któ by rozs dny chcia od razu znie
wszelkie przeszkody
cie niaj ce przemys , i komory celne, które rozdzielaj narody mi dzy sob ,
chocia s szkodliwe ich pomy lno ci. W podobnych zdarzeniach,
powinno uczonych nie zale y na przytaczaniu pobudek do oddalenia i
zniesienia wszelkiego rodzaju odmian, pod pozorem nieprzyzwoito ci, które
te za sob ci gn , lecz, na ocenieniu tych nieprzyzwoito ci, na wykazaniu
rodków u
si mog cych do ich oddalenia tyle ile mo na, lub do ich
zmnieyszenia (os abienia) a eby u atwi po dane ulepszenie.
Nieprzyzwoito jest ta, i dochody zmieniaj si , a ta zmiana je eli jest
nag a, jest mniey wi cey dotkliwa dla klassy którey si tako dochód
zmnieysza. Zaprowadzenie machin zmnieysza (niekiedy lecz nie zawsze)
dochód klassy, którey ca ym funduszem s si y cia a i r k, dla powi kszenia
dochodu klassy, którey funduszem s si y umys owe i kapita y. Innemi
wyrazami, machiny u atwiaj ce, b c w powszechno ci wi cey z one,
wymagaj kapita ów znacznieyszych. One zniewalaj przedsi bierc , który
ich u ywa, do zakupienia wi cey us ug p odnych kapita ów, ani eli us ug
odnych wyrobników. Nadto poniewa one wymagaj w swoim kierunku
powszechnym i szczególnym wi cey kombinacyi, i starania znacznieyszego
w interesach; wi cey zatem wymagaj us ug p odnych, z których rodzi si
dochód przedsi biorców. Prz dzenie bawe ny na ma ych ko owrotkach, jak to
si dawa o postrzega w Normandyi, zaledwie zas uguje na imi antrepryzy
kiedy prz dzenie rycza towe jest ju antrepryz wa
.
Lecz skutek naywa nieyszy, chocia mo e naymniey dostrze ony,
pochodz cy z u ycia machin i w powszechno ci ze wszelkich rodków
atwiaj cych, jest powi kszenie dochodu dla konsumentów; to
powi kszenie nikomu nie kosztuje, a zas uguje na to, a eby my weszli w jego
szczegó y.
Pszenica mle a si u nas tak, jak u narodów staro ytnych za pomoc r k.
Daymy na to, i potrzeba by o 20 ludzi do zmielenia tyle m ki ile mog
zmie dwa kamienie w naszych m ynach.
• Utrzymanie sta e 20 tych ludzi w okolicach Pary a kosztowa oby 40
fran. na dzie , a przez 300 dni roboczych kosztowa oby... 12,000 fr.
• Machina i kamienie kosztowa yby daymy na to 20,000 fr. od
których procent roczny...................................................... 1,000 fr.
• Niktby si niechcia zaj
podobn antrepryz , je eliby nie mia
zarobku przynajmniey........................................................ 3,000 fr.
Mliwo zatem m ki, któr by mo na by o otrzyma z dwóch kamieni, co
rok, kosztowa oby tym sposobem.............................................. 16,000 fr.
• Zamiast tego jeden m ynarz w naszych czasach maj c m yn o
jednym kole za................................................................... 2,000 fr.
• Zap aci ch opcowi do pomocy............................................ 1,000 fr.
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• Daymy na to e on sam zarabia za swoy umiej tno ci i swoje
trudy.................................................................................. 3,000 fr.
Azatem. Ta sama ilo m ki mo e byd zmleta za..................... 6,000 fr.
zamiast 16,000 fran. któreby kosztowa a, gdyby my si trzymali sposobu
dawnego. Ta sama ilo
ludzi mo e si wykarmi , poniewa m yn nie
zmnieysz ilo ci zmieloney m ki. Zyski odniesione w spo eczno ci dostateczne
do zap acenia nowych produktów, albowiem skoro tylko jest 6,000 fr.
zap aconych za koszta produkcyi, tem samem 6,000 fr. jest zysku, a
spo eczno zt d odnosi te istotn korzy , e ludzie j sk adaj cy, jakiekolwiek
ich rodki utrzymywania si , czyli dochody, czy to oni yj ze swey pracy, ze
swych kapita ów, czy te ze swey ziemi, zmnieyszaj proporcy swego
wydatku, przeznaczonego na zap acenie mliwa m ki, jak 16 do 6 czyli 5/8
cz ci. Ten który wydatkowa 8 fr. na rok na swoje ywno , nie wydaje
wi ccy jak 3 fr. Co wyrównywa zupe nie powi kszeniu dochodów,
poniewa 5 fran. oszcz dzonych na tym przedmiocie mog y byd obrócone na
co innego. Gdyby podobne udoskonalenie mia o mieysce we wszystkich
produktach, na które my obracamy nasze dochody, natenczas nasze dochody
wzros yby o 5/8 cz ci, a cz owiek zarabiaj cy 3,000 franków, czy to miel c
, czy te innym sposobem, by by istotnie tak bogaty, jak gdyby mia 8
tysi cy wtenczas, kiedyby sposoby wydoskonalone nie mia y mieysca.
Na to P. de Sismondi nie dawa baczno ci pisz c my l nast puj : ,,Ile
razy, powiada on, potrzebownnie konsumpcyi przewy sza sposoby tworzenia
ludno ci, ka dy wynalazek nowy w mechanice lub w kunsztach jest
dobrodzieystwem dla spo eczno ci; poniewa podaje rodki do zaspokojenia
potrzeb. Ile razy przeciwnie produkcya jest dostateczna dla konsumpcyi,
ka dy podobny wynalazek jest kl sk , poniewa o tyle tylko przyczynia si
do przyjemno ci konsumentów, o ile mo e taniey swoje potrzeby
zaspokoi , gdy tym czasem odeymuje sposób do ycia tworzycielom.
By oby rzecz dziwaczn k
na równey szali korzy
tanno ci z
korzy ci utrzymania si .”
P. de Sismondi, jak widzimy, nie ocenia dostatecznie korzy ci tanio ci, i
nie czuje tego, e to co si wydatkuje mniey na jeden produkt, mo e byd
wydatkowanem na drugi, zaczynaj c od rzeczy nieodbitych. Do tych czas nie
mo na dostrzega adney nieprzyzwoito ci w wynalazku m ynów na m ;
owszem odkrywamy korzy zmnieyszenia ceny produktu, która si równa
powi kszonemu dochodowi dla tych którzy z tego korzystaj .
Lecz to powi kszenie dochodu dla konsumentów uros o, powiadaj , z
zarobku 19 n dzarzów, których m yn pozbawi pracy. Czemu ja zaprzeczam.
Dziewi tnastu pracowników zostaje z swoim kapita em sposobno ci
umys owych, z t sam moc , zdatno ci i temi samemi rodkami pracy co
wprzódy.
yn niepozbawia zatrudnienia; mog zatem wybra inne. Wiele
okoliczno ci ci gnie za sob te same nieprzyzwoito niemaj c takiego
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wynagrodzenia. Zmiana mody, woyna, która strzymuje odbyt, handel, który
odmienia bieg; sto razy wi ksz wyrz dzaj krzywd klassie robotników, jak
jakikolwiek nowy wynalazek.
Przypuszczam, e si upieraj przy swejem, mówi c, e 19 robotników
zbywaj cych, przypu ciwszy nawet e znalaz o kapita y, za pomoc których
mog si odda nowemu przemys owi, niewyprzedadz jednak swych
produktów, dla tego, e massa produktów towarzystwa jest przez to
powi kszona, a summa ich dochodów nie jest. Zapomniano wiec e dochody
spo eczno ci zosta y powi kszone przez produkcy dziewi tnastu nowych
pracowników. Nagroda za ich prac jest dochodem wystarczaj cym do
nabycia produktu ich pracy, albo zamienienia go na inny produkt równey
warto ci. To, co moje poprzedzaj ce listy wyk adaj dostatecznie. Nie
pozostaje wi c im, mówi c ci le, jak nie przyzwoito odmiany zatrudnienia.
Azatem post py, które si dziej w rodzaju szczególnym, s przyjazne przemys owi w powszechno ci. Powi kszone dochody, wynikaj ce dla spo eczno ci
z. oszcz dzonych wydatków, obracaj si na inne przedmioty. Jedno tylko
zatrudnienie by o zakazane dla 19 ludzi którzy do tych czas mieli zbo e; sto
innych nowych zatrudnie , albo sto innych rozproszonych dawnych robot
stoj dla nich otworem. Dosy , na dowód, przytoczy powi kszenie pracy i
ludno ci we wszystkich mieyscach, gdzie si kunszta wydoskonali y.
Wielkie przyzwyczajenie do produktów nowych kunsztów, niepozwala nam
robi nad niemi uwag; lecz jakby uderzy o dawnych mieszka ców Europy,
gdyby powrócili do ycia! Wyobra my na moment niektórych nawet
uczonych, jako to Pliniusza, Archimedesa, przechadzaj cych si po naszych
nowo ytnych miastach; zdawa oby si im e s otoczeni cudami. Obfito
naszych kryszta ów, szyb okiennych, wielkich zwierciade i ich mnogo ,
nasze zegary cienne i kieszonkowe, rozmaito
materyi tkanych, mosty
elazne i machiny wojenne, nasze budowle morskie, zdziwi yby ich nad
wszelkie wyra enie. A gdyby weszli do naszych warstatów, co za mnóstwo
zatrudnie , o którychby nie mieli naymnieyszego wyobra enia! Mogi by
sobie przypu ci e 30 tysi cy ludzi pracuje w Europie ca e nocy oko o
drukowania gazet, które rano czytamy przy herbacie l u b kawie, czokoladzie
lub innym po ywieniu równie nowym dla nich jak sam papier? Nie trzeba
tpi o tem móy Panie e je eli kunszta doskonali si b
jeszcze wi cey
(jak mi si podoba temu wierzy ), to jest: wydawa wi cey z mnieyszyni
kosztem; nowe miliony ludzi w kilku wiekach tworzy b
rzeczy, które
wzbudzi yby w naszym umy le, gdyby my mogli powsta z grobu, niemniey
wielkie podziwienie jak Archimedesa i Pliniusza. Nie spuszczaymy
zatem tego nigdy z uwagi, my, którzy brudzimy papier szukaj c prawdy: e
je eli nasze pisma przeyd do potomno ci, boja , któr nas dzi
udoskonalenie przeymuje (a w czem ona nie równie wi cey przewy szy)
wyda si dla niey bardzo mieszn . A co si tycz wyrobników WPana
kraju, tak przemy lnych i razem tak n dznych, nasi potomkowie uwa
ich
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jako ludzi, których przymuszano dla utrzymania ich ycia ta cowa na
linie z ci arami do nog przywi zanemi. Czyta b
w historyi e ka dego
dnia podawano nowy plan do dalszego powtarzania ta ca, zapominaj c o
rodku naywi cey u atwiaj cym t. i. o odwi zaniu ci arów. Potomkowie
nasi mieliby si z nas z pocz tku a pó niey mogliby nawet uczu
politowanie.
Powiedzia em e udoskonalenia trafne mog yby mie niedogodno ci
przemijaj ce. To które towarzysz zaprowadzeniu rodków u atwiaj cych, s
szcz liwie z agodzone przez okoliczno ci ju dostrze one, i inne jeszcze nie
odkryte. Powiedziano (prosz uwa
t okoliczno jako jedyn która mo e
usun
wszelk
niedogodno ) powiedziano powtarzam:
e tanio
wynikaj ca ze wszelkich operacyy oszcz dnych, tak dalece sprzyja
konsumpcyi, e ta sama produkcya zatrudnia wi cey osób ni pierwey; jako my ju to uwa ali w prz dzeniu bawe ny. Dodam jeszcze, i w miar
powi kszania si machin i sposobów u atwiaj cych, trudniey jest odkry no
we; nadewszystko w rzemios ach które ju maj swych robotników
wyuczonych. Machiny nayprostsze by y naypierwsze, wi cey z one by y
po nieysze; lecz w miar swego wi kszego sk adu, wi cey kosztuj ,
wymagaj do zrobienia wi cey pracy robotników, którzy wynagradzaj cho
w cz ci tey klassie za prac stracon przez u ycie nowych sposobów. Sk ad,
zawik any i drogo machiny, s zawadami do pr dkiego jey zastosowania.
Machina do strzy enia sukna za pomoc ruchu ko a (rotation) kosztowa a w
pocz tkach 26 do 3o tysi cy franków. Wielu fabrykantów nie mog o rozrz dzi tak summ ; inni wahali si i wahaj si do tych czas nad jey
nabyciem; oczekuj c skutku zupe nie zapewnionego. Taka powolno
w
zaprowadzeniu machin nowych, oddala prawie wszystkie niedogodno ci.
Nadto wyznam i prawie zawsze w praktyce machiny nowe robi wi cey
strachu ni z ego.
P. de Sismondi przywodzi jako zarzut, wydarzenie w któremby sto
tysi cy kobiet robi cych po czochy na pr tkach, a tysi c robotników na
warstatach po czochowych, wyda o po dziesi milionów par po czoch. Zt d
robi wniosek e w ostatnim przypadku konsumenci po czoch nieoszcz dziliby wi cey nad 5o centimów na parze, i e fabryka wy ywiaj ca sto
tysi cy robotnic, nie wy ywi aby wi cey nad 1,2oo. Lecz przychodzi do tego
wniosku przez przypuszczenia, które nigdy wydarzy si nie mog .
Dla dowiedzenia e konsumenci p aciliby za po czochy tylko po 5o
centimów, przypuszcza e koszta produkcyi, by yby w pierwszym przypadku
nast puj ce:
• 10 milionów na zakupienie pierwszey materyi.
• 40 milionów nagrody za prac stu tysi cy robotnic k ad c po 400 fr. na
osob .
Ogó 50 milionów z których 40 rozdzielono mi dzy robotników.
W drugim przypadku k adzie koszta nast puj ce:
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•
•
•
•
•
Ogó

10 milionów na materye pierwiastkowe.
30 milionów na procenta od kapita u sta ego i zyski przedsi biorców.
2 miliony na procenta kapita u kr cego.
2 miliony na naprawy i odnowienie machin.
1 milion na nagrod za prac 1,200 robotnikom.
45 milionów z których jeden tylko milion dla robotników zamiast 40.
Dostrzegam w wydatku, 3o milionów na procenta od kapita u sta ego, i
na zysk przedsi biorców; to mnie prowadzi do tego wniosku e na
antrepryz mog
zaj
1,200 ludzi i na op acenie po 15 od sta za ich
kapitaly, potrzeba kapita u od 200 milionów; przypuszczenie dziwaczne.
Jeden robotnik nie mo e pracowa na dwóch warstatach razem; tysi c
rzemie lników potrzebuje tysi c warstatów. Dobry warstat do robienia
po czoch kosztuje 6oo fran.; tysi c warstatów kosztowa oby 6oo tysi cy
franków. Dodaymy do tego kapita u drugie tyle na dalsze naczynia, narz dzia i t.d. niepotrzebowaliby my wi cey nad milion dwa kro sto tysi cy
franków. Przypu my e procent i zyski przedsi biorców tego kapita u s
rednio proporcyonalne, gdy przemys kr cy, któryby wi cey przynosi ,
by by przez konkurrency przyprowadzony do tey miary; znaydziemy na
procent i zyski przedsi bierców 180 tysi cy fr. zamiast 3o milionów.
Te sam uwag zrobi mo na nad dwoma milionami kosztów
onych
na utrzymanie i reperacy , bo je eliby zamiast naprawienia warstatów,
odnawiano je w ca ci corocznie, niekosztowa yby wi cey nad 6oo tysi cy
franków. Kapita cyrkuluj cy tako niekosztowa by dwóch milionów; bo z
czegó si on sk ada w przypuszczeniu nawet P. de Sismondi? Z
materya ów pierwiastkowych wynosz cych 10 milionów i nagrody za
prace któr on k adzie 1 milion; co czyni razem 11 milionów od których procent pi ty wynosi 550 tysi cy franków. Lecz poniewa w tym przemy le
produkt mo e byd sko czony i przedany w przeci gu 6 miesi cy, kapita
mo e byd dwa razy u yty do roku i nie b dzie wi cey kosztowa nad 275
tysi cy franków zamiast dwóch milionów.
Wszystkie te koszta po czone sk adaj 12,055,000, franków,
zamiast 5o milionów, ile pod ug zasady P. de Sismondi kosztowa yby
po czochy robione na pr tkach. Jestem daleki od mniemania a eby
oszcz dno mia a byd tak wielk , albowiem autor posun bardzo wysoko
kapita machin, przypisa im dzielno bardzo wielk przypuszczaj c, e za
pomoc ich 1,200 robotników zrobi tyle co sto tysi cy; lecz ja powiadam e
je eliby taka by a; oszcz dno produkcyi, niska cena po czoch lub innego odzienia,
któreby mo na robi na wzór po czoch, takby sprzyja a konsumpcyi, ze zamiast sto
tysi cy rzemie lników których my przypuszczamy zaj tych, pomno oby si ich do
200 tysi cy.
I gdyby konsumpcya tego przedmiolu w szczególno ci, nieprzypuszcza a
pomno enia zbytecznego tego produktu, potrzebowanie powi kszy oby si w
stosunku do wielu innych; albowiem trzeba eby WPan na to pami ta , e po
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zaprowadzeniu machin, znayduj si zawsze w spo eczno ci te same dochody, ta
sama liczba robotników, ta sama summa kapita ów i ta sama ziemia. A zatem je eli
zamiast po wi cenia 5o milionów na rok na po czochy, nie mamy potrzeby
obrócenia na ten przedmiot wi cey nad 12 milionów, pozosta e 38 milionów, mog
byd u yte do inney konsumpcyi, albo do rozszerzenia tey e samey.
Tego to wi c ucz zasady i to potwierdza do wiadczenie. Nieszcz cia które
cierpi ludno w anglii a które P. de Sismondi op akuje tonem prawdziwego
filantropa wyp ywaj z innych rzóde . Wyp ywaj one szczególniey z ich praw
ustanowionych dla ubogich, jako te z massy produktów które powi kszaj , koszta
produkcyi; tak i po uko czeniu produktów, wi ksza cz
konsumentów nie
zarabia tyle, ile potrzeba do ich nabycia.
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PI TY LIST
O prawdziwej naturze bogactw

Czytaj c WPana zasady Ekonomii Polityczney, przedmiot, który
naypierwiey powinien by zwróci moje uwag , by a ta wielka choroba, która
dr czy teraz rodzay ludzki i która mu przeszkadza
w asnemi produktami.
Chocia w porz dku wyobra
rozprawa o naturze bogactw, powinna by aby
poprzedzi inne, dla zrozumienia wszelkich fenomenów maj cych zwi zek z ich
tworzeniem si i podzia em; niemy la em jednak, a eby to mia o byd rzecz konieczn , dad jey pierwsze stwo dla tego, i zdaje si wi cey interesowa tych,
którzy si zaymuj Ekonomij Polityczn jako nauk , bez adnego jey
zastosowania. Jednak e nie mog z
pióra nie otworzywszy mey my li pod tym
wzgl dem. WPan sam do tego mnie upowa niasz przez szlachetn otwarto z jak
wyzywasz do rozprawy mog cey o wieci publiczno . „Rzecz jest po dan
(powiadasz WPan (str. 4)) a eby ci których publiczno uwa a za s dziów w aciwych, zgodzili si na propozycye g ównieysze." Nie mo na wi c nigdy ich
dosy obja ni .
Ganisz WPan definicy niedostateczn dan przez Milorda Lauderdale o
bogactwie; jest tem wszystkiem czego tylko cz owiek da od swego u ytku i
przyjemno ci, i pod ug mnie masz wielk s uszno .Szukam definicyi, któr
WPan k adziesz ba jey miejscu; i znajduj e WPan nadajesz imi bogactwa
wszystkim przedmiotom materyalnym, które s potrzebne, u yteczne, albo
przyjemne cz owiekowi (str. 28). Jedna ró nica któr dostrzegam mi dzy temi
dwiema definicyami zawiera si w wyrazie materyalny, któr WPan dodajesz
do definicyu Milorda Lauderdale; a je eli mam prawd mu wyzna , wyraz ten
zdaje mi si byd przeciwnym prawdzie.
Domy lasz si
zapewna przyczyny. Wielki wynalazek Ekonomii
Polityczney, i to co j na zawsze uczyni szacown , zale y na tem, e mo na
tworzy bogactwo ze wszelkich mareryi. Cz owiek wie jak ma sobie post pi ,
eby posi
rodki zaspokojenia swych da . Ju mia em zr czno zrobi
uwag e jest nad moc cz owieka, przyda cho jeden proszek do massy
materyi z której si wiat sk ada. Tworzy on bogactwo, ale bogactwo nie jest
matery ; cz owiek mo e tylko za po rednictwem kapita ów i ziemi odmieni
kombinacy w materyi i nada jey u yteezno ; a u yteczno jest w asno ci
niemateryaln .
Lecz nie dosy na tem, boje si a eby WPana definicya nie by a
pozbawiona cechy istotney bogactwa. Prosz mi pozwoli zrobi niektóre uwagi
dla wzmocnienia mojey my li.
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Adam Smith ze wszystkimi ekonomistami dostrzeg , e szklanka wody,
która mo e byd rzecz bardzo szacown , kiedy mamy pragnienie, nie jest
bogactwem. Jest jednak e przedmiotem materyalnym, jest potrzebnym,
ytecznym i przyjemnym cz owiekowi. Dope nia wszystkich warunków
WPana definicyi; a jednak nie jest bogactwem. Nie jest przynaymniey
tem bogactwem, które jest przedmiotem naszey nauki a matery WPana
dzie a. Czegó wi c jey do tego brakuje? Warto ci!
wi c rzeczy, które s bogactwem naturalnem, bardzo szacownem dla
cz owieka; lecz które nie s tem, którem si zaymuje Ekonomija Polityczna.
Mo na je powi kszy ? Mo na konsumowa ? Bynaymniey; one nie trzymaj
si innych praw prócz swoich. Szklanka wody ulega prawom fizycznym;
przywi zanie do naszych przyjació , nasze dobre imi u ludzi, zale od praw
moralnych i nie podlegaj prawom Ekonomii Politycznej. Jakie s bogactwa,
które nale do obr bu tey nauki? Te, które mog si tworzy i niszczy , mog
si powi ksza i pomnieysza ,s owem te, które maj warto . Sam nawet
WPan przymuszony jeste wyzna w wielu mieyscach. Powiadasz (str; 34o):
,,Zdaje si ze bagactwo narodu zale y po cz ci od ilo ci produktów
otrzymanych, przez prac (zupe nie od niey zale y), po cz ci za od
zastosowania pracy do potrzeb i rodków ludno ci, i od sztuki nadania ceny
swoim produktom.” A na karcie nast puj cey jeszcze wyra niey twierdzisz. Zapu ciwszy si w rozpraw , wyznajesz: „i jest, rzecz oczywist , e w stanie
rzeczywistym warto towarów.... mo e byd uwa ana za jedyn przyczn
bytno ci bogactw.” Jakim e si to sposobem dzieje, e warunku istotnego, jakim
jest warto , brakuje w jego definicyi? Lecz na tem nie dosy ; niepoznamy
dok adnie natury bogactwa, je eli nieokre my znaczenia warlo ci. Czyli do
posiadania wielkich bogactw, dosy jest podnie wysoko cen rzeczy, które
posiadamy? Je eli kaza em wybudowa dom, który si mi zda byd
pi knym; i je eli mi si podoba oszacowa go sto tysi cy franków, czyli
ten dom istotnie jest wart tyle? Odbieramy dar od mi ey nam osoby; ten dar
jest nieoszacowanym w naszych oczach; czyli zt d wynika e on nas robi
niezmiernie bogatymi? Rozumiem e WPan nie mo esz byd tego
mniemania. A eby wi c warto ty a bogactwem, potrzeba a eby by a warto ci uznan nie przez posiadacza rzeczy, lecz przez inn osob . Jaki wi c
inny dowód niezaprzeczony mo na dad na to, e warto jest uznana, je eli
nie ten, e za t rzecz drudzy zgadzaj si dad w zamian, pewn ilo innych
rzeczy maj cych warto ?
Mimo oszacowania domu mego sto tysi cy franków, je eli nieznayd
nikogo, któryby za ten dom chcia dad wi cey nad 5o tysi cy franków, nie
mog powiedzie e dom wartuje sto tysi cy franków, gdy wi cey nie wart
jak 5o tysi cy; on mi robi bogatym na 5o tysi cy franków, i w cicielem
tego wszystkiego co tylko mo na mie za 5o tysi cy franków.
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Zt d Adam Smith, uwa aj c e s dwa rodzaje warto ci, i nazwawszy,
wed ug mego zdania, niew ciwie, jeden rodzay warto ci u ywaln
(valeur en usage) a drug warto ci zamienn (valeur en echange)
opuszcza zupe nie pierwsz , a zaymuje si przez ca y ci g swego dzie a
sam warto ci zamienn . To samo i WPan uczynile 102; tak jako i
P.Riccardo; to i ja uczyni em; to my wszyscy zrobili my; dla tego e niema
inney warto ci w Ekonomii Polityczney, e ta warto
ulega prawom
sta ym, e ona sama tworzy si , dzieli i niszczy pod ug prawide
nieodmiennych, a które si sta mog przedmiotem badania naukowego.
Zt d cena ka dey rzeczy b c warto ci zamienn , oszacowan na pieni dze,
jest tylko cen bieg
w Ekonomii Polityczney. To, co Smith nazywa cen
naturaln nie ma w sobie nic naturalnieyszego od reszty; s to koszta
produkcyi; jest to cena bieg ca us ug p odnych. Nie mam potrzeby o tem
zamilcze e WPan masz w Panu Riccardo silnego i szanownego pomocnika.
On by przeciwko WPanu w rzeczy odbytu; walczy zWPanem w rzeczy
warto ci; lecz pomimo stosunki, które mam z nim, i szacunek, który
wzajemnie chowamy dla siebie, nie l ka em si zbi jego przyczyn. Czyli
nie jest pierwsz nas obu a nawet i WPana sk onno ci mi
prawdy i
dobra ogólnego.
Oto s s owa P. Riccardo: „Warto ró ni si istotnie od bogactwa;
poniewa warto nie zale y od obfito ci rzeczy potrzebnych lub przyjemnych,
lecz od trudno ci lub atwo ci ich produkcyi. Praca r kodzielnicza miliona osób
wyda zawsze t sam warto , lecz nie utworzy tego samego bogactwa. Za
pomoc machin doskona ych, wprawy wi kszey, pracy lepiey podzieloney; przez
odkrycie odbytu daj cego mieysce zamianom korzystnieyszym, milion osób mo e
wyda , dwa i trzy razy tyle rzeczy potrzebnych i przyjemnych, ileby
utworzy niemog y w innem po eniu towarzyskiem, jednak e nic nie
przydadz do ogó u warto ci103”.
Ten dowód wspieraj cy si na faktach niezaprzeczonych, zda je si zupe nie
zgadza z my
WPana. Idzie oto a eby wiedzie , jak te fakta stwierdzaj
nauk o warto ci, która pokazuje e bogactwa sk adaj si z warto ci rzeczy
przez nas posiadanych, zachowuj c wyraz warto samym tylko warto ciom
uznanym i zamiennym.
Có jest bowiem warto ? Có jest ta w asno podlegaj ca wi kszemu lub
mnieyszemu oszacowaniu, która si znayduje w rzeczach przez nas posiadanych?
Jest to asno nadaj ca nam sposobno otrzymania w zamian , za rzeczy, które
my mamy, rzeczy których my potrzebujemy. Warto ta tym jest wi ksz , im
wi ksz mo emy otrzyma ilo rzeczy przez nas po danych, za rzecz t któr
posiadamy. I tak je eli potrzebuj zamieni konia, którego posiadam, na m
którey potrzebuj , to jest: kiedy mi potrzeba przeda mego konia, a eby kupi zbo a;
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Jest rzecz widoczn , e warto towarów jest po wi ceniem si w pracy, lub innym jakimkolwiek artykule,
które ludzie robi a eby je otrzyma w zamianie. Malthus prin. d’Econ. Polit. str. 341 edycyi angielskiey.
103
Princip. d’Econ. Polit. de M. Riccardo druga edy. angiel. roz. 20.
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na ten czas je eli móy ko wart 6oo fran., posiadam dwa razy wi ksz warto ,
któr mog obróci na zakupienie zbo a, ani eli gdyby móy ko wart by tylko 3oo
fr. A poniewa to rozumowanie mog zastosowa do wszystkich rzeczy, które
posiadam, wynika zt d, e nasze bogactwa mierz si pod ug warto ci rzeczy przez
nas posiadanych. Jest to wniosek, którego nikt rozs dny odrzuci niemo e.
Mo li WPan zaprzeczy temu (powiada P. Riccardo), e nie jeste my
bogatszymi, dla tego, e mamy wi cey rzeczy przyjemnych i potrzebnych do
konsumowania, jakakolwiek zreszt , ich jest warto ? Zgadzam sie na to, lecz
nie jest e to mie wi cey rzeczy do konsumowania, kiedy mamy wi ksz
mo no , nabycia ich w wi kszey ilo ci? Posiada wi cey bogactw, jest to
mie w swojem r ku wi cey mo no ci zakupienia wi kszey ilo ci rzeczy
po ytecznych, wi kszey ilo ci u yteczno ci rozci gaj c to wyra enie do
wszystkiego, co tylko nam mo e byd potrzebnem i przyjemnem. Azatem ta
proporcya niema nic w sobie przeciwnego definicyi, któr P. Riccardo i
WPan dajecie o bogactwie. Powiadasz WPan e bogactwo zawiera si w
ilo ci rzeczy potrzebnych albo przyjemnych przez nas posiadanych. Zgadzam
si wtem z WPanem; lecz poniewa wyrazy ilo rzeczy potrzebnych i
przyjemnych maj znaczenie niepewne i dowolne, i niepowinny byd u yte
w definicyi dobrze oznaczoney, przeto ja na mieyscu ich k ad wyrazy
warto ci zamienney. Wyobra enie dwóch u yteczno ci, które ludzie
zgadzaj si zamieni z sob rodzi zrównanie. Mo na porówna warto
jedn z warto ci drug za po rednictwem trzeciey; wór pszenicy jest
bogactwem równym sztuce materyi, kiedy oba te przedmioty mog si
zamieni na równ ilo talarów.
Otó to
nie jest, co mo e s
za podstaw porówna ; to co mo e
za miar wszelkiego powi kszenia i zmnieyszenia; s owem jest to
podstawa nauki. Bez tey zasady niema Ekonomii Polityczney i jedna uwaga
wydoby a t nauk z krainy marze i zrobi a j tak istotn , e WPan sam
odda
jey ho d niechc c, i e niema adnego WPana rozumowania, w
któremby ta zasada nieby a wyra ona albo domniemana. Inaczey cofn by
WPan wstecz nauk , zamiast wzbogacenia jey nowymi prawdami.
W definicyi WPana i P. Riccardo brakuje dok adno ci, a tem samem
nieobeymuje ona w ca ey rozci
ci operacyi naszych bogactw. Jakto! nasze
bogactwa mia yby si ogranicza przedmiotami materyalnemi potrzebnemi i
przyjemnemi! A czem e s w oczach WPana talenta. Nie s
one tako
kapita em p odnym? Nie mamy my z nich dochodów? Dochody wprawdzie
mniey wi cey wielkie, tak jak mamy dochód wi kszy z morga dobrey ziemi
ni z morga z ey ziemi? Znam artystów, bieg ych, którzy niemaj innych róde
dochodu prócz talentów swoich, a którzy jednak op ywaj w dostatki. Pod ug
WPana oni niepowinni byd bogatsi od prostych malarzów ciennych.
Niepodobna jest zaprzeczy temu; wszystko cokolwiek jest warto ci
zamienn sk ada cz
naszych bogactw. One si sk adaj istotnie z kapita ów
odnych które my posiadamy, jakowe fundusze s ziemia, kapita lub
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zdolno ci osobiste. Z tych jedne s pozbywalne (alienable) i niepozbywalne
(inconsommable) jakoto: ziemia; inne znowu pozbywalne i spo ywalne jako to
kapita y; inne nakoniec niepozbywalne a jednak e spo ywalne jakoto: talenta,
które gin razem z tym, który je posiada. Z tego funduszu powstaj wszelkie
dochody, które otrzymuje spo eczno ; a to co si mo e wyda paradoxem, jest
naywi ksz prawd , e wszystkie te dochody s niemateryalne, poniewa
wszystkie pochodz z w asno ci niemateryalney, jak jest yteczno . Rozmaite u yteczno ci pochodz ce z funduszów p odnych, porównywaj si mi dzy
sob przez swoj warto , którey nawet niemam potrzeby nazywa
zamienn , poniewa w Ekonomii Polityczney nieznam inney prócz
zamienney warto ci.
Co do trudno ci któr tworzy P. Riccardo, utrzymuj c, e przez sposoby i
rodki wydoskonalone, milion osób mo e wydad dwa i trzy razy wi cey
bogactw niewydaj c wi cey warto ci, trudno ta ustanie, skoro tylko uwa
dziemy, tak jak powinni my produkcy , jako zamian w którey daj si
us ugi p odne, pracy, ziemi i kapita ów, a otrzymuj si produkta. Za porednictwem us ug p odnych nabywamy wszelkich produktów; co w nie
nadaje warto produktom. Zt d poniewa nasze pierwsze zapasy, które my
posiadamy s funduszem p odnym, azatem i pierwsze nasze dochody s
us ugami p odnemi, które zt d wynikaj . Us ugi nasze p odne tym wi cey maj
warto ci, i my tym jeste my bogatsi, im wi ksz ilo rzeczy otrzymuj nasze
us ugi w zamianie nazwaney produkcy . Nadto poniewa wi ksz ilo
rzeczy u ytecznych i ich tanio s wyra eniami jedneznacznemi; tworzyciele tym s bogatsi im produkta s obfitsze i ta sze. Powiadam o
tworzycielach w powszechno ci albowiem konkurrencya przymusza ich do
oddawania produktów za to co kosztuj , tak, i kiedy tworzyciele pszenicy lub
materyi, potrafi za pomoc tych e samych us ug p odnych, utworzy
podwóyn ilo zbo a lub materyi, inni tworzyciele mog zakupi podwóyn
ilo zbo a lub materyi za podobn ilo us ug p odnych, albo co na jedno
wychodzi, za produkta które zt d otrzymuj .
Oto jest nauka bez którey by oby niepodobie stwem wyt umaczy
naywi ksze trudno ci w Ekonomii Polityczney, a mianowicie, jak mo na a eby
naród by bogatszym wtenczas kiedy produkta jego zmnieyszaj warto , i kiedy
bogactwa niczem wi cey nies jak warto ci . Widzisz WPan e ja niel kam
si przyprowadzi mniemania mojego, maj cego weyrzenie paradoxu, do nayprostszych wyrazów i odda pod s uszny s d WPana i Pana Riccardo, zreszt
pod s d zdrowego rozs dku ca ey publiczno ci. Lecz razem zachowuj sobie
wolno t umaczenia ile razy zle b
zrozumiane i bronienia z wytrwa ci
je eli je nies usznie zbija b .
K O N I E C.
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