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W S T Ę P .

I. Życiorys E. Majewskiego.

Rozbieżności różnych odłamów ekonomji przybrały tak 
wielkie rozmiary, że poważnie mówi się dziś o kryzysie tej 
nauki1. Już od dłuższeg-o czasu daje się zauważyć dążność 
ekonomistów do rewizji jej zasad, do określenia jej założeń 
o charakterze filozoficznym. Tworzy się nawet specjalna na
uka filozofji ekonomji1 2. W Polsce śmiałą próbę tego ro
dzaju rewizji spotykamy już w r. 1914 w pracy Erazma Ma
jewskiego p. t. „Kapitał”. Dzieło to spotkało się z ogrom- 
nem zainteresowaniem naszego społeczeństwa. W przeciągu 
7 lat doczekało się sześciu wydań, co, jak na stosunki pol
skie i czasy wojenne, jest czemś niebywałem. Powodzenie 
to należy przypisać aktualności zagadnienia, mianowicie 
obronie ustroju kapitalistycznego przed atakami socjalizmu, 
oraz oryginalności poglądów i przystępnej formie ich przed
stawienia. Mimo to „Kapitał” nie wywołał naogół poważniej
szej i głębszej dyskusji. Jedynie „Kurjer Poranny” zamieścił 
cykl wartościowych artykułów, zawierających surową kryty
kę socjologicznych i filozoficznych podstaw „Kapitału” 3, 
a Edward Lipiński wydał niewielką rozprawę4, w której

1 R . STOLZMAN, Die Krisis in der heuiigen N ationalókonom ie. 
Jena 1925, s. 1 n.

2 Theo SurAnyi-UngER, Philosophie in der Volkswirtschaftslehre. 
Jena 1923, Vorwort.

3 R. 1914, Nr.Nr. 57, 58, 60, 61, 63, 65 oraz 68 z dn. 26 lute
go, 27 lutego oraz 1, 2, 4, 6 i 9 marca.

4 Teorje ekonom iczne Erazma M ajewskiego. Odbitka z „Przed
świtu”. Warszawa 1920, s. 36.

SZCZĘCH, ERAZM MAJEWSKI r



2

w sposób bezwzględny krytykuje poglądy Majewskiego. Nie
stety, pierwsza z tych prac zbyt mało uwagi poświęca za
gadnieniom ściśle ekonomicznym, druga nie uwzględnia 
związku między poglądami ekonomicznemi a założeniami 
filozoficzno-socjologicznemi Majewskiego.

Z miesięczników, o ile mi wiadomo, zamieściły recen
zje o „Kapitale” tylko „Książka" (Adam Krzyżanowski)1, 
oraz „Sfinks” (Zofja Daszyńska-Golińska)1 2. Pozatem po
jawił się cały szereg artykułów w prasie codziennej w to
nie bardzo pochlebnym, niekiedy wprost entuzjastycznym. 
Niewielkie wzmianki okolicznościowe spotykamy również 
w pracach L. C aro3, St. Głąbińskiego4, St. Kempnera5, 
T. Dembowskiego6! oraz Z. Daszyńskiej-Goiińskiej7.

W pracy swej w szczególności chcę uwydatnić rolę 
Majewskiego jako rewizjonisty naczelnych założeń ekono- 
mji, a następnie w związku z tern przedstawić wartość 
samych poglądów ekonomicznych. Dla lepszego zrozumie
nia jego dzieła koniecznem jest zapoznanie się z osobą 
autora. Pozwoli to nam na wyjaśnienie w pierwszym rzę
dzie przyrodniczego charakteru „Kapitału”, poznania trzeź
wości sądu autora i nawskroś praktycznego ujmowania przez 
niego zagadnień.

Erazm Majewski urodził się w roku 1858 w Lublinie, 
jako syn przemysłowca. Rodzice bardzo religijni wycho

1 Warszawa 1914, Nr. 4 i 5, s. 279 n.
2 Warszawa 1915, II-III, s. 49-58.
3 Zasady nauki ekonom ji społecznej. Lwów 1926, s. 51, 138; 

Materjalizm dziejow y ja k o  jedn a z podstaw  marksizmu. Przegląd 
Współczesny, r. 1923, N. 16, s. 196 n.

4 Teorja ekonom iki narodow ej. Lwów 1927, s. 78, 193 przyp.
5 Duchowe podstawy produkcji i kapitału. Odbitka z „Ekono

misty”. Warszawa 1920.
6 Zagadnienie nędzy społecznej. Warszawa 1923, s. 1, 34 n.
7 Polska nauka ekonom iki (Próba charakterystyki). Ekonomista,

Kraków 1920, t„ II, s. 17 nn.
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wywali go w tymże duchu. Tern się tłumaczy do pewnego 
stopnia fakt, że mimo wpływu środowiska pozytywistyczno- 
materjalistycznego, w którem Majewski później się obracał, 
nie przestał być człowiekiem wierzącym. Uczęszczał do 
gimnazjum w Lublinie, później w Warszawie. Wcześnie 
już objawiał zamiłowanie do nauk przyrodniczych, zwłaszcza 
do botaniki i entomologji. Od dzieciństwa urządzał z bra
tem wycieczki przyrodnicze. Wcześnie też rozpoczyna dzia
łalność pisarską, bo już w r. 1876 pisze artykuł p.t. „Kilka 
słów o potrzebie większego rozpowszechnienia botaniki 
w kraju naszym”. Po ukończeniu gimnazjum zapisuje się na 
Uniwersytet w Warszawie, gdzie studjuje przyrodę. Od r. 
1879 pomaga ojcu w prowadzeniu fabryki chemicznej 
w Warszawie. Śmierć ojca powoduje wystąpienie z uni
wersytetu i całkowite oddanie się sprawom fabryki. Ta 
działalność przedsiębiorcza posiada duże znaczenie dla 
ukształtowania poglądów, rozwiniętych w „Kapitale”. Ma
jewski bowiem zetknął się tu z rzeczywistością gospodar
czą, poznał jej wymagania, wyrobił w sobie trzeźwość sądu, 
nabrał pewności siebie i śmiałości. Uchroni go to od dok
trynerstwa, lecz zarazem załamie prostą linję teoretyczne
go stanowiska, a sposób ujęcia uczyni bardziej praktycznym 
i oryginalnym.

Mimo wystąpienia z uniwersytetu i zajęć, związanych 
z prowadzeniem fabryki, nie przerywa swych studjów przy
rodniczych. W roku 1881 wydaje drobną pracę p. t. „Po
top biblijny i perjodyczne potopy ziemi". Myśl autora za
jęta jest w tym czasie głównie potrzebą uporządkowania 
polskiej nomenklatury w dziale zoologji i botaniki, w któ
rej to sprawie wydaje w roku 1884 odezwę do polskich 
przyrodników. Nie poprzestając tylko na zachęcaniu innych, 
Majewski sam zabiera się do pracy, której owocem jest 
„Słownik Nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich”. 
Tom pierwszy, polsko-łaciński, wyszedł w r. 1891, tom dru-
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gi, łacińsko-polski, ukazał się częściami w r. 1894 i 1898. 
Ten owoc benedyktyńskiej pracy 14 lat stanowi dzieło pom
nikowe, o którem ktoś powiedział, że więcej zawiera nazw 
przyrodniczych, niż język polski rzeczowników.

Już z powyższego przeglądu działalności Majewskiego 
widać, że jest to umysł, który nawet w dziedzinie naukowej 
zwraca uwagę na zagadnienia czysto praktyczne. Objawia 
się to również w jego działalności popularyzatorskiej. Chce 
on w ten sposób niejako ściągnąć naukę z jej dotychcza
sowych wyżyn, dostępnych jedynie garstce zawodowych 
uczonych, i uprzystępnić ją najszerszym warstwom „profa
nów”, aby zniknął przedział między życiem a nauką. Wspo
mnieliśmy już o „Potopie”. W r. 1887 pisze znów większą 
pracę popularyzacyjną p. t. „Koniec świata”. Główne je
dnak znaczenie posiadają dzieła, ujęte w formę powieścio
wą, a więc „Doktór Muehołapski” (1890 r.) oraz „Profesor 
Przedpotopowicz” (1898 r.), cieszące się poczytnością do 
dnia dzisiejszego *, znane także zagranicą1 2. Również i dal
sze prace popularyzacyjne zyskały powodzenie.

Od roku 1891 Majewski zwraca się ku etnologji, lu- 
doznawstwu. Ogłasza cały szereg monografij o wierzeniach 
i zwyczajach ludowych, związanych z różnymi przedstawi
cielami naszego świata zwierzęcego i roślinnego. Należą 
tu rozprawki o bocianie (1891), wężu (1892), chmielu (1893), 
kartoflu (1893) oraz cały szereg innych, pisanych w latach 
późniejszych. Prawie jednocześnie zajmuje się archeologją.

1 W r. 1921 wyszło drugie wydanie „Dr. Muchołapskiego".
2 Istnieją tłumaczenia na język rosyjski i czeski. Mianowicie: 

HjOKTop-B MyxoaoBitiiH,. C. IleTepOypr-B, Bocxo^i., s. 130 (skrócone). 
IlponamniS TypncTt. O. IleTepóyprt 1899, s. 440. Doktor Mu
chołapka. V Praze 1900, Mlady Cech. V HIubiaaeh Zeme. V P ra
żę 1925.
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Tworzy w roku 1892 zaczątek „Muzeum prehistorycznego”, 
które po kilkunastu latach oddaje do użytku publicznego, 
wystawiając zbiory w gmachu Zachęty Sztuk Pięknych. 
Po śmierci Majewskiego zabytki te w liczbie około 40 ty
sięcy przeszły w posiadanie Warszawskiego Towarzystwa 
Naukowego. Obecnie wchodzą w skład Muzeum tm. E. Ma
jewskiego w Warszawie. Należy zaznaczyć, że owe zabytki 
to w przeważającej większości zbiory samego autora, który, 
dzięki pomyślnemu rozwojowi swojej fabryki mając zapew
nione odpowiednie fundusze i dysponując większą ilością 
czasu, urządza wycieczki naukowe do ówczesnej gubernji 
kieleckiej, zwłaszcza do powiatu stopnickiego, zbiera i ba
dał tamtejsze wykopaliska. Skupia koło siebie zastęp mło
dych uczonych, których wysyłał dla badań wykopaliskowych 
aż na Podole i Ukrainę. Zakłada w r. 1899 specjalne pismo, 
poświęcone archeologji p. n. „Swiatowit". Utrzymywane je
go środkami pieniężnemi istniało ono niemal do wybuchu 
wojny. Wyszło 11 roczników. W r. 1899 przejmuje od Jana 
Karłowicza czasopismo etnologiczne „Wisła” (w którem za
mieszczał niektóre swoje dotychczasowe prace z dziedzi
ny folkloru) i prowadzi je przez ó lat do r. 1905, kiedy 
z powodu braku zainteresowania i poparcia przestało wy
chodzić.

Rok 1905 stanowi ważną datę w życiu umysłowem Ma
jewskiego. Dążenia wolnościowe w całej Rosji, prądy rewolu
cyjne i rozruchy, wywołane przez partje socjalistyczne w Kon
gresówce, zwróciły zainteresowania uczonego przyrodnika 
i archeologa ku dziedzinie stosunków społecznych i popchnęły 
go do badań socjologicznych, które zdecydowały o europejskiej 
sławię Majewskiego. O konkretnych zagadnieniach życia 
społecznego autor nasz posiada już zdanie wyrobione. Wy
chowany w domu o tradycjach patrjotycznych, a przytem 
będąc wielkim przemysłowcem, nie zgadzał się z ruchem 
socjalistycznym, odrzucającym idee narodowe, budzącym
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nienawiść robotnika do przedsiębiorcy. Z tego powodu 
utracił przyjaciela w W. Sieroszewskim, który mu nie mógł 
darować jego konserwatywnych poglądów. Co do zagadnień 
teoretycznych Majewski prawdopodobnie miał tylko ogólne 
wiadomości, jakie posiada każdy człowiek wykształcony, 
interesujący się prądami urnysłowemi swej epoki. A był to 
okres rozkwitu nauk przyrodniczych i triumfów techniki, 
panowania metod empirycznych, pogardzania metafizyką 
i filozof ją, wyznawania agnostycyzmu pozytywistycznego. Był 
to czas, kiedy królowali Darwin, Haeckel i Spencer. Teorja 
ewolucji w zastosowaniu do wszelkich zjawisk i teorja mo- 
nizmu materjalistycznego panowały niemal całkowicie w umy
słach ogółu. Tego rodzaju prądy umysłowe walnie się przy
czyniły do pojawienia się w praktyce życiowej hasła t. zw. 
pracy organicznej, pracy od podstaw. Gwałtowny roz
wój życia gospodarczego na skutek zerwania krępujących 
więzów prawnych, odkryć technicznych i rozmachu twórcze
go przedsiębiorców w erze młodego kapitalizmu wzmacnia
ły jeszcze to hasło. Nic dziwnego, że Majewski, żyjący 
w tej atmosferze materjalizmu, przyrodnik z zamiłowania 
i jeden z pionierów życia przemysłowego w Kongresówce, 
przesiąkł duchem pozytywistycznym, tembardziej, że pozo
stawał w stosunkach przyjaźni z L. Gumplowiczem, który kie
rował jego pierwszemi krokami w dziedzinie socjologji. 
Pierwsza praca Majewskiego z tego zakresu to „Statyka 
i dynamika cywilizacyi. Poszukiwanie praw przenoszenia się 
ognisk cywilizacyi i dojrzewania społeczeństw do cywilizacyi”, 
streszczona w Sprawozdaniach z czynności i posiedzeń 
Akad. Umiej, w Krakowie w r. 1907. Jak podtytuł wska
zuje, autor obejmuje bardzo rozległe horyzonty myślo
we, chcąc dać rzecz o charakterze wybitnie syntetycznym. 
Jest to jednak właściwie tylko wstęp do poważnego dzieła, 
które ukazuje się w roku następnym p. t. „Nauka o cywi
lizacyi. Prolegomena i podstawy do filozofii dziejów i so
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cjologii”. Przetłumaczone przez autora na francuski i wy
dane w tymże roku w Paryżu, dzieło to zdobyło Majewskie
mu sławę niemal wszechświatową. Pisali o nim w słowach 
pełnych uznania E. Chauffard1, Jules de Gaultier1 2, L. Ex- 
teens3, V. Giuffrida-Ruggeri 4, Florentino Ameghino 5, prof. 
Pigou6. Majewski został mianowany honorowym członkiem 
Międzynarodowego Instytutu Socjologicznego w Paryżu. 
Gumplowicz, umieszczając go w rzędzie kontynuatorów 
Darwina i Haeckla, obok Spencera, Lestera Warda, Gid- 
dingsa, G. Ratzenhoffera, stawia go wyżej od nich pod 
względem bystrości sądu krytycznego i lepszej obserwacji 
mnóstwa analogij między światem nieorganicznym, organicz
nym i społecznym7. Naogół przedmiotem podziwu i uzna
nia stały się archeologiczne wywody, w których Majewski 
wykazuje dawność typu człowieka, oraz poglądy, odnoszące 
się do istoty społeczeństwa i cywilizacji, wreszcie sama 
forma pełna werwy, śmiałości w stawianiu hypotez i ostro
żności w ich dowodzeniu. W roku 1911 wychodzi druga 
część „Nauki o cywilizacyi”, mianowicie „Teorya człowieka 
i cywilizacyi”, również w tym samym roku wydana w języ
ku francuskim w Paryżu. Stanowi ona rozwinięcie i uzu
pełnienie zasadniczych myśli „Prolegomenów”.

Wyniki, do jakich doszedł Majewski w swej „Nauce 
o cywilizacyi”, ukazały mu w nowem świetle zagadnienie

1 Rcvue Internationale de Sociologie. Paris, Styczeń 1909.
2 Mercure de France Marzec 1909.
3 Bulletin E lhnographiqae de Dclgiqae, Listopad 1908.
4 Rivista d'Italia . Rassegna scientifiea, Gennaio 1909, s. 137-147.
3 Lc Diprotomo platensis. Annales dei Museo Nacionai.de Bu

enos Aires, t. XIX, Buenos-Aires, lipiec 1909.
6 Westminster Gazcttc, London, 23 październik 1909.
7 C yw ilizacja. Przegląd Historyczny. Warszawa 1908, lipiec- 

sierpień s. 3 n.
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twórczości społecznej i związane z tem problemy podziału 
dochodu społecznego. Nie mogąc się oprzeć chęci, jak po
wiada w przedmowie do 1 wyd. „Kapitału”, przetłumacze
nia na język ekonomistów tych wyników, do jakich doszedł 
w swych badaniach socjologicznych, zabiera się do studjów 
ekonomicznych, stanowiących piątą fazę w jego zaintereso
waniach naukowych. Na podstawie wzmianek i cytat w „Ka
pitale”, a częściowo w „Prolegomenach", można wniosko
wać, że zapoznał się z Marksem i Kautsky’m, jako przedsta
wicielami socjalizmu; z Bastiafem, Carey’em i J. Supińskim, 
zwolennikami optymistycznego odłamu teorji liberalnej; z Fr. 
Listem, reprezentantem kierunku narodowego; z K. Gidem, 
wyznawcą doktryny solidaryzmu. Zapoznał się również z pod
ręcznikami Z. Daszyńskiej-Golińskiej i Steckiego oraz paru 
monografjami. Jak z powyższego widać, wykształcenie eko
nomiczne Majewskiego nie było zbyt rozległe1. A jednak 
w r. 1914 wydaje „Kapitał”, jako śmiałą próbę rewizji pod
staw nauki ekonomji i nowego sposobu przedstawienia jej 
głównych pojęć. Majewskiemu dodaje odwagi ta myśl, że 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 P r z e g lą d a ją c  k a ta lo g  je g o  c e n n e j k i lk u ty s ię c z n e j b ib l jo te k i ,  

zapisanej w testamencie Uniwersytetowi Poznańskiemu, zn a laz łe m  
w nim  n a s tę p u ją c y c h  a u to ró w  e k o n o m icz n y ch :

1 . F r . BASTIAT, Harmonies economiques.
2 . Z. DASZYŃSKA-Go LIŃSKA, Podręcznik ekonom ji politycznej.
3 . K. GlDE, Zasady ekonom ji politycznej.
4 . HERYNG, Gawędy ekonomiczne.
5. MEYER, Główne kierunki najnowszej ekonom ji politycznej.
6 . F r . SKARBEK, Ogólne zasady gospodarstwa narodowego.
7 . H . SPENCER, Szkice filozo ficzn e.
8 . STECKI, Ekonom ja polityczna.
9 . S u p iŃSKI, Pisma.

10. ŻELEZNOW, Ekonom ja polityczna. Kurs wykładów.
Okazuje się, że są tu niektórzy autorowie niewymienieni w „Ka

pitale”, oraz że brak jest autorów, cytowanych w nim.
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nawet gdyby jego pomysły okazały się chybione, to byłyby 
zwalczane, co i tak przyczyniłoby się do postępu ekonomji1.

Wspomnieliśmy już o przyjęciu, jakiego doznała ta 
praca. To też Majewski, powołując się w przedmowie do 
III wyd. „Kapitału” z r. 1919 na fakt, że fachowa krytyka 
nie podała w wątpliwość ani podstaw, ani wniosków jego 
teorji1 2, oświadcza, że nie widzi potrzeby poczynienia ża
dnych istotnych zmian w nowem wydaniu.

Ostatniem większem dziełem Majewskiego jest praca 
p. t. „Narodziny i rozwój Ducha na ziemi”, stanowiąca IV 
część „Nauki o cywilizacyi”, wydaną pod redakcją prof. 
M. Massoniusa już po śmierci autora w r. 1923. Przestrzeń 
czasu pomiędzy I wydaniem „Kapitału” i tą pracą po
śmiertną wypełniają bądź drobne rozprawki na tematy so
cjologiczne, poruszane już w „Nauce o cywilizacyi” (na 
szczególniejszą uwagę z pomiędzy nich zasługuje praca 
o podstawach moralności p. t. „Co jest przedmiotem woli 
ludzkiej, dobro czy szczęście?”), bądź nowe, niekiedy skróco
ne wydania już ogłoszonych dzieł, bądź drobne monografje 
ekonomiczne. Do tych ostatnich należy „Bankructwo pie
niądza papierowego i cywilizacji, opartej na wierze w do
broć natury ludzkiej” (część I— 1920, część II— 1921 r.) oraz 
„Tajemnica godziwego zysku” (1921 r.). Obie te prace wy
kazują tak charakterystyczny dla Majewskiego syntetyczny 
sposób ujęcia przedmiotu, jako cząstki obszernej całości i na 
tle tej całości. „Tajemnica godziwego zysku” może być 
uważana za streszczenie „Kapitału”, natomiast rozprawka

1 K apitał, s. 7. W dalszym ciągu będę się powoływał na wyd. I 
o ile nie będzie' wyraźnie zaznaczone inaczej.

2 Słowa Majewskiego niesą całkiem dokładne, ponieważ w „Kur- 
jerze Porannym” z r. 1914 ukazał się cały cykl artykułów, podających 
w wątpliwość podstawy i wnioski jego teorji, o czem autor „Kapi
tału” wiedział, ale widocznie bądź nie uznawał tego za głos fachowej 
krytyki, bądź nie uważał tych krytycznych uwag za uzasadnione.
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o „Bankructwie pieniądza i cywilizacji” wnosi nowe myśli. 
Znajdujemy tu nietylko szersze rozwinięcie teorji pieniądza, 
ale przedewszystkiem napotykamy na nową, coprawda uryw
kową tylko, ocenę podstaw cywilizacji, zdającą się świadczyć
0 zmianie dotychczasowego stanowiska Majewskiego pod 
wpływem przeżyć okropności wojennych, o jego odsunięciu 
się od monizmu materjalistycznego, a zbliżeniu do kierun
ków idealistycznych.

W uznaniu naukowych zasług autora „Nauki o cywi- 
lizacyi" trzy polskie uniwersytety proponują mu objęcie ka
tedr: lwowski—etnologji, wileński—socjologji, warszawski— 
archeologji. Majewski przyjmuje zaproszenie uniwersytetu 
warszawskiego, gdzie zostaje mianowany profesorem zwy
czajnym katedry archeologji prehistorycznej. Z wielkim za
pałem zabiera się do przygotowania wykładów. Czyni to 
tern chętniej, że pragnie zbliżenia do młodzieży akademi
ckiej, której los gorąco go zawsze obchodził.

Śmierć nagła nie pozwoliła mu urzeczywistnić tych za
mierzeń. Dnia 14 listopada 1922 r., kiedy powrócił do do
mu z uniwersytetu, gdzie brał udział w posiedzeniu wy
działu filozoficznego, wyczerpane jego serce przestało bić.

Gdy rzucimy okiem na całokształt działalności te
go uczonego, zdejmuje nas podziw nad jej ogromem
1 wszechstronnością. Był to człowiek nietylko myśli, lecz 
i czynu. Doprowadza do rozkwitu swą wielką fabrykę che
miczną oraz tworzy cenne muzeum prehistoryczne. W dzie
dzinie wiedzy, mimo iż objął swojem zainteresowaniem cały 
szereg dziedzin, w każdej z nich pozostawił trwały ślad 
swej działalności. Jako przyrodnik wydał „Słownik Nazwisk 
zoologicznych i botanicznych”, jako etnolog i archeolog — 
szereg, drobnych ale niejednokrotnie cennych prac,jako socjo
log— „Prolegomena” i „Teorję człowieka", wreszcie jako eko
nomista— „Kapitał”. Oprócz tego Majewski zdobył sobie 
trwałą zasługę pracami popularyzacyjnemi. Żeby to wszy
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stko zdziałać, trzeba było iście benedyktyńskiej praco
witości i wytrwałości. Mimo słabego zdrowia pracuje nie
strudzenie, często po 18 godzin na dobę. Żałuje czasu na
wet na godziwe rozrywki i przyjemności. Już w r. 1905 le
karz orzekł, iż jego serce jest tak osłabione, jak u starca 
W r. 1918 dotyka go atak paraliżu. Odtąd już nie mógł 
sam czytać. Wspomnieć należy, że w tem dziele życiowem 
nieocenioną wprost pomocą była mu żona, która „z bez- 
przykładnem zaparciem oddala mu swoje siły i zdrowie, 
aby go dopełniały, były częścią jego organizmu, nerwami 
jego ruchowymi, jego mięśniem, jego ręką” 1. Wdzięczny 
mąż jej właśnie dedykował „Kapitał”. Mimo zapracowania 
i różnych dolegliwości fizycznych oraz przejść zewnętrznych 
zawsze był pogodny, szczery, serdeczny, życzliwy, pragnący 
każdemu przyjść z pomocą. Gościnny jego dom skupiał 
wszystkie wybitniejsze osobistości nauki i piśmiennictwa. 
Rozporządzając środkami, które mogły mu zapewnić życie 
zbytkowne, poprzestaje na małem i hojnie szafuje pieniędz
mi na cele naukowe.

Majewski to człowiek, który łączy w sobie cechy po
zytywisty oraz idealisty. Jest on typem pozytywisty, jako 
przemysłowiec, przyrodnik i popularyzator, który mniej 
uwagi poświęca poezji, sztuce i t. p. kwiatom ducha ludz
kiego, a nawet wiedzę chce mieć możliwie zbliżoną do ży
cia praktycznego. Z drugiej zaś strony, cała ta działalność 
zarówno zawodowa,' jak i naukowa jest przeniknięta myślą 
szlachetną, chęcią służenia ojczyźnie. Jest to więc pozy
tywista co do środków, idealista co do celów. Trudno się 
oprzeć wrażeniu, czytając ostatni rozdział „Kapitału”, że 
pozytywizm praktyczny Majewskiego jest wypływem hasła: 
„Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy”. Jednak zbyt ry- 
zykownem byłoby tłumaczenie pozytywizmu naszego autora

> Nekrolog w Gaz. Warsz. z dn. 15.X-1922 r.
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wymaganiami chwili. Hasło pracy organicznej jest u niego 
wypływem całokształtu poglądów filozoficznych niezależnie 
od wymagań momentów historycznych. Ale nawet i przy 
bezwzględnem, ponadczasowem ujęciu pozytywizmu Maje
wski wykazuje zrozumienie dla idealizmu, tak że wspomnia
na dwoistość pozytywizmu i idealizmu przejawia się nietyl- 
ko w życiu samego autora, lecz jak to później zobaczymy, 
także i w jego teorji.

II. Plan pracy.

Po tem dość pobieżnem przedstawieniu życiorysu Ma
jewskiego przejdę do omówienia planu mej pracy. Składa 
się ona ze wstępu oraz dwóch części: sprawozdawczej i kry
tycznej. Wstęp, w którym omawiam filozoficzno-socjolo- 
giczne poglądy autora „Nauki o cywilizacyi", stanowi in
tegralną część niniejszej rozprawy, Majewski bowiem uza
leżnia rewizję systemu ekonomicznego od przeprowadzenia 
rewizji jego założeń filozoficzno-socjologicznych; nie włączam 
zaś tych ostatnich do części sprawozdawczej, bo wyma
gałoby to uwzględnienia ich i w części krytycznej, co już 
wykraczałoby poza ramy tematu. Jeżeli zaś we wstępie 
nie ograniczam się do samego przedstawienia poglądów, 
lecz również wypowiadam o nich pewne sądy krytyczne, to 
dzieje się to tylko w tej mierze, jakiej wymaga wzgląd na 
systematykę. Zgodnie z tem wysuwam zarzuty braku jed
nolitości czy konsekwencji, nie zastanawiam się zaś nad 
kwestją prawdziwości poszczególnych twierdzeń owego sy
stemu filozoficznego; przeprowadzam więc ocenę ze stano
wiska formalnego, a nie merytorycznego.

Podział mej pracy na dwie części, sprawozdawczą 
i krytyczną przedstawia tę niedogodność, że zmusza do 
powtarzania się. Wobec tego jednak, że łączne trak
towanie przedstawienia poglądów z ich krytyką rów
nież nie uwalnia od powtórzeń, wybrałem metodę pierwszą,
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która daje, mojem zdaniem, większą gwarancję prawidło
wości osiągniętych wyników. Wiąże się to z faktem nie
możności właściwej oceny poszczególnych twierdzeń bez 
wzięcia pod uwagę założeń, na których się one opierają, 
bez poznania systemu, do którego należą.

Krytyka, przeprowadzona przeze mnie w części Ii-ej, 
sprowadza się przedewszystkiem do zobrazowania poglądów 
Majewskiego na tle dotychczas istniejących, na zaliczeniu 
go do tego czy innego kierunku z równoczesnem podaniem 
ewentualnych odchyleń i rozbieżności, w małym zaś tylko 
stopniu na wydawaniu ocen co do prawdziwości i słuszności 
pewnych twierdzeń autora „Nauki o cywilizacyi”. Takie 
ustosunkowanie się do zadania oceny poglądów ekonomicz
nych Majewskiego tłumaczy się tern, że nauka ekonomji 
politycznej, jako gałąź wiedzy stosunkowo bardzo młoda, 
o przedmiocie badań wielce skomplikowanym i V/ pewnym 
sensie zmiennym, posiada zbyt małą ilość twierdzeń, ogól
nie uznanych za błędne lub prawdziwe. Pozatem wartość 
wielu pojęć i twierdzeń jest względna, bo zależna od pod
stawowych założeń systemu tak, że dyskusja nad ich war
tością przeniosłaby się na teren dyskusji nad wartością na
czelnych założeń filozoficzno-socjologicznych, coby już wy
kraczało poza ramy rozważań ściśle ekonomicznych.

III. Poglądy iilozoficzno-socjologiczne.

Jak już wyżej zaznaczyłem, Erazm Majewski występuje 
jako reformator ekonomji politycznej. Skłonił go do tego, 
z jednej strony, widok chaosu, panującego w tej nauce, roz
bitej na szereg wzajemnie się zwalczających kierunków i nie 
mogącej dać jednolitej, stanowczej odpowiedzi na najbar
dziej podstawowe i palące zagadnienia, wysuwane przez 
praktykę życia w dzisiejszej epoce zaciętych walk społecz
nych, — z drugiej zaś strony, przeświadczenie, że źródłem
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zła jest oparcie dotychczasowych systemów ekonomicznych 
na fundamencie przestarzałej już dziś f.ilozofji materjalisty- 
cznej, a lekarstwem zastąpienie jej przez wyniki najnowszych 
badań na polu filozofji i socjologji, ujęte przez naszego 
autora w jego „Nauce o cywilizacyi".

Wobec tego jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że roz
patrzenie poglądów ekonomicznych Majewskiego będzie po
przedzone wykładem jego zapatrywań filozoficzno-socjolo- 
gicznych.

Autor „Kapitału”, jak można sądzić z wszelkiem praw
dopodobieństwem, nie posiadał systematycznego głębszego 
wykształcenia filozoficznego. To też jego zapatrywania w tej 
dziedzinie nie przedstawiają wykończonego systemu, jedno
litej całości, lecz stanowią dość luźny zespół pierwiastków 
agnostycyzmu pozytywistycznego, oraz paralelizmu psycho
fizycznego.

Autor nasz wychował się w okresie panowania pozy
tywizmu, stał się też jego wyznawcą, w szczególności tego 
jego odcienia, którego twórcą był H. Spencer, a więc agno
stycyzmu.

Zdaniem Majewskiego rzeczy samej w sobie nie zna
my, istota bytu jest nam niedostępna 1. Pojęcia „materji”, „ener- 
g ji” czy „ducha” to symbole niewiadomego. Autor nasz 
jednak nie posuwa się tak daleko, aby przeczyć istnieniu

1 To też pogardliwie wyraża się o metafizyce, stawiając ją na- 
równi z najpospolitszemi prądami niewyrobionej myśli ludzkiej, przy- 
równywując do mytologji, tworów fantazji (Prolegomena s. 5, 17, 25). 
Takie „szerokie” ujęcie metafizyki zgodne jest z pozytywizmem, któ
ry zalicza do niej wszystko to, co wykracza poza obręb nauk do
świadczalnych, nie jest zaś zgodne ze stanowiskiem samych metafizy
ków, którzy swoją dyscyplinę określają jako naukę o bycie, o substancji, 
jako naukę o rzeczach niematerialnych bądź z natury, bądź wskutek 
abstrakcji od warunków materjalnych, ruchu oraz ilości (Le Car
dinal de Mercier, Metaphisique generale ou antologie3. Paris 1919, 
s. 8 n.)
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niepoznawalnego. Wszelkie ludzkie poznanie uznaje za jed
ną tylko, podmiotową stroną rzeczywistości, która istnie
je niezależnie od nas. Znamy tylko własne sądy o świecie, 
stworzone na podstawie świadectwa naszych zmysłów i władz 
rozumu. Sądy nasze, w ten sposób uzyskane, wskazują na 
istnienie rzeczywistości objektywnej, która staje sią dla nas 
w pewnej przynajmniej mierze dostępną. „Podmiotowi na
szemu odpowiada coś realnego, musimy tedy podmiot uwa
żać choćby za znak, za symbol przedmiotu— rzeczywistości” 1.

Przedmiotem nauki nie może być „rzecz sama w so
bie”, lecz tylko formy, postaci, jakie przybiera, ukazując 
sią naszym zmysłom. Twierdzenie to ulega pewnej popraw
ce o tyle, że za przedmiot nauki Majewski uznaje nie sa
me formy, lecz stosunki, zachodzące pomiędzy niemi1 2. Na 
taką modyfikacją prawdopodobnie nie pozostało bez wpły
wu specjalne stanowisko Majewskiego w sprawie pojęcia 
przedmiotu. Autor nasz bowiem zgodnie z teorją aktuali- 
zmu odrzuca pojęcie przedmiotu, jako pewnej substancji, 
jako substratu dla pewnych właściwości i działań, widzi 
w nim tylko dogodną nazwę dla kompleksu ruchów, prze
mian, stawania s ię 3.

Posługiwanie się terminami: „duch”, „materja", „ener- 
gja“ jest dopuszczalne tylko w charakterze hypotez dla tłu
maczenia zjawiskowej rzeczywistości, w charakterze symbo
lów rzeczy niewiadomej. Uświadomienie sobie tej prawdy 
powinno być ogniwem pojednania między metafizykami 
i przyrodnikami. Gdy bowiem metafizyk powie sobie, że 
rozpatruje niepoznawalną rzeczywistość tak, jakgdyby była

1 E. MAJEWSKI, ' Fizyczna rola mowy-wibracyl w biomechaniz- 
mie D  (w cywilizacyi). Sprawozdania z posiedź. Tow. Nauk: Warsz. 
R. II, 1909, z. 5, Wydz. Nauk Antropol., spot., s. 117.

2 Teorya człow ieka , s. 220; Prolegomena, s. 311 przyp.
2 Tamże, s. 130 n.

i»
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duchem, przyrodnik zaś, jakgdyby ona była mater ją, ener- 
gją, pierwszy przestanie być metafizykiem, i przedzierzgnie 
się w filozofa przyrody, a drugi stanie się filozofem1.

Powyższe agnostyczne stanowisko Majewskiego jest 
jednym z powodów jego negatywnego ustosunkowania się 
do wszelkich odcieni dualizmu, pluralizmu, monizmu1 2, a w 
szczególności do dwu przeciwstawnych sobie kierunków, 
t. j. spirytualizmu i materjalizmu. Odnosi się to zwłaszcza 
do pierwszego z nich, t. j. spirytualizmu, ze względu na 
to, że spirytualizm uprawia na szeroką skalę metafizyką tak po
gardliwie traktowaną przez ogół pozytywistów. Jako drugi po
wód odrzucenia przez Majewskiego wspomnianych doktryn na
leży podać niemożność wytłumaczenia przez nie stosunku ,,fizy- 
czności" do ,,psychiczności“. Tutaj narażony jest na ataki w 
szczególności materjalizm, przez autora nazywany grubą do
ktryną, chcącą na podstawie procesów fizyko-chemicznych 
stworzyć życie w epruwetce3; podobnież usiłowanie oparcia 
faktów psychicznych na przyczynach mechanicznych autor 
określa mianem zabobonu materjalistycznego, bowiem przy
czyny mechaniczne można uznać tylko za warunek, a nie za 
przyczynę faktów psychicznych4.

Ostatecznie Majewski uznaje wszystkie te kierunki za 
nieuzasadnione, ale także i za niedające się obalić5. Wo
bec powyższego autor nasz widzi się zmuszonym zająć po- 
średnie stanowisko paralelizmu psycho - fizycznego, który 
wyjaśnia stosunek między czynnikiem fizycznym i psychicz
nym z pomocą pojęcia współrzędności. Owa współrzędność 
wynikałaby z uznania procesu fizycznego i psychicznego za

1 Teorya człow ieka, s. 220.
2 Tamże, s. 109 nn.
3 Tamże, s. 102, 228.
4 Prolegom ena, s. 267.
5 Teorya człow ieka, s. 109.
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dwie strony tego samego zjawiska, w którem pierwszy sta- 
nowiłby jego stronę przedmiotową, drugi podmiotową1.

Paralelizm ten stanowi zdaniem Majewskiego najdo
godniejszy i najpoprawniejszy sposób ujęcia danej sprawy, 
gdyż nie opiera się on na metafizyce i nie uchybia po
wadze nauki1 2. j

Przy tej sposobności autor nasz zastrzega się, że jego 
pojmowanie ducha zgodnie z wyznawanym agnostycyzmem nie 
ma w sobie nic „metafizycznego” 3. O tym czynniku du
chowym wiemy tylko tyle, że nie jest absolutem, będąc 
bowiem uwarunkowany materją, posiada określone miejsce 
w przestrzeni i czasie, ma swój początek, maksimum rozwoju 
i koniec. O głębszej istocie tego pierwiastka nic nie 
wiemy i „zapewne nigdy nie zdołamy się dowiedzieć” 4. 
Paralelizm psycho-fizyczny, uznający istnienie nieprzebytej 
przepaści pomiędzy zjawiskami fizycznemi i psychicznemi, 
wyciągający stąd wniosek o niemożności wzajemnego ich 
na siebie oddziaływania i przyjmujący stąd między niemi / 
stosunek współrzędności, skłania wiele umysłów do przeję
cia się teorjami panpsychizmu czy hyiozoizmu, które przy
znają czynnik psychiczny nietylko człowiekowi i naturze 
ożywionej, lecz i przyrodzie „martwej”. Istotnie bowiem 
dla wyznawców teorji ewolucji i przeciwników wyjaśnienia 
powstania pierwocin życia drogą aktu twórczego jakiejś 
siły, stojącej poza światem, hylozoizm stanowi może naj
bardziej racjonalne rozwiązanie trudności, nastręczających

1 „Ruch nerwowy w mózgu nawet zwierzęcym ma za podmio
tową stronę sprawę psychiczną” (Teorya człowieka, s. 69).

2 Prolegomena, s. 312.

3 Teorya człowieka, s. 211.

4 Prolegom ena, s. 318 n.

SZCZĘCH, ERAZM MAJEWSKI 2*
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się przy wyjaśnianiu stosunku zjawisk psychicznych i życio
wych do fizycznych1.

Nicby zatem nie było dziwnego, gdyby się okazało, 
że i Majewskiemu panpsychizm nie był obcy. I tak jest 
istotnie. Wprawdzie w jego pracach drukowanych niema o tern 
żadnej wzmianki, ale można wnosić o przejęciu się nasze
go autora ideami panpsychizmu na podstawie notatki, którą 
znalazłem w papierach, pozostałych po nim, a przechowy
wanych w bibljotece hr. Krasińskich w Warszawie. W teczce, 
zatytułowanej: „Różne notatki niezużytkowane?”, na karcie 
tytułowej Słownika Nazwisk zoologicznych i botanicznych 
czytamy uwagi tej treści: „Niema co wahać się. Trzeba 
przyznać pierwiastek niematerjalny i dynamiczny, który pod 
postacią czuć i żądzy jest jednak warunkiem procesu ży
ciowego... Ten sam pierwiastek w społecznem zjawisku... 
występuje pod postacią ducha ludzkiego. Wewnątrz ciała 
żywego przejawia się on twórczością wewnętrzną, w społe
czeństwie—twórczością społeczną. Poniew aż nie pow stał 
z  m ąterji an i z energ ji, w ięc m usi istn ieć obok  tychże 
i to nawet p on iżej zjaw isk życiow ych, w ięc w zjaw iskach  
fizyczn ych , w ca łe j naturze, nazyw anej m artw ą.

Gdy on jest przyczyną form społeczeństwa — on przy
czyną form w świecie życia, więc on musi być przyczyną 
form, istniejących poniżej życia, form nieświadomych sie
bie kryształu, związków chemicznych, cząsteczek chemicz
nych oraz atomów. On musi być koniecznym i dostatecz
nym warunkiem wszelkich przemian, wszelkiego ruchu. On 
warunkiem świata form, a więc świata widocznego dla 
zmysłów. Może też on, będąc warunkiem form, a więc za
równo energji, jak i materji, jest jedyną treścią oraz istotą

1 KUMKĘ S. J ., Der Monismus und seine philosophischen Grund- 
lagen. Beitrage zu einer K ritik moderner Geistessirumungen. Freiburg 
im Breisgau 1911, s. 114.
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świata — jest albo formą materji — jak mniemał Arystote
les — albo czystą formą, po za którą niema wcale mater
ji”. Niestety niemożność ustalenia daty tej notatki nie po
zwala na stanowcze stwierdzenie ewolucji poglądów Ma
jewskiego w kierunku od zwykłego paralelizmu psycho
fizycznego do panpsychizmu.

Pomimo, że Majewski parokrotnie podkreśla przy
należność swoją do obozu zwolenników paralelizmu psycho
fizycznego, to jednak nie ten kierunek nadaje ton „Nauce 
o cywilizacyi”, lecz monizm materjalistyczny, albo według 
wyrażenia samego autora — mechanizm. Ten ostatni bo
wiem jest wyraźnie przyjęty jako podstawa całego dzieła1, 
a jego zasady stosowane są konsekwentnie do rozwiązywa
nia najbardziej szczegółowych zagadnień. Monizm ten prze
jawia się w głoszeniu zasady jednolitości planu budowy 
wszechświata i jedności jego sił łącznie ze stosowaniem 
zasad fizycznych do wyjaśniania zjawisk psychicznych. ^

Nie jest to jednak materjalizm metafizyczny, bo autor 
ciągle powtarza, że istoty rzeczy nie znamy. Oparcie bu
dowy wszechświata na materji jest tylko hypotezą, o tyle 
lepszą od innych, że z jej pomocą można sprowadzić naj
większą liczbę zjawisk do jednej zasady1 2.

Nasuwa się pytanie, dlaczego Majewski występuje 
przeciwko materjalizmowi, jeżeli sam podziela właściwie

1 „Punktem wyjścia będzie tu zasada mechaniczna, która każe 
przyjąć, że człowiek jest wypadkową sił czynnych w przyrodzie”. 
Prolegomena, s. 25 (Podkr. moje. S. S.).

„Skoro przyjmujemy za zasadę jedność sił w przyrodzie, musimy 
się wyzbyć biegunowo przeciwnego mechanistycznemu, poglądu tele- 
ologicznego, t. j. wyobrażenia o celowości w przyrodzie”. Tamże, s. 31 
(Podkr. moje. S. S.)

2 Teorya człow ieka, s. 295 nn.
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jego stanowisko. Otóż zwalczanie materjalizmu tłumaczy 
się w pewnej mierze niechęcią naszego autora do dogma- 
tyzmu i uprawiania metafizyki, do zbyt powierzchownego 
wyjaśniania zjawisk psychicznych i życiowych przyczynami 
fizycznemi1, a przedewszystkiem okolicznością, że Majew
ski widział w tej doktrynie potężny hamulec postępu cy
wilizacyjnego1 2.

Ten zgubny wpływ wiąże się z teorją ewolucji, gło
szoną przez materjalizm w zastosowaniu do wyjaśnienia 
zjawisk psychicznych ludzkich. Zdaniem naszego autora 
rozwój ducha ludzkiego jest skutkiem życia w społeczeń
stwie, a nie skutkiem rozwoju organizmu ludzkiego, jak to 
utrzymują zwolennicy prostej ewolucji. Jeżeli przyjąć to 
ostatnie stanowisko, — ciągnie autor — „zjawia się mnóstwo 
faktów psychicznych, nie dających się wprost pogodzić 
z zasadą przyrodniczą ścisłej przyczyn ow ości i równoważ
ności ilościowej przyczyn i skutków. Na pytanie, czy zja
wiska psychiczne ludzkie  można sprowadzić do tych samych 
zasad, co życiowe, a zwłaszcza fizyczne, odpowiedź ostro
żna i licząca się z faktami musiała brzmieć przecząco, choć  
czuło się, że tak być nie pow inno” 3.

1 Teorya człowieka, s. 16 n.
2 „Z rozwojem myśli filozoficznej zjawił się prąd, nazywany 

mechanistycznym, będący zrazu zdrowym tylko odruchem na zbyt me
tafizyczne traktowanie wielu zjawisk świata, ale z kolei stał się ha
mulcem w badaniu i rozumieniu zjawisk świata ludzkiego” (Wstęp 
krytyczny do historji naturalnej ludów i narodów. Spraw, z pos. Tow. 
Nauk. Warsz. R. VIII, 1915 r. 9, s. 151). Cały „Kapitał” jest poświę
cony przedewszystkiem walce z równościową doktryną Marksa, którą 
uważa za zgubną dla cywilizacji i tę doktrynę ma głównie na myśli, 
kiedy mówi: „Mamy... do dziś systemy ekonomiczne i społeczne, oparte 
na czystym darwiniźmie, na prostej teoryi ewolucyi, a w skutkach bez
silność naukową tych systemów, zadziwiających płytkością i rozmija
niem się z najbardziej bijącemi w oczy faktami w dziedzinie stosun
ków społecznych” (K apitał, s. 112).

3 Teorya człowieka, s. 299 n.
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Monizm materjalistyczny naszego autora różni się więc 
od zwykłego materjalizmu głębszem wniknięciem w istotę 
badanych zjawisk, w związku z tem — znacznem rozszerzeniem 
sfery zjawisk „niematerialnych”, psychicznych, bądź życio
wych1, a z drugiej strony brakiem „metafizyki”, t. j. wypo
wiadania się co do istoty materji, czy ruchu, który Majewski 
przyjmuje za wspólny mianownik dla zjawisk przyrody tak 
martwej, jak i ożywionej z człowiekiem włącznie1 2.

Ten hypotetyczny, metodyczny charakter poglądu Ma
jewskiego sprawia, że uznaje on za możliwe pogodzić swój 
materjalizm z wiarą w istnienie B oga3. Warto zauważyć, 
że podkreślenie hypotetycznego charakteru uznania materji 
za jedyne tworzywo wszechświata jest cechą wspólną ogó
łowi nowoczesnych materjalistów, którzy w odróżnieniu 
od materjalistów starożytności pod wpływem filozofji kry- 
tyczno-idealistycznej odnoszą się do istoty materji mniej 
lub więcej sceptycznie i agnostycznie.

„Materjalizm nowoczesny już nie wierzy, iżby w ma
terji znalazł rzeczywiście ostateczne rozwiązanie wszystkich 
zagadek, lecz tylko twierdzi, że obok materji nie można 
przyjąć żadnego innego pierwiastka i że przy ciągle postę-

1 Tamże, s. 12 nB.

2 Tam ie, s. 220.

3 W bibljotece hr. Krasińskich w Warszawie w teczce, zatytu
łowanej: „Różne notatki niezużytkowane?”, znalazłem krótką niedo
kończoną notatką treści następującej: „Tedy nie rozum praktyczny, 
ale rozum jedyny, jeśli nam jest dany—stwierdza nietylko możliwość 
i konieczność, ale wprost realność Boga w świecie duchowym. Gdy 
zaś przyrodnicy widzą Go tak ie w naturze — pod postacią Tajemnicy 
świata i Jego wcielonej mądrości...”. Notatka owa (brak wiadomości 
niestety co do jej daty) harmonizowałaby doskonale z wiadomościami 
o religijnem wychowaniu Majewskiego i o niezatraceniu wiary w dal- 
szem życiu.
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pującem wnikaniu w dotąd jeszcze nieznaną istotę materji 
będą mogły być rozwiązane także wszystkie dziś jeszcze 
nastręczające się tajemnice. Dlatego materjalizm nowocze
sny występuje nietyle jako system, ile raczej jako hypote- 
tyczne narzędzie badań (Arbeitshypothese)” 1.

Ostateczny wniosek w sprawie poglądów filozoficz
nych Majewskiego można ująć w ten sposób, że aczkolwiek 
nasz autor mocno podkreśla dualizm materji i ducha, to 
jednak w gruncie rzeczy dąży do stworzenia wspólnej pod
stawy dla nauk przyrodniczych na gruncie monizmu2 ma- 
terjalistycznego o charakterze metodycznym.

IV, Poglądy socjologiczne.

Przejdziemy obecnie do rozpatrzenia kwestji, w jaki 
sposób powyższe filozoficzne założenia wpływają na te da
ne socjologiczne, które mają stanowić podstawę dla refor
my nauki ekonomji.

Pierwszą konsekwencją stanowiska monizmu materja- 
listycznego jest głębokie przekonanie, że świat zjawisk spo
łecznych podlega tym samym niezłomnym prawom przyro-

1 F. Klimke, Der Monismus, s. 29. Podobnie H. Spencer nazy
wa spór między materjalistami i spirytualistami sprzeczką o słowa 
(Szkice filozoficzne, Warszawa 1883, 1, s. 47 nn.), a L. Gumplowicz 
twierdzi, że „moniznt do dziś dnia jest tylko wiarą, tak samo jak teizm”. 
(Cywilizacya, s. 9).

2 Również W. Horodyski, wspomniawszy o trudnościach, wy
nikających z umacniania przez Majewskiego dualizmu przy jednoczes- 
nem głoszeniu monizmo, stwierdza na podstawie wiadomości, pocho
dzących od samego autora, że M. oświadcza się stanowczo za jednością 
sił w przyrodzie (C yw ilizacya i życie — Teorya E. Majewskiego—War
szawa 1912, s. 113 n). Podobnie Gumplowicz (Cywilizacya s, 3).

.
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dy, co i reszta wszechświata1. Fakt, że ludzie posiadają 
wolną wolę, w niczem nie narusza mocy tego przekonania, 
ponieważ zdaniem Majewskiego nie należy rozumieć tej 
wolnej woli w sensie indeterminizmu, jako woli niewyzna- 
czonej przez przyczyny, lecz tylko jako fakt psychiczny po
czucia swobody naszych postanowień, płynący jedynie z nie- 
uświadomienia sobie wszystkich przyczyn, określających 
naszą wolę i postępowanie1 2. Stąd logiczny wniosek, że 
nawet najgenjalniejsze jednostki nie wywierają „właściwie” 
wpływu na bieg życia cywilizacyjnego, który się toczy jako 
„rezultat przyczyn koniecznych i dostatecznych, a nie leżą
cych w zakresie sił i woli człowieka i ludów” 3. Społeczeń
stwo dochodzi do najwyższego stopnia cywilizacji tam, gdzie 
posiada optimum warunków zewnętrznych, zanik ich jest po
wodem zaniku cywilizacji. Majewski przyznaje jednak czło
wiekowi, względnie cywilizacji możność uniezależnienia się 
w pewnych, dość wąskich zresztą, granicach od środowiska 
naturalnego4.

1 Prolegomena, s. 331.
2 Teorya człow ieka, s. 149 nn.
3 Prolegomena, s. 331.
4 „Na krótką metą może wysoki ustrój społeczny podtrzymy

wać sią wówczas nawet, gdy traci już normalne swe warunki bytu, ale 
ani trwać długo, ani przenosić sią tam, gdzie niema potrzebnych wa
runków, — mimo wysiłków jego mocarzów, mądrców, lub genjuszów— 
nie może. Wątpić bowiem należy, aby kiedykolwiek wola drobnej 
ilości atomów ustroju mogła przedłużyć byt całego ustroju. Przypu
szczenie czegoś podobnego byłoby zaprzeczeniem praw przyrody”. 
Statyka i dynamika cywilizacyi. Poszukiwanie praw przenoszenia 
sią ognisk cywilizacyi i dojrzewania społeczeństw do cywilizacyi. 
(W Sprawozd. z czyn. i posiedź. Akad. Umiej, w Krakowie 1907, XII, 
Nr. 3, s. 18).

Podobnie wypowiada sią nasz autor we Wstępie do ekolog i cy
w ilizacyi (Spraw, z posiedź. Tow. Warsz. R. IV, 1911, Wydz. Nauk 
Antropol. r. 1, s. 7 n.).
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Uzależnienie życia społeczeństw od praw przyrody 
nie wyklucza istnienia osobnych praw socjologicznych. Pra
wa takie istnieją, ale tylko jako pewna forma praw bio
logicznych i fizycznych, wynikła z ich transformacji1. To 
też zjawiska społeczne można wyjaśnić do gruntu tylko 
w oparciu o ogólne prawa przyrody1 2. Szereg takich 
praw Majewski wyraźnie wymienia wraz z podaniem rezul
tatów społecznych ich przejawiania s ię 3. Trzeba jednak 
stwierdzić, że Majewskiemu nie udaje się utrzymać kon
sekwentnie stanowiska mechanicznego w kwestji praw soc
jologicznych. Pogląd bowiem, w myśl którego człowiek 
jest nietylko dziełem społeczeństwa, ale w pewnej mierze 
także wynikiem pracy własnej nad sobą samym4, trudno 
pogodzić z bezwzględnym determinizmem, głoszonym przez 
naszego autora.

1 Prolegomena, s. 326 n. Autor ilustruje powyższe twierdzenie 
porównaniem, według którego zjawiska społeczne wynikają tak z pro
cesów „niższego” rzędu, jak zjawiska wzrostu temperatury i ukaza
nia się płomienia w stercie miału węglowego wynikają z sił, które 
tkwiły już potencjalnie w cząsteczkach miału w stanie ich rozprosze
nia (Tamże, s. 273).

2 Tamże s. 322. Teorya człow ieka, s. 138.
2 A więc prawo przyciągania tłumaczy tworzenie się ośrodków 

życia społecznego (Prolegom ena, s. 252 n.). Ruch po linji wypadkowej 
sił działających, ruch po linji najmniejszego oporu to prawa, odnoszą
ce się do ogółu procesów społecznych (Tamże, s. 268). Dążenie wszel
kiego układu sił do zachowania równowagi kosztem najmniejszego 
wydatku energji wyjaśnia nietylko ewolucję gatunków zwierzęcych 
(zjawisko przystosowywania się do otoczenia), lecz także i rozwój cywi- 
lizacyj ludzkich, w szczególności tłumaczy nam ono powstanie narzędzi 
sztucznych i maszyn, jako środka do wyrównywania dysproporji między 
rozległą sferą psychiczną a skromną jej siedzibą fizyczną (Teorya 
człowieka, s. 136, 146, 292, 318).

4 K apitał, s. 104. Zważyć przytem należy, że autor wiąże 
z tem przekonaniem doniosłe wnioski z dziedziny teorji własności i wol
ności, na niem opierając swój indywidualizm i liberalizm.
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Podobnie hasło protekcjonizmu celnego dla narodów, 
zaczynających rozwijać swój przemysł1, zdaje się łamać 
linję determinizmu, ponieważ świadczy ono o przekonaniu 
Majewskiego, jakoby rządy mogły wpływać na tempo roz
woju gospodarczego narodów. Autor „Nauki o cywilizacyi” 
zajmuje stanowisko podobne do swych wielkich poprzed
ników A. Comte’a i H. Spencera, którzy mimo swego de
terminizmu przyznają jednostkom możność przyśpieszania 
lub opóźniania rozwoju społeczeństw1 2.

Co więcej, mamy przykłady, z którychby wynikało, że 
Majewski uznaje możność działania w pewnym sensie wbrew 
prawom natury. Mogą o tern świadczyć przestrogi, zwró
cone do społeczeństwa, aby pod grozą zniszczenia cywili
zacji nie dało się uwieść komunistycznym mrzonkom o znie
sieniu własności prywatnej i równym podziale dóbr. Za
miast niezłomnego prawa przyrody, kierującego biegiem hi- 
storji niezależnie od woli ludzkiej, widzimy tu powołanie się 
na prawo o charakterze normatywnym. Autor nasz nawra
ca w ten sposób do teorji prawa natury z wieku XVIII, 
a w szczególności do stanowiska fizjokratów3.

Jest to pierwszy przykład niekonsekwencji, pojawia
jącej się częściej u Majewskiego przy wyjaśnianiu konkret- 
tnych zjawisk społecznych ogólnemi prawami przyrody; 
okazuje się bowiem wtedy potrzeba formułowania nowych 
dodatkowych praw, właściwych jedynie życiu ludzkiemu, 
a które w swej istocie stanowią zaprzeczenie tych ogól
nych praw mechanicznych.

Kwestja pojęcia praw społecznych komplikuje się 
u Majewskiego jeszcze w związku z drugim wnioskiem, ja
ki wyprowadza ze swego stanowiska „mechanistycznego”.

1 Tamże, s. 361 n.
2 Cours de philosophie positive. IV, Paris 1908, s. 208; Szkice  

filozoficzne, s. 52.
2 Fr. QUESNAY, Pisma wybrane. 1928, s. 91.
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Chodzi tu o odrzucenie pojęć celu, doskonalenia się, dobra 
i t. p .1 Ten zupełnie logiczny wniosek stawia Majewskiego 
w sytuacji, którąby można nazwać kłopotliwą. Odrzucenie 
pojęcia doskonalenia się stanowi wstępny warunek, umożli
wiający Majewskiemu posługiwanie się terminami przypad
kowości i zbiegu okoliczności, ilekroć chce głębiej ująć 
wyjaśnienie powstania bytów zarówno przyrody martwej, 
jak i ożywionej1 2.

Ale uzasadniającj tę przypadkowość autor nasz zdaje 
się odstępować w pewnej mierze od zasady konieczności3.

Ponieważ proces ewolucji we wszechświecie jest fak
tem stwierdzonym, choć tajemniczym4, więc ewolucję taką 
przyjmuje Majewski również i w stosunku do poszczegól
nych społeczeństw i cywilizacyj. Zgodnie ze stanowiskiem 
„przyrodniczem” autor nasz szuka dla określenia tego ro
zwoju kryterjum czysto zewnętrznego5, ilościowego. Rozwój 
cywilizacji mierzy się stopniem zróżnicowania uzdolnień 
i funkcyj osobników oraz stopniem wzajemnej ich zależno
śc i6. Przy stosowaniu takiego kryterjum cywilizacja da się 
stwierdzić na każdym, choćby najniższym szczeblu rozwo-

1 Prolegomena, s. 31 n.
2 Teorya człow ieka, s. 42 nn.; Prolegom ena, s. 183.
3 Wprawdzie Majewski powiada, że dla zaistnienia wszelkich 

przemian muszą zajść warunki konieczne i dostateczne, ale te warunki 
pojmuje jako zbieg konjunktur, jako możność. Autor nasz twierdzi bo
wiem, że „nie konieczność  popchnęła komórki wolne do łączenia się. 
One mogły żyć wolne, gdyż i do dziś żyją komórki wolne. Organizmy 
wynikły tylko z możności życia komórek w połączeniu ze sobą. Po
dobnie należy rozumieć żywot ludzi w łączności społecznej, z jej kon- 
sekwencyami. Zjawiła się możność i to wystarczyło” (Prolegomena, s.162).

4 Prolegomena, s. 114.
5 Teorya człow ieka, s. 323 n.
6 „Im zróżnicowanie funkcjonalne osobników jest większe, t. j. 

im skala takiego zróżnicowania jest rozleglejszą, tern zjawisko cywili- 
zacyi jest wyraźniejsze a stopień cywilizacyi wyższy” (Prolegom ena,s.48).
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ju społecznego1. Autor nasz doskonale zdaje sobie spra
wę z tego, że jego kryterjum posiada charakter zewnętrzny, 
ilościowy i nie określa treści cywilizacji1 2, za którą uzna
je istność niematerjalną, całokształt idej społeczeństwa3. 
W związku z tem mogłyby powstać wątpliwości co do 
słuszności uznania owego kryterjum za wynik materjalistycz- 
nego monizmu Majewskiego. Możnaby się bowiem powo
łać na to, że żaden chyba pogląd na świat nie przeszkadza 
badać cywilizacji odzewnątrz, wykrywać jej oznak zewnętrz
nych ani stwierdzać ich współzależności z cechami, składa- 
jącemi się na treść tej cywilizacji. Żaden też nie miałby 
nic prawdopodobnie przeciwko uznaniu daleko idącej zbież
ności cech, podanych przez naszego autora, z istotnemi 
składnikami treści cywilizacji. Jednak kiedy humanista po
siada możność badania jej od strony wewnętrznej, prze
prowadzania rozbioru jej treści i posługiwania się kryter
iami jakościowemi, to dla Majewskiego — przyrodnika — 
droga powyższa jest zamknięta. Przyroda, według niego, 
nie zna przecież celu  ani doskonalenia się, zna tylko p rze
miany. Otóż ta wyłączność metody „zewnętrznej”, koniecz
ność posługiwania się jedynie sprawdzianem ilościowym 
świadczy, że mamy tu do czynienia z rezultatem monizmu 
materjalistycznego. W związku z tem należałoby dodać 
że przyjęcie przez humanistę zbieżności cech zewnętrznych 
i wewnętrznych cywilizacji może być dokonane w ograni
czonej mierze, natomiast dla „przyrodnika” ograniczanie raz 
przyjętej zbieżności jest trudne do pomyślenia, ponieważ 
brak mu jednego członu porównania, mianowicie spraw- 
dzianiu jakościowego, kryterjum istoty, treści cywilizacji.

1 Prolegomena, s. 42.
2 Teorya człow ieka, s. 323.
2 Prolegomena, s. 313.

i
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odżywiania poszczególnych komórek powierzony jest ca
łości organizmu, który spełnia tę funkcję przez specjalne 
komórki, to w ciele społecznem każdy osobnik musi starać 
się sam o swoje utrzymanie, co wywołuje zjawisko walki 
o byt.

Społeczeństwo jest czemś pośredniem pomiędzy orga
nizmem a mechanizmem spontanicznym1. Jest ono w każ
dym razie całością żywą, a nie fikcją, jak tego dowodzi 
wspomniany już fakt istnienia w niem wewnętrznego ładu1 2. 
Społeczeństwo to najobszerniejszy na ziemi bio-mechanizm.

Pogląd ten jest tylko częściowo podobny do odpo
wiedniego zapatrywania Spencera i jego szkoły. Nasz autor 
zarzuca tej ostatniej zbyt daleko posunięte upatrywanie 
analogji między społeczeństwem i organizmem, drobiazgo- 
wość w wyszukiwaniu podobnych szczegółów, t. zw. „orga- 
nizmo-morfizm” 3, zbytni materjalizm 4 oraz aprioryczność5.

W tych zarzutach uderza nas przedewszystkiem pro
test przeciw materializmowi Spencera. Protest ten nasuwa 
jednak poważne zastrzeżenia. Autor nasz powtarza wpraw
dzie z aplauzem czyjeś piękne zdanie tej treści: „Naród to 
nie tłum, stłoczony siłą warunków fizycznych, lecz jeste
stwo duchowe, rodzina z ducha” 6, ale ten charakter du
chowy społeczeństwa u Majewskiego swoiście wygląda. 
Dla Majewskiego naród jest całością duchową, niemater
ialną w takiem samem znaczeniu, co i zwykły organizm, czy

1 Prolegomena, s. 264.
2 Bowiem życie według naszego autora to głęboko sięgająca 

rozmaitość i współzależność, iamże, s. 328.
2 Tamże, s. 276 n.
4 Teorya człow ieka, s. 208.
5 Tatnże, s. 117.
6 Tamże, s. 209.
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komórka żywa1. Jak istotą komórki nie jest sam materjał, 
który przez nią „przepływa i wraca do wszechświata, lecz 
tylko organizacya tego materjału, ład komórkowy (mens), 
nieustanny proces lokalny”, tak samo istotą społeczeństwa 
jest specjalny porządek, jemu tylko właściwy, którego od
powiednikiem jest mens, stanowiąca o życiu całości, a więc 
św iadom ość. Istotą realności społecznej (narodu) jest tylko 
jego życie—mens—ogół idei”. Jak z powyższego widać, 
Majewski rzeczywiście oddala się silnie od zbyt „materjali- 
stycznych” wywodów Spencera, który dopatrywał się „ustroju 
w tem, w czem spoczywa tylko jego podstawa biologiczna”, 
i szukał „tak grubej organiczności, jakiej nie mogło być” 1 2. 
Autor nasz idzie w ślady tych, którzy uznają, że o społe
czeństwie rozstrzyga istnienie wspólnej jednostkom treści 
psychicznej; co więcej, zbliża się do tych, dla których spo
cznę łączniki psychiczne muszą posiadać charakter węzłów 
moralnych 3. Jednak monizm materjalistyczny wyciska spe
cyficzne piętno na określeniu tego łącznika duchowego 
autora „Nauki o cywilizacyi”. Celem bliższego przedsta
wienia tej kwestji przyjrzyjmy się genezie społeczeństwa 
w ujęciu naszego autora.

Podobnie jak powstanie wszelkich tworów i zjawisk, 
tak i powstanie społeczeństwa jest wynikiem zbiegu „szczę
śliwych” okoliczności, w danym wypadku przyjęcia przez

1 Teorya człow ieka, s. 211 nn.
2 Prolegomena, s . 323.
2 Stanowisko takie np. zajmuje naogól literatura ekonomiczna 

polska zarówno fizjokratyczna, jak okresu reformy (1791 r.), jak wre- 
cie g r u p u ją c a  się kolo systemu Fr. Skarbka. Por. St . GRABSKI, Zarys 
rozwoju idei społeczno-gospodarczych w Polsce od  pierw szego rozbio
ru do 18j 1 r. I. Kraków 1903, s. 219 n. Patrz również tegoż auto
ra: Współczesna naszd literatura ekonomiczna. Ekonomista, 1901,
z, II. s. 220.
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człowieka postawy wyprostowanej, uwolnienia rąk, zacho
wania przeciętności, a więc brak specjalizacji i t. p .1 Oko
liczności te bowiem pozwoliły na rozwinięcie się mowy ludzkiej, 
którą Majewski uznaje za bezpośrednią przyczynę społe
czeństwa, za łącznik i więź społeczną 1 2. Czynnikiem, który 
spowodował dalszy wzrost uspołecznienia, są narzędzia sztucz
ne, bowiem one tylko mogły sprowadzić znaczniejszy po
dział pracy3. Dotychczas wymienione czynniki same przez 
się nie wystarczają do wyjaśnienia powstania społeczeństwa. 
Koniecznym jest tu fakt psychiczny, „duchowy”, mianowi
cie motyw korzyści. Ona jest przyczyną skupienia się lud
ności4, tworzenia większych osiedli, miast, gdzie następuje 
podział pracy i rozwija się cywilizacja. Charakterystycznem 
jest powiedzenie, że społeczeństwo to wielka, nieustająca 
przez wieki spółka, która powstała dla jaknajlepszego wy
zyskiwania martwych sił przyrody na korzyść członków 
spółki5. Ten duchowy łącznik społeczny posiada więc ce
chę utylitarystyczną. Wprawdzie Majewski, zwłaszcza w koń
cowych rozdziałach „Kapitału”, mówi bardzo gorąco o mi
łości ojczyzny, o obowiązku pracowania dla niej, wskazując 
na fakt, że narodowi zawdzięczamy całe swoje człowieczeń
stwo, wszystko, czem jesteśmy. Przeciwstawia się też utyli- 
taryzmowi, zawartemu w zdaniu, które głosi, że „Ojczyzna 
jest wszędzie tam, gdzie dobrze”, powiada bowiem, że 
bez względu na to, czy ojczyzna nasza jest wielka czy 
mała, biedna, czy bogata, powinniśmy dla niej żyć, po
nieważ tylko ona jest nasza6. Zdawałoby się, że zarówno

1 Prolegomena s. 162, 215.
2 Tamże, s. 159.
3 Tamże, s. 222 n.
4 Tamże, s. 224, 278 n., 285.
5 K apita ł6, s. 24.
6 K apitał1 s. 359 n.
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przytoczony argument rozumowy, jak i uczuciowy powo
dują odchylenie się Majewskiego od utylitaryzmu. Jednak 
ani w „Teorji człowieka”, ani w pracy późniejszej p. t. 
„Co jest przedmiotem woli ludzkiej, dobro czy szczęście?” 
nie znajdujemy oparcia dla takiego wniosku. Raczej prze
ciwnie. Majewski w obu tych pracach wyjaśnia najszla
chetniejsze uczucia ludzkie w sensie utylitaryzmu, jako prze
jaw dążenia do osobistego szczęścia, jako przekształcenie 
grubego egoizmu jednostkowego1.

Otóż cała swoistość ujęcia przez Majewskiego pier
wiastka duchowego, jako treści narodu, jako łącznika spo
łecznego, polega na specjalnej interpretacji jego źródła, in
terpretacji, opartej na utylitaryzmie, wypływającym w danym 
wypadku z poglądu monistyczno-materjalistycznego.

Wszystko, co do tej pory było mówione o spo
łeczeństwie, odnosi się nie do państwa, lecz do narodu1 2. 
Bowiem tylko ten ostatni wytwarza organiczną łączność 
między osobnikami przez język i tradycję.

Państwo natomiast jest tworem sztucznym, jest me
chanicznym zlepkiem różnych narodów, powstałym wskutek 
przemocy jednego z nich nad innemi3. Jako mechaniczny 
zlepek posiada ono ogromnie małą trwałość, w przeciw
stawieniu do narodu, który z reguły posiada żywotność 
bardzo wielką. Naród, nawet poćwiartowany, może się od
rodzić. Państwo, skoro raz upadło, nie dźwiga się nigdy; 
jeżeli powstanie, będzie posiadało inny charakter, będzie 
innym tworem.

Podobnie i ludzkość nie jest całością naturalną. Jest 
ona poprostu fikcją4. Istnieje wprawdzie międzynarodowa

1 Patrz niżej s. 35 n.
2 Prolegomena, s. 324.
3 Teorya człow ieka, s. 129, 286; Prolegomena, s. 324 n.
4 Teorya człow ieka, R. X X X IX -i ik c ja  „ludzkości”.

SZCZĘCH, ERAZM MAJEWSKI 3*
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wymiana myśli, podział pracy, ale ziemia jest zbyt obszerna 
na to, aby wszystkie narody mogły zlać się kiedykolwiek 
w jedną organiczną całość. Wprawdzie solidarność wszech- 
ludzka, miłość ludzkości istnieje, ale nie jest to uczucie 
W stosunku do całości, lecz do poszczególnych cierpiących 
ludzi, przejawiające się bez względu na rasę i narodowość. 
Najjaskrawszym dowodem, że narody nie dążą do zlania się 
w jedną społeczność wszechludzką, lecz starają się zacho
wać własną odrębność, to ciągły rozwój militaryzmu.

Przejdziemy obecnie do rozpatrzenia stanowiska je
dnostki. Charakterystyczną cechą systemu naszego autora 
jest przeciwstawienie się teorji ewolucji w odniesieniu do 
człowieka1. Zdaniem Majewskiego człowiek nie jest ani 
najmłodszym typem zwierzęcia, rozwiniętego z małpy, ani 
najdoskonalszym przedstawicielem królestwa zwierząt1 2. Jest 
on bowiem jako typ bardzo stary3, a swoją doskonałość 
zawdzięcza nie rozwojowi filogenetycznemu, a więc nie ro
zwojowi ciała, lecz życiu w społeczeństwie4. To ostatnie 
jest tym czynnikiem, który pozwalając na zachowanie sła
bego i niedołężnego ciała ludzkiego, sprawia, że jednostka 
zdolna jest ujarzmiać najdziksze i najpotężniejsze żywioły 
przyrody i wzbijać się myślą ponad gwiazdy. Poznanie 
człowieka, tak bardzo różniące się od poznania zwierzęcego, 
jest wynikiem łączności, w jakiej jednostka pozostaje z ca
łością społeczną5 dzięki mowie, będącej jakby kanałem, 
przez który wiedza i doświadczenie społeczeństwa przepły
wa do mózgu jednostki.

1 Teorya człow ieka, s. 101 nn., K apitał, s. 111 nn.
2 Prolegomena, s. 182.
2 Tamże, s. 205.
4 Tamże, s. 236.
5 Teorya człow ieka, s. 88.
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Wola i u:zucia jednostki, o ile różnią się od popę
dów i instynktów zwierzęcych, płyną z tego samego źródła 
społecznego

Mylnym więc jest pogląd, jakoby jednostka była ca- 
łostką skończoną w sobie, niezależną, wytwarzającą z siebie 
swoje wartości ludzkie i tylko towarzyską1 2. Jest ona całko
wicie zależna od społeczeństwa, jemu bowiem zawdzięcza 
swoje człowieczeństwo, ludzką myśl, uczucie i wolę.

Dziecko nowonarodzone jest czystą przyrodą3, w któ
rej dusza wytwarza się dopiero pod wpływem życia społe
cznego, dusza ludzka bowiem to nie substancja, lecz pro
ces psychiczny4, różniący się od zwierzęcego tylko ilo
ściowo5.

Zgodnie z tem animalistycznem ujęciem duszy ludzkiej 
Majewski uznaje, że wszelka działalność człowieka sprowa
dza się doszukania przyjemności albo unikania przykrości 6.

Rola uczuć sprowadza się do zachowania bytu je
stestwa żyjącego7. Szukanie przyjemności i unikanie przy
krości to egoizm, który jest nieodłączny od wszelkiego ży
cia, gdyż ono jemu właśnie zawdzięcza swe istnienie. 
Egoizm musi więc być także nieodłączną cechą człowieka.

1 Teorya człowieka, s. 148, 161.
2 Tamże s. 112, 123.
3 K apitał, s, 311.
4 Tamie s. 72.
5 Tamie s. 73, Teorya człowieka, s. 102.
6 Teorya człowieka, s. 166. Szczególnie dobitnie stanowisko 

autora jest zaznaczone w pracy p. n. „Co je s t  przedmiotem woli 
ludzkiej?" . Mianowicie autor zapewnia w niej, ie  motorem wszelkich 
działań żyjącego są uczucia, wiąc i czynów moralnych motorem muszą 
być takie uczucia. Skoro zaś świat ożywiony trwa przez elementarne 
dążenie osobników do stanu zadowolenia, do stanu miłego, to i świat 
społeczny trwa przez to samo” (s. 41 n.).

7 Co je s t  przedmiotem woli? s. 29.



36

Konsekwencją egoizmu jako zasady kierowniczej ludz
kiego działania jest walka o byt. Towarzyszy ona wszel
kiemu życiu, a więc i żywotowi społecznemu ludzi, którzy 
nie mogą się od niej uwolnić tak samo, jak nie mogą się 
uwolnić od pełnienia funkcyj fizjologicznych 1.

Zycie społeczne wprowadza jednak głębokie zmiany 
w pierwotnych ludzkich uczuciach i czynach. Społeczeństwo 
bowiem jako biomechanizm też posiada instynkt samoza
chowawczy w formie egoizmu. Instynkt ten wymaga pod
porządkowania się dobru ogólnemu interesów poszczegól
nych jednostek. Powstaje cały szereg norm społecznych.

Przyczyną stosowania się do nich jest korzyść. Pod
legając bowiem tym wszystkim normom społecznym, powiada 
autor, „czujemy się silniejszymi, szczęśliwszymi, bardziej wol
nymi i lepszymi, aniżeli gdy się temu przeciwstawiamy. 
I właśnie w tej ogólnej korzystności nakazów społecznych... 
spoczywa źródło ich trwałości i władzy nad nami” 1 2. Ludzie 
dążą nie do osiągnięcia dobra, lecz szczęścia. Ideę dobra 
można jednak zatrzymać, nadając jej odpowiednio zmie
nione znaczenie. Dobrem według Majewskiego będzie takie 
szczęście, które nie przeszkadza szczęściu innych3. Obo
wiązek moralny nie jest czemś metafizycznem, mistycznem, 
lecz „wyrazem przemocy struktury duchowej nad cielesną” 4. 
W ten sposób obowiązek traci swój charakter imperatywu 
logicznego, przekształcając się niejako w imperatyw psy
chiczny, a moralność staje się czemś podobnem do tresury5.

W powyższych wywodach autora przebija się wyraźnie 
wpływ monizmu materjalistycznego. Każe on upatrywać na

1 Prolegomena s. 289,
2 „Co je s t  przemiotem woli?", s. 34.
3 Tamże s. 43.
4 Tamże s. 36.
5 „W ychowanie i pedagogika różni się od  tresury tylko boga• 

ctwem środków ”. Tamże s. 41.
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szemu autorowi w postępowaniu człowieka zasadniczą toż
samość z dążeniami zwierzęcia. Altruizm staje się specjalną 
formą egoizmu, a moralność tresurą1.

Przedstawienie poglądów naszego autora na stosunek 
jednostki do społeczeństwa nie należy do wdzięcznych za
dań. Majewski bowiem rozpatruje te zagadnienia w sposób 
niedość systematyczny1 2, a co ważniejsza, w podstawach 
jego doktryny tkwią przekonania, które nie pozwalają na 
jasne, jednolite wyjaśnienie danej sprawy.

Z dwu krańcowych poglądów—uni wersalistycznego oraz 
indywidualistycznego — Majewski nie przyjmuje całko
wicie ani jednego, ani drugiego, lecz łączy elementy obu, 
jednak w sposób raczej mechaniczny, eklektyczny. A więc 
autor nasz widzi w społeczeństwie, zgodnie z uniwersalizmem 
w rodzaju O. Spanna3, twór pierwotny, w jednostce zaś 
twór pochodny. Społeczeństwo nie jest sumą jednostek sa
moistnych, autarkicznych, zamkniętych w sobie i już przed 
wejściem do społeczeństwa duchowo wykończonych. Jed
nostka jest tylko zdolnością, potencją, która się aktualizuje 
w życiu wspólnem. Z tej uniwersalistycznej tezy Majewski

1 Niektóre wynurzenia autora na temat miłości ojczyzny, ludz
kości i Boga mogą sprawiać wrażenie, że autor odstępuje od tego 
utylitarystycznego stanowiska (Teorya człow ieka, s. 164 n., 288 nn., 
K apitał1, s. 359, Bankructwo pieniądza papierow ego, II s. 52 n.). W 
szczególności autor mówi o miłości ludzkości jako o uczuciu pozba- 
wionem zupełnie egoizmu, najbliższem miłości Boga ( Teorya człow ieka  
s. 289 n. 289 n.). Nie jest to jednak całkowite zerwanie z utylitaryzmem, 
bo Majewski wyraził się przedtem, że miłość Boga i ojczyzny stanowi 
najdoskonalszą formę przekształcenia się egoizmu jednostkowego 
w egoizm społeczny, będący najpotężniejszym wyrazem altruizmu 
jednostki ( Teorya człow ieka, s. 164).

2 Sprawie tej poświęcił Majewski osobny rozdział (XIV) p. t .  
„O własności osobistej i wolności człowieka", lecz nie wyczerpał w nim 
całości kwestii.

3 Der wahre Staat. Leipzig 1921, s. 29 n.



38

wyprowadza wniosek, według: którego człowiek jako dzieło 
społeczeństwa jest jego własnością.

Z drugiej strony autor nasz powołuje się na rozumo
wanie, które doprowadza do wręcz przeciwnego wyniku. 
Przedewszystkiem Majewski wskazuje na fakt, że człowiek 
jest dziełem nietylko społeczeństwa, ale również wynikiem 
własnej pracy nad sobą. Już to samo osłabia znaczenie 
poprzedniej tezy. Rozstrzygające znaczenie należy jednak 
przypisać dopiero argumentowi, który ze względu na ory
ginalność przytoczę w brzmieniu dosłownem: „Żaden czło
wiek nie prosił, aby go społeczeństwo formowało... ma więc 
pewne prawo nie poczuwać się do żadnych obowiązków 
względem innych. Gdy przyszedł do rozumu, jest, jakim 
jest, i nikomu nic do tego, có dalej ze sobą pocznie... 
Jeśli chce być wolnym, ma do tego prawo, bo nie zawie
rał z nikim układu, któryby go swobody rozporządzania 
sobą pozbawiał”. Fakt, że powyższe rozumowanie, nace
chowane indywidualizmem zwolenników teorji umowy spo
łecznej, pozostaje w jaskrawej sprzeczności z wyżej przed
stawioną uniwersalistyczną tezą naszego autora, nie prze
szkadza mu przyjąć obu tych twierdzeń za prawdziwe i użyć 
za podstawę do wniosku, że „człowiek jest równocześnie 
własnością swoją i społeczną, jest wolnym, a zarazem nie
wolnikiem”. Chcąc rozwiązać sprzeczność, zawartą w tym 
wniosku, Majewski odwołuje się do bezpośrednich danych 
obserwacji życia społecznego. Dane te wskazują, że czło
wiek, jednoczący w sobie charakter cząstki społeczeństwa 
oraz charakter samoistnej całostki, posiada dwie odrębne 
sfery działania. W jednej z nich przejawia się zależność 
człowieka od społeczeństwa, w drugiej takiej zależności 
niema. Autor nasz twierdzi, że w praktyce życiowej nie 
spotykamy się nigdy ze społeczeństwem jako całością 
(jest ono abstrakcją wyższego rzędu), lecz tylko z pojedyń- 
czymi ludźmi, wobec czego prawa, jakie ono mogłoby mieć
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w stosunku do jednostek, rozpraszając się na ich ogół, tracą 
praktyczne znaczenie. Następuje bowiem niwelacja wza
jemnych praw i obowiązków. Widać tu zwycięstwo indy
widualizmu, triumf zasady wolności. Społeczny charakter 
człowieka przejawia się tylko w ograniczeniu wolności jed
nostki względami na konieczność szanowania wolności in
nych1. W takiem rozstrzygnięciu kwestji stosunku jedno
stki do społeczeństwa nie trudno dopatrzyć się wpływu mo- 
nizmu materjalistycznego. Najbardziej może charaktery- 
stycznem w tym względzie jest wyobrażenie Majewskiego, 
jakoby prawa i obowiązki wzajemne ludzi, wypływające 
z faktu solidarności społecznej, można tak poznosić, jak 
się znoszą równe i przeciwne sobie siły fizyczne. Ginie tu 
więź moralna, a jej miejsce zajmuje stosunek czysto zewnę
trzny, oparty na interesie. Jednostka liczy się ze swojem 
otoczeniem o tyle, o ile go potrzebuje.

Dotychczasowe przedstawienie stosunku jednostki do 
społeczeństwa nie wyczerpuje wszystkich poglądów Majew
skiego w tej sprawie. Silne zaakcentowanie momentów indy
widualistycznych, praw jednostki do wolności i własności 
tłumaczy się w pewnej mierze gorączką walki, prowadzonej 
przez naszego autora przeciwko socjalizmowi. Krańcowość 
wywołuje krańcowość. Z chwilą zaś, kiedy Majewski rozwa
ża zagadnienie miłości ojczyzny, kiedy rozpatruje stosunki 
między narodami, wysuwa również prawa całości społe
cznej na plan bliższy1 2, podkreślając obowiązek pracy dla 
dobra narodu, w szczególności broniąc programu ochrony 
celnej3.

Z powyższego widać, że autor „Nauki o cywilizacji” 
nie daje nam jednolitego wyjaśnienia stosunku między jed
nostką i społeczeństwem ani co do wniosków ostatecznych,

1 K apitał, s. 104 nn.
2 Patrz wyżej s. 31 nn.
3 Kapitał, s. 360 nn.
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ani co do ich uzasadnienia. Pewną rolę w tym stanie rze
czy odgrywał, jak wspomniałem, wzgląd na osiągnięcie do
raźnych celów. Główne jednak znaczenie można, zdaje mi 
się, przypisać trudnościom, wynikającym z zastosowania po
glądu monistyczno-materjalistycznego do wyjaśnienia zjawisk 
społecznych1. Istota organizacji życia zbiorowego polega 
bowiem na wprowadzeniu doń „idei jakiegoś interesu supra- 
indywidualnego, wyższego ponad antagonizmy i rozbieżne 
interesy stron walczących i poszczególnych jednostek” 1 2. 
Oparcie zaś owej idei, stanowiącej moralną więź społeczną, 
na rachubach utylitarystycznych, jak to czyni monizm ma- 
terjalistyczny, wydaje się mało przekonywujące 3.

Wyjaśnianie stosunku jednostki do społeczeństwa wią
że się ściśle z zagadnieniem stosunku między jednostka
mi. Zasada indywidualizmu, polegająca na uznaniu jednostki 
za jedyny cel jej zabiegów życiowych, czyni z życia spo
łecznego widownię zaciętej walki o byt. Społeczeństwo we 
własnym interesie nadaje tej walce formy łagodniejsze, dzięki 
czemu pierwotna przewaga fizyczna ustępuje miejsca du

1 Metoda przyrodnicza z natury prowadzi do konkluzji indywi
dualistycznych. Rozbija społeczeństwo na atomy-jednostki. Pojmowa
nie społeczeństwa leży poza jej granicami. M . KOZŁOWSKI, Czym je s t  
cywilizacya '? (E. MAJEWSKI, N auka o cywilizacyi). Podobnie L. G u m - 
PLOWICZ, Cywilizacya, s. 7  n.

2 LUDWIK G ó r s k i , Katolicyzm społeczny. W ło c ła w e k  1 9 2 6 , s. 7 .

2 Zdaniem H. D ie TZEL'a  d la  u zn an ia  o b o w ią z k u  s łu ż b y  jednostki
dla dobra'społeczeństwa trzeba przyjąć nakaz jakiejś potęgi nadnatural
nej, trzeba legitymacji transcendentalnej, (Individualismus — art. zam. 
w Handworterbuch der Staatswiss4. s. 410). Według F. A. LANGEGO 
próby wyprowadzenia szlachetniejszych uczuć miłości ojczyzny, czy 
miłości bliźniego z egoizmu muszą się rozbić o jednozgodny sprzeciw 
zarówno zdrowego rozsądku, jak i naukowej krytyki (Geschichte des 
Materialismus and K rilik seinsr Bedeutung in der Gegenwart. II. Leip- 
zig, s- 572.)
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chowej, ale samą walkę zostawia, jako zjawisko nieodłączne 
od wszelkiego życia.

Przypatrzmy się bliżej uzasadnieniu, jakie Majewski 
daje temu zjawisku. W rozdziale XIII „Kapitału”, zatytu
łowanym: „Głód społeczny”, a poświęconym specjalnie tej 
kwestji, Majewski stwierdza naprzód zgodnie ze swem ma- 
terjalistycznem stanowiskiem, że każda działalność człowieka 
jest dążeniem do „sytości”, wynikającem z chęci uniknię
cia przykrości lub uzyskania przyjemności. To dążenie do 
„sytości” powoduje poszukiwanie now ości, ponieważ wie
lokrotne zaspokojenie potrzeby sprawia, że wskutek przy
zwyczajenia nie odczuwamy przyjemności z jej zaspokoje
nia. Poszukiwanie nowości utożsamia nasz autor z dąże
niem „coraz wyżej”, to ostatnie nazywa wyścigami, a to 
znów pojmuje jako walkę konkurencyjną. W ten sposób 
Majewski chce wykazać, że wolne współzawodnictwo, bę
dące w dziedzinie życia gospodarczego przejawem ogólnego 
przyrodniczego zjawiska walki o byt, jest koniecznością 
ludzkiej natury, jest zjawiskiem nieuniknionem i tak nie- 
zmiennem, jak prawa przyrody. Zgodnie też ze swem przy- 
rodniczem traktowaniem zjawisk społecznych upatruje Ma
jewski istotę wolnego współzawodnictwa w tern, że stanowi 
ono instynkt życiow y  organizmu społecznego, odgrywający 
podobną rolę, co instynkt życiowy w organizmie zwierzęcym. 
Wolne współzawodnictwo nietylko nie jest przyczyną zła, 
lecz przeciwnie, powoduje utrzymanie społeczeństwa przy 
życiu i jego rozwój. Postęp cywilizacji to ciągłe różnico
wanie się form, a właśnie walka konkurencyjna objawy te 
wywołuje. Znaczenie wolnej konkurencji ze stanowiska 
mniej ogólnego, gospodarczego polega na tern, że dzięki 
niej nagromadza się bogactwo oraz dokonywa korzystny dla 
ogółu jego podział. Majewski jednak w sposób charakte
rystyczny zastrzega się„ że organizm społeczny musi być 
przy tern w pełni sił i rozwoju. Wynikałoby z tego za-
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strzeżenia, że przyczyną nędzy materjalnej społeczeństwa nie 
może być zjawisko walki konkurencyjnej, lecz brak sił ży
wotnych w organizmie społecznym, jakaś tajemnicza przyczyna, 
wywołująca starzenie się i śmierć zarówno organizmów zwie
rzęcych, jak i cywilizacyj ludzkich.

Nieustalony jest pogląd Majewskiego na doniosłość 
poszczególnych pobudek walki konkurencyjnej dla życia go
spodarczego. Naprzód przypisuje on główną rolę egoizmo
wi. Ten ostatni przejawia się początkowo w brutalnych for
mach „ordynaryjnej” walki o b y t1. Stopniowo w miarę po
stępu cywilizacyjnego przyjmuje formy łagodniejsze. Prze
moc fizyczna ustępuje miejsca przewadze duchowej. Egoizm 
przejawia się tu w dążeniu do korzyści, do zysku pieniężne
go. Dążenie to czyni Majewski główną dźwignią życia go
spodarczego, albowiem ono pobudza do rozwoju mocy du
chowej1 2, która jest warunkiem rozwoju tego życia. To jest 
właśnie zasadniczy argument Majewskiego w walce z socja
lizmem. Z drugiej strony autor nasz częstokroć wyraża prze
konanie, że głównymi twórcami bogactwa są nieliczne je
dnostki, mocarze ducha, pracujący dla dobra drugich bez
interesownie, dla samej przyjemności i żądzy tworzenia3. 
Autor nasz wysuwa to twierdzenie dla zwalczania socjalizmu, 
gloryfikującego rolę pracy fizycznej robotnika. Nie zwrócił 
jednak uwagi na to, że twierdzenie powyższe może być 
podjęte przez socjalizm i skierowane przeciwko niemu4.

Odpowiednio do takiego stosunku jednostki do spo
łeczeństwa oraz wzajemnego stosunku jednostek instytucja

1 „Mylą się więc socjologowie, upatrujący dźwignię społeczną 
W jakiejś „życzliwości”, „sympatji” i t. d. Nad wszystkimi instynktami 
góruje pospolita, ordynaryjna, brutalna i nieubłagana walka o byt”. 
Prolegomena, s. 289.

2 Tamże s. 287, K apitał s. 122.
2 Kapitał, s. 119, 279 n.
4 E. Lipiński, Teorje ekon. E. M. s. 15 n.
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własności prywatnej nabiera zabarwienia indywidualistycz
nego. Własność jest odbiciem charakteru i mocy człowieka. 
Ona zakreśla granicę jego niezależności i swobody, stwarza 
jakby krąg, w którego obrębie czuje się on całkowitym pa
nem swej osoby1. Z indywidualizmem łączy się również 
naturalizm. Majewski stara się wykazać, że własność pry
watna jest instytucją niezależną od woli ludzkiej i sięga
jącą swemi korzeniami do królestwa zwierzęcego.

Wywody autora ujęte są dość systematycznie w roz, XIV 
„Kapitału”, zatytułowanym: „O własności osobistej i wol
ności człowieka”. Już na początku Majewski zaznacza swój 
naturalizm, kiedy się lekceważąco odzywa o tych wszystkich, 
którzy zagadnienie własności chcą rozwiązać na podstawie 
rozpatrzenia jej celowości1 2. W wypadku zawłaszczenia rze
czy niczyich prawo własności nie bywa podawane w wątpli
wość. Tak jest w przyrodzie, tak jest w społeczeństwie.

Jeżeli chodzi o uzasadnienie prawa własności właści
ciela w stosunku do wytworów jego pracy, wypadnie za
uważyć, że autor nasz dostatecznego uzasadnienia takiego 
nie daje. Argumenty, które wysuwa w obronie powyż
szego prawa, przewidziane są widocznie dla pewnego szcze
gólnego wypadku, tak że wnioski stąd wyprowadzane nie 
mogą być zastosowane do całości kwestji. Rozpatrzymy 
sprawę konkretnie. Autor nasz stwierdza naprzód w sto
sunku do każdego człowieka konieczność pracy. Pracować 
musi każde zwierzę, nie może się zatem i człowiek spod 
tej konieczności wyłamać. Majewski w ten sposób powo
łuje się znowu na porządek natury, na jedność praw w ca
łej przyrodzie. Uzupełniając jakby ten argument przyrodni
czy, autor nasz powołuje się na wymagania życia społecz
nego. Gdyby nie było ochrony własności, gdybyśmy za-

1 Kapitał, s. 107.
2 Tamże, s. 100.
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częli brać bez odpowiedniego dawania, rychło wszyscy nic- 
byśmy nie mieli. Stąd autor wyciąga wnioski, głoszące, że 
prawo własności w stosunku do owoców swej pracy „wy
daje się być pierwszem społecznem prawem osobnika opar
łem na prawach natury1. Powyższe rozumowanie Majewskiego 
dowodzi, że nie może być anarchji w dziedzinie korzystania 
z wytworów pracy, że zatem musi istnieć instytucja wła
sności wogóle, ale nie dowodzi, żeby przybrała ona formę 
własności pryw atnej, nie wyklucza bowiem (z czego sobie 
autor sam później zdaje częściowo sprawę) przyjęcia np. 
kom unistycznej formy własności1 2, z jaką się spotykamy 
u Marksa3.

Właściwego uzasadnienia przez Majewskiego prawa 
własności człowieka w stosunku do owoców jego pracy na
leży zatem szukać gdzieindziej. Znajdujemy je w wyżej już 
przytoczonem twierdzeniu, głoszącem, że zysk pieniężny 
jest konieczną pobudką rozwijania twórczej mocy ducho

1 Tamże s. 102.
2 W „Tajemnicy godziw ego zysku" (s. 30 przyp.) autor nasz 

zastrzega się, że groźba ruiny społecznej pod wpływem skasowania 
prawa do owoców swej pracy odnosi się tylko do systemu komuni
stycznego, a więc do krańcowego kierunku socjalizmu, nie dotyczy 
zaś kierunku reformistycznego, który nie posuwa się tak daleko na 
drodze negacji praw jednostki do własności osobistej. Zastrzeżenie 
powyższe zdaje się wskazywać z jednej strony na niezbyt ścisłe poj
mowanie przez MAJEWSKIEGO doktryny komunistycznej. Jego argu
menty bowiem zwracają się przeciw jakimś zdeklarowanym anarchis
tom, nie zaś komunistom, opierającym się na MARKSIE. Z drugiej 
strony, co ważniejsza, mamy tu pośrednie przyznanie się MA
JEWSKIEGO do tego, że jego powyższe argumenty nie uzasadniają 
takiej formy własności prywatnej, jaka służy za podstawę ustroju ka
pitalistycznego.

3 „ H'as den Kommunismus auszeichnei ist nicht d ie A bschaffung  
des Eigentums iiberhaupt, sondern die Abschaffung des biirgerlichen 
Eigenłums" (podkr. moje S. S.), Das kommunistische M anifest. Berlin, 
1919 s. 18.
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wej, decydującej o postępie społeczeństwa. Znaczenie je 
dnak tego dowodu zneutralizowane jest przez inną zasadę, 
według której ci, co się najwięcej do tego postępu przy
czyniają, pracują bezinteresownie.

Trzeci sposób nabycia własności, t. j. w drodze daro
wizny lub spadku, uzasadnia Majewski wskazaniem na pra
wo rozporządzania rzeczami, wypływające z samej istoty 
prawa własności.

Spadki i darowizny na rzecz rodziny tłumaczą się 
jeszcze względami na solidarność rodzinną oraz na potrze
bę pobudzania oszczędności.

Z powyższego przedstawienia poglądów autora „Nauki 
o cywilizacji” widać, że określenie przez niego prawa włas
ności mianem społecznego posiada sens ograniczony. Bo
wiem społeczna cecha tego prawa przejawia się tylko 
w fakcie, że ono występuje na tle życia społecznego, oraz, żę 
stanowi jego istotny składnik.

Takie ujęcie społecznego charakteru prawa własności 
nie przeszkadza uznaniu teorji Majewskiego za indywiduali
styczną. Autor nasz zdaje się być daleki nietylko od dok
tryny, uznającei własność jedynie za funkcję społeczną, lecz 
również i od umiarkowanej nauki katolickiej, która pod
kreśla podwójny charakter instytucji własności, indywidu
alny i społeczny, i obok stwierdzenia praw właściciela 
wskazuje na jego obowiązki1. Majewski mówi o prawach, 
o obowiązkach milczy niemal zupełnie1 2.

1 S. Thomas, S. Theol. 2/2, qu. 65, a. 2, Encykl. Leona XIII 
„Rerum Novarum", Kraków 1931, s. 47 nn. Encykl. Piusa XI, , Qua
dragesim o Anno”, Drukarnia Watykańska Polyglotta, 1931 s. 13 nn.

2 Nawet uznając słuszność ograniczenia swobody ojca rodziny 
w rozporządzaniu jego majątkiem wzglądami na dobro tej rodziny
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Na pierwszy rzut oka trudno zrozumieć Majewskiego, 
odzywającego się ironicznie o próbach rozwiązania zaga
dnienia własności ze stanowiska celowego, a jednocześnie uży
wającego argumentów, przepojonych celowością* 1. Przy 
głębszem jednak zastanowieniu sprzeczność owa da się ro
związać, są bowiem podstawy do przypuszczenia, że pole
ga ona na nieporozumieniu terminologicznem. Majewski 
chce wykazać, że własność jest instytucją konieczną, a nie 
tylko pożyteczną. Wmówię potocznej używa się często wyrażeń 
„pożyteczny” i „celowy” jako synonimów, więc stąd prze
ciwstawienie konieczności i celowości. Ponieważ zaś konie
czność wypływa z niezmiennych praw natury, stąd przeciw
stawienie naturalizmu i celowości. Trzeba tylko zwrócić 
uwagę, że zapowiedziany przez naszego autora na początku 
jego wywodów naturalizm odchyla się od naturalizmu przy
rodniczego, a przyjmuje formę, w jakiej występuje u zwo
lenników prawa natury.

Po rozpatrzeniu stosunku między społeczeństwem i jed
nostką oraz pomiędzy poszczególnemi jednostkami pozo
stają nam do zbadania stosunki między społeczeństwami, 
narodami. Ponieważ narody są biomechanizmami, więc o ich 
współżyciu można powiedzieć to samo, co o współżyciu 
organizmów zwierzęcych i ludzkich. Toczą one walkę o byt, 
czyto krwawą, brutalną, czyto w formie łagodniejszej „po
kojowej” drogą odbierania sobie swych cząsteczek składo

M A JEW SK I stara się pomniejszyć znaczenie tego uznania i wytłuma
czyć je tak, aby ono nie mogło dać broni do rąk zwolennikom supre
macji społeczeństwa nad jednostką. Autor nasz zaznacza bowiem 
w dalszym ciągu, że pobudką oszczędzania rodziców nie jest altruizm 
bezwzględny, lecz egoizm rodzinny (Kapitał, s. 109).

1 Zarówno wskazanie na groźbę ruiny ogólnej w razie znie
sienia prawa własności, jak i wskazanie na rolę społeczną rodziny 
zawierają w sobie czynnik celowości w stopniu wybitnym.



47

wych— ludzi przez zapewnienie im większych korzyści cy
wilizacyjnych. Walka o byt między narodami istnieje w for
mie jeszcze wyraźniejszej, niż wśród jednostek ludzkich, 
ponieważ nad temi ostatniemi stoi zawsze naród, który ła
godzi formy tej walki, natomiast nad narodami niema żad
nego tworu większego nad nie, ludzkość bowiem to fikcja. 
I tu jednak spotykamy czynnik, który łagodzi tygrysie in
stynkty narodów. Jest to mianowicie miłość ludzkości, soli
darność wszechludzka. Majewski nie określa bliżej ani 
źródła, ani istoty tej solidarności, ogranicza się do poda
nia, że jest pozbawiona zupełnie egoizmu i najbliższa mi
łości Boga. Jest ona faktem naturalnym  i rozwój jej pod
lega prawu natury. Autor wypowiada przypuszczenie, tchnące 
optymizmem, że ten „pierwiastek wszechmiłości” będzie 
się coraz więcej rozwijał i rozszerzał jako konieczność na
turalna i będzie wypierał zwolna egoizm, jeżeli nie w jego 
istocie, to przynajmniej w jego bezwzględnej brutalnej for
m ie1. Z powyższego widzimy, że Majewski również w tej 
dziedzinie stosunków między narodami okazuje się natura- 
listą o tyle, że zarówno same narody, jak też ich uczucia 
egoistyczne i altruistyczne uważa za zjawiska przyrody, pod
ległe jej prawom.

Poglądy etyczne Majewskiego przypominają bardzo 
żywo Spencera, to też sąd wypowiedziany o tym ostatnim 
przez jednego z jego krytyków można z powodzeniem od
nieść do oceny teorji naszego autora. „Spencer posiada 
tendencję, właściwą pospolicie przyrodnikom na gruncie 
etyki: postulowany przez niego człowiek bliżej jednak stoi 
zwierzęcia, niż nadczłowieka” 1 2. Istotnie bowiem etyka Ma
jewskiego, tak jak Spencera jest „wzorowana na naturze

1 Teorya człow ieka, s. 290.
2 T. KOTARBIŃSKI, Utiilitaryzm w etyce Milła i Spencera■ Kra

ków 1915, s. 139.
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i to naturze właśnie w jej cechach ogólno-biologicznych, 
nie specyficznie ludzkich. Stąd łatwo wprost przenieść do 
stanu idealnego jako cechę ogólno-biologiczną coś wła
ściwego tylko stadjom niższym, łatwo uledz złudzeniu, że 
to tylko jest biologicznie naturalne, co nie jest właśnie 
specyficznie ludzkie”. Nasz autor tak samo jak Spencer 
„fanatyczny postępowiec, nabiera rysów konserwatysty, cofa
jącego się daleko ...aż do zwierzęcia” 1. Muszę jednak za
uważyć, że socjologiczne poglądy Majewskiego nie zdają 
się być całkowicie jednolite. Można w nich spostrzec jak
by trzy etapy. Najbardziej rygorystyczne stanowisko przy
rodnicze zajmuje autor w „Prolegomenach”, gdzie wypo
wiada za Gumplowiczem pogląd, iż nie należy uważać za 
zbrodnię gwałtów, dokonanych przez ustrój silniejszy nad 
słabszym1 2. Drugi etap to wywody w „Teorji człowieka”, 
wyżej zamieszczone. Wprawdzie, jak zaznaczyłem, stanowią 
one jeszcze pogląd naturalistyczny, ale bądźcobądź wyra
żenia o pierwiastku idealnym wszechmiłości, mającej po
skromić „tygrysie instynkty” narodów, o konieczności ta
kiego poszanowania praw a narodów  do życia, jakie istnieje 
w stosunku do takiegoż prawa jednostek, dźwięczą zupeł
nie inaczej, niż odnośna wzmianka w „Prolegomenach”. 
Wreszcie w „Bankructwie pieniądza papierowego oraz cy
wilizacji, opartej na wierze w dobroć natury ludzkiej” ma
my do czynienia z trzecim etapem. Majewski wypowiada 
tu poglądy, które mogłyby posłużyć za podstawę do twier
dzenia, iż zrywa z naturalizmem w traktowaniu zjawisk spo
łecznych. Mianowicie autor nasz nietylko rzuca gromy po
tępienia na barbarzyństwa światowej wojny, ale wprost oznaj
mia bankructwo cywilizacji nowoczesnej, opartej na „wierze 
w dobroć natury ludzkiej”. Stwierdza, iż przed wojną pa

1 Tamże s. 141.
2 Patrz wyżej s, 27 n,
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nowało powszechne przekonanie, jakoby zbrodnia i wystę
pek mogły się lęgnąć jedynie w nizinach społecznych, wśród 
nędzy i ciemnoty; zaś wzrost dobrobytu i oświaty jakoby 
był równoznaczny z poprawą obyczajów, uszlachetnieniem 
duszy ludzkiej. Otóż to przekonanie pod wpływem do
świadczeń wojny runęło Autor nasz więc stara się wy
naleźć nowe zasady dla cywilizacji: widzi je w dążeniu do 
Dobra, w odrzuceniu haseł nienawiści i prawa pięści, a 
przyjęciu zasad miłości Chrystusowej. Niestety, myśli te 
są zbyt skąpe, zbyt luźne, aby na ich podstawie można coś 
stanowczego powiedzieć o istotnej zmianie zasadniczego 
stanowiska autora, opierającego się o monizm materjali- 
styczny 1 2.

V. M e t o d a .

Naczelna zasada Majewskiego jedności sił w przyro
dzie, wyjaśniająca nam treść jego poglądów, zdecydowała 
również o wybraniu przez niego odpowiedniej metody ba
dania. Ponieważ socjologja, zdaniem autora „Prologome- 
nćw”, jest nauką przyrodniczą, przeto najwłaściwszą jest 
dla niej metoda przyrodniczo-analityczna, polegająca na od
najdywaniu „częściowych podobieństw, zachodzących po
między prawami, rządzącemi jedną dziedziną zjawisk, a

1 II, s. 52.
2 Należy bowiem mieć na uwadze dwie rzeczy. Przedewszyst- 

kiem MAJEWSKI już w Prolegomenach  na wstępie uprzedzał, że mimo 
odrzucenia przez niego jako przyrodnika wszelkiej teleologji będzie 
się musiał posługiwać wyrażeniami, zabarwionemi teleologicznie ze 
względów czysto praktycznej dogodności (S. 32 przyp.). Co ważniej
sza jednak, to fakt, że po napisaniu „Bankructwa pieniądza” ukazy
wały się dalsze wydania „Kapitału” bez zmian zasadniczych. Pośmier
tne dzieło „Narodziny i rozwój ducha na ziemi”, niczem, się zasadni
czo nie różni od poprzednich części „Nauki o cywilizacyi”, nie wyka
zuje więc wcale odstępstwa Majewskiego od monizmu materjali- 
tycznego.

ZCZĘCH, ERAZM M AJEW SKI *4
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prawami dziedziny drugiej, co sprawia, że każda może słu
żyć za ilustrację drugiej1.

Metoda analityczna to szczególny rodzaj połączenia 
indukcji z dedukcją, jest to operowanie analogją. Stanowi 
ona kierowniczy motyw badania naszego autora, który wy
jaśnia świat zjawisk społeczno-gospodarczych przez przedłu
żenie i wplecenie zjawisk życia organicznego w łańcuch 
procesów społecznych.

Niepowodzenia tych, którzy jak Comte, Carey, Supiń- 
ski i wielu innych zrozumieli przyrodniczy charakter ogól
nej nauki o społeczeństwie, pracując nad Historją Natural
ną cywilizacji, nad Fizyką Społeczną, czy nad Fizjologją 
Wszechświata, nie należy przypisywać niestosowności przy
rodniczej metody, lecz nieumiejętności posługiwania się nią 
oraz brakowi konsekwencji, w szczególności zbyt szablono
wemu traktowaniu zjawisk, używaniu zbyt odległych analo- 
gij oraz dowolności filozoficznych spekulacyj1 2.

Trzeba przyznać, że autor nasz posługuje się tą me
todą świetnie, wprost po mistrzowsku łącząc indukcję z de
dukcją. Wysuwa śmiałe hypotezy, ale w oparciu o bogaty 
materjał obserwacyjny, nie ukrywa trudności problemów, 
ciągle przypomina czytelnikowi założenia swego rozumowa
nia, czyniąc rozróżnienie między takiemi, które mają stano
wić trwałą podwalinę jego systemu, a takiemi, które po
siadają charakter tymczasowego rusztowania, które się usu
wa z chwilą, kiedy swą rolę spełniło3 . Mimo to jednak 
widzieliśmy, że Majewski również nie stworzył systemu filozo- 
ficzno-socjologicznego, wolnego od sprzeczności, przyczem

1 Prolegom ena  s. 28.
2 Tamże, s. 22 n.
2 Majewski zyskał sobie wielkie uznanie z tego powodu wśród 

takich uczonych, jak E. Chauffard, Jules de Gaubtier, Pigou. Zobacz 
wzmiankę o ich recenzjach, dotyczących „Prolegomenów” wyżej s. 7.



te sprzeczności zdają się wynikać nietylko z braku dokład
niejszej, głębszej znajomości pewnych zjawisk, ale może 
przedewszystkiem z zastosowania metody przyrodniczo-ana- 
litycznej. Zdaje mi się, że wyrok, jaki Majewski wydał 
przeciwko Comte’owi czy Supińskiemu z racji stosowania 
przez nich podobnej metody, można w pewnej mierze za
stosować i do niego samego. W nauce ekonomji już od 
dość dawna rozpowszechnił się pogląd, potępiający stoso
wanie w niej metody przyrodniczo-analitycznej, jako bezce
lowej, a nawet wręcz szkodliwej. Jeżeli bowiem dla wyja
śnienia niezmiernie skomplikowanych zjawisk społecznych 
stosuje się daleko posuniętą analogję z konkretnemi zjawi
skami przyrody, zachodzi zbytnie uproszczenie i błędne 
przedstawienie rzeczywistości społecznej. Kiedy znów dla 
uniknięcia tych ujemnych rezultatów ogranicza się stosowa
nie analogji tylko do najogólniejszych porównań, wówczas 
otrzymuje się szereg ogólników, nie nadających się do wy
jaśnienia konkretnych zjawisk życia społecznego* 1.

Nietylko w teorji występuje się przeciwko stosowaniu 
metody przyrodniczo-analitycznej w ekonomji, lecz sama 
ewolucja tej nauki wykazuje stałe wyzbywanie się przez nią 
naturalizmu, którym była w swojem zaraniu nawskroś prze
siąknięta. Ewolucja ta przejawia się głównie w fakcie do
chodzenia do głosu kierunków idealistycznych, t. j. nacjo
nalistycznego i chrześcijańsko-społecznego, z uszczerbkiem 
wpływów dominującego dotąd kierunku liberalnego, poza- 
tem w fakcie, że nawet w tym ostatnim kierunku nastąpiło 
pewne wysubtelnienie pojęć, większe uwzględnienie w nich

1 S t . GŁĄBIŃSKI, J ó z e f  Supiński, Przegląd Prawa i Administracji, 
1893, L. ŚWIESZEWSKI, Trzy głów ne prądy w rozwoju nauk ekonom icz
nych. Warszawa 1903, s. 309 nn., M. E. TREPKO, Studja ekonom iczne. 
Warszawa 1867, s. 243 nn., P e s c h ’ S .  J . ,  Lehrbuch der N ationalokonomie.
I. Freiburg im Breisgau 1905, s. 84 n.
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pierwiastków czysto ludzkich. Szkoła liberalna z cechującym 
ją indywidualizmem uważa, iż jedynym motorem działalności 
gospodarczej jest dążenie do zysku. Jedność i harmonja me
chanizmu gospodarczego wynika ze swobodnej gry intere
sów dzięki niezłomnym prawom naturalnym. Bezpośrednią 
podstawą tego przekonania to charakterystyczny dla warstw 
„oświeconych” XVIII w. kierunek religijny deizmu, pośred
nią zaś, głębszą to ówczesna filozofja przyrody, chcąca roz
ciągnąć i na zjawiska społeczne te wyniki, do jakich do
szedł Newton w zakresie mechaniki ciał niebieskich.

W przeciwstawieniu do tej naturalistycznej socjologji 
wieku XV11I kierunek nacjonalistyczny oraz chrześcijańsko- 
społeczny odrzuca całkowitą zależność człowieka od nie
złomnych praw natury, przyznając mu zdolność wolnej i świa
domej swych celów działalności, oraz stwierdza moralny 
charakter więzi społecznej i konieczność podporządkowania 
interesów indywidualnych dobru ogólnemu. Motor działal
ności gospodarczej nabiera charakteru bardziej złożonego. 
Obok dążności do zysku przyjmuje się również dążność do 
wypełniania obowiązków społecznych. Dzięki temu każde 
zjawisko społeczno-gospodarcze i odpowiadające mu pojęcie 
przeniknięte jest celowością, a w związku z tem pewną 
względnością. W bardzo ogólnych rysach możnaby przed
stawić różnicę między kierunkiem nacjonalistycznym i chrze- 
ścijańsko-społecznym z jednej strony, a szkołą liberalną 
z drugiej, jako przeciwstawienie zasad celowości i wzglę
dności zasadom mechanicznej przyczynowości i stałości, 
z których pierwsze charakteryzują zjawiska ludzkie, drugie 
— zjawiska przyrody 1.

Wracając do Majewskiego należy stwierdzić, że choć 
w badaniach zagadnień społeczno-gospodarczych stara się

1 Szczegółowe przykłady omawianej ewolucji od naturalizmu do 
swego rodzaju humanizmu zamieszczone są niżej przy rozpatrywaniu 
pojąć pracy, kapitału, wartości i t. p.
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zachować kontakt z rzeczywistością, poprzedzając swoje 
tezy krytyką istniejących poglądów, konfrontując swe po
jęcia z życiem realnem, odwołując się przytem ciągle do 
zdrowego rozsądku ludzi praktyki1, to jednak pod wzglę
dem stopnia stosowania indukcji z powodu nieuwzględnie
nia metody historycznej i statystycznej stoi daleko w tyle 
za Carey’em i Supińskim, których indukcje przeplecione są 
bogatym materjałem historycznym i statystycznym. Sposób 
pisania naszego autora może najbardziej zbliża się do ty
powo abstrakcyjnych wywodów Bastiafa.

1 K apitał, s. 5, 145, 149.





CZĘŚĆ I.

Poglądy społeczno-ekonomiczne.

R O Z D Z I A Ł  I.

Czynniki wytwórcze.

Zdaniem Majewskiego w podstawie każdego systemu 
ekonomicznego tkwi specjalne pojmowanie wytwórczości. 
Dotychczasowe systemy błędnie nam ją przedstawiały, gdyż 
wynikałoby z nich np., że istnieją możliwości zwiększenia 
bogactwa, ilości przedmiotów wartościowych bez równocze
snego zwiększenia sumy wartości przedmiotowej* 2. To też 
autor nasz zgodnie z przyrodniczym duchem swego dzieła 
pojmuje wytwórczość jako zwiększanie ilości dóbr i prze
kształcanie fizy czn y ch  cech przedmiotu. Wynika to z ca
łokształtu jego systemu, przedewszystkiem zaś z tego ury
wka, w którym odmawia kupcowi charakteru producenta, 
mimo wielkiego uznania dla jego roli gospodarczej2.

Techniczno - przyrodnicze pojmowanie wytwórczości 
wpływa również na brak rozróżnienia między wydajnością 
techniczną i wydajnością gospodarczą, czyli rentownością, 
zyskownością.

* K apita ł, s. 5.
2 Tamże, s. 253.
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I. Praca.

Zdaniem Majewskiego zasadniczym błędem dotych
czasowych systemów ekonomicznych było oparcie ich na 
poglądzie materjalistycznym, co powodowało mylne ujęcie 
czynników produkcji, wyrażające się w twierdzeniu, według 
którego źródłem wartości i bogactwa jest praca ludzka. 
Przeprowadzając rozbiór pojęcia pracy, Majewski zarzuca 
twórcom głównych kierunków ekonomicznych, za jakich uwa
ża A. Smitha i K. Marksa, że ich pojmowanie pracy ludz
kiej nie odróżnia jej dostatecznie od zwierzęcej oraz nie 
tłumaczy najprostszych faktów. Zdaniem naszego autora 
pilność, pracowitość (A. Smith) wcale, a świadomość i ce
lowość (Marks) bardzo niewiele odróżniają pracę ludzką od 
zwierzęcej.

Przewidując odpowiedź, głoszącą, że w pracy ludzkiej 
tkwi więcej celowości i świadomości, autor nasz replikuje, 
że ta poprawka nie wyjaśnia znaczenia tego dodatku dla 
twórczości i co więcej, że Marks nietylko nie stara się in
dywidualizować, ale przeciwnie, usiłuje zatrzeć różnicę w 
uposażeniu jednostek, stosując pojęcie przeciętnej siły ro
boczej 1. Ostateczny wniosek Majewskiego brzmi w ten 
sposob, że ekonomiści dotychczasowi w swojem określeniu 
pracy objęli ogólnikowo czynnik psychiczny, tylko nie 
uwzględnili go w obrachunkach, co nie pozwoliło na obja
śnienie najprostszych zjawiskżycia gospodarczego, a więc np. 
różnicy w bogactwie różnych ludów1 2. Oprócz powyższego

1 K apitał, s. 34 nn.
2 W 1 wyd. „Kapitału" (s. 3) znajdujemy argument, wzięty 

z dziedziny rozdziału dóbr, a opuszczony w późniejszych wydaniach: 
Czyż można — woła Majewski — uważać pracę za źródło bogactwa, 
kiedy większość ludzi pracuje od rana do nocy i żyje w nędzy? Ta
kie pojmowanie pracy musi być błędne, jeżeli nie mamy przyjąć za 
Marksem twierdzenia o powszechnym wyzysku większości przez mniej
szość*
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zarzutu, dotyczącego strony ilościowej bogactwa, Majewski 
stawia inny, oparty na uwzględnieniu jego strony jakościo
wej. Cechą istotną bogactwa jest różnorodność form, któ
ra płynie z ducha i służy duchowi. Właśnie spowodu bra
ku tej różnorodności nie można uważać zapasów, tworzo
nych przez zwierzęta, za bogactwo, to też i praca ludzka, 
nie różniąc się w określeniu dotychczasowych ekonomistów 
od zwierzęcej, nie mogłaby go wytwarzać.

Zdaniem Majewskiego mylnym jest też pogląd, jakoby 
bogactwa płynęły „z sił, tkwiących także w psychice spe
cjalnie ludzkiej” 1. Procesów psychicznych nie można bo
wiem nazywać siłą, gdyż nie pokonywują one żadnych opo
rów fizycznych. Następnie praca psychiczna, tak jak jest 
rozumiana przez „ekonomistów”, jest „całkiem przeciwna go
spodarczemu pojęciu pracy”, bo ona nietylko nie pomaga, 
ale szkodzi wynikowi pracy fizycznej, której towarzyszy1 2.

Wobec takiego stanu rzeczy uważa Majewski za ko
nieczne rozbić pojęcie pracy ludzkiej na jej części składo
we: na pracę czysto fizyczną i na procesy psychiczne, du
chowe.

Praca fizyczna, albo poprostu praca będzie odtąd ozna
czała czynność, nie różniącą się jakościowo od zwierzęcej, 
będzie to bowiem „produkcyjne wydawanie nazewnątrz ja
kiejkolwiek energji fizycznej ciała ludzkiego" z niezbędną 
i przeciętną świadomością3.

Teraz dopiero według Majewskiego ekonomja stanie 
się naprawdę nauką, gdyż będzie operowała nie jakąś mie
szaniną o nieznanym składzie, ale pierwiastkami o właści
wościach dobrze określonych.

1 K apitał, s. 51 nn.
2 Gdy człowiek „pracuje” psychicznie, nie może się równo

cześnie oddawać ciężkiej pracy fizycznej. Tamże s. 53.
s Tamże, s. 59.
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Autor „Nauki o cywilizacji” dobrze sobie zdaje sprawą 
z tego, że nie jemu przypada zaszczyt odkrycia duszy ludz
kiej w ekonomji, uważa tylko, że nie zrobiono z tego od
krycia żadnego użytku, dusza stała się „piątem kołem u wo- 
zu”. Jego zadaniem będzie wskazać właściwe jej znaczenie 
i stwierdzić, że czynnik duchowy odgrywa dominującą rolą 
we wszystkich zjawiskach życia społeczno-gospodarczego.

Majewski nie daje dokładnego określenia duszy ludz
kiej. Mówi o niej, jako o czemś, co pozostaje z człowieka 
po oddzieleniu czynnika materjalnego, źródła siły fizycznej, 
zwierzęcej. Jest to „pełne pasmo procesu psychicznego, 
toczącego sią w osobniku” 1.

Zatem dusza, jako czynnik produkcji, to nietylko ro
zum, przejawiający sią w wiedzy, umiejętności, doświadcze
niu życiowem, lecz także wola i uczucie1 2, skierowane do 
wywołania zjawiska twórczości. Majewski, choć wyodrębnia 
pojęciowo pracę fizyczną od czynnika duchowego, to jed
nak zdaje sobie sprawę z tego, że czynniki te występują 
zawsze razem, tylko u każdego w innym stosunku: siły
fizyczne są u wszystkich ludzi prawie jednakowe, natomiast 
czynnik psychiczny znajduje się u ludzi w ilości, Jakości 
oraz wartości dla społeczeństwa (dodatniej lub ujemnej) 
niezmiernie różnej. Stąd płynie konieczność niejednakowej 
oceny jednostek ludzkich, konieczność indywidualizowania 
ludzi, a nie traktowania ich jako przeciętnej siły roboczej3. 
Autor nasz, postawiwszy sobie pytanie, w jaki sposób czyn
nik psychiczny jako nie-siła może oddziaływać na siłę4, 
daje tylko wymijającą odpowiedź. Mówi bowiem, że du
sza może wywierać wpływ na przyrodę za pośrednictwem

1 K apitał, s. 72.
2 Tamże, s. 95.
2 Tamie, roz. XV.
* Tamże, s. 62.
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własnego ciała, które jest jej „niejako narzędziem  i sługą” ł .
Na dalsze pytanie, w jaki sposób dusza wpływa na swoje 
własne ciało, znajdujemy tylko odpowiedź, głoszącą, że 
dzieje się to dzięki automatyzmowi psychologicznemu1 2. 
Ważnem jest stwierdzenie, że dusza jednego osobnika może 
kierować ciałem również innych osobników, o ile pozostaje 
z niemi w jedności woli, i w ten sposób wpływać na losy 
nawet całego narodu. Jest to możliwe dzięki fizycznemu 
łącznikowi społecznemu, t. j. mowie. Majewski podkreśla 
tu znowu istnienie nierówności między ludźmi, polegające 
na różnej wielkości wpływie, jaki każdy z nich wywiera na _  
siły zewnętrzne. System Majewskiego jest jedną wielką 
gloryfikacją czynnika duchowego, który wydaje się nietylko 
najważniejszym, ale wprost jedynym czynnikiem wytwarzania 
bogactw. Jako przyczyny jego wzrostu autor wymienia na
rzędzia sztuczne, podział pracy i wymianę, ale wszystkie 
one dadzą się sprowadzić do przejawu działalności psy
chicznej3.

Praca fizyczna jes drobiazgiem w porównaniu z czyn
nikiem duchowym nietylko dlatego, że ten ostatni może 
wydajność jej zwiększyć setki i tysiące razy, a więc nietylko 
ze względu na ilościową różnicę skutków, ale również i ze 
względów zasadniczych, „jakościowych”. Mianowicie praca 
fizyczna, jako czynnik sam przez się bezpostaciowy, abstrak
cyjny, nie może tworzyć rozmaitości form, a zatem bogac
twa4, które jest dziełem jedynie duszy, jako czynnika kon-

1 K apitał, s. 74.
2 Tamże, s. 63, 223.
3 Dowodzi tego np. zdanie, głoszące, że w skutek powyższych 

trzech przyczyn „niemal każdemu zbywa znaczny nadmiar, coś jakby 
owoc specjalnych uzdolnień, przyrost, darowany mu przez przyrodę 
dzięki interwencji jego duszy". Tamże, s. 135.

*  Tamże, s. 83 aa., 165.
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teczność.

Wprawdzie praca fizyczna jest tu warunkiem niezbęd
nym, ale ogólnym, natomiast duch ludzki, nadający dziełom 
ludzkim rozmaitość, jest warunkiem szczególnym. Jed
nakową ogólną wartość można pominąć bez naruszenia po
zostałych charakterystycznych stosunków, które swoje ist
nienie będą już zawdzięczały warunkowi szczególnemu, t. j. 
duchowi. Ostateczny, jaskrawo wyrażony wniosek autora 
stwierdza, że nie praca jest źródłem dzieł ludzkich, ale 
specjalne zdolności, czyli własności twórcze osobników zróż
nicowanych'.

II. Przyroda.

Siły przyrody w systemie Majewskiego występują tylko 
w nieznacznej mierze jako samodzielny czynnik wytwórczy, 
który bez przyczynienia się człowieka wytwarza gotowe 
dobra* 2, (np. dziko rosnące zioła, korzenie, owoce, jagody 
i t. p.). Naogół działalność przyrody posiada charakter po
mocniczy. Jest ona tylko tłem, na którem człowiek dzięki 
swej pracy fizycznej, a przedewszystkiem dzięki swemu 
czynnikowi psychicznemu tworzy wartości gospodarcze. Ona 
tak samo, jak i siły fizyczne ludzkie, stanowi tylko narzę
dzie, którem się duch ludzki posługuje3 . Ten pogląd o po
mocniczym charakterze przyrody, a przedewszystkiem prze
konanie o darmości jej bogactw i s ił4, sprawiają, że Ma
jewski nie poświęca jej specjalnej uwagi, mówi o niej tylko 
urywkowo i okazyjnie, a co najważniejsza, w teorji podziału 
dochodu społecznego nie wspomina o niej jako o źródle 
odrębnego dochodu5.

1 K apitał, s. 165, podobnie s, 82, 135.
2 Tamże, s. 252.
2 Tamże, s. 82 nn.
* Tamże, s. 209.
2 Patrz niżej o rencie gruntowej.
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III. Kapitał.

Pojęcie kapitału ma służyć Majewskiemu do „odma- 
terjalizowania” procesu wytwórczego, do podkreślenia różnic 
w mocy twórczej poszczególnych ludzi oraz do stwierdzenia 
w dziedzinie podziału dochodu społecznego, że nie kapitał, 
nie rzecz rozstrzyga, lecz sam człowiek, który nie stał się 
bynajmniej sługą kapitału, lecz pozostał w dalszym ciągu 
jego panem.

Odmaterjalizowanie przebiegu wytwórczego nastąpiło 
już przez odróżnienie w pracy ludzkiej dwuch odrębnych 
czynników, fizycznego i psychicznego, oraz przypisanie temu 
ostatniemu decydującego wpływu na twórczość. Pojęcie ka
pitału Majewskiego jest wyciągnięciem konsekwencji z po
wyższego. Jak dla dotychczasowych ekonomistów kapitał 
to praca, wcielona w materję, tak dla Majewskiego, roz
różniającego pracę fizyczną od działalności psychicznej, ka
pitał jest tylko w drobnej cząstce pracą fizyczną, w prze
ważnej zaś mierze jest to skrystalizowana moc duchowa. 
To właśnie ujęcie kapitału jako wielkości, złożonej z dwuch 
pierwiastków różnych i różne posiadających znaczenie, jest 
cechą charakterystyczną naszego autora. „Kapitał... to... 
jakaś twórcza konstru kcja  fizyczna mniej lub więcej skompli
kowana, powiada Majewski, to połączenie materji z duchem, 
więc kompleks, złożony koniecznie z dwóch pierwiastków, 
wkońcu — to dźwignia, której dłuższe ramię musi z zasady 
reprezentować ducha, a krótsze dopiero fizyczną pracę 
ludzką'. W określeniu powyższem zwraca uwagę oprócz 
wspomnianej dwupierwiastkowości jeszcze przedstawienie ka
pitału jako konstrukcji fizycznej, dźwigni. To ostatnie 
służy jako środek do uwydatnienia znaczenia każdego z wy
mienionych pierwiastków. Z postępem techniki ramię nie- 1

1 K apitał, s. 243, podobnie s. 337.
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ważkie czynnika duchowego wydłuża się, ramię zaś ciężaru, 
złożone z pracy fizycznej, ulega skróceniu, wobec czego  
dźwignia staje się doskonalsza. Sprawia to wrażenie, iż 
o potędze kapitału rozstrzyga wyłącznie czynnik duchowy, 
a praca fizyczna jest raczej balastem. W myśl powyższego 
kapitał stanowią narzędzia i maszyny, gdyż te dadzą się 
przedstawić jako dźwignia złożona. Zaliczenie przez Ma
jewskiego do kategorji kapitału także budynków i urządzeń 
fabrycznych świadczy, że autor nasz nie traktuje przedsta
wienia kapitału jako dźwigni zbyt ściśle.

Trzecią cechą szczególną teorji kapitału Majewskiego 
jest włączenie do kategorji dóbr człowieka, jednoczącego 
w sobie dwa pierwiastki odrębne, prostą siłę zwierzęcą oraz 
moc duchową, a więc stanowiącego dźwignię fizyczną1. 
Przedstawienie człowieka pcd postacią kapitału — dźwigni 
miało na celu podkreślenie wagi czynnika duchowego oraz 
wskazanie na znaczenie nierówności uposażenia duchowego 
ludzi. Majewski przywiązuje do tego ujęcia ogromną 
wagę, ono bowiem ma rzucić nowe światło na stosunki 
ludzkie1 2.

Ten sam cel — podkreślenie twórczej roli czynnika du
chowego i porównanie go z pracą fizyczną był pewnie przy
czyną stworzenia dosyć dziwnego obrazu dźwigni, złożonej 
z kapitału martwego i ożywionego, narzędzia i człowieka. 
Obie te dźwignie, jedna bez drugiej bezwładna, z chwilą 
złączenia się z sobą tworzą jedną całość, dźwignię w ru
chu. Łączą się bowiem z sobą nieważkiemi ramionami, a lu
dzki pierwiastek czynu, przyczepiony do ważkiego ramienia 
przedłużonej w ten sposób dźwigni, wprawia ją w ruch.

1 Kapitał, s. 224 n.

2 Tamże, s. 249 n.
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Pojęcie kapitału złożonego, dźwigni złożonej, miało na 
celu dać syntezę procesu wytwórczego i uwydatnić w nim 
W sposób obrazowy przeważającą rolę czynnika duchowego 
W stosunku do pracy fizycznej.

Z przedstawienia kapitału w formie dźwigni wyciąga 
Majewski bardzo ważny wniosek, mianowicie możność uży
cia kapitału jako kategorji nietylko ilościowej, ale i jakoś
ciowej. Jakość ta zależy od stosunku długości ramion 
dźwigni-kapitału. Im stosunek ten jest korzystniejszy dla 
czynnika duchowego, stanowiącego dłuższe ramię dźwigni, tem 
ona jest potężniejsza. Kapitały o jednakowej cenie mogą zatem 
mieć różną wartość zależnie od swej mocy twórczej Przę
dzalnia parowa w cenie 100.000 rb. przedstawia pod wzglę
dem ilościowym ten sam kapitał, co ręczne kołowrotki, ku
pione za tę sumę, ale pod względem swej mocy twórczej 
stanowi wartość nieporównanie większą.

Odnosi się to także do ludzi. Dwaj inżynierowie, po
siadający jednakowe wykształcenie, mogą przedstawiać nie
jednakową moc twórczą zależnie od ułożenia, ugrupowania 
swej wiedzy, od jakości struktury umysłowej1. 1

Położenie nacisku na stronę jakościową kapitału, pod
kreślenie jego technicznej wydajności ma dla systemu au
tora niemałe znaczenie.

Mianowicie jest ono podstawą do wniosku z dziedzi
ny rozdziału dochodu społecznego tej treści, że dochód, 
„zysk” przedsiębiorcy przemysłowego nie płynie z jego ka
pitału, z posiadania pewnej sumy pieniędzy, ale raczej 
z wybrania najlepszego jakościowo, najpotężniejszego kapi
tału. Przejawia się tu dążność Majewskiego do zwalczania 
rozpowszechnionego przekonania o poddaniu człowieka pod 
władzę kapitału — rzeczy. 5

5 K apitał, s. 225 n.
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Majewski chce przywrócić człowiekowi w opinji pu
blicznej stanowisko należne mu pana swych dzieł i wyka
zać, że to nie kapitał wpływa na taki czy inny układ sto
sunków społecznych, ale odwrotnie, że różnica ludzkich in
dywidualności, kształtująca stosunki społeczne, 'ma wpływ 
na kapitał, który jest wyrazem, miarą i narzędziem tychże 
indywidualności.



R O Z D Z I A Ł  II.

Wymiana.

Teorja wymiany w systemie Majewskiego ma bardzo 
ważną rolą do spełnienia, bo odsłania stosunek, zacho
dzący pomiędzy w artością  a cennością, stanowiący jądro 
zagadnień ekonomji1.

Wszak cały socjalizm wypłynął głównie z błędnego 
pojmowania wymiany1 2, mianowicie z przyjęcia, że zamie
niamy się równoważnikami, i uznania w konsekwencji, że 
zysk jednej strony powoduje z konieczności wyzysk drugiej.

Teza Majewskiego jest wprost przeciwna. Wymiana 
nie jest zamianą równoważników, lecz wielkości nierównych. 
Obie strony zyskują z reguły, wobec czego wyzysk nie jest 
zjawiskiem istotnem dla naszego ustroju.

Udowodnienie pierwszego twierdzenia negatywnego, 
głoszącego, że wymiana nie jest zamianą równoważników, 
autor opiera na wynikach rozbioru przebiegu psychicznego 
wymiany oraz na doświadczeniu życia codziennego. Przy
stępując do przedstawienia pierwszego dowodu Majewski 
stwierdza, że nic nas nie obchodzi ilość pracy cudzej, 
tkwiącej w przedmiocie pożądanym, ale wyłącznie jego ce
chy użyteczne3. Jedyny trud, jaki bierzemy pod uwagę, to

1 Kapitał, s. 202.
2 Bankructwo pieniądza papierow ego, I, s. 21.
3 K apitał, s. 182 n.

SZCZĘCH, ERAZM M AJEW SKI 5'
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nasz własny wysiłek, włożony w przedmiot, który ofiarowu
jemy za „ideał chwili”. Wymiana ma charakter skrzyżowa
ny. Każda ze stron daje trud własny, czyli towar, za ideał, 
czyli za nie towar. Posługiwanie się pieniądzem nie zmie
nia istoty stosunków 1.

Drugi dowód, wzięty z obserwacji stosunków gospo
darczych, stwierdza niemożność wytłumaczenia niesłychane
go wzrostu bogactwa ogólnego, jaki się dokonał w wieku 
kapitalizmu, wyzyskiem pracy robotnika, zwłaszcza jeżeli się 
weźmie pod uwagę proporcjonalność tego wzrostu do ro
zwoju kapitalizmu i znaczenia klasy kupców, nie wytwa
rzających wartości1 2.

Przejdziemy teraz do przedstawienia pozytywnej tezy 
Majewskiego, według której wymiana jest źródłem zysku dla 
obu stron. Żeby tego dowieść, Majewski wprowadza poję
cie wartości przedmiotowej i pojęcie cenności. W różnicy 
między wartością przedmiotową i cennością leży zysk obu 
stron wymieniających, dlatego też usiłowania naszego autora 
idą w kierunku wykazania niezależności tych dwóch pojęć.

Zaczniemy od przedstawienia teorji wartości przed
miotowej.

I. Teorja wartości.

Pojęcie wartości odgrywa w systemie Majewskiego 
pierwszorzędną rolę, ono bowiem jest jakby soczewką, w któ
rej skupiają się wszelkie wnioski z dziedziny teorji wytwór
czości. Zarówno rozważania na temat rozróżniania pracy fi
zycznej ludzkiej i procesu psychicznego, jak i teorja kapitału 
prowadzą całkiem naturalnie do odpowiedniego ujęcia war
tości i w niem znajdują niejako uzupełnienie i wykończenie.

Teorja wartości zawiera też w sobie w stanie poten

1 Kapitał, s. 185 n.
2 Tamże, s. 191 n. 335 n.
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cjalnym teorję rozdziału dochodu społecznego. Jak w so
czewce zbiegają się w niej promienie światła z teorji wy
twórczości i rozchodzą się następnie, dając odpowiedni ob
raz podziału dochodu społecznego.

Przedstawienie własnej teorji wartości poprzedza Ma
jewski krytycznem rozpatrzeniem teoryj dotychczasowych. 
Jego zdaniem dadzą się one wszystkie sprowadzić do dwu 
biegunowo sobie przeciwnych, opartych — jedna na pojęciu 
wartości przedmiotowej, druga —podmiotowej.

Jako kryterjum zasadnicze ich prawdziwości przyjmu
je nasz autor zgodność ich z życiem1. Nieco dalej spoty
kamy również inny pogląd. Mianowicie autor nasz stwierdza, 
że racją bytu pojęcia wartości jest uchronienie ludzi od strat 
i omyłek przy wymianie1 2. Stąd wypływa postulat stałości 
i niezmienności, a w dalszej konsekwencji uniezależnienie 
wartości od uczuć i sądów ludzkich oraz od zmian w spo
sobie wytwarzania dóbr.

Trudność sprowadzenia tych obu poglądów do wspól
nego mianownika polega na tern, że każdy z nich odnosi 
się do innej rzeczywistości. W pierwszem kryterjum chodzi 
o rzeczywistość aktualną, w drugiem o taką, która być po
winna. Według pierwszego teorja wartości winna przedsta
wiać nam stosunki wymienne takiemi, jakiemi one są, we
dług drugiego pojęcie wartości ma służyć za sprawdzian 
sprawiedliwości. Sam autor buduje własną teorję wartości 
na trzeciej zasadzie, chodzi mu bowiem o to, aby wykazać 
wartość poszczególnych ludzi, biorących udział w produkcji.

To ostatnie zapatrywanie na rolę pojęcia wartości nie 
podpada pod kryterjum pierwsze zgodności z życiem o ty
le, że jak sam autor stwierdza, nie miał on zamiaru wyja

1 Kapitał, s. 142.
2 Tamże, s. 144.
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śniać przy jego pomocy rzeczywistego przebiegu stosunków 
wymiennych, gdyż życie gospodarcze z niem się nie liczy 1.

Nie podpada tak pojmowany cel wartości również pod 
kryterjum drugie, związek bowiem, jaki między niemi może 
istnieć, jest zbyt odległy. Możemy więc stwierdzić u Ma
jewskiego istnienie trzech różnych kryterjów teorji wartości: 
1) zgodności z życiem, 2) zapewnienia sprawiedliwości wy
miennej, 3) wykazania wartości poszczególnych wytwórców.

Na podstawie dwóch pierwszych Majewski odrzuca 
podmiotową teorję wartości szkoły psychologicznej, która 
uzależnia wartość dobra od jego krańcowej użyteczności, 
od „pożądalności”. Zmienne sądy ludzkie nie mogą być, 
zdaniem autora, podstawą stałych stosunków wymiennych1 2. 
Jako dowód podaje fakt, że bochenek chleba na stole bo
gacza i nędzarza ma różną pożądalność, a tymczasem obaj 
jednakowo za niego płacą.

Drugi przykład. Wartość szpilek obecnie wytwarza
nych w porównaniu z wartością ich z czasów A. Smitha 
powinnaby według szkoły psychologicznej ulec ogromnemu 
zmniejszeniu. Tymczasem jest rzeczą oczywistą, że wartość 
szpilek nie zmieniła się, ponieważ zachowały one tę samą 
użyteczność, służąc do tych samych celów, co przedtem3.

Stopniowanie użyteczności, stosowane przez tę szkolę, 
nie zaradzi jej brakom. Jest to robota teoretyków z za zie- 
onego stolika 4 ■

Przechodząc do oceny teorji przedmiotowej wartości, 
Majewski stwierdza, że jej punkt wyjścia jest słuszny, mia
nowicie chęć uniezależnienia wartości od zmienności uczuć

1 K apitał, s. 197, 263, 325.
2 Tamże, s. 144.
2 Tamże, s. 213, patrz również niżej s. 70.
4 Tamże, s. 145.
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i sądów ludzkich i szukania jej podstawy w samym przed
miocie, w jego wewnętrznych właściwościach.

Najgłośniejsza z teoryj przedmiotowych, teorja Marksa, 
znajduje w pracy wspólną treść przedmiotów wymienianych 
i pracę uznaje za istotę wartości.

Przy bliższem badaniu okazuje się ona nie wiele więcej 
warta od podmiotowej teorji wartości, chociaż z innych 
względów.

Główny jej błąd polega na tem, że nie jest zgodna 
z psychicznym procesem obu stron wymieniających1.

Nie wiadomo, również, jak odpowiedzieć ze stanowiska 
powyższej teorji na pytanie, co nadaje wartość samej pracy 
ludzkiej i dlaczego mają niekiedy wartość dobra, powstałe 
bez udziału pracy ludzkiej, a więc dzieła czystej przyrody.

Istnieją również względy praktyczne, uniemożliwiające 
przyjęcie pracy za źródło i miernik wartości. Przedewszyst- 
kiem bowiem nie wiemy, która praca ma decydować o war
tości, czy praca zaw arta  w wytworze, czy też potrzebna  
do wytworzenia. Pozatem praca podlega ocenie nietylko 
ilościowej, ale i jakościowej, a to czyni ją niedogodną jako 
miernik wartości.

Ogólnie Majewski zarzuca obu teorjom wartości jed
nostronność. Nie można bowiem stać na gruncie tylko jed
nego pojęcia: bądź wartości podmiotowej, bądź przedmio
towej, jeżeli praktyka życia uwzględnia oba pojęcia.

Coprawda każda z tych teoryj uznaje w zasadzie takie 
stanowisko, ale pojęcie wartości przedmiotowej, uwzględ
nione w teorji użyteczności krańcowej, nie jest prawdziwą 
wartością przedmiotową, zaś pojęcie wartości podmiotowej 
w teorji Marksa jest „piątem kołem u wozu” 1 2.

1 Patrz wyżej, s. 62 n.
2 Kapitał, s. 149 n.
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Powyższy zarzut jednostronności zdaje się pozostawać 
w ścisłym związku z innym zasadniczym o nieodróżnianiu 
wartości od ceny. Dla Majewskiego ekonomja jest właści
wie nauką o stosunku wartości do cenności. Nierozróżnia- 
nie tych pojęć musi prowadzić na manowce. Odnosi się to 
w szczególności do teorji Marksa, który przez utożsamienie 
wartości z ceną odebrał pierwszemu pojęciu jego istotną 
cechę stałości. Ze wszystkich ekonomistów jedynie t.zw.opty
miści (Carey, Bastiat) przeczuwali konieczność tego rodzaju 
rozróżnienia, ale trafnych swych intuicyj nie umieli uzasadnić '.

Ponieważ zarówno jednostronność obu głównych teoryj, 
jak i pomieszanie wartości z ceną zdaniem Majewskiego 
wynika z niezdawania sobie sprawy z przebiegu psychicz
nego, zachodzącego przy wymianie, więc nasz autor budu
je swoją teorję wartości na rozbiorze tego procesu i na 
uwzględnieniu zarówno pojęcia wartości podmiotowej, jak 
i przedmiotowej.

Wartość podmiotowa polega na użyteczności rzeczy. 
Naturalistyczne nastawienie naszego autora sprawia, że poj
muje on tę użyteczność jako abstrakcyjną, gatunkową, nie 
zaś jednostkową, konkretną. Dla Majewskiego więc wartość 
podmiotowa szpilek, wyrabianych za czasów A. Smitha, jest 
taka sama, jak wyrabianych obecnie1 2. Wyśmiewa też sto
pniowanie użyteczności rzeczy, dokonywane przez szkołę 
psychologiczną3.

Pewien ślad subjektywizmu w pojmowaniu użytecz
ności bogactwa widzimy w przykładzie, w którym Majewski 
twierdzi, że dzieła sztuki, któreby dzięki równemu podzia
łowi dóbr w społeczeństwie przeszły w ręce ciemnego tłu
mu, straciłyby charakter bogactwa4.

1 Kapitał, s. 193.
2 Tamże, s. 213.
3 Patrz wyżej, s. 68.
4 Kapitał, s. 324 nn.



Przechodząc do omówienia pojęcia wartości przedmio
towej zaznaczę, źe najbardziej charakterystyczną jego cechą 
jest t. zw. ultrarealizm. Przejawia się on w dwóch formach. 
Pierwsza polega na utożsamieniu wartości dobra z samem 
dobrem, jako przedmiotem fizycznym. „Wartość towaru — 
to sam towar” 1. Druga forma, stanowiąca główną podstawę 
wniosków, związanych z pojęciem wartości, to uznanie jej 
za pewną ilość pracy. Odrębność stanowiska Majewskiego 
zaznacza się w tern, że o wartości przedmiotu rozstrzyga 
nie praca, rzeczywiście wydana przez wytwórcę, ale praca 
nabywcy, gdyby ten, nie posiadając ani odpowiedniej wie
dzy, ani wprawy, ani narzędzi, musiał sam dany przedmiot 
wytworzyć1 2.

Wartość towaru, wytworzonego w tych warunkach, 
przedstawiałaby pracę czysto fizyczną, a wysokość jej by
łaby niesłychanie duża. Z udoskonaleniem sposobów pro
dukcji zmniejsza się ilość trudu fizycznego, zwiększa nato
miast odpowiednio udział czynnika duchowego. Skład obu 
tych kategoryj czynników wytwórczych zmienia się ciągle, 
ale wartość towaru zostaje ta sama, bo zawsze będzie to 
„wartość koniecznej do jego wytworzenia prostej pracy fi
zycznej, oceniona na podstawie jakiejś stałej ceny za ja
kąś jednostkę pracy fizycznej ludzkiej”, albo, jak jeszcze 
powiada nasz autor: „Suma pracy fizycznej, która przetwo
rzyła czyste materjały przyrodzone w coś nowego dla 
przyrody” 3.

E. Lipiński w swojej krytyce twierdzi, że tego rodzaju 
pogląd na wartość, jako na wielkość, która się mierzy ilością 
trudu oszczędzonego nabywcy, jest zbyt fantastyczny i że 
Majewski o nim później zapomina4. Zgadzam się na uzna

1 Kapitał, s. 213.
2 Tamże, s. 193.
3 Tamże, s. 209.
4 Teorje ekon. E. M., s. 27.
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nie fantastyczności pojęcia, ale trudno mi przyjąć wniosek, 
wyciągnięty przez Lipińskiego.

Majewski bowiem podtrzymuje swój pogląd i, co wię
cej, stosuje go w praktyce. Mówiąc np. o wysokich zyskach 
kupców, sprowadzających egzotyczne towary, wyraża się, 
że i tak nabywcom nie dzieje się krzywda, bo płacą mniej, 
niż wyniosłoby ich, gdyby sami po drobną szczyptę tych 
towarów mieli jechać np. na archipelag malajski *. W następ
nych drobnych swych pracach (późniejszych, niż krytyka 
Lipińskiego) wykazuje na przykładach, z jak wielkich war
tości korzystamy na każdym kroku, otrzymując za bezcen 
przedmioty (pudełko zapałek, szpilka, zegarek i t. p.), 
których my sami prawdopodobnie nie potrafilibyśmy spo
rządzić przez całe życie, a przynajmniej musielibyśmy zu
żyć setki i tysiące razy więcej godzin pracy, niż one rze
czywiście kosztowały wprawnego wytwórcę1 2.

Pojęcie wartości Majewskiego jest wprawdzie stałe 
i niezmienne, bo niezależne od sądów ludzkich i od zmian 
w sposobie wytwarzania. Jednak Lipiński, opierając się na 
innym sposobie przedstawienia wartości przez Majewskiego, 
mianowicie na analizie składników tego pojęcia, zarzuca 
naszemu autorowi brak konsekwencji, wprowadzenie do skład
ników przedmiotowych wartości również jednego składnika 
o charakterze podmiotowym3 . Urywek, na który się Lipiń
ski powołuje, podaje, że wartość przedmiotowa „mieści w so
bie i trud własny.... i zysk własny, który sobie zdobywamy 
szacowaniem możliwie najwyższem trudu własnego, możli
wie zaś najniższem dzieła cudzego, i w dodatku jeszcze to 
„coś”, czego sobie wcale nie płacimy, a co przywiązane

1 K apitał, s. 253.
2 Bankructwo pieniądza papierow ego, II. r. XIX. Tajemnica go

dziwego zysku, s. 33.
3 Teorje ekonom iczne E. M., s. 28.
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do samego przedmiotu, powiększa jego cenność do rozmia
rów wartości bezwzględnej” 1.

Analizując ten urywek Lipiński zaznacza, że tym skład
nikiem podmiotowym jest „zysk własny”, płynący z szaco
wania możliwie najwyżej trudu własnego, a możliwie najni
żej cudzego. I choć zauważa, że ten „zysk własny” nie istnieje, 
ponieważ nie jedna, ale obie strony szacują wysoko swój 
trud, a nisko cudzy, to jednak wprowadzenie tego przed
miotowego czynnika do pojęcia wartości teoretycznie pozba
wia go charakteru przedmiotowości.

Wniosek ten wydaje się niedość uzasadniony. Nie war
tość jest wyznaczona przez swoje składowe części, ale od
wrotnie, wielkość składowych części jest uzależniona od ogól
nej wartości. Jeżeli jedna z tych części zwiększy się, to 
tylko kosztem pozostałych. Ogólna wartość nie ulega zmia
nie, bo skoro przedmiot ten sam, to i wartość ta sama1 2.

Drugą cechą charakterystyczną pojęcia wartości naszego 
autora jest sprowadzenie różnic jakościowych do różnic ilo
ściowych, sprowadzanie jakby do wspólnego mianownika 
dwuch wielkości niewspółmiernych, t. j. czynnika duchowe
go i czynnika fizycznego, i wyrażenie pierwszego z nich przez 
drugi. To przeliczenie, przeraehowanie pracy ducha na jed
nostki pracy fizycznej daje w rezultacie ilości niesłychanie 
wielkie. W ten sposób Majewski chce podnieść potęgę 
czynnika duchowego w porównaniu do pracy fizycznej i prze
ciwstawić się socjalizmowi. Z tych względów trudno mi się 
zgodzić z Lipińskim, który pojmuje wartość Majewskiego 
jako coś, „co się nie daje mierzyć miarą ilościową”, bo 
wartości są dziełem zróżnicowanych władz psychicznych pro
ducentów, różniących się nietylko ilościowo, ale i jakościo-

1 Kapitał, s. 201.
2 Tamże, s. 213, patrz też niżej s. 75 n.
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wo, wskutek czego dzieła ludzkie nabierają jakiejś „niewy
miernej właściwości,— stają się wartościami” 1.

Lipiński słusznie rozumuje, ale Majewski jest innego 
zdania. Wartość można tak samo mierzyć, jak cenę1 2 . Nasz 
autor uznaje możność zastąpien ia  pracy duchowej przez 
pracę fizyczną, różnych jakościowo czynności. Świadczy
0 tem powoływanie się na postęp techniki, powodujący za
stępowanie siły roboczej ludzkiej pracą sił przyrody w for
mie narzędzi i maszyn, a więc w ostatniej linji pracą czyn
nika duchowego, oraz wzmianki o ilościach oszczędzanego 
trudu nabywcom najprostszych przedmiotów.

Ponieważ wartość to pewna ilość pracy, więc mier
nikiem wartości jest jednostka pracy, oczywiście pracy czy
sto fizycznej. Na pierwszy rzut oka może jednak zadziwić 
fakt, że Majewski za miernik wartości uznaje formalnie pie
niądz i odrzuca wyraźnie twierdzenie Marksa, jakoby mier
nikiem wartości była praca3.

Przy bliższem rozpatrzeniu sprawy okazuje się, że nie 
zachodzi tu sprzeczność. Autor nasz dlatego potępia twier
dzenie Marksa, ponieważ praca w ujęciu tego ostatniego, 
a więc jako mieszanina działalności duchowej i fizycznej, 
nie może służyć mierzeniu podobnych mieszanin o niezna
nym składzie. Natomiast u Majewskiego praca może być 
miernikiem wartości, ponieważ autor nasz sprowadza wszel
ką pracę, zarówno tę, która ma służyć do mierzenia, jak
1 tę, którą mamy zmierzyć, do wspólnego mianownika, któ
rym jest praca fizyczna.

Uznanie pieniądza za miernik wartości nie sprzeciwia 
się tezie, że miernikiem wartości jest praca, ponieważ pie

1 Teorje ekonomiczne E. M., s. 19 n.
2 „Pieniądz stanowi bardzo dobrą miarę do wyrażania bądź 

ceny, bądź wartości". K apitał, s. 239. „Pieniądze stają się tuagą do 
wymierzania wartości lub ceny”. Tamże, s. 234.

3 Tamże, s. 238.
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niądz w teorji naszego autora jest wcieleniem pracy fizycz
nej najgorzej opłacanej1. Wyrażanie wartości w pieniądzu 
posiada tę dogodność, że zbliża teorję Majewskiego do życia, 
w którem pieniądz jest powszechnie stosowany jako mier
nik, oraz pozwala na uniknięcie niebezpieczeństwa, związa
nego z używaniem formuły zewnętrznie łudząco podobnej 
do potępianej formułki Marksa1 2.

Chociaż możemy w teorji mierzyć wartość, ale w prak
tyce jej wielkość jest nam nieznana spowodu braku konie
cznych danych. Nie znamy więc wskutek daleko posunięte
go podziału pracy ani wszystkich ludzi, biorących udział 
w tworzeniu danego dobra, ani wartości ich pracy. Dla 
otrzymania choć przybliżonego wyobrażenia o wartości dóbr 
Majewski porównywa czas pracy fizycznej, potrzebnej do 
wytworzenia tych dóbr dawniej i dziś3. Dla wielu towarów 
różnica bywa wielka, czasem olbrzymia, np. czas wyrobu 
szpilek od czasów A. Smitha zmiejszył się 400-krotnie.

Nie podzielam surowej opinji Lipińskiego, który mówi 
o „bezsensie”rozumowań Majewskiego i stara się ten „bez
sens” w pojęciu wartości przedmiotowej okazać na nastę
pującym przykładzie: „Kupiłem parę butów wykonanych 
ręcznie przez rzemieślnika. Buty kosztowały 500 marek. Po
nieważ były za duże, a przyjaciel mój nabył właśnie me
chanicznie wytworzone obuwie również za 500 marek, lecz 
nieco dla siebie za małe, przeto zamieniliśmy parę butów 
ręcznie wytworzonych na parę — mechanicznie. Która para 
obuwia posiada większą wartość przedmiotową?

1 Patrz niżej, s. 83 nn.
2 Za dowód tego, że uznanie pieniądza za miernik wartości 

w niczem nie zmieniło zasadniczego przekonania Majewskiego, wyzna
czającego pracy rolą miernika, może służyć fakt, że później dokony
wane obliczanie zyskowości pracy drwala wyrażane jest w jednostkach 
pracy. Tamże, s. 228.

3 Tamże, s. 214.
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Cenność obu par jest jednakowa, ale w parze mecha
nicznej tkwi ogromna wartość pracy wszystkich wynalazców, 

którzy przyczynili się do wynalazku mechanicznej produkcji 
butów” 1.

Powyższy przykład mojem zdaniem nie osiąga zamie
rzonego celu. Trudno przedewszystkiem zgodzić się na 
wniosek, który zdaje się wyprowadzać Lipiński, według któ
rego, jeżeli obie pary kosztują jednakowo, to posiadają 
w sobie jednakową ilość trudu fizycznego (cena =  cen- 
ności =  ilości trudu fizycznego1 2). A w takim razie, jeżeli 
zgodnie z obserwacją faktów stwierdzimy, że ilość pracy 
fizycznej w obuwiu mechanicznem jest znacznie mniejsza, 
niż w ręcznem, to przyjęcie większej ilości czynnika ducho
wego w pierwszem nie przeszkadza zasadniczo uznaniu je
dnakowej wartości obu par obuwia, tern bardziej, że ów 
„ogrom” pracy wynalazców odnosi się do całości produkcji, 
na poszczególną zaś parę przypada tylko odpowiednio dro
bna je j cząstka. Co więcej, powołując się na zasadnicze 
określenie wartości, możemy powiedzieć, że wartość obu 
par butów m usi być jednakowa, bo skoro przedmiot ten 
sam, to i wartość taka sama, mimo, iż stosunek udziału 
czynnika duchowego do pracy fizycznej w każdej parze 
obuwia będzie inny. Wartości nie określa się przez doda
wania jej składników, ale raczej odwrotnie, wielkość jej 
składników określa się wielkością wartości całego przed
miotu. Udział czynnika psychicznego jest różnicą pomiędzy 
wartością przedmiotu a ilością trudu fizycznego. W ten 
sposób udział czynnika psychicznego łącznie z ilością pra
cy fizycznej z istoty rzeczy nie może być ani mniejszy, ani 
większy od wartości przedmiotu, lecz tylko dokładnie jej 
równy.

1 Teorje ekon. E. M., s. 30.
2 Patrz niżej, s. 77 n.
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II. Cenność.

Pojęcie cenności należy do najbardziej niejasnych w te- 
orji Majewskiego. Można wywnioskować, że oznacza ono 
koszta produkcji ze stanowiska prywatnego przedsiębior
cy1. Obejmuje więc ono nietylko zapłatę za prostą pracę 
fizyczną, lecz również wynagrodzenie czynnika duchowego, 
a także, jak się należy domyślać, amortyzację oraz opłatę 
procentów od wypożyczonego kapitału1 2. Wprawdzie są 
liczne miejsca, w których autor zdaje się wskazywać, że je
dynym składnikiem cenności jest prosta praca fizyczna3, 
ale należy to położyć na karb nieścisłości i niejasności, któ
ra charakteryzuje całe dzieło Majewskiego4.

Za pierwszą wskazówkę, że cenność obejmuje nietylko 
trud fizyczny, może służyć określenie jej jako pojęcia, któ
remu odpowiada „płatność i równa cena dwu wysiłków, to
warów lub usług” 5, gdzie słowo „usługi” może oznaczać 
udział czynnika duchowego.

1 Świadczy o tem choćby takie powiedzenie autora, jak: „Poję
cie to (cenności. Przyp. mój. S.S.), niewłaściwie mianowano wartością 
przedmiotową” ( K apitał, s. 201), lub twierdzenie, że ekonomiści „ope
rują cennością, którą tylko podstawili pod nazwę wartości”. Tamże, s. 199

2 Podobnie sądzi i T. D EM BOW SKI, Zagadnienie nędzy, s .  35.
3 „Cena tedy jest porównywaniem obu prac, obu wysiłków, jest 

szacowaniem ich cenności". K apitał, s. 197. Na innem znów miejscu: 
„Wynik ostateczny rozbioru aktu wymiany prowadzi do uznania go za 
akt wzajemnego płacenia sobie za trudy”. Tamże, s. 198. Podob
nie s. 202.

4 Jak wielkie trudności nastręcza zrozumienie Majewskiego dla 
czytelnika, który chce wniknąć głębiej w jego system, mogą świad
czyć słowa Lipińskiego: „Na te j samej stronicy spotykamy twierdze
nie, które do rozpaczy może doprowadzić człowieka, pragnącego wy
łowić z morza „Kapitału” choć kilka pereł pojęć jasnych, definicji 
ścisłych”. Teorje ekonomiczne, s. 21.

5 Kapitał, s. 201.
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Zaraz na następnej stronie Majewski mówi o zmien
ności, jakiej często podlega cenność w kolejnych odsprze
dażach1. Dowodziłoby to, że praca fizyczna nie jest jedy
nym składnikiem cenności, gdyż nie mogłaby ulegać zmia
nom w tym samym przedmiocie1 2.

Po całkiem wyraźne rozstrzygnięcie tej sprawy należy 
udać się do tej części dzieła, która traktuje o rozdziale 
dochodu społecznego, w szczególności o zyskach kupca. 
Dowiadujemy się tu, że na wielkość cenności ma wpływ 
duch ludzki, którego działalność, przejawiająca się w usłu
gach, przynosi odpowiedniej wielkości zyski, będące skła
dową częścią cenności3.

III. Cena.

Pojęcie cenności miało służyć Majewskiemu do wyja
śnienia zjawiska ceny. Jednak posługiwanie się niem nie

1 „Gdy dzieło ludzkie może być sprzedawane kilkakrotnie coraz 
to nowemu nabywcy i coraz to drożej, przeto cenność przedmiotu 
może wzrastać, choć wartość jego pozostaje ta sama i choć cenność 
pierwotna była niższą od ostatniej... Cenność również może się zmniej
szać w szeregu odsprzedaży”. K apitał, s. 202 n.

2 Powyższe twierdzenie Majewskiego o zmienności cenności do
prowadza do „rozpaczy” Lipińskiego, który wyjścia z sytuacji szuka 
w hypotezie, że o cenności rozstrzyga nie zawartość trudu ludzkiego 
w przedmiocie, lecz poprostu nasza subjektywna ocena tego trudu. 
Teorje ekonomiczne E. M., s. 22.

3 „Może on (t. j. kupiec, hurtownik egzotyczny—przyp. mój. S.S.) 
większą cząstkę użyteczności i wartości naturalnej (niczyjej) przeo
brazić w cenność. Zwykle też udaje mu się podnieść pierwotną cen
ność swego towaru wyżej—niżeli rolnikowi, bo ten otoczony jest licz
niejszymi wzpółzawodnikami. Różnica jednak w zyskach obu jest zu
pełnie naturalna i zrozumiała. Kupiec egzotyczny wprowadził w dzia
łanie większy kapitał duchowy, większą przedsiębiorczość i ryzyko, 
niżeli pospolity rolnik... Na kupca pracuje w kraju przeważnie duch 
jego”. Kapitał, s. 254.
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wpłynęło dodatnio na jednolitość i konsekwencję teorji ceny. 
Spróbujmy to wykazać.

Autor nasz nie daje określenia ceny. Można urobić 
sobie o niem sąd tylko na podstawie różnych wzmianek. 
Wynika z nich, że cena to zaplata, której wielkość mierzy 
się ilością trudu własnego. Związek tak pojętej ceny z cen- 
nością Majewski zaznacza wyraźnie, mówiąc, że cena „jest 
porównywaniem obu prac, obu wysiłków, jest szacowaniem 
ich cenności” 1 .

Wiemy już z poprzedniego, że wymiana ma charakter 
„skrzyżowany”, że wchodzi tu w grę pożądalność oraz oce
na trudu własnego. Majewski potępił Marksa za to, że ten 
za podstawę do wyznaczenia ceny wziął tylko jeden czyn
nik, trud własny, pominął zaś wpływ pożądalności. Okazuje 
się tymczasem, że nasz autor jest tego samego przekona
nia, t. j. że o stosunku wymiennym czyli cenie rozstrzyga 
tylko czynnik trudu, pracy. Ponieważ do tego rezultatu 
nie mógł dojść na podstawie rozbioru procesu psychiczne
go, więc obrał drogę analogji. Mianowicie przedstawił nam 
wymianę jako złagodzoną formę grabieży, w której ceną 
dobra pożądanego był trud zdobycia go.

Odpowiednio do tego Majewski określa zachowanie 
się stron, mianowicie uważa, że każdy z wymieniających do
kłada wszelkich starań, aby poznać ilość trudu cudzego 
w przedmiocie nabywanym1 2.

Autor nasz jednak przyjmuje inną jeszcze zasadę, rzą
dzącą stosunkiem wymiennym, t. j. popyt i podaż. Właśnie 
powołując się na nią zwalczał pojęcie wartości przedmioto
wej Marksa, dla którego cena była wyrazem wartości przed
miotowej. Majewski stanął wtedy na stanowisku, że cena

1 Kapitał, s. 197.
2 Tamże, s. 198 n.
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nie ma nic wspólnego z trudem, że istniałaby nawet wtedy, 
gdyby dobra powstawały bez pracy, byle w ilości ograni
czonej 1.

Mamy więc u Majewskiego dwie zasady, rozstrzyga
jące o cenie: prawo podaży i popytu oraz cenność, któ
rych stosunku wzajemnego autor nasz nie wyjaśnia. W „Ta
jemnicy godziwego zysku” powiada bardzo prosto, że ce
na zależy „przedewszystkiem od kosztów wytwarzania”, ale 
zaraz dodaje, że to nie rozstrzyga, bo zależy ona „naj
bardziej od zbiegu okoliczności” t.j. od popytu i podaży 1 2. 
Zgodnie z tą zmianą zasad autor porzuca poprzednie za
patrywanie, według którego strony starają się oceniać trud 
własny i cudzy, motywując to przekonaniem, że nie znają 
one dokładnie ilości trudu nawet własnego.

W systemie Majewskiego cenność miała spełniać 
funkcję wyznacznika ceny i przez to stanowić podstawę 
określenia zysku obu stron wymieniających, zysku, który 

byłby różnicą między otrzymywaną wartością przedmio
tową a oddawaną cennością. Ten jednak pomysł autor 
pozbawia znaczenia przez uzależnienie ceny również od pra
wa popytu i podaży. Trzeba też dodać, że samo pojęcie 
cenności zostało ostatecznie tak przedstawione, że nie na
daje się do wyznaczenia ceny. Cenność jako trud, praca 
fizyczna może być wyznacznikiem ceny. Późniejsze jednak 
wynurzenia Majewskiego, przedstawiające nam cenność jako 
wynagrodzenie również przejawu twórczego czynnika psychi
cznego, doprowadza do wniosku wprost odwrotnego. Nie cen
ność wyznacza cenę, ale cena wyznacza cenność, ponieważ wiel
kość wynagrodzenia czynnika duchowego nie jest czemś samo- 
istnem, ale zależnem od popytu i podaży, od ceny. Cen-

1 Kapitał, s. 154 n. oraz 161 n.
2 S. 47 n.
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ność tedy jest równa dokładnie cenie i podobnie ela
styczna.

Ale Majewski z tego wniosku nie zdaje sobie sprawy. 
Dla niego w dalszym ciągu cenność jest wyznacznikiem ceny, 
a ta ostatnia, choć jest regulowana popytem i podażą, jed
nak związku z cennością nie zatraca. W normalnych wa
runkach cena ogółu towarów układa się w pobliżu warto
ści pracy ich wykonawców.

Po rozpatrzeniu w ten sposób czynników, rozstrzyga
jących o stosunku wymiennym, o cenie, przejdziemy do za
gadnienia, w jaki sposób wymiana może być podstawą ko
rzyści dla obu stron.

IV. Zysk własny (wartość utajona).

Zysk osób wymieniających płynie z różnicy między 
wartością bezwzględną przedmiotu nabywanego a jego cen
nością.

Zachodzi pytanie, skąd Majewski wprowadził tu po
jęcie wartości bezwzględnej.

Rozbiór procesu psychicznego, zachodzącego przy akcie 
wymiany, prowadził do utworzenia pojęcia wartości podmio
towej, opartej na pożądalności, oraz wartości przedmiotowej, 
opartej na uwzględnianiu trudu własnego, a więc cenności. 
Natomiast niema tam miejsca na wartość bezwględną Ma
jewskiego. Możnaby przypuszczać, że autor padł ofiarą 
nieporozumienia wyrazowego i znalazłszy w procesie psy
chicznym stron miejsce dla wartości przedmiotowej w for
mie cenności, podstawił na jej miejsce wartość przedmio
tową bezwzględną.

Spróbujmy jednak innego, bardziej prawdopodobnego 
tłumaczenia. Pożądanie przedmiotu cudzego jest procesem 
złożonym, zawiera ono w sobie chęć zaspokojenia potrzeb 
użytecznością przedmiotu oraz chęć zysku materjalnego, 
chęć „otrzymania więcej, aniżeli sam daję”. W obec tego

SZCZĘCH, ERAZM M AJEW SKI 6 '
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proces psychiczny, zachodzący przy wymianie, dałby się przed
stawić w pełniejszej formie w ten sposób, że osoby wymienia
jące porównywują z jednej strony użyteczność oraz wartość 
bezwzględną, z drugiej trud własny, własną cenność. Te
raz już może być mowa o „zysku”, będącym różnicą mię
dzy wartością bezwzględną a cennością, jako o całym mag
nesie, pociągającym do wymiany.

Ten „zysk własny” to nie jest tylko „zadowolenie po
żądania”, sam pożytek, lecz jest to zysk realny, materjalny. 
Ze on rzeczywiście istnieje, tego dowodzi nam wzrastająca 
ciągle masa bogactw. Gdyby w dobrach nie było pracy 
sił przyrody, kierowanej przez ducha, tylko sama cenność 
prostego trudu ludzkiego, wówczas wymiana dawałaby tylko 
zadowolenie pożądania, sam pożytek, bez zysku realnego, 
bez wzrostu bogactwa materjalnego obu stron. Autor stwier
dza jednak, że zysku tego nie odczuwamy, ponieważ nie 
jest „w pełni opłacany, nie jest przedmiotem szacowania 
przy wymianie” 1, Majewski zapomina tylko, że ten zysk 
przedmiotowy, ta wartość czysta miała być całym magne
sem, pociągającym ludzi do zamian. Sprzeczność, którą tu 
stwierdziliśmy, nie jest drobiazgiem, który się z obowiązku 
notuje, i do którego nie przypisuje się później żadnej 
wagi, bowiem dotyczy sprawy tak doniosłej, jak harmonja 
społeczna.

V, Pieniądz.

Teorję pieniądza włączam do teorji wymiany, a nie 
produkcji, ponieważ Majewski odmawia pieniądzowi charak
teru narzędzia twórczości, więc cały nacisk kładzie wyłącz
nie na funkcję jego jako miernika wartości i regulatora 
wymiany. W szczególności teorja pieniądza ma wykazać,

1 Kapitał, s . 2 0 0 ,
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że układ stosunków gospodarczych odpowiada naturze rze
czy i że wola ludzka nie może tego naturalnego układu 
stosunków zmienić1.

Przystąpmy naprzód do negatywnej strony zagadnienia, 
a więc zaprzeczenia pieniądzowi charakteru kapitału.

Stanowisko Majewskiego w tym względzie staje się 
zrozumiałe, jeżeli wziąć pod uwagę jego określenie kapi
tału, istotne znaczenie tego określenia dla całości systemu 
oraz organiczny, a nie dowolny, sposób powiązania go z tą 
całością. Wypływa stąd niemożność zaliczenia do kate- 
gorji kapitału pieniądza, który wykazuje cechy zupełnie od
rębne i spełnia funkcję o charakterze odmiennym. Być może, 
iż przejawia się tu jeszcze głębsza myśl, ukryta intencja 
autora, który chcąc uwolnić ustrój kapitalistyczny z pod za
rzutu panowania w nim rzeczy nad człowiekiem, kapitału 
nad pracownikiem, chętnie wydziela z kategorji kapitału 
pieniądz, co do którego uważa, że łatwiej mu będzie wy
kazać nieistotność wzmiankowanego zarzutu.

Przystąpmy do szczegółów. Pieniądz nie jest kapita
łem, ponieważ nie jest twórczą konstrukcją fizyczną, nie 
składa się z dwuch pierwiastków, nie może być dźwignią 
dwuramienną, weszcie nie stanowi bogactwa twórczego.

Ze pieniądz nie jest twórczą konstrukcją fizyczną — 
to jasne. Nacisk autora jest skierowany na udowodnienie, 
że pieniądz nie posiada w sobie pierwiastka duchowego, 
że reprezentuje tylko czynnik pracy fizycznej. * i

1 Jak wielką wagę przywiązuje autor do teorji pieniądza, wy
kazują jego słowa te j treści: „Dopiero rozciągnięcie pojęcia kapitału
i na samych ludzi, jako też wykazanie, że pieniądz w rzędzie wartości
i cenności odgrywa rolę wyłącznie tylko ciężkiego ramienia dźwigni 
jako też miary praktycznej dla cenności i wartości, daje nam klucz do 
należytej oceny stosunków międzyludzkich*. Kapitał, s. 249.
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Mówiąc o tem zagadnieniu trzeba wziąć pod uwagę, 
że Majewski ma na myśli pieniądz kruszcowy, złoty.

Pieniądz jest dlatego reprezentantem pracy fizycznej, 
ponieważ eksploatacja złota odbywa się w ciężkich warun
kach, a kruszec ten sam przez się posiada zbyt małą uży
teczność, żeby się opłacało wkładać w jego produkcję wiele 
trudu

Twierdzenie to pociąga za sobą odmówienie pienią
dzowi charakteru kapitału, którego główną treścią jest czyn
nik duchowy i który może być przedstawiony w formie 
dźwigni dwuramiennej, gdy tymczasem złoto stanowi tylko 
jedno ważkie jej ramię i to raczej symboliczne1 2.

Pieniądz nie jest także twórczem bogactwem rzeczywistem. 
Nie jest twórczem dlatego, że nikt jeszcze nie widział, aby 
dukaty, zamknięte w szkatule, mnożyły się same3. Pieniądz 
nie jest wogóle realnem bogactwem, lecz jego zastępcą. 
Majewski coprawda w tej sprawie nie wypowiada się 
dzo zdecydowanie. Porównywując pieniądz kruszczowy z pa
pierowym, „idealnym", dochodzi do wniosku, że o ile ten 
ostatni nie jest sam w sobie bogactwem, lecz jedynie za
stępcą pieniądza kruszcowego, a przez to zastępcą realne
go bogactwa, o tyle pieniądz kruszcowy jest rzeczywistem 
bogactwem4. Ponieważ jednak pieniądz kruszcowy wystę
puje w obiegu nie w charakterze towaru, lecz pośrednika 
wymiany i miernika cen i wartości, więc wartość jego kru

—  84 —

1 Gdyby złoto można było wytwarzać sztucznie, wówczas za
częłoby ono reprezentować również czynnik duchowy. Wprawdzie sto
suje się udoskonalone sposoby produkcji, ale ilość czynnika ducho
wego, która w ten sposób krystalizuje się w złocie, niknie w po
równaniu z ilością pracy fizycznej, zmarnowanej na bezowocne po
szukiwania.

2 Kapitał, s. 243.
3 Tamże, s. 244.

4 Tamże, s. 240.
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szcu nie wchodzi w rachubą i dlatego nietylko pieniądz 
idealny, ale również pieniądz kruszcowy można traktować 
nie jako bogactwo realne, lecz jako symbol bogactwa i war
tości. Ostatecznie więc pieniądz to tylko „kwitek”, stwier
dzający, że jego posiadacz puścił w obieg bogactwa na od
powiednią sumę i że jest na tę sumę wierzycielem spo
łeczeństwa1.

Wobec powyższego jasnem jest, że pieniądz nie mo
że być zaliczony do kategorji kapitału.

Obecnie zajmiemy się zbadaniem funkcyj pieniądza.
Pieniądz jest miernikiem cen i wartości, a przedewszy- 

stkiem środkiem wymiany. Ze wszystkich towarów najod- 
powiedniejszemi ku temu okazały się kruszce szlachetne, 
bo prócz całego szeregu zalet posiadają one i tę najważ
niejszą — stałość ceny. Cecha ta jest wynikiem dwuch 
przyczyn, przedewszystkiem faktu, że złoto jest wcieleniem 
pracy wyłącznie fizycznej, cena więc jego nie może być 
niższa od tej, któraby zapewniła pracownikom minimum 
egzystencji, a następnie tego, że złoto samo przez się jest 
mało użyteczne, przeto nie może osiągnąć ceny wyższej nad 
swą wartość. Cena złota jest więc równa jego wartości1 2.

Twierdzenie to nie ulega zmianie mimo zaobserwo
wania powolnego spadku ceny złota w związku z coraz 
większem nagromadzaniem się jego ilości. Powolny ten spa
dek bowiem nie wywołuje zdaniem autora zmiany w sto
sunkach cen pozostałych towarów, kurczy się tylko miernik 
wartości, wobec czego można utrzymywać, że i cena złota 
nie spada przez to niżej jego w artości3.

Wartość, a właściwie cena pieniędzy papierowych, „ide
alnych”, nie jest czemś samodzielnem, lecz jedynie odbi

1 K apitał, s. 234, 241 n.
2 Tamże, s. 232..
2 Tamże, s. 237.
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ciem wartości pieniądza kruszcowego. Koniecznym warun
kiem istnienia wartości pieniądza papierowego jest zaufa
nie społeczeństwa w możność wymiany ich na kruszec, 
względnie na odpowiednią ilość realnego bogactwa. Waha
nia wartości pieniędzy papierowych są wynikiem zmian w ich 
zabezpieczeniu 1.

Wspomniana wyżej kurczliwość pieniądza kruszcowego 
nie jest bynajmniej jego wadą, lecz przeciwnie, wielką za
letą. Związana jest ona ściśle z nieobecnością w pienią
dzu czynnika duchowego, a istnieniem jedynie czystej pracy 
fizycznej. Kurczliwość ta jest czynnikiem, który utrzymuje 
mechanizm społeczno-gospodarczy w równowadze. Jeżeli 
bowiem robotnicy wymuszą groźbą strajku nieuzasadnioną 
gospodarczo podwyżkę płac, wówczas pieniądz straci część 
swojej cenności, towary odpowiednio zdrożeją, wskutek czego 
polepszenie losu robotników okaże sie złudnem. Właściwym 
bowiem miernikiem cen jest nie pieniądz jako materja, lecz 
praca ludzka, upostaciowana w pieniądzu1 2. W ten sposób 
pieniądz sprowadza do równowagi to, co zostało z niej 
sztucznie wytrącone. Organizm społeczny sam leczy swe 
wewnętrzne zaburzenia. Wola ludzka nie może zmienić na
turalnego biegu spraw ludzkich. Jak w przyrodzie nic z ni
czego powstać nie może, tak samo w świecie ludzkim nie 
można poprawić swego losu inaczej, niż tworząc. Pieniądz, 
odsunięty przez Majewskiego od roli bezpośrednio twór
czej, którą przyznaje kapitałowi, spełnia niesłychanie ważną 
funkcję w dziedzinie wymiany i podziału dochodu społecz
nego jako regulator równowagi gospodarczej.

1 Gdyby rząd puścił w obieg ilość pieniędzy papierowych 50- 
krotnie wyższą nad wartość majątku państwowego, wówczas wartość 
tych pieniędzy spadnie 50-krotnie (Bankructwo pien iądza papierow ego, 
I, s. 30).

2 K apitał, s. 292, patrz wyżej s. 74 n.



R O Z D Z I A Ł  III.

Teorja podziału dochodu społecznego.

Głównym celem napisania „Kapitału”, jak nas zapew
nia sam autor w przedmowie do tego dzieła, była chęć 
przedstawienia w nowem świetle zagadnienia twórczości. 
Mimowoli jednak nasuwa się przypuszczenie, że sprawa od
powiedniego przedstawienia podziału dochodu społecznego 
odgrywa przy tern nie mniej ważną rolę, że była ona tą 
głębszą, może nieznaną samemu autorowi, inspiratorką jego 
poglądów. Faktem bowiem jest, że o czemkolwiek Ma
jewski mówi, jakiejkolwiek kwestji dotyka, czyni to zawsze 
w ten sposób, żeby stąd można było łatwo wyciągnąć wnio
ski, odnoszące się do zagadnienia podziału dochodu społe
cznego. Jest to tern bardziej widoczne, że już w samym 
tytule dzieła— „Kapitał”— można zauważyć chęć autora 
przedstawienia teorji, będącej odpowiedzią na takiż „Ka
pitał” Marksa, zawierający doktrynę, której głównym tema
tem są zagadnienia rozdziału dochodu społecznego.

To ścisłe powiązanie obu dziedzin ekonomji sprawia, 
że rozumowanie autora nabiera więcej siły, życia, działa su
gestywnie, a pobudzając twórczy wysiłek autora, ułatwia mu 
pracę. Z drugiej strony jednak to ścisłe połączenie obu za
gadnień — kwestji twórczości, która posiada charakter bar
dziej teoretyczny, z kwestją podziału dochodu społecznego, 
noszącej w dużym stopniu znamię praktyczne, gdzie wola 
może wywierać silny wpływ, — utrudnia bezstronne ujęcie 
zagadnienia twórczości.
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Majewski nie rozpatruje kwestji podziału dochodu 
w sposób systematyczny. Tylko nieliczne rozdziały poświę
cone są specjalnie tej sprawie. Pozatem spotykamy tylko 
krótkie wzmianki, rozrzucone po całej książce.

Zanim przystąpimy do omawiania zasad, kierujących 
rozdziałem dochodu społecznego, zastanowimy się pierwej 
nad pojęciem tego dochodu. Natrafimy tu na pewne trud
ności. Przedewszystkiem Majewski nie używa pojęcia do
chodu społecznego jako kategorji ogólnej, mówi nam tylko 
o poszczególnych składnikach tego dochodu, a więc o pracy 
roboczej, o zysku fabrykanta, kupca, rzemieślnika, rolnika, 
o wynagrodzeniu inżyniera, uczonego.

Następnie autor nasz nie daje jednolitego ujęcia celu 
gospodarczych zabiegów ludzkich. Raz bowiem przedsta
wia nam dochód, realizowany przy wymianie, jako zja
wisko psychiczne zaspokojenia potrzeby1, to znów w spo
sób przyrodniczy, jako przyrost rzeczowego, materjalnego 
bogactwa1 2, przyczem zdaje sobie sprawą, że obie te formy 
ujęcia dochodu są przynajmniej w pewnym stopniu nieza
leżne od siebie.

Naogół można jednak przyjąć, że autor nasz traktuje 
dochód bardziej ze stanowiska ilości, niż jakości, bardziej 
uwzględnia czynnik fizyczny, niż psychiczny.

Przechodząc do omówienia zasad, rządzących podzia
łem dochodu społecznego, stwierdzam, że Majewski nie przed

1 „Głównym motywem zamiany jest zdobycie przedmiotu uży
tecznego... ale dodatkowym celem jest jeszcze elementarna chęć ego
istyczna zapłacenia jaknajmniej, czyli zdobycia więcej, aniżeli sam 
daję”. Kapitał, s. 131, podobnie s. 201.

2 „Praca oszczędzona... stanowi cały magnes, pociągający nas 
do zamieniania się: ona stanowi całą korzyść... płynącą dla wszystkich 
z zamian”. (Tamże, s. 190). Gdyby „dzieła ludzkie” były rezultatem 
jedynie pracy prostej, to zamiana nie dawałaby korzyści, przyrostu 
bogactwa materjalnego, tylko zadowolenie pożądania (Tamże s. 199 n.). 
„Wartość jest nagrodą trudów naszych i celem twórczości oraz wy
miany, a wartość ta obejmuje w sobie płatBą cenność i przedmiotowy  
zysk społeczny. (Tamże, s. 201).
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stawia jednolitej konsekwentnej, do głębi przemyślanej dok
tryny. Ponieważ udział każdej jednostki w dochodzie spo
łecznym określa się wielkością tego, co ona otrzymuje w dro
dze wymiany za dobra przez siebie ofiarowane, przeto za
sady podziału dochodu społecznego są jednoznaczne z za
sadami wymiany. Zasad takich można u Majewskiego wy
szukać kilka. Jedne z nich posiadają charakter normatyw
ny. Są to zasady wynagrodzenia według wytworzonej war
tości, według usługi i pożytku. Inne opierają się na oko
licznościach przypadkowych, jak stosunek podaży do popytu, 
przemoc i t. p.

Pierwsza z wymienionych zasad normatywnych posiada 
w tej grupie znaczenie podstawowe. Wynagrodzenie ma 
się regulować wielkością twórczości1. Formuła ta, ściśle 
biorąc, nie może odnosić się do kupców, którzy nie tworzą 
wartości, lecz jedynie dostarczają usług1 2. Majewski przeto 
poszukuje innej, ogólniejszej zasady, a doszedłszy do prze
konania, że tworzenie wartości jest w gruncie rzeczy też 
dostarczaniem usług, wypowiada ją tej w formie, że wielkość 
zysków powinna się stosować do wielkości oddanych usług3, 
rozumianych jako oszczędzenie pracy nabywcy.

Trzecia zasada normatywna — wynagrodzenie według 
pożytku — ma na celu wyjaśnić i usprawiedliwić udział w do
chodzie społecznym kapitalisty. Jest to zasada najbardziej 
ogólna, do której dają się sprowadzić dwie poprzednie 4.

1 „Obie kategorje kapitalistów (t. j. zarówno właścicieli materji 
kapitałowej, jak i potęgi duchowej. S.S.) możemy uważać za użyteczne 
w społeczeństwie... z tym warunkiem, że od nikogo nie biorą więcej 
wartości, niż dają”. K apitał, s. 342.

2 Patrz niżej s. 98 nn.
2 K apitał, s. 255.
4 Zasada pożytku jest tak podobna do zasady usług, że czy

nienie między niemi różnic wydaje się chwytaniem Majewskiego za 
słówka i wyprowadzaniem wniosku na podstawie tego, co może jest 
tylko drobną nieścisłością wyrażenia. Wydaje mi się jednak, że roż-
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Majewski jednak zdaje sobie sprawą z tego, że rze
czywisty układ stosunków podziału dochodu odbiega od po
wyższych norm i stosuje się do prawa popytu i podaży. 
Działają tu również podobnie „przypadkowe” czynniki, jak 
przemoc lub ślepy traf* 1.

Przystąpimy obecnie do przedstawienia poszczególnych 
części składowych dochodu społecznego. Ponieważ ce
lem praktycznym dzieła Majewskiego była walka z socjaliz
mem, który stwierdzał wyzysk robotnika, więc naszemu au
torowi bardziej chodziło o wykazanie, że robotnik nie jest 
krzywdzony, niż o wyjaśnienie podziału dochodu społeczne
go pomiędzy inne klasy ludności. I dlatego wydaje mi się 
wskazanem przyjąć taki porządek rozpatrzenia poszczegól
nych rodzajów dochodu, któryby ten cel praktyczny Majew
skiego uwydatnił, a więc rozpocznę od płacy roboczej.

I. Płaca robocza.

W oświetleniu tego zagadnienia przez naszego autora 
przebija się bardzo wyraźnie naturalizm. Praca ludzka wo- 
góle, a praca robotnika w szczególności, to zjawisko, które 
Majewski traktuje nie jako wartość społeczno-kulturalną, 
jako środek postępu duchowego jednostki i społeczeństwa, 
lecz jako proces przyrodniczy. Dlatego o wynagrodzeniu 
pracy decyduje bądź jej wydajność, wielkość wytworzonej 
wartości, bądź mechaniczne prawo popytu i podaży. Wy
nagrodzenie według pierwszej zasady —wydajności pracy— 
obejmuje zapłatę nietylko za pracę fizyczną robotnika, lecz 
także za udział jego czynnika duchowego. Przyczem można

nicą taką można przeprowadzić i że zwłaszcza ze stanowiska Majew
skiego jako naturalisty jest ona istotna. Usługa w znaczeniu tutaj 
przyjątem jest przejawem pracy, dochód kupca jest dochodem z pracy, 
natomiast pożytek nie jest koniecznie związany z pracą, dochód ka
pitalisty jest dochodem bez pracy, płynie z własności.

1 K apitał, s. 343.
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wywnioskować, że większe znaczenie autor przypisuje udzia
łowi czynnika duchowego, który sam tylko daje czysty zysk, 
t. j. przyrost bogactwa materjalnego ponad zużycie. Sama 
praca fizyczna, nawet najgorliwsza, nie mogłaby wynieść 
człowieka ponad stan życia zwierzęcego1. Tego może do
konać tylko czynnik duchowy. Wobec powyższego Majewski 
wskazuje robotnikom jako jedyną drogę poprawy ich bytu 
podniesienie wydajności pracy1 2 przez kształcenie charak
teru oraz oświatę.

Drugim czynnikiem, wpływającym na wysokość wyna
grodzenia robotnika, jest prawo podaży i popytu, ponieważ 
człowiek, ofiarujący innym swą pracę za wynagrodzeniem, 
to „żywy towar”, którego cena ustala się według tych sa
mych zasad, co i cena innych towarów.

Prawo popytu i podaży w stosunku do robotnika nie 
posiada tego złowrogiego charakteru,które mu nadają przeciw
nicy ustroju kapitalistycznego. Owszem, jest ono dla robot
nika największem dobrodziejstwem. Gdyby żył on tylko 
z tego, co sam wytworzy własną pracą fizyczną, a nawet 
z przymieszką swego czynnika psychicznego, pozostawałby 
na poziomie ludów dzikich3 . Tymczasem wzajemne współ
zawodnictwo mocarzy ducha sprawia, że skarby, wytworzone 
przez nich, stają się udziałem w przeważnej mierze szero
kich „słabotwórczych” mas narodu zupełnie darmo.

Mimo jednak całego swego optymizmu Majewski stwier
dza istnienie krzywdy i wyzysku w społeczeństwie 4. Sam 
siebie nawet nazywa pesymistą, gdyż uważa, iż krzywdy nic

1 Jest to oczywiste, jeżeli się zważy, że istniał niegdyś taki 
stan, w którym „najdzielnieisi ludzie żyli... mało co lepiej od zwierząt 
pomimo swej dzielności i wcale już nie zwierzęcego rozumu”. K apitał, 
s„ 198.

2 Tamże, s. 296.
3 Tamże s. 343.
4 Tamże s. 202, 276, 340 n.
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całkowicie nie usunie z powierzchni ziemi, a wysiłki ludz
kie mogą ją tylko zmniejszyć. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy upatruje w analogji świata społecznego z resztą 
świata ożywionego. Jak w tym ostatnim powszechnem i ko- 
niecznem jest zjawisko przemocy silniejszego nad słabszym, 
tak samo musi być i w świecie ludzkim z tą jedynie różni
cą, że na miejsce przewagi wyłącznie fizycznej zjawia sią 
z postąpem cywilizacji przewaga duchowa, która, jako zja
wisko naturalne, musi sią przejawić we wszelkim ustroju. 
Stąd stwierdzenie wyzysku w ustroju kapitalistycznym nie 
wpływa na jego ujemną oceną, tembardziej, że wyzysk 
zachodzi w nim rzadko i bądzie sią trafiał coraz rzadziej. 
Zależy on bowiem jedynie od złej woli przedsiębiorcy 1. 
Ten zaś ma swego tak dużo, że nie potrzebuje wyciskać 
robotnika jak cytryną, lecz przeciwnie, bądzie go mógł opła
cać coraz le p ie j1 2. Los robotników stale sią poprawia, nie
którzy z nich drogą pracy i oszczędności mogą sobie na
wet uciułać pewną sumkę i stać się małymi kapitalistami.

Ten względny dobrobyt klasa robotnicza osiąga nie 
w sposób sztuczny, drogą wywarcia presji na przedsiębior
ców, lecz dzięki naturalnemu rozwojowi zdarzeń. Wszelkie 
zmowy robotników, mające na celu osiągnięcie podwyżki 
płac drogą strajku, są na dłuższą metę bezskuteczne i wpro
wadzają jeszcze większe rozgoryczenie i poczucie krzywdy. 
Bowiem podwyżka płacy, nieusprawiedliwiona większą wy
dajnością pracy, powoduje odpowiednie podrożenie towa
rów, co unicestwia korzyści z podwyższonej płacy 3. Głęb
sze wyjaśnienie tego zjawiska nasz autor widzi znowu w po
dobieństwie świata ludzkiego do reszty przyrody: „Jak 
w naturze nic z niczego powstać nie może—powiada autor

1 K apitał, s. 202.
2 Tamże, s. 338.
3 Tamże, s. 293.
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— tak samo i świecie twórczości ludzkiej” ł. Majewski więc 
stanowczo stwierdza niemożność poprawy losu robotników 
drogą stosowania środków pozagospodarczych 1 2. Prawa na
turalne bowiem, działające we wszechświecie, sprowadzają 
do równowagi to, co wolą ludzką zostało z niej sztucznie 
wytrącone.

Wynagrodzenie ludzi nauki.

Największą rolę w wytwarzaniu bogactwa Majewski 
przypisuje mędrcom, uczonym, wynalazcom. Oni to tworzą 
sam kwiat i szczyty ludzkości. Jest ich stosunkowo nie
wielu. Ale gdyby położyć na jednej szali wagi ciężar ich 
czynnika duchowego, na drugiej zaś ciężar czynnika ducho
wego licznych miljonów reszty ludzkości, to okazałoby się, 
że pierwsza szala przeważyłaby drugą 3. Ten olbrzymi po
stęp materjalny i duchowy, jaki widzimy, to ich dzieło. Tym
czasem udział ich w dochodzie społecznym jest znikomo 
mały już nawet nietylko w stosunku do wartości przez nich 
wytworzonych, ale w stosunku do udziału innych klas. Ten 
stan rzeczy jest niezgodny z zasadą sprawiedliwości, wyna
grodzenia odpowiedniego do wielkości dostarczonych usług. 
Na podtrzymanie swego stanowiska przytacza nasz autor

1 Kapitał, s. 292.
2 w pewnem przeciwieństwie do tego twierdzenia pozostaje 

wzmianka autora o wpływie „rozumnego ustawodawstwa” na zape
wnienie względnego dobrobytu nawet najsłabszym i najmniej twór
czym jednostkom. Tamże s. 309.

3 Przypomina to słynne powiedzenie Saint-Simona, którego 
zdaniem, gdyby Francja utraciła wszystkich uczonych, artystów i prze
mysłowców, ten kwiat społeczeństwa i duszę narodu, byłoby to jedno
znaczne z ruiną kraju, gdyby natomiast utraciła wszystkich swoich 
panów feodalnych, książąt, wojskowych, urzędników, zasmuciłoby to 
Francuzów, gdyż mają oni dobre serce, lecz strata w niczem nie do
równałaby poprzedniej.



94

trzy argumenty. Naprzód wskazuje, że potęgi duchowej 
nie można uważać za skarb darmy. Wprawdzie wiedzę 
otrzymujemy od pokoleń minionych, lecz przejęcie tego 
dziedzictwa wymaga od każdego pokolenia wysiłku przy
swojenia Nadaje to każdemu pokoleniu prawo uważania 
swojej wiedzy za swoją własność. W dalszym ciągu Ma
jewski stwierdza, że własność wiedzy każdego pokolenia nie 
należy do ogółu jako całości, lecz do tych jednostek, któ
re ją sobie zdobyły.

Ostatni wreszcie argument, będący właściwie zakoń
czeniem, uzupełnieniem poprzednich, wskazuje na to, że 
z bogactwem duchowem możnaby się tylko wtedy nie li
czyć, gdyby występowało ono u wszystkich równomiernie, 
gdyż tylko wtedy nie zmieniłby się układ stosunków. Tak 
jednak nie jest.

Powyższe względy przemawiają za koniecznością uzna
nia bogactwa duchowego za własność indywidualną osobni
ków. Własność ta uzasadnia prawo wielkich duchem do wy
nagrodzenia, odpowiadającego oddanym przez nich usługom.

Majewski zaznacza tu silnie przeciwstawność swego 
stanowiska w stosunku do twierdzeń socjalizmu. Ten osta
tni naskutek mechanistycznego pojmowania człowieka uz
naje prawo do własności pracy prostej i odpowiadającej 
jej wartości materjalnej, nie uznaje zaś ani wartości, ani 
własności duchowych. Zdaniem Majewskiego jest to stano
wisko jaskrawo sprzeczne z rzeczywistością. Własność w sto
sunku do wartości duchowych daje prawo do odpowiednie
go zysku materjalnego. Ten ostatni nie jest związany z wy
zyskiem, lecz „dziwnie prosto wiąże się z twórczością 
i z twórczości się wyłania” *.

Jak to się dzieje, że umysły najbardziej twórcze, naj
bardziej wartościowe dla społeczeństwa, są często najbar- l

l Kapitał, s. 251.
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dziej upośledzone materjalnie? Jest to wynik prawa popytu 
i podaży. Stosunki tak się układają, że popyt na kapitał 
duchowy ze strony właścicieli kapitału materjalnego jest 
mniejszy, niż jego podaż. Wpływają na to różne okolicz
ności. Przedewszystkiem fakt, że kapitału duchowego jest 
więcej, niż materjalnego 1. Następnie okoliczność, że kapi
tał duchowy jest związany z osobą ludzką, która potrzebuje 
„jeść i pić” i która w braku kupca „odda się za bezcen”, 
a więc okoliczność słabszego położenia gospodarczego właś
ciciela kapitału duchowego w chwili zawierania umowy z wła
ścicielem kapitału materjalnego. Pewne znaczenie posiada 
też fakt, że mało kto zna dokładnie swą osobistą wartość 
gospodarczą1 2, oraz że uczeni nie zawsze chcą i umieją do
pilnować swoich spraw3.

To upośledzenie potężnych duchem pod względem wy
nagrodzenia za ich usługi nie może być usunięte drogą re
form ustawodawczych. Naturalny bieg życia gospodarczego 
przy umiarkowanej interwencji państwowej to najlepsza droga 
do poprawy położenia twórców duchowych4.

III. Zysk przedsiębiorców.

Znaczna część wywodów, zastosowanych wyżej do lu
dzi nauki, wynalazców, inżynierów odnosi się do wszelkich 
kategoryj ludzi, pracujących umysłowo, a więc i do tych, 
którzy są inicjatorami działalności gospodarczej, przedsię
biorcami wszelkiego rodzaju. Klasa przedsiębiorców wy
maga jednak odrębnego omówienia, gdyż działalność ich 
jest związana z operowaniem jakimś kapitałem, bądź rze

1 Kapitał, s. 259.
2 Tamże, s. 258.
3 Tamże, s. 278 przyp.
4 Tamże, s. 288 przyp .
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czowym, bądź pieniężnym, co wpływa modyfikująco na ich 
wynagrodzenie.

Omówimy osobno klasę przedsiębiorców przemysłowych 
i osobno klasę kupców.

Majewski poświęca omówieniu dochodu tej kategorji 
ludzi może najmniej miejsca, mówiąc o nim tylko okazyj
nie, jakby przypadkowo, co powoduje pewną trudność w na- 
leżytem jego przedstawieniu. Nie wiemy dobrze, kto na
leży do kategorji przedsiębiorców przemysłowych. Autor 
nasz nie używa wogóle wyrażenia „przedsiębiorca”, mówi 
tylko o dyrektorze fabryki, o dłużniku kapitalisty, o obcym 
człowieku twórczego umysłu, o czynnym wspólniku kapita
listy. Można jednak wywnioskować, że przedsiębiorcą jest 
każdy, kto twórczo pracuje na własny rachunek przy po
mocy narzędzi lub maszyn. Będzie to więc nietylko fabry
kant, ale i prosty rzemieślnik.

Ogólna teza naszego autora głosi, że wszelki zysk pły
nie z ducha. Odnosi się to również do zysku przedsiębiorcy 
przemysłowego. Majewski stara się w ten sposób podwa
żyć socjalizm, dla którego źródłem zysku dla klasy przed
siębiorców jest wyzyskiwana praca robotnika. Dla udowo
dnienia tej tezy można wyszukać w teorji Majewskiego na
stępujące argumenty. Już samo przedstawienie kapitału ja
ko wytworu przeważnie ducha sprawia wrażenie czegoś 
przeciwnego tezie socjalistycznej i sprzyjającego uznaniu 
zysku przedsiębiorcy za wytwór jego ducha. Pomińmy je
dnak wrażenie. Dowód właściwy polega na uznaniu bez
władności oraz niejednakowości kapitału. Od umiejętności 
i znawstwa przedsiębiorcy zależy wybór odpowiedniego ka
pitału, a konsekwentnie należałoby przypuszczać, i odpo
wiednie korzyści z dokonanego wyboru '. Majewski jednak, 
czując widocznie niedostateczność tego dowodu, który mógł- 1

1 Patrz wyżej, s. 63.
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sywanie czynnikowi duchowemu różnicy w zyskach poszcze
gólnych przedsiębiorców, powołuje się na bezwładność ka
pitału. Sam kapitał bez człowieka zysków nie da. Umiejęt
ność człowieka jest tym czynnikiem, który rozstrzyga o zy
sku. Posługiwanie się kapitałem bez posiadania odpowie
dnich ku temu umiejętności może przynieść stratę1.

Jednak Majewski nie przeprowadza konsekwentnie za
sady, głoszącej, że kapitał jako narzędzie czy maszyna sam 
przez się zysku nie przynosi. Mówiąc bowiem o zyskach 
kapitalisty, pobieranych w formie procentu od wypożyczo
nego kapitału, zmuszony jest przyznać, choć nieśmiało 
i z pewnem wahaniem * 2, że istotnie część wartości uzyska
nych przez przedsiębiorcę została stworzona przez „ma
chinę”, której dostarczył kapitalista za pośrednictwem swoich 
pieniędzy3.

Przechodzimy obecnie do rozpatrzenia tej kategorji 
zysków, której wyjaśnienie, a raczej usprawiedliwienie na
stręcza naszemu autorowi pewne trudności.

Sprawie tej poświęca Majewski, stosunkowo dużo 
miejsca, bo cały rozdział (X X IX — „Teorja zysku handlowe
go”), co wpływa dodatnio na jej systematykę.

Odpowiednie oświetlenie zysku kupieckiego stanowi 
dalszy etap na drodze uwalniania ustroju kapitalistycznego 
od zarzutu panowania w nim rzeczy nad człowiekiem.

Zwalczając rozpowszechnione przekonanie, jakoby kur 
piec zawdzięczał swoje dochody kapitałowi pieniężnemu, 
powołuje się z jednej strony na doświadczenie, w którem 
„nikt ...jeszcze nie widział, aby dukaty mnożyły się same 
w szkatule” 4, z drugiej znów strony na logikę, na rozbiór 
istoty pieniądza, który wykazuje, że pieniądz nie może two

* Kapitał, s. 229.
2 Patrz niżej, s. 101.
3 Kapitał, s. 245.
* K apitał, s. 244.

SZCZĘCH, ERAZM M AJEW SKI 7*
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rzyć nowych wartości, bo nie jest kapitałem * *. Zysk handlo
wy tak samo, jak wszelki inny, jest wynikiem działalności 
czynnika duchowego. Pieniądz przedstawia tylko ważkie 
ramię dźwigni. Kupiec „przyśrubowywa się sam do ważkie
go ramienia i wytwarza z siebie samego, t. j. ze swych 
zdolności handlowych, ze swej wiedzy handlowej oraz ze 
swoich pieniędzy pełną dźwignię, czyli kapitał"2.

Skąd pochodzi zysk kupca? Zysk uczonych i przed
siębiorców przemysłowych pochodzi z towarów, mianowicie 
z tej ich części, która im właśnie zawdzięcza swe powsta
nie. Do kupców tego zastosować nie można, bo oni nie 
tworzą wartości 3.

Ze wszystkich kategoryj kupców w najkorzystniejszem 
świetle przedstawia się Majewskiemu hurtownik egzotyczny, 
tego więc bierze jako reprezentanta kupiectwa i zestawia 
z przedstawicielami innych klas.

Hurtownik egzotyczny wykazuje cechy, które nie po
zwalają go niżej cenić w gospodarstwie społecznem od fa
brykanta czy rolnika4.

Przenosząc pewne płody z krajów, gdzie one są mało 
użyteczne i nisko cenione, do krajów, gdzie są poszukiwa
ne i wysoko cenione, odgrywa rolę zupełnie taką, jakby je 
wytwarzał, ów kupiec „przymnaża wartości, choć ich nie 
wytwarza”. Ostatecznie Majewski posuwa się tak daleko, 
że umieszcza kupca egzotycznego pod względem jego roli 
społecznej pomiędzy fabrykantem i rolnikiem. Zysk tego 
hurtownika płynie z wykorzystania sił natury, z zamienienia 
części wartości, nieopłaconej nikomu, na cenność, nie jest 
więc połączony z niczyją krzywdą, bo kupiec ów zyskuje

1 Patrz wyżej, s. 83 n.
2 Kapitał, s. 246.
2 Pa trz  wyżej,  s. 55.
* Kapitał, s. 254 n.
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wcale nie na ludziach, lecz na przyrodzie’ , podobnie zresztą 
jak rolnik.

Jeżeli zaś chodzi o handel towarami, wytworzonemi 
przez człowieka, zysk kupca jest połączony rzeczywiście ze 
stratą czyjąś, ale nie robotnika, lecz—należy się domniemy
wać — przedstawicieli mocy twórczej. Ujemne jednak wra
żenie przyznania owej straty łagodzone jest przez stwier
dzenie, że nikt z nich nie uwierzyłby w swoją krzywdę, 
choćby go o tem najusilniej przekonywano1 2. Drugim łago
dzącym momentem jest wskazanie, że owa strata w normal
nym biegu spraw ogranicza się do „niezyskania czyli do 
zmniejszonego zysku”. Wyjątek stanowi tylko handel pie
niężny. Pieniądz jako wcielenie pracy fizycznej nie zawiera 
w sobie czynnika duchowego, a tem samem darmej wartości, 
którąby można bez niczyjej straty zamienić na cenność. Tu
taj zawsze zysk jednej strony połączony jest ze stratą drugiej 3.

Jak widzimy, uzasadnianie zysku handlowego na pod
stawie kryterjum wytworzonej wartości nie doprowadza do 
całkowitego jego usprawiedliwienia, pozostaje bowiem za
wsze pewien cień w stosunku do zysku na towarach, wy
tworzonych przez człowieka. Również próba przedstawienia 
kupca w roli producenta nie wywiera odpowiedniego wra
żenia, bo jednak autor nasz ciągle podkreśla, że kupiec nie 
jest producentem, że nie wytwarza wartości. Być może, iż 
Majewski sam odczuł chwiejność zajętego stanowiska, bo 
zwrócił się po uzasadnienie zysku handlowego do innej, 
głębszej formuły, wyjaśniającej wszelki zysk, zarówno fabry
kanta jak rzemieślnika, zasadą usług. Kupiec ułatwia innym 
nabycie towarów, oszczędza konsumentom trudu, a więc

1 Kapitał, s. 252 n.
2 Tamże, s. 247.
3 Jest to jedna z przyczyn wrogiego stosunku Majewskiego do 

żydów, którzy w dużej mierze takim handlem pieniężnym się zajmują. 
(Bankructwo pieniądza, II, s. 33).
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cennóści, i w ten sposób pośrednio służy twórczości innych. 
Dla spożywcy lepiej się kalkuluje zapłacić choćby drogo za 
towary kolonjalne kupcowi, niż samemu jechać po drobną 
ich szczyptę gdzieś pod równik. W tej zasadzie usług zna
lazł Majewski całkowite usprawiedliwienie zysku handlowego. 
O jego wielkości autor nasz mówi bardzo mało. Wiemy je
dynie, że jest on naogół większy, niż rolnika. Tłumaczy 
się to faktem większego współzawodnictwa, panującego wśród 
rolników. Głębszą podstawę takiej różnicy zysków jest prze
waga czynnika duchowego po stronie kupca, pokonanie licz
niejszych przeszkód’ .

IV. Zysk kapitalistyczny.

Jak już niejednokrotnie wspominałem, podstawową tezą 
Majewskiego jest twierdzenie, że ustrój kapitalistyczny nie 
opiera się na poddaniu człowieka pod władzę kapitału, że 
różnice w położeniu gospodarczem i społecznem jednostek 
są wynikiem różnic w ich zaletach umysłowych i moralnych. 
Widzieliśmy, że udowodnienie tej tezy napotykało na pewne 
trudności już w stosunku do zysku przedsiębiorcy przemy
słowego, zwiększyły się one pod pewnym względem w sto
sunku do zysku handlowego, kiedyto autor nasz musiał opuścić 
dotychczasową usprawiedliwiającą zasadę wartości i przejść 
na bardziej ogólną zasadę usług. Obecnie w stosunku do 
zysku kapitalisty, płynącego z pobierania procentów od 
wypożyczonego kapitału, Majewski znajduje się w jeszcze 
większym kłopocie, tu bowiem i zasada usług nie wystarcza. 
Przechodzi zatem do najogólniejszej zasady pożytku.

Pierwszym krokiem na drodze wyjaśnienia i usprawie
dliwienia zysku kapitalistycznego jest wskazanie, że pieniądz 
nie jest kapitałem, nie jest nawet zwykłem bogactwem re-

1 K apitał, s. 2 5 4 .



alnem, lecz tylko jego zastępcą, wobec czego kapitalista 
nietylko nic nie jest winien społeczeństwu, lecz przeciwnie, 
jemu społeczeństwo jest winne, mianowicie całą sumę bo
gactw realnych, odpowiadającą kwocie pieniężnej kapitalisty 1.

W dalszym ciągu Majewski powołuje się na to, że ka
pitalista przynosi pożytek społeczeństwu, odgrywając ważną 
rolę w procesie wytwórczym, choć nie osobiście przez swą 
własną pracę, to przez swe pieniądze, które są wymieniane 
na prawdziwy kapitał, tworzący wartości.

Dotknęliśmy drażliwego punktu. Majewski chce przy
pisać cały zysk przedsiębiorcy, jego czynnikowi duchowemu 
z wykluczeniem wpływu kapitału. Nie udało mu się jednak 
utrzymać konsekwentnie tego poglądu do końca, z chwilą 
bowiem zetknięcia się ze sprawą zysku kapitalistycznego 
musiał przyznać, że kapitał wytwarza wartości. Ciekawy jest 
przebieg myślowy autora w tej sprawie. Powiada naprzód, 
że pieniądz um ożliw ił twórczość duchową dłużnika, dalej, 
że procent jest zyskiem cichego wspólnika w przedsiębior
stwie twórczem, że bez udziału kapitalisty wartośćby nie 
powstała, że wreszcie przedsiębiorca bez kapitalisty nie 
osiągnąłby zysku. Widzimy tu cały szereg twierdzeń, uzna
jących istotne znaczenie kapitalisty dla produkcji, ale widać 
z nich, że autor chce powiedzieć coś więcej, tylko nie śmie, 
próbuje coraz to nowego sposobu wyrażenia swych myśli, 
wreszcie widząc, że wszystkie one nie mogą dostatecznie 
przekonać czytelnika do zysku kapitalistycznego, decyduje 
się na uznanie, że kapitał również tworzy wartości i powiada: 
„Słusznie więc posiadacz mocy społecznej pozbawiony ma- 
terji społecznej dzieli się wytworzoną wartością, bo istotnie 
część tej wartości została stworzona przez machinę, na którą 
został zamieniony pieniądz kapitalisty”.
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1 P a t r z  w y ż e j ,  s. 8 5 .
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Kapitalista to cichy wspólnik przedsiębiorcy *.
Zysk jego jest usprawiedliwiony korzyścią, jaką przy

nosi społeczeństwu jego materja kapitałowa. Wielkość zy
sku kapitalisty nie odpowiada jednak tej korzyści społecz
nej. Majewski uznaje bowiem, że na tej spółce kapitału ma- 
terjalnego z duchowym więcej zarabia pierwszy z krzywdą 
drugiego. Przyczyną tego stanu rzeczy jest specjalny układ 
popytu i podaży. Kapitał materjalny jest rzadszy, stąd bar
dziej poszukiwany1 2.

Współzawodnictwo właścicieli kapitału jest tym czyn
nikiem, który nie pozwala im w pełni wykorzystywać swej 
przewagi nad „inicjatorami”, ono zakreśla granice ich zy
sków. Przyszłość, która sprowadzi ogromne zwiększenie ka
pitałów, sprowadzi również powoli wielką zniżkę zysku ka
pitalistycznego.

V. Renta gruntowa.

Stała dążność Majewskiego do przedstawienia zjawisk 
społeczno-gospodarczych jako niezależnych od stosunków 
posiadania przejawia się tu w sposób wybitny. Nasz autor 
nie zna wcale pojęcia renty gruntowej. Wprawdzie uznaje 
współdziałanie przyrody w procesie wytwarzania wartości, 
ale bądź uważa je za darme, kiedy chodzi o surowce 3, 
bądź też uważa przyrodę, tak samo jak kapitał, za narzędzie 
w ręku człowieka, a więc za przyczynę instrumentalną, wsku
tek czego udział przyrody zalicza na rachunek pracy ludz
kiej, w szczególności czynnika duchowego. Majewski stale 
powtarza, że wartości wytwarzają siły przyrody, ujarzmione 
przez ducha ludzkiego, względnie duch ludzki przy pomocy 
sił przyrody. Nawet fakt istnienia dóbr naturalnych, powsta

1 Kapitał, s. 245.
2 Patrz wyżej, s. 95.
1 Kapitał, s. 204.
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łych bez udziału człowieka, nie skłania naszego autora do 
uznania przyrody za samodzielne, odrębne źródło dochodów. 
Mówiąc np. o hurtowniku egzotycznym, który wykorzystuje 
dary przyrody, stwierdza MVewski, źe na wielkość jego zy
sku wpływa przeważnie duch jego. Zdawałoby się, że może 
w stosunku do dochodów rolnika autor przyjmuje istnienie 
renty, bo zestawiając kupca z rolnikiem tak się wyraża: „Na 
kupca pracuje w kraju przeważnie duch jego, na wieśniaka 
gleba i warunki atmosferyczne” '. Ale na tej samej stronie 
nieco wyżej powiada, że te siły przyrody są kierowane przez 
kapitał duchowy rolnika. Przyznaję, że te dwa powyższe 
przykłady nie dowodzą wyraźnie braku istnienia w teorji 
naszego autora renty, ale nie widać też w nich, mojem zda
niem, wyraźnego jej uznania. Wobec tego musimy się 
oprzeć na dowodach pośrednich, już wymienionych, a te 
wskazują, że Majewski nie doszedł do pojęcia renty jako 
samodzielnego źródła dochodu. 1

1 K apitał, s. 254.
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Polityka społeczno-gospodarcza.

Do tej pory omawialiśmy różne zagadnienia, posiada
jące tę wspólną cechę, że były one traktowane zasadniczo 
ze stanowiska t. zw. czystej teorji, a więc bez wysuwania 
postulatów.

Obecnie zajmiemy się rozpatrzeniem poglądów autora 
o charakterze odmiennym. Są one umieszczone w VI-ej 
części „Kapitału” zatytułowanej: „Oświetlenie niektórych 
kwestyi gospodarczych”. Jak sam tytuł wskazuje, część ta 
nie zawiera jakiegoś systematu, lecz szereg kwestyj, powią
zanych z sobą w sposób luźny, posiadających jednak tę 
wspólną cechę, że w nich czynnik praktyczny, wartościują
cy wybija się na plan pierwszy.

Stanowisko Majewskiego ulega tu zmianie, autor nasz 
z teoretyka przekształca się w polityka.

Różne kwestje, zawarte w cz. VI, dadzą się podzielić 
na trzy grupy. Pierwsza zawiera zapatrywania autora na 
wartość ustroju kapitalistycznego, druga i trzecia przed
stawiają jego postulaty w zakresie polityki społecznej i go
spodarczej.

I. Ocena ustroju kapitalistycznego.

Przyrodniczo-mechanistyczne stanowisko autora, które 
już niejednokrotnie mieliśmy sposobność zauważyć, przeja
wia się również przy traktowaniu tego zagadnienia.
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Znajduje ono swój wyraz w przyjęciu ciągłości rozwo
ju historycznego, niezmienności jego kierunku. Społeczeń
stwo obecne to takie samo zasadniczo, jak przed tysiącami 
lat, tylko bardziej rozwinięte, podobnie zresztą, jak życie 
ludzkie jest dalszym ciągiem życia zwierzęcego, tylko prze
jawia się w formach bardziej skomplikowanych, urozmaico
nych i spotęgowanych.

Ustrój kapitalistyczny nie jest więc wytworem wieku 
XIX. On istniał zawsze, bo od czasów odległej starożytno
ści istniał kapitał, posiadacze kapitału i pozbawieni wła
sności, podział pracy i wymiana. Innego ustroju nad kapi
talistyczny nigdy nie było1. Jest to ustrój naturalny, gdyż 
naturalne są jego podstawy: dążność do oszczędzania trudu 
i lepszego zaspokajania potrzeb drogą tworzenia kapitału, 
dążenie do własności oraz walka o „sytość społeczną”, a więc 
wolne współzawodnictwo.

Jeżeli dopiero wiek X IX  mianuje się wiekiem kapita
lizmu, to dlatego, że w nim twórczość kapitału doszła do 
niebywałej dotąd potęgi. W r. 1870 maszyny w Anglji pra
cowały na korzyść jej obywateli z siłą około jednego mil* 
jarda ludzi, a więc z siłą ludności prawie całego świata.

Socjaliści atakują gwałtownie ustrój kapitalistyczny, uwa
żając, że ta wielka moc kapitału to owoc pracy klasy ro
botniczej, wydarty jej przez kapitalistów i służący jako na
rzędzie dalszego jej wyzysku.

Dla Majewskiego takie twierdzenie wydaje się nie
możliwe do przyjęcia. Należałoby bowiem przypuścić, że 
klasa robotnicza w w. XIX zaczęła nagle pracować znacz
nie więcej i wydajniej, oraz, że zaczęła być silniej wyzy
skiwana, niż dotąd. Tymczasem rzeczywistość pokazuje nam 
co innego: czas pracy ulega znacznemu skróceniu, a obecny 
wyzysk, choćby największy, nie może się równać z wyzy

1 K apitał, s. 3 3 5  i 3 3 9 .
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skiem pracy robotnika w starożytności. Przytem obecne po
łożenie robotnika zamiast się pogarszać, polepsza się stale 
i to najwięcej w tych krajach, gdzie kapitał jest najsilniejszy 1.

Zatem te wielkie kapitały to nie owoc pracy malucz
kich, ale to twór kapitału, będącego przeważnie duchem. 
Ale nietylko pod względem rozwoju siły twórczej ustrój ka
pitalistyczny jest dobrodziejstwem dla ludzkości. Jest on 
niem również i ze względu na odpowiedni podział dóbr. 
Przyjrzymy się bliżej kwestji sprawiedliwości tego podziału.

Pojęcie wartości, które zbudował Majewski, pozwala 
na stwierdzenie minimalnego udziału robotnika w wytwarza
niu bogactwa, wskutek czego autor łatwo wykazuje, że ro
botnik nie jest krzywdzony, że otrzymuje więcej, niż mu 
się należy.

W stosunku do pozostałych klas gospodarczych autor 
starał się wykazać, że zyski ich nie płyną z posiadania 
rzeczy w formie kapitału lub ziemi, lecz są tworem ich 
czynnika duchowego.

Jeżeli można mówić o niesprawiedliwości w ustroju ka
pitalistycznym, to tylko w stosunku do zysków właścicieli 
materji społecznej, kapitału ze względu na nadm ierność  
tego zysku, który osiągają kosztem właścicieli kapitału du
chowego.

Gdyby więc mówić o projektach sprawiedliwego roz
działu dóbr, to należałoby brać pod uwagę jedynie kwestję 
stosunku między właścicielami obu rodzajów kapitału. Jed
nak zdaniem Majewskiego żadne gwałtowne reformy nie 
przysporzą tej sumy sprawiedliwości, którą urzeczywistnia 
naturalny bieg spraw przy umiarkowanej interwencji prawno- 
państwowej2. * *

* K apitał, s. 335 n.
* K apitał, s. 285 nn. przyp.
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Tembardziej nie należy się spodziewać poprawy położenia 
od rewolucji komunistycznej, realizującej postulat równego 
podziału dóbr. Ustrój komunistyczny byłby klęską dla cy
wilizacji, byłby bowiem najbardziej niesprawiedliwy w spo
sobie podziału i najbardziej zgubny w dziedzinie wytwórczo
ści. Równy podział dóbr zniszczyłby ogromną ilość naj
bardziej wartościowego bogactwa bez pożytku dla biednych 
a ze szkodą dusz wielkich. Znikłby motyw rozwijania siły 
duchowej, co byłoby równoznaczne z wyschnięciem źródeł 
wszelkiego bogactwa i z katastrofą cywilizacji.

Ustrój kapitalistyczny, reasumując, jest ustrojem natu
ralnym, gdzie dla każdego dzielnego stoi otworem pole 
do popisu, gdzie położenie każdego jest wynikiem jego sta
rań, gdzie nędza jest wynikiem słabości moralnej i umy
słowej. Jest on dobroczyzny dla ludzkości, ponieważ dzięki 
współzawodnictwu dusz twórczych i mocnych ogromne skar
by bogactwa dostają się darmo najszerszym rzeszom lu
dności.

Majewski zdaje sobie jednak sprawę, że rzeczywistość 
nie potwierdza tych jego optymistycznych poglądów, że 
wiele przedmiotów codziennego użytku zamiast tanieć— dro
żeje, że wiele jest tandety i reklamy.

Zastanawiając się nad przyczynami drożyzny dochodzi 
do przekonania, że jedne z nich są pozorne, inne rzeczy
wiste.

Do pierwszych należy niejednakowo szybki postęp te
chniczny w wytwarzaniu różnych kategoryj dóbr. Powoduje 
to niejednakowo szybki spadek cen poszczególnych przed
miotów, co wywołuje złudzenie podrożenia tych rzeczy, któ
rych cena wolniej spada- Pozorne drożenie bywa często 
również skutkiem spadku ceny pieniądza dzięki dążeniu 
rzesz słabotwórczych do uzyskania podwyżki płacy.

Wśród przyczyn rzeczywistego wzrostu drożyzny autor 
nasz wymienia przyrost ludności, niewykorzystanie pełnej
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wydajności warsztatów pracy, produkcję nowych rodzajów 
towarów, w szczególności bogactwa publicznego, dostęp
nego dla wszystkich darmo, reklamę, zbytek, militaryzm.

Ale najważniejszą może przyczyną, powstrzymującą ta
nienie dóbr spożywczych, jest zwrócenie sił wytwórczych 
narodu ku tworzeniu nowych kapitałów, a przedewszystkiem 
środków komunikacyjnych, mających służyć eksploatacji ko- 
Ionij oraz krajów słabszych ekonomicznie.

Przyczyną blichtru, tandety, reklamy, wszelkiego ro
dzaju fałszu i prostactwa ustroju kapitalistycznego jest oszo
łomienie, w jakie wpadła Europa z powodu nagłego wybu
chu twórczej potęgi.

Z czasem jednak ludzkość dopasuje się do nowego 
stanu rzeczy, nauczy się rozumnie korzystać z bogactw, 
a prostactwo nabierze kultury. Musi również nadejść czas, 
kiedy poziom gospodarczy krajów wyrówna się, a kapitały, 
dotychczas pracujące dla rynku obcego, zwrócą się do pro
dukcji na potrzeby rynku wewnętrznego. Wtedy nastąpi praw
dziwa obniżka cen towarów. Pracowanie zdrożeje, kapitał 
stanieje, a nawet z powodu przesycenia życia gospodarczego 
kapitałem stanie się on własnością ogółu bez żadnych wy
właszczeń. Najbardziej słabotwórcze rzesze narodu odczują 
wielkie podniesienie dobrobytu materjalnego. Ludzie po
siądą wówczas to, co uważają za swoje szczęście.

Majewski jednak nie łudzi się wcale nadzieją, żeby 
nastał wtedy raj na ziemi. Zbyt jest na to przyrodnikiem. 
Cywilizacja może tylko rozszerzać skalę uczuć i wrażeń, 
ale rozszerzać w obydwie strony, w kierunku dodatnim— 
zadowolenia, w kierunku ujemnym — cierpienia, natomiast 
ogólnej sumy szczęścia zwiększyć nie może1.

i K apitał, s. 1 2 3 ,  3 7 3 .
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II. Polityka społeczna.
Naturalizm Majewskiego, przenikający cały jego system, 

przebija się może najjaskrawiej w tem zagadnieniu, które 
porusza on w granicach t.zw. kwestji ludnościowej i kwestji 
nędzy.

Majewski wymienia cały szereg przyczyn nędzy, nie 
koordynuje ich jednak należycie, stąd zdarzają śię niekon
sekwencje. Przyczyny te dadzą się sprowadzić do wad 
i braków jednostek oraz do faktów w pewnej mierze od 
nich niezależnych, mianowicie od t. zw. prawa bujności życia 
i specjalnej etyki społecznej.

Do pierwszych należy wyzysk, który jednak nie jest 
zjawiskiem, właściwem specjalnie ustrojowi kapitalistycznemu, 
gdyż źródłem jego egoizm, który musiałby się przejawiać 
w każdym innym ustroju, choćby komunistycznym. A co 
ważniejsza może, w ustroju kapitalistycznym wyzysk stanowi 
nie regułę, lecz wyjątek. W obec tego ciężar winy za istnie
nie nędzy spada na wady i braki tych, którzy ją cierpią. 
Są to przedewszystkiem wady lenistwa i niedołęstwa oraz 
braki w rozwoju umysłowym, a więc ciemnota.

Pomimo położenia nacisku na te ostatnie uwaga auto
ra skierowana jest głównie na czynniki niezależne w pew
nej mierze od woli jednostek, a więc na fakt przeludnienia 
oraz specjalną etykę.

Majewski przyjmuje zasadniczo teorję Malthusa, tłuma
czącego istnienie nędzy zbyt wielkim przyrostem ludności 
w stosunku do ilości środków utrzymania. Zarzuca jej tylko 
jednostronność, brak uwzględnienia drugiej, jeszcze ważniej
szej przyczyny nędzy. Przy wykazywaniu jednak większej 
doniosłości tej drugiej autor zdaje się dochodzić do za
przeczenia wpływu pierwszej, powiada bowiem, że rozwój 
ducha ludzkiego i odpowiedniej twórczości społecznej mo
że zapobiec ujemnym skutkom wzrostu ludności, czego przy
kładem są bogate narody europejskie.
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Właściwą przyczyną zła stanowi etyka miłosierdzia, 

nieopatrzny altruizm. Zło społeczne istnieje dlatego, ponie
waż ludzie odstąpili od wzorów natury. W przyrodzie istnie
je zjawisko selekcji: wszystko, co nie posiada pełni zalet 
fizycznych, ginie. Natomiast w społeczeństwie w imię mo
ralności walczy się z tem prawem naturalnem i hoduje 
wszelkie niedołęstwo. Autor zastrzega się, że utrzymanie 
emerytów oraz wdów i sierot po nich jest świętym obo
wiązkiem społeczeństwa. Ale w stosunku do innych kate- 
goryj nędzarzy i nieszczęśliwych takiego obowiązku niema. 
W szczególności zarzuca Majewski naszej etyce, że nie czy
ni selekcji pomiędzy nowonarodzonemi dziećmi, które są 
przecież tylko „czystą przyrodą”; dalej, że mnoży cierpie
nie, podtrzymuje bowiem przy życiu nieuleczalnie chorych, 
dla których śmierć byłaby wybawieniem; że podtrzymuje 
niepotrzebnie wszelką nędzę, ponieważ dostarczenie no
wych środków utrzymania powoła do życia nowy kontyn
gent nędzarzy w myśl ogólnego prawa przyrody o koniecz
ności wypełnienia czary życia po brzegi; że wreszcie hoduje 
wszelkie elementy zbrodnicze, zdegenerowane, rozkładowe '.

Co gorsza, wywodzi autor, tego rodzaju altruizm zu
boża tych, którzy tworzą, powstrzymuje przez to rozwój ich 
ducha. Gdyby stosować miłosierdzie w całej pełni, to nędzy- 
by się nie zmniejszyło, ale za to bogactwo materjalne zni
kłoby, rozproszywszy się pomiędzy wciąż niepomiernie 
wzrastającą liczbę ludności. Byłoby to równoznaczne z za
gładą całej cywilizacji, tak jak w przypadku przymusowego 
zaprowadzenia równego podziału dóbr. Jedynie egoizm, wy
stępujący u pewnej liczby członków społeczeństwa, chroni 
ludzkość od tej ostateczności, uwalnia ją od elementów 1

1 Zdaniem autora to jest właśnie „wiecznie bijące źródło nietylko 
nędzy u dołu, ale większej części nieszczęść społecznych w ogólności”. 
K apitał, s. 313.



1 1 1  -

rozkładowych, ale powolniej, niżby tego wymagał interes 
ducha.

W powyższym rozbiorze przyczyn nędzy poruszyliśmy 
już ubocznie i sprawę środków jej usunięcia. Mianowicie 
wspomnieliśmy, że ani równy podział dóbr, ani stosowanie 
miłosierdzia nędzy nie usuną. Nasz autor nie spodziewa się 
również poprawy położenia od potanienia artykułów żywno
ści. Przedewszystkiem zachodzi trudność urzeczywistnienia 
tego postulatu ze względu na to, że płody rolne produkuje 
się według prawa kosztów wzrastających. Następnie, ewentu
alna zniżka cen płodów rolnych nie sprowadziłaby trwałego 
polepszenia sytuacji, gdyż odpowiednio do zwiększonej 
ilości taniej żywności wzrosłaby również liczba ludności. 
Co gorsza, postulat taniego chleba osiągnąłby cel wręcz 
przeciwny zamierzonemu. Starania bowiem o zwiększenie 
ilości taniej żywności odciągałyby coraz to większą liczbę 
kapitałów i rąk roboczych od produkcji dóbr, podnoszących 
i rozwijających ducha.

Jak z powyższego widać, nędzy nie usuną żadne środki ze
wnętrzne w rodzaju wymienionych, ponieważ zjawisko nę
dzy jest koniecznością naturalną, związaną z wadami i bra
kami ludzkiej natury i w pewnych granicach będzie zawsze 
istniało. Te wady i braki wynikają z niemożności dostoso
wania się niektórych osobników do coraz bardziej kompli
kujących się form życia. Proces cywilizacyjny, podobnie jak 
proces biologiczny, zna zjawiska przyswajania i wydziela
nia. Osobniki, nie mogące się dostosować do wymagań ży
cia, powinny być usunięte poza jego nawias. Wówczas nę
dza społeczna nie przekroczy tych granic, jakie wynikają 
z natury rzeczy, jakie istnieją np. dla świata zwierzęcego, 
czy roślinnego. Polityka społeczna naszego autora sprowa
dza się więc do usunięcia wszelkiej polityki, do zostawie
nia nędzy jej własnemu losowi, do niehamowania dyssy - 
m ilacji społecznej. Etyka nasza musi ustąpić miejsca etyce
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społecznej, opartej na zrozumieniu, że warunkiem względ
nego szczęścia jednostki tu na ziemi jest zdrowie, oraz że 
jedyną racją bytu jednostki w społeczeństwie jest je j uży
teczność społeczna. Dopiero wtedy przyjdzie czas na praw
dziwy rozwój cywilizacji i rozwiązanie sprawy nędzy1.

III. Polityka gospodarcza.

Na podstawie dotychczasowych wywodów należałoby 
się spodziewać, że Majewski nie uznaje żadnej polityki go
spodarczej, że jest „stuprocentowym” liberalistą. Jednak 
w dwuch końcowych rozdziałach części VI znajdujemy po
glądy, które podważają to przekonanie. Zanim jednak tę 
kwestję bliżej rozpatrzymy, spróbujmy zdać sobie sprawę 
z roli, jaką życie gospodarcze spełnia zdaniem naszego 
autora w całokształcie celów ludzkiej działalności wogóle.

Poglądy zawarte w dwuch wspomnianych rozdziałach 
różnią się zasadniczo od dotychczasowych. Z tych ostatnich 
bowiem wynika pierwszorzędne, dominujące znaczenie ży
cia gospodarczego. Zasadniczym celem życia ludzkiego wy
daje się być podbój natury, zapanowanie nad światem zja
wisk materjalnych. Majewski bowiem określa społeczeństwo 
jako rodzaj spółki, mającej ułatwić eksploatację przyrody.

We wspomnianych dwu rozdziałach autor zmienia sta
nowisko. Uwzględnia naród, w którym widzi nie spółkę o ce
lach utylitarnych, lecz całość o charakterze moralnym. Z wy
znawcy monizmu materjalistycznego i utylitaryzmu staje się 
Majewski gorącym patrjotą, który uderza w ton silnego 
i głębokiego uczucia miłości ojczyzny. Podporządkowanie 
dobra społecznego prywacie ustępuje miejsca prawdziwie 
etycznemu ustosunkowaniu jednostki do społeczeństwa. Do
tychczasowy czysto mechaniczny przebieg jej życia nabiera

1 Kapitał, s.  3 1 5 .
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przez to charakteru procesu etycznego. Gospodarstwo, prze
kształca się w środek, służący celowi wyższemu, dobru na
rodu. Homo oeconomicus staje się homo nationalis. Trzeba 
jednak dodać, że choć działalność gospodarcza stała się 
tylko środkiem, to jednak środkiem najważniejszym. Pozy
tywizm, hasło t. zw. pracy organicznej cechuje w dalszym 
ciągu naszego autora 1.

Jakąż rolę odgrywa życie gospodarcze w całości życia 
narodu? Jest ono narzędziem  w alk i o byt, jaka się toczy 
pomiędzy narodami. Narody starają się odbierać sobie wza
jemnie poszczególne cząsteczki, osobniki przez ofiarowywa
nie im coraz większych korzyści cywilizacyjnych. Działalność 
gospodarcza dostarcza właśnie owych korzyści1 2 .

Po tych ogólnych rozważaniach o znaczeniu życia go
spodarczego dla jednostki i narodu przedstawimy praktyczne 
wskazówki, jakie autor nasz podaje dla rozwoju tego życia. 
Powołując się na Fr. Lista stwierdza on, że gospodarstwo 
każdego narodu przechodzi cztery okresy, które wymagają 
odmiennej polityki, mianowicie okresy rolnictwa oraz za
czątków przemysłu wymagają wolności handlowej, okres po
ważniejszego rozwoju przemysłu krajowego — ochrony cel
nej, a ostatni etap pełnego rozwoju sił wytwórczych powi
nien prowadzić znowu do wolnego handlu. Zgodnie z tem 
stwierdza Majewski w dalszym ciągu za Listem istnienie 
przeciwieństwa interesów dwu klas gospodarczych: produ-

1 Kapitał, s. 383 n.
2 Nie należy jednak z tego sądzić, jakoby Majewski lekcewa

żył sztuką. Z różnych wzmianek, zamieszczanych w „Prolegomenach" 
czy „Teorji człowieka” widać, że autor nasz obeznany jest z poszcze- 
gólnemi jej dziedzinami i rozumie je j wielką doniosłość dla życia na
rodu. W „Teorji człowieka"  np. zamieszcza dłuższe wyjątki z Mickie
wicza (s. 337 nn.), przeprowadza rozbiór poszczególnych rodzajów twór
czości artystycznej pod wzglądem ich stosunku do świata uczuć ludz
kich i — co naprawdą zadziwia u pozytywisty — zachwyca sią hasłem 
„sztuka dla sztuki (Tamże s. 162 nn).

SZCZĘCH, ERAZM M A JEW SKI. 8*
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centów i kupców. Interes producentów jest zgodny z in
teresem narodu, zaś kupców sprzeczny z nim. Majewski 
radzi więc zachowanie wielkiej ostrożności w uwzględnia
niu żądań sfer kupieckich1. Na tern się kończy program po
lityki gospodarczej Majewskiego. O polityce w dziedzinie 
stosunków wewnętrznych nie mówi się nic.

Jak wytłumaczyć to częściowe zerwanie z liberali
zmem i przejście do obozu protekcjonistycznego? Mo
jem zdaniem, dopóki Majewski rozpatrywał stosunki między 
członkami tego samego społeczeństwa, wówczas naród ja
ko całość okazywał się abstrakcją, znikał, pozostawały 
tylko jednostki, walczące z sobą. Stąd program liberal
ny. Z chwilą zaś poruszenia sprawy obrotów między
narodowych zjawiło się pojęcie narodu jako całości i po
jęcie dobra narodu, jako czegoś wyższego ponad interesy 
jednostek, co modyfikuje odpowiednio stosunki między niemi. 
Stąd podkreślenie roli producentów i potrzeby ochrony 
celnej.

Pominę kwestię właściwości operowania pojęciem na
rodu raz jako pustą abstrakcją, to znów jako żywą realną 
całością Wskażę tylko, że to bądźcobądź dziwne stano
wisko autora wypływa z dwoistości, jaka tkwi u podstaw 
jego systemu. Z jednej bowiem strony monizm materjali- 
styczny prowadzi zazwyczaj do indywidualizmu i liberalizmu, 
z drugiej znów strony liczenie się z pierwiastkami etycz- 
nemi, które znajdują się w życiu i których nie można po
minąć w teorji, w łączności z ujęciem społeczeństwa jako 
biomechanizmu skłania w pewnych okolicznościach do przy
jęcia programu protekcjonistycznego. Temu przejściu z jed
nego stanowiska na drugie nie przeszkadza wiele ujmowa
nie przez naszego autora praw socjologicznych jako związ
ków stałych i niezmiennych. Bowiem stosowanie ceł ochron-

1 K apitał, s. 3 6 0  n.
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nych zdaniem Majewskiego nie zmienia naturalnej linji ro* 
zwoju gospodarczego, ono go tylko przyśpiesza. Liberalizm 
odrzuca mieszanie się państwa do spraw gospodarczych 
z powodu przekonania, że ono przez swoją dowolną, sztuczną 
politykę nie pozwala życiu gospodarczemu rozwijać się we
dług porządku naturalnego. Otóż ta przeszkoda dla Ma
jewskiego w danym wypadku odpada.

Ważniejszą jednak rolę w tem przejściu na protekcjo
nizm odegrały zapewne wymagania życia . Kongresówka 
wówczas znajdowała się w fazie wielkiego pędu do uprze
mysławiania się. Wymagało to stosowania ochrony celnej 
Majewski zaś był nietylko obserwatorem, lecz jednym z pio
nierów tego ruchu uprzemysłowienia kraju. A znanym jest 
powszechnie fakt, że wielcy przemysłowcy, propagujący za
sadę wolności gospodarczej na rynku krajowym, bardzo 
często wzywają pomocy państwa, domagając się od niego 
ochrony przed konkurencją zagraniczną1.

Kończąc uwagi, dotyczące stanowiska naszego autora 
w sprawie polityki gospodarczej, możemy stwierdzić, że nie 
jest on wyznawcą pełnego laissez-fairyzmu, choć sprawia 
takie wrażenie. Wrażenie to pochodzi przedewszystkiem 
stąd, że Majewski o ingerencji państwa nie mówi wy
raźnie, trzeba się tego raczej dorozumiewać, a następnie 
ponieważ poświęca jej stosunkowo bardzo mało miejsca, 
podczas gdy podkreślaniu wolności jednostek, jej praw po
święca niemal całą książkę.

Pewną rolę odgrywa tu również fakt, że zasadniczy 
pogląd autora na świat, monizm materjalistyczny, bardziej 
sprzyja liberalizmowi, niż uznaniu ingerencji władzy.

Synteza.

Po przedstawieniu w ten sposób całokształtu poglą
dów Majewskiego na podstawy filozoficzno-socjologiczne

1 L. CA R O , Solidaryzm . Lwów 1931, s. 101.



ekonomji, na zasadnicze pojęcia i kwestje gospodarcze, za
równo teoretyczne jak i praktyczne, postaramy się ująć je 
w krótkim szkicu syntetycznym. Wydaje mi się, że powy
żej przedstawioną doktrynę autora „Nauki o cywilizacji" 
możnaby scharakteryzować ze strony formalnej jako obraz 
nieustannego wysiłku autora do ujęcia zjawisk społecznych 
jako fragmentu wszechświata, praw społecznych jako praw ko
smicznych, a z drugiej strony oporu,stawianego przez rzeczywi
stość społeczną tym usiłowaniom autora, co się wyraża w sta
łem przechodzeniu Majewskiego od monizmu do dualizmu 
nieprzemyślanego, mimowolnego, niekonsekwentnego.

Objawia się to przedewszystkiem w kwestji praw spo
łecznych. Początkowo były one pojmowane jako stałe związki 
przyczynowe na wzór praw fizycznych. Jednak przy roz- 
strząsaniu kwestyj praktycznych (reformy społecznej, zmiany 
ustroju, ceł ochronnych) dochodzi do teleologicznego ich 
pojmowania jako norm celowych, zgodnych z przyrodzonym 
porządkiem rzeczy, którym się można przeciwstawić, choć 
pod groźbą zgubnych następstw.

Podobnie autor zmienia stanowisko co do postępu. 
Początkowo jest on ujmowany tylko ilościowo, jako zwięk
szanie się rozmaitości form. Z czasem zjawia się powie
dzenie autora o moralnym postępie ludzkości, o zanikaniu 
brutalnych form walki, o wzroście altruizmu i miłości ludz
kości i t. p., a więc wyrażenia, które trudno pogodzić z ilo
ściowym poglądem na postęp.

Weźmy zapatrywania na etykę. Z monizmu materjali- 
stycznego wynika utylitaryzm, odrzucający pojęcie dobra, 
a przyjmujący za podstawę moralności pojęcia szczęścia. 
Trudno to pogodzić z nakazami obowiązku miłości ojczyz
ny, jakie autor w pewnem miejscu wypowiada.

Weźmy wreszcie pod uwagę to ciągłe wahanie się 
autora między indywidualizmem i uniwersalizmem w szero- 
kiem znaczeniu tego słowa. Indywidualizm ma oparcie w uty-

—  116 —
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litaryźmie1, uniwersalizm zaś, brany w szerszeni znaczeniu, 
ściśle się wiąże z przyjęciem za normę postępowania mo
ralnego idei dobra.

Powyżej wymienione przykłady niejednolitości stano
wiska filozoficzno-socjologicznego powodują, że Majewski 
nie zajmuje zdecydowanego stanowiska względem istnieją
cych systemów ekonomicznych. Jest on czemś pośredniem 
pomiędzy liberalistą i nacjonalistą. Liberalizm wynika tu 
z pierwiastków monizmu materjalistycznego, a więc z poj
mowania praw społecznych jako niezłomnych praw przyro
dy, z przyjęcia postępu za proces ilościowy, z uznania in
dywidualizmu oraz utylitaryzmu. Natomiast nacjonalizm opie- 
ra się głównie na tem, co się nie zgadza z powyższą tezą 
monistyczną, a więc na uznanie praw społecznych za nor
my celowe, na przyjęciu teleologji oraz idei dobra.

Pod względem merytorycznym system Majewskiego to 
dążność do wprzęgnięcia zjawisk społecznych do łańcucha 
procesów kosmosu, do przedstawienia ich jako odcinka zja
wisk przyrody. W tem dążeniu możnaby się dopatrzyć 
trzech faz. Pierwsza polega na wskazywaniu zwierzęcości 
człowieka, a więc na ściąganiu go z piedestału, na którym 
stał dotychczas. Chodzi tu o wspólność zarówno fizycznego 
ciała, jak i procesów psychicznych u człowieka i zwierzęcia. 
Druga faza to ukazanie w człowieku czynnika duchowego, 
rozwijanego dzięki społeczeństwu. Duch, którego źródłem 
naród, jest czynnikiem, który ze zwierzęcia stwarza człowie
ka i wynosi go wysoko ponad resztę przyrody. Zycie spo
łeczne posiada charakter nawskroś duchowy. Rozwój cywi
lizacji to pochód ducha na ziemi.

„Kapitał” to przeniesienie tych ogólnych prawd na 
grunt życia społeczno-gospodarczego. Poszczególne pojęcia 
ekonomiczne Majewskiego tak są zbudowane, żeby odsłonić

1 Ks. Dr. A. SZYMAŃSKI, Zagadnienie społeczneJ. Lublin 1929, s. 8.



tę duchową treść życia ludzkiego. I tak pojęcie twórczo
ści gospodarczej nabrało innego charakteru przez wyka
zanie duchowych czynników twórczości w pojęciu pracy 
i kapitału, a nawet w pewnem znaczeniu i ziemi. Zjawi
sko podziału dochodu społecznego wykazuje pewne zna
mię duchowości, ponieważ jest odpowiednikiem procesu 
wytwórczego, bo naogół większej wartości, usłudze, po
żytkowi, wynikłych z mocniejszego kapitału duchowego, od
powiada większe wynagrodzenie, większy udział w bo
gactwie społecznem. Przedstawienie życia społecznego jako 
zjawiska nawskroś duchowego mogłoby sprawić wrażenie, 
nie licujące z monizmem materjalistycznym, wynosi ono bo
wiem człowieka wysoko ponad przyrodę. Tymczasem spe
cyficzne ujęcie kwestji podziału dochodu społecznego spro
wadza znowu człowieka na właściwy mu poziom specjalnie 
skomplikowanej energji wszechświata. Majewski dokonywa 
tego przy pomocy swojej teorji wartości, która jakby zamienia 
czynnik duchowy na pracę fizyczną. Duch jakby zamienia się 
na energję przyrodniczą. Podział dochodu społecznego nie 
nastręcza już trudności, odbywa się bowiem według klucza 
wydanej energji fizycznej. Najzawilsze sprawy życia spo
łecznego rozstrzyga się w ten sposób bardzo prosto przez 
sprowadzenie wszystkiego do zjawisk mechanicznych. Nau
ka ekonomji nabiera charakteru energetyki, a cywilizacja 
okazuje się właściwie ruchem molekularnym, ujętym w okre
ślone, skomplikowane i coraz większe systemy o równowa
dze niestałej.

Ten naturalizm Majewskiego posiada dwie strony, wy
kluczające się wzajemnie, które jednak nasz autor łączy. 
Jest to mechanizm i teleologja. Jak wiemy, Majewski już we 
wstępie do „Prolegomenów” przy ustalaniu swoich zało
żeń wyraźnie obiera stanowisko mechanistyczne i odrzuca 
wszelką teleologję.

—  118 —
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W trakcie swych rozważań dochodzi jednak do takiego 
ujmowania rzeczy, które trudno pogodzić z mechanizmem. 
Oto procesy przyrody zdają się być kierowane jąkąś siłą 
rozumną, bowiem nie przebiegają one chaotycznie, lecz po
siadają stały kierunek, zdążają do pewnego celu, wskutek 
czego można mówić o postępie i doskonaleniu s ię 1. Prawa 
natury są nietylko rozumne, ale i dobre1 2.

Szczęście człowieka jest złączone z poznaniem ich 
i dostosowaniem się do nich. Wszelkie sztuczne koncep
cje ludzkie, jak np. postulat równościowy socjalistów, czy 
nieopatrzne miłosierdzie, hamujące dyssymilację społeczną, 
mogą sprowadzić tylko klęski. System Majewskiego to 
apoteza natury, usunięcie w cień człowieka, roztop ien ie go  
zu niej.

Ze stanowiska praktycznego system ekonomiczny na
szego autora możnaby ująć krótko jako walkę z socjaliz
mem w obronie ustroju kapitalistycznego. Jest to odpo
wiedź na „Kapitał” Marksa.

1 Majewski wprawdzie ostrzega, że będzie używał wyrazów 
trącących teleologją, jak: cel, postęp, doskonalenie się, jedynie ze 
względu na ich dogodność praktyczną, jako pojęć umówionych, któ
rych niema czem innem zastąpić (Prolegomena s. 32 przyp.), ale 
w danym wypadku opieram się nie na używaniu słów, zabarwionych 
teleologicznie, lecz na wypowiadaniu poglądów, wykazujących w treści 
swej celowość.

2 W takim ujęciu rzeczy Majewski nie jest odosobniony. Marks 
w swojej teorji materjalistycznej dziejów wykazuje również tego ro
dzaju połączenie stanowiska mechanistycznego z teleologją. ( T .  ST E IN - 

BOCHEL, Der Sozialismus a lt  siłtliche Idee. Diisseldorff 1921, s. 153). 
Przedewszystkiem jednak wspomnieć należy o Spencerze, o którym 
Cathrein powiada, że usuwa Boga D a  to, aby na jego miejsce podstawić 
proces rozwojowy i ze czcią upaść przed wszechmocą i mądrością 
atomów. (Nauka moralności darwinistowskiej. Warszawa 1886, s. 22 n.)





CZĘŚĆ II.

Krytyka poglądów społeczno-ekonomicznych.

Do ciekawych zjawisk w historji ekonomji należą ci 
twórcy systemów ekonomicznych, którzy nie są specjalista
mi w dziedzinie omawianych przez siebie zagadnień. Na
leży wymienić tu w pierwszym rzędzie Fr. BastiaFa, H. Ca- 
rey’a, H. Georgea, a z polskich pisarzy J. Supińskiego 
oraz E. Majewskiego. Systemy ich cieszyły się zawsze wiel
kim rozgłosem, niektóre wprost światową sławą, ale świetny 
blask imion ich twórców naogół równie szybko przygasał, 
jak przedtem się wzmagał.

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać 
w następujących okolicznościach. Główną rolę odgrywa 
tu nowość idei, syntetyczny charakter poglądów oraz 
związek ich z życiem, Ludzie ci, nie zamieszani do spo
rów i walk między fachowymi ekonomistami, patrząc 
z pewnego oddalenia na zjawiska społeczno - gospodar
cze, ujmowali je w sposób syntetyczny i oryginalny jako 
cząstkę życia ogólno-społecznego, a nawet jako specjalny 
przejaw procesów wszechświata, przyczem dla tego ro
dzaju syntez ekonomicznych obierano założenia, uwzględ
niające potrzeby życia praktycznego oraz ogólny stan in
nych nauk. Powyższe okoliczności mają też wpływ na formę 
ujęcia poglądów. Prostota i jasność twierdzeń, wynikająca 
z ich syntetycznego charakteru oraz z braku zaznajomienia 
się ich autorów ze szczegółami, sprawiającemi trudności 
fachowym ekonomistom, powoduje, że autorowie ci wystę
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pują z wielką pewnością siebie, osrto i bezwzględnie zwal
czając swych przeciwników1, jak prorocy wieszcząc światu 
nową ewangelję ekonomiczną, zdobywającą sobie olbrzymią 
popularność.

Popularność ta mija jednak stosunkowo bardzo szybko. 
Wpływają na to te same niemal czynniki, co poprzednio, 
a więc przedewszystkiem silny ton polityczny, w najszerszem 
znaczeniu tego słowa, poruszenie uczuć i woli czytelników, 
które stwarza nietylko entuzjastów, ale i wrogów. Ci dla 
zwalczania przeciwnego systemu - programu poddają go 
dokładniejszemu rozbiorowi i bez trudu wykazują, że fas
cynująca wszystkich jasność i prostota systemu wynika z po
wierzchowności ujęcia skomplikowanego przedmiotu badania, 
a wielka synteza jest tworem sztucznym, nie przedstawia
jącym wartości ani teoretycznej ani praktycznej.

Powodzenie tak skrytykowanego systemu zależy już 
tylko od tego, czy jego obrońcy posiadają prócz dotych
czasowego jakieś inne jeszcze teoretyczne uzasadnienie swego 
programu społeczno-gospodarczego, czy jeszcze nie.

Powyższe wywody odnoszą się też i do systemu E. Ma
jewskiego. Oryginalne zastosowanie zasadniczej idei o du
chowym i jednocześnie przyrodniczym charakterze zjawisk 
społecznych do rozwiązania palących zagadnień socjalnych 
naszej epoki, prostota przedstawienia, werwa i śmiałość 
w zwalczaniu przeciwników przyczyniły się do nadzwyczaj
nego powodzenia „Kapitału”. Ale nie dokładne dopasowa
nie naczelnej idei do szczegółowych zjawisk życia może 
grozić odrzuceniem całemu systemowi Majewskiego. W po
niższej krytyce postaram się odróżnić wartość pomysłu 
ogólnego od wartości szczegółów, ideę od jej zastosowania.

1 Z wyjątkiem może jedneg® Supińskiego, który odnosi się do 
dotychczasowych przedstawicieli ekonomji z wielkim szacunkiem i de- 
likatnością.



R O Z D Z I A Ł  I.

Ocena teorji czynników produkcji.

Już mówiąc o metodzie zauważyłem, że ewolucja eko- 
nomji idzie w kierunku wyzbywania się pierwotnego natu
ralizmu. To też stanowisko Majewskiego, podkreślającego 
naturalistyczne ujęcie zjawisk społeczno-gospodarczych, nie 
jest wyrazem postępu, lecz raczej cofania się. W szczegól
ności jeżeli chodzi o teorję produkcji, autor nasz, odmawia
jący kupcowi nazwy wytwórcy wartości, przypomina mocno 
stanowisko fizjokratów, a z czasów późniejszych — swojego 
przeciwnika, Marksa. Jednak, jak wskazuje zamieszczona 
poniżej ocena pojęć pracy i kapitału, nie brak, mojem zda
niem, w koncepcjach naturalistycznych naszego autora i myśli 
zdrowych, mogących zainteresować i ekonomję dzisiejszą.

W poniższych szczegółowych rozważaniach pomijam 
omówienie kwestji przyrody jako czynnika wytwórczego. 
Czynię to rozmyślnie, ponieważ, jak widzieliśmy) uwagi Ma
jewskiego na ten temat są zbyt skąpe i niejasne, aby można 
było na ich podstawie powiedzieć coś bardziej konkretnego ł.

I. Praca.

Kwestja pracy była dotąd w ekonomji traktowana na- 
ogół po macoszemu. O ile np. pojęcie kapitału doczekało 1

1 Pewne uwagi, dość ogólnikowe zresztą, zamieszam niżej przy 
omawianiu renty gruntowej.
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się obszernej literatury specjalnej, o tyle rozważania nad 
istotą pracy są nadzwyczaj skąpe, ogólnikowe i często 
błędne. Ostatnie czasy przyniosły pod tym względem 
zmianę na lepsze1.

Techniczno-przyrodnicze ujęcie pracy, jakie spotykamy 
u Majewskiego, znajdujemy tylko u niektórych socjalistów 1 2, 
natomiast inni autorowie stanowisko tego rodzaju odrzucają. 
Wychodzą bowiem z założenia o przynależności ekonomji 
do nauk humanistycznych i społecznych, wobec czego sta
rają się w pracy uwidocznić charakter celowy, duchowy, 
a zarazem społeczny. Takie stanowisko zajmują np. Weber 
i Tischleder3 oraz St. Głąbiński 4.

Szczególnie interesujące są odnośne uwagi E. Lipiń
skiego zarówno z tego powodu, że są wypowiedziane bez
pośrednio o Majewskim, jak również dlatego, że są naj
bezwzględniejsze i najdalej idące.

Pierwszy zarzut Lipińskiego to stwierdzenie, że ro
zróżnianie pracy fizycznej i umysłowej, podobnie jak wy
konawczej i kierowniczej może nas interesować „albo z pun
ktu widzenia techniki produkcji, albo organizacji produkcji, 
albo historji czy filozofji kultury. Natomiast dla nauki o go
spodarstwie społecznem rozróżnienia te są obojętne”. Pra
ca bowiem w nauce ekonomji jest faktem natury społecznej, 
którego tylko „formalna strona, że jest to ludzkie od
działywanie w procesie produkcji użyteczności (lub wartości 
ekonomicznych), ma istotne znaczenie” 5.

1' K. D lE H L , Theoretische N ationalokonom ie II, Jena 1924, *. 130; 
E. LIPIŃ SKI, Teorje ekonomiczne, s. 12.

2 K. D lEH L, Theoretische N ationalokonom ie I, s. 72 n.
2 W e b e r  I T i s c h l e d e r , H andbuchder Sozialeth ik\ ,W irtschafts. 

ethik. Essen 1931, s. 268.
4 ST. G ŁĄ BIŃ SK I, Ekonom ika narodowa I, Teorja ekonom iki na

rodowej, 1927, s. 77 n.
5 E. LIPIŃ SK I, Teorje ekonomiczne, g. 13.
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Drugi zarzut wskazuje, że praca czysto fizyczna ludzka 
w ujęciu Majewskiego nie różniłaby się niczem od pracy 
sił przyrody, wobec czego otrzymalibyśmy tylko dwa czyn
niki produkcji: ziemię i duszę, przyczem za podmiot gospo
darczy należałoby uznać duszę. Takie postawienie sprawy 
byłoby jednak sztuczne i bezpłodne '.

Mojem zdaniem, zarówno stanowisko Majewskiego, 
jak i tych, którzy go zwalczają pośrednio łub bezpośrednio, 
wydaje mi się jednostronne. W ekonomji mogą i powinny 
być uwzględniane jednocześnie oba określenia f p r a c y ,  

a więc zarówno przyrodniczo-techniczne, jak i „społeczne”, 
gdyż każde z nich posiada odpowiedni teren zagadnień, 
gdzie ono jest jedynie właściwe.

Przechodząc do uzasadnienia powyższego zacznę od 
wskazania, że przyczynami zjawisk społecznych, a więc 
i ekonomicznych, są czynniki społeczne, indywidualno-oso- 
biste oraz techniczno-przyrodnicze 1 2. Wynika stąd możność 
uwzględnienia czynnika przyrodniczo-technicznego w eko
nomji. Historja zaś stwierdza, że ekonomiści z tej możności 
w szerokiej mierze korzystali. Np. teorja renty różniczko
wej Ricarda opiera się na uwzględnianiu różnicy urodzaj
ności gleby 3, teorja pauperyzacji Malthusa na zbyt szybkim 
przyroście ludności w stosunku do wzrostu środków ży
wności 4, teorja renty Supińskiego5, czy Amonna 6 na względ
nej rzadkości ziemi, teorja renty V. Thiinen’a na odległości

1 E. LIPIŃSKI, Teorje ekonomiczne, s. 13.

2 A. A m o n n , Grundzuge der Volkswohlstandslchre I, Jena 1926,
s- 28.

3 .D. RICARDO, Zasady ekonom ji politycznej i podatkow ania. 
Bibi. W.S.H., s. 48 nn.

4 T. R. M a l t h u s , Prawo ludności. Bibi. W.S.H. 1925, s. 154 n.
5 Patrz niżej przy omawianiu teorji renty.
* A . AMONN, Wolkswohlstandslehre, s. 267.
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od rynków zbytu *. Nawet socjalizm naukowy wyjaśnia 
wszelkie zjawiska historyczne zmianami, zachodzącemi w te
chnice produkcji 1 2. Z powyższego widzimy, że rozróżnienia 
natury technicznej nie są dla ekonomji obojętne i dlatego 
nie można zgóry odrzucać ujęcia pracy Majewskiego jedy
nie dlatego, że jest ono „techniczne”.

Postaram się obecnie także wykazać, że jest ono eko
nomji potrzebne. W tym celu zastanowimy się chwilę nad 
wymaganiami, stawianemi pojęciom naukowym. Pojęcia te 
powinny być tak budowane, żeby można było z ich pomo
cą zbadać możliwie największą ilość możliwie najważniej
szych związków, zachodzących między zjawiskami, a na
stępnie, w szczególności odnośnie do nauk społecznych, 
aby uzyskiwane w ten sposób prawdy miały znaczenie dla 
życia praktycznego, aby teorja zapładniała praktykę. Wy
chodząc z tego założenia nie trudno dowieść, że „spo
łeczne” ujęcie pracy odgrywa w nauce ekonomji rolę do
minującą. Istotnie bowiem fakt, że praca człowieka, słu
żąc mu za środek do osiągnięcia jego celów indywidualnych 
i społecznych, jest zjawiskiem o charakterze duchowym, 
moralnym, posiada pierwszorzędne znaczenie dla teorji 
i praktyki; dla teorji, ponieważ przyczynia się do zrozumie
nia w zakresie wytwórczości form, jakie przybiera praca, 
warunków, w jakich się odbywa, w zakresie zaś podziału 
dochodu społecznego wyjaśnia kształtowanie się ceny pracy; 
dla praktyki, ponieważ wielkie dzieło drugiej połowy XIX 
wieku i czasów obecnych, ustawodawstwo pracy, opie
ra się na uznaniu jej duchowego, „społecznego” charak

1 J .  H. V. T h On e n , Der isolierte S taat in Beziehung a u f Land- 
w irłschafł und Nationalókonomie. Jena 1910, s. 230.

2 K . MARKS, Przyczynek do krytyki ekonom ji politycznej, p r z e d 
m ow a s . 4 (z a m ie s z c z o n e  w z b io rz e  p. t. „ P is m a  p o m n ie js z e ” , P a ry ż  
1907).
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teru Jednak badanie zjawisk społeczno-gospodarczych ze 
stanowiska celowośni nie wyczerpuje całości zagadnienia. 
Podział dochodu społecznego dokonywa się nietylko na pod
stawie uwzględnienia celów społeczeństwa jako całości oraz 
celów poszczególnych jego części, lecz także na podstawie 
uwzględnienia zasady produkcyjności a więc przyczyn o- 
w ości m echanicznej.

W związku z tem ostatniem twierdzeniem nasuwa się 
pewna wątpliwość odnośnte do stanowiska nowszej eko- 
nomji liberalnej. Otóż kierunek ten, badający życie społe
czno-gospodarcze na podstawie przyczynowości mechanicz
nej, nie uznaje możności obliczenia fizycznego udziału czyn
ników wytwórczych w gotowym produkcie, wskutek tego 
techniczne ujęcie pracy jest dla tego kierunku bez znacze
nia. Jest to pogląd przedewszystkiem szkoły psychologicz
nej, uznającej tylko t. zw. gospodarczy problem zaliczenia, 
który polega na zbadaniu, w jakim stopniu poszczególne 
rodzaje czynnikó wytwórczych przyczyniają się do powsta
nia w artości ogólnego produktu 1 2. Stanowisko to jednak

1 Traktat Wersalski w cz. XIII, poświęconej zagadnieniu pra
cy stwierdza na wstępie niesprawiedliwość istniejących warunków 
pracy, a w dziale 11 (art. 427) wypowiada zasadę kierowniczą, według 
której „praca nie powinna być uważana poprostu za towar lub arty
kuł handlu”.

2 Zdaniem Bohm-Bawerka gospodarczy problem zaliczenia po
lega naprzód na zbadaniu wartości poszczególnych uzupełniających 
czynników produkcji i na oznaczeniu na te j podstawie ich ceny, oraz 
—o ile od tego zależy—także faktycznego podziału produktu i w kon
sekwencji teoretycznego wyjaśnienia faktycznych zjawisk podziału. 
(K apitał und Kapitalzins. Exkurse, Jena 1921, s. 131). Za uzupełnie
nie powyższego może służyć następujący urywek, w którym B. B. po
daje sposób oznaczenia wartości poszczególnych czynników produkcji: 
„(Es) lasst sich meistens ganz gut festellen, welchen Betrag vom 
Nutzen oder vom Werte man hatte entbehren miissen, wenn man 
einen bestimmten einzelnen Faktor nicht besessen hatte, und diese
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w ostatnich czasach zaczyna ulegać zmianie. Jeżeli bowiem 
odrzuca się możność fizycznego zaliczenia, to trudno przy
jąć możność gospodarczego zaliczenia, bo wartości gospo
darczej nie można sobie wyobrazić bez podkładu fizycznego, 
bez substratu materjalnego. W związku z tern jeden ze 
zwolenników szkoły psychologicznej poddaje rewizji jej do
tychczasowe stanowisko w sprawie fizycznego zaliczenia 
i stara się wykazać, że problem ten jest rozwiązalny

Jeżeli zaś chodzi o kierunek, który tak wybitnie stoi 
na stanowisku celowego, moralnego charakteru zjawisk go
spodarczych, jak ekonomja chrześcijańska, to i tam jest 
miejsce dla technicznego, przyrodniczego ich ujmowania. 
Praca ma za zadanie dostarczenie środków utrzymania lu
dziom, zgodnie z czem posiada ona także zdolność do do
starczenia tych środków. Mamy tu ścisłe połączenie dwu 
kategoryj zjawisk: celu, należącego do dziedziny duchowej, 
moralnej oraz możności fizycznej jego uskutecznienia, co 
wchodzi w zakres faktów przyrodniczych, technicznych. 
Znana zasada ekonomji chrześcijańskiej wynagrodzenia za 
pracę odpowiednio do wymagań stanu, a więc zasada po
krycia potrzeb, opierająca sie na uznaniu moralnego cha
rakteru pracy, ściśle łączy się z zasadą wynagrodzenia według 
wartości pracy, według wielkości usług, która to zasada 
opiera się na rozpatrzeniu przyczynowości mechanicznej, 
na uwzględnieniu przyrodniczej, technicznej strony pracy, 
hierarchja bowiem stanów nie jest czemś pierwotnem, sa- 
moistnem, lecz zjawiskiem pochodnem, zależnem od hierar- 
chji usług. * *

durch den Besitz oder das Dasein eines Faktors bedingte Quote nen- 
ne ich den wirtschaftlichen Anteil desselben am Gesamtprodukt”. 
Kapitał. Positive Theorie I, s. 213 przyp.

* HANS M e y e r , Zurechnung. Handworterbuch der Staatswis- 
senschaften4, VIII, Jena 1928. s. 1209.
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To też, jeżeli się mówi, że przedsiębiorcy należy się 
wyższe wynagrodzenie, niż robotnikowi, gdyż jego organi
zacyjna praca posiada większe znaczenie dla przedsiębior
stwa, niż praca wykonawcza robotnika 1, to mamy tutaj wy
raźne uznanie wpływu przyczynowiści mechanicznej, wpły
wu przyrodniczego, technicznego ujmowania pracy na kwe- 
stję podziału dochodu społecznego.

Zresztą i wymienieni wyżej autorowie, z wyjątkiem Li
pińskiego, sami rozróżniają pracę fizyczną i duchową * 2, względ
nie kierowniczą i wykonawczą 3, choć zastrzegają s ię . przy- 
tem, że oznaczenie jakiejś pracy jako duchowej nie jest 
równoznaczne z wykluczeniem z niej elementów fizycznych, 
lecz jedynie ze stwierdzeniem przewagi pierwiastków du
chowych. Podobnie przedstawia się sprawa z określeniem 
pracy fizycznej. Mimo tych zastrzeżeń wydaje mi się, że 
taki podział przeprowadzony jest ze stanowiska przez nich 
zwalczanego.

Ostateczny wniosek z powyższych rozważań da się, mo- 
jem zdaniem, przedstawić w następujący sposób. Rozłożenie 
pracy na czynnik fizyczny i proces duchowy, jako jedyn y  
sposób ujęcia pracy, ekonomja dzisiejsza niemal powszechnie 
odrzuca, jako pomysł niewłaściwy, a nawet szkodliwy. O ce
niając rzeczy z tego stanowiska, należałoby Majewskiemu 
przyznać zasługę tylko pośrednią przez to, że wywoławszy 
dyskusję, przyczynił się do lepszego zrozumienia mało 
zgłębionej kwestji. Jeżeli zaś traktować owo techniczne 
ujęcie pracy jako pomocnicze w stosunku do głównego hu
manistycznego, społecznego, to wówczas staje się ono po- 
trzebnem, a nawet koniecznem. Przy takiem postawieniu

• W e b e r  i T i s c h l e d e r , W irtschaftsethik, s . 2 8 2 .

2 GLĄBIŃSKI, Ekonom ika narodowa, I, s . 7 7  n., W EBER I TlSCHLE- 
DER, W irtschaftsethik, s . 2 8 0 .

3 K. DlEHL, Theoretische N ationalókonom ie II, s. 133.
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sprawy należy uznać, że Majewski zasłużył się przez zwró
cenie uwagi na doniosłość owego technicznego podziału

II. Kapitał.

Jak już wspominaliśmy, najważniejszą cechę pojęcia 
kapitału Majewskiego stanowi jego techniczny charakter, 
wyrażający się w przedstawieniu go jako dźwigni fizycznej, 
której ramiona składają się z dwuch różnych czynników — 
duchowego i materjalnego. Ta również cecha technicznego 
ujęcia kapitału stanowi podstawę do zasadniczego podziału 
większości istniejących teoryj kapitału na dwa“ obozy. Jeden 
z nich nazywa kapitałem wytworzone środki produkcji (pro- 
duzierte Produktionsmittel), drugi takie techniczne ujęcie 
kapitału odrzuca, upatrując w kapitale kategorję społeczną. 
Do wyznawców pierwszego kierunku należą tacy autorowie 
jak Ricardo,1 2 J .  St. Mili,3 Bastiat,4 Carey,5 Bohm-Bawerk,6 
G. Cassel.7

Głębszą podstawą stanowiska tego kierunku są poglądy 
na przedmiot nauki ekonomji, co znowu zależne jest od za
łożeń filozoficzno-socjologicznych. Społeczeństwo pojmuje 
się tu jako zlepek atomów, wobec czego istotę gospodar
stwa widzi się w walce człowieka z naturą. Jeżeli dodać do 
tego dążność do upatrywania w ustroju kapitalistycznym 
czegoś niezmiennego, to zrozumiała jest skłonność do tech

1 Patrz niżej, s. 132 n.
2 Zasady ekonom ji politycznej, s. 29.
2 Zasady ekonom ji politycznej z niektórcm i zastosowaniami do 

ekonom ji społecznej, Petersburg 1859, I, s. 55 n.
* Harmonies economiyues10. Oeuvres completes, VI, Paris 1893,

s. 231.
5 Lehrbuch der Volkswirtschaft und Socialw issenschaft3, Wien 

1870, s. 438.
6 K apitał und Kapitalzins. Positive Theorie des Kapitales, I, s. 16.
7 Theoretische Sozialókonom ies. Leipzig 1927, s. 24.

/
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nicznego ujmowania kapitału, jako wytworzonych środków 
produkcji, jako narzędzia, którem się człowiek posługuje 
w walce z przyrodą. Tak określony kapitał stanowiłby ka- 
tegorję wieczną, niezmienną, bo niezależną od żadnych form 
życia społecznego. Jest to stanowisko liberalizmu.

Reakcja wyszła z obozu socjalizmu. Marks, opierając 
się na teorji dialektycznego rozwoju twierdzi, że środki 
produkcji stanowią kapitał jedynie w pewnych określonych 
warunkach społecznego życia, w ustroju opartym na włas
ności prywatnej. Kapitał według niego to tylko te środki 
wytwórcze, które służą ich właścicielowi do uzyskiwania do
chodu bez pracy drogą zatrudniania i wyzyskiwania robot
ników. 1

Zbliżone poglądy wyznaje liczna grupa uczonych, re
prezentowana przez W . Jacoby'ego, K. Diehla, a z pol
skich ekonomistów— St. Grabskiego. Wychodząc z założenia 
o społecznym charakterze ekonomji widzi ona w kapitale 
kategorję historyczno-prawną i określa go jako tę część ru
chomego majątku jednostki, która służy jej do celów za
robkowych. 1 2 *

Wobec powyższego jasnem jest, że Majewski, uznający 
niezmienność ustroju kapitalistycznego, stwierdzający, że ka
pitał istniał zawsze i że zawsze istnieli posiadacze kapitału, 
przejęty duchem przyrodniczym i pojmujący życie gospo
darcze jako walkę człowieka z przyrodą, a więc będąc zgodny 
co do zasadniczych podstaw z pierwszym z wymienionych 
obozów, należy do niego i pod względem wyciągniętych

1 Das Kapitał, I4. Stuttgart, s. 125, 645 n., oraz w dziełku 
p. t. „Praca najemna i kapitał"  w zbiorze „Pism pomniejszych", Paryż 
1907, s. 23 n.

2 W . JACOBY, Der Streit um den K apitalsbegriff, Je n a  1906 s . 115;
K . DlEHL, Theoretische Nationaldkonomie, II, s . 2 6 9  n .; S T . GRABSKI,
Ekonom ja społeczna, VI. Lwów, s. 10.
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z powyższych założeń wniosków co do pojęcia kapitału, 
przedstawiając go jako kategorję przyrodniczo-techniczna.

Przejdźmy do szczegółów tego przedstawienia. Orygi
nalność Majewskiego wyraża się tu nietylko w zakresie przed
miotów, które podciąga pod kategorję kapitału, ile raczej 
w ujęciu jego treści jako dźwigni dwupierwiastkowej. Uza
sadniając pierwszą, negatywną część powyższego twierdze
nia wskażę, iż zarówno zwężenie, jak i rozszerzenie zakresu 
pojęcia kapitału, występujące u Majewskiego, nie jest eko- 
nomji obce. Istnieją bowiem pisarze, którzy wykluczają z za
kresu kapitału surowce i materjały, służące do przeróbki, jak 
również tacy, którzy rozszerzają pojęcie kapitału i na czło
wieka, bądź częściowo, mówiąc o kapitale duchowym, bądź 
całkowicie, wliczając całego człowieka do kategorji kapitału.

Natomiast ujęcie kapitału pod postacią dźwigni jest 
oryginalnym pomysłem naszego autora, choć—jeżeli chodzi 
o formę—niezupełnie szczęśliwym. Trudno bowiem poważnie 
traktować przedstawienie czynnika psychicznego i czynnika 
pracy fizycznej jako dwuch ramion dźwigni, a zwłaszcza 
twierdzenie, głoszące, że maszyny to dźwignie idealnie lek- 
kio, nieważkie i t. p., w czem Majewski zdaje się widzieć 
coś więcej, niż tylko dogodną przenośnię. Jednak treść 
głębsza tego pomysłu zasługuje na uznanie. Mianowicie au
tor chce uwydatnić dominującą rolę czynnika duchowego 
w wyt .varzaniu, chce plastycznie wykazać wpływ postępu 
technic znego na zjawisko wytwórczości. Mamy tu do czy
nienia z konsekwentnem rozwinięciem idei, która naszemu 
autorowi przyświecała przy rozłożeniu pojęcia pracy na pro
ces psychiczny i pracę fizyczną. Kapitał, jako dźwignia dwu- 
pierwiastkowa, wyraża ideę, posiadającą duże znaczenie prak
tyczne. Kapitał jest czemś dwupierwiastkowem zarówno ze 
stanowiska genezy, jak i spełnianej funkcji. Oba stanowiska 
dają podstawę do ważnych wniosków praktycznych. Jeżeli 
działanie kapitału polega na tern, że idea twórcza, duch.
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wcielony w niego, zaprzęga do pracy na rzecz człowieka ma
łym stosunkowo jego wysiłkiem fizycznym potężne siły przy
rody, to stąd wniosek, że kto chce wzrostu produkcji, ten 
powinien popierać rozwój kapitału. Jeżeli, dalej, kapitał po
wstaje dzięki dwum czynnikom, psychicznemu i fizycznemu, 
z których pierwszy odgrywa rolę decydującą, to stąd na
rzuca się wniosek, że kto chce tworzenia się kapitału, ten 
powinien popierać przedstawicieli czynnika psychicznego. 
Oba te wnioski, tak dziś dla nas proste, nie dla wszystkich 
były takiemi jeszcze stosunkowo niedawno. Znane są ogólnie 
wypadki niszczenia maszyn przez robotników w okresie mło
dego kapitalizmu w państwach zachodnio-europejskich. A bol- 
szewizm w czasie rewolucji wypowiedział krwawą walkę inte
ligencji, której to walki musiał, choć już poniewczasie, żało
wać, stwierdziwszy złudność swoich nadziei kierowania 
państwem proletarjackiem bez udziału inteligencji. Przestrogi 
Majewskiego, jak widzimy, wcale nie były czcze, ani zbędne.

O ile pomysł kapitału-dźwigni okazuje się tylko ze
wnętrznie fantastyczny i nierealny, w istocie zaś kryje w so
bie spostrzeżenie bardzo trafne o doniosłych konsekwen
cjach praktycznych, o tyle zaliczenie człowieka do kapitału 
nastręcza poważne wątpliwości. Przedewszystkiem nawet ze 
stanowiska ekonomji liberalnej, traktującej pracę ludzką ja
ko towar *, nie jest celowem zaliczenie człowieka do kate- 
gorji kapitału. Człowiek bowiem wykazuje cechy gospodarcze 
zupełnie różne od dóbr, zaliczanych powszechnie do tej kate- 
gorji, to też pojęcie kapitału, mające obejmować człowie
ka, musiałoby posiadać treść tak obszerną, iż zostałoby 
pozbawione większego praktycznego znaczenia. Widzimy 1

1 D. RICARDO, Zasady ekonom ji politycznej, g. 64; A. LANDRY, 

Manuel d'economique. Paris 1908, s. 710.



to doskonale na przykładzie Majewskiego, który sprowa
dziwszy wszystkie czynniki wytwórcze do jednego kapitału 
złożonego, nie wie, co ma z nim począć.

Dalej trzeba wziąć pod uwagę, że pojęcia ekonomiczne 
winny uwzględniać celowy charakter zjawisk społeczno-go
spodarczych, 1 oraz stworzyć teoretyczną podstawę dla wnio
sków z dziedziny polityki społecznej i gospodarczej. Pod
miotem gospodarstwa jest człowiek, i to nietylko jako czyn
nik, który skupia elementy wytwórcze i nadaje im odpo
wiedni kierunek, ale również jako ten, dla którego ta dzia
łalność gospodarcza się odbywa, który jest jej celem . 
Uznanie człowieka za rodzaj kapitału byłoby równoznaczne 
ze zdegradowaniem go do roli środka. Zycie gospodarcze 
przedstawiałoby się nam wtedy jako niezrozumiały chaos 
zjawisk mechanicznych, bo pozbawionych pojęcia głębszego 
celu, nadającego istotny sens temu życiu.

Zaliczenie człowieka do kategorji kapitału spowodo
wałoby ujemne skutki nietylko dla teorji, lecz i dla prak
tyki. Nie jest rzeczą przypadku fakt, że klasycznej teorji 
liberalnej, która obrała sobie za przedmiot badania nie czło
wieka, lecz bogactwo, rzecz, odpowiada w praktyce życio
wej kapitalizm, który zepchnął prawa człowieka na plan 
dalszy, na pierwsze miejsce zaś wysunął wymagania możliwie 
największego rozwoju produkcji i zysku. Klęski społeczne, 
wywołane tym stanem rzeczy, doprowadziły do wniosku, 
że w teorji ekonomicznej jest coś nic w porządku. Progra
my naprawy ustroju społecznego wzięły sobie za punkt 
wyjścia zasadę, że człowiek nie jest tylko przedmiotem 
i środkiem życia gospodarczego, lecz jego podmiotem 1

1 FERDYNAND Zweig, Cztery systemy ekonom ji. Uniwersalizm, 
nacjonalizm, liberalizm, socjalizm. Kraków 1932, s. 19 nn.
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i celem. Dziś zdaje się to być powszechnie przyjętą 
prawdą *. 1

1 Pominąwszy już ekonomją chrześcijańską i socjalistyczną, któ
rych stosunek do danej kwestji jest zupełnie jasny, wspomną tylko 
o niektórych autorach. I tak A. LANDRY twierdzi, że człowiek może 
być uznany za kapitał tylko w ustroju, gdzie istnieje instytucja nie- 
wolnictwa (Manuel, s. 1 6 8  przyp.). Podobnie wypowiada sią K . DlEHL 
(Theor. Nat. II, s. 275). A. KRZYŻANOWSKI stwierdza, że dziś wyklu
czamy człowieka z rządu dóbr wogóle (Nauka o pieniądzu i kredycie. 
Kraków 1 9 1 9 , s. 1 3 ). E. LIPIŃSKI nazywa zaliczanie człowieka do kapi
tału czemś wprost śmiesznem (Teorje ekonom iczne E. M., s. 34 przyp.).



R O Z D Z I A Ł  II.

Ocena teorji wymiany.

Zjawisko wymiany zajmuje w ekonomji miejsce pocze
sne. Bywa ono rozpatrywane przez niektórych autorów jako 
fakt socjologiczny, stanowiący cechą charakterystyczną ży
cia ludzkiego. I tak św. Tomasz z Akwinu widzi w wymia
nie konieczność społecznej natury ludzkiej '. A. Smith uzna
je wymianą gospodarczą za zjawisko, odróżniające ludzi od 
zwierząt1 2. Fr. Bastiat wypowiada swoją znaną formułą, w myśl 
której w stanie gospodarczej izolacji potrzeby przewyższają 
siły ludzkie, natomiast przy istnieniu wymiany — odwrotnie, 
siły ludzkie przewyższają potrzeby 3.

Przedewszystkiem jednak zjawisko wymiany bywa roz
patrywane ze stanowiska mniej ogólnego, jako fakt gospo
darczy. W tym charakterze poświąca sią jej zazwyczaj 
w ekonomji osobny dział. W teorji liberalnej dział ten od
grywa rolą najważniejszą. Tłumaczy się to tern, że operuje 
ona pojęciem automatyzmu gospodarczego. Popyt i podaż 
regulują zarówno produkcją, jak i podział dochodu oraz kon-

1 „Est igitur necessarium  homini, quod in multitudine vivat et 
unus ab alio adiuvetur, et diversi diversis inveniendis per rationem occu
parentur, unus in medicina, alius in hoc, alius in alio”. (Podkr. moje 
S.S.). De regimine principum, cyt. wyd. Fr. Schreyvogla-.<4usgezi>aA/fe 
Schriften zur Staats-und W irtschaftslehre des Thomas von Aquino. 
Jena 1923, s. 12.

2 Natur und Ursachen des Volkswohlstandes, I. Berlin 1882, s. 15.
2 Harmonies econom iques, s. 120.
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sumpcję. Nic też dziwnego, że teorja wymiany w rozważa
niach wielu ekonomistów liberalnych wypełnia całą lub pra
wie całą treść ekonomji *.

Całkiem inne poglądy w tej mierze wygłasza ekonomja na
cjonalistyczna przez usta swego najwybitniejszego przedstawi
ciela, Fr. Lista. Zdaniem tego autora, jeżeli się wyjdzie z za
łożenia podporządkowania interesu jednostkowego dobru na
rodu,wówczas głównem zadaniem obywateli stanie się zwiększe
nie wytwórczości, o której nie będzie już decydował rynek, 
a więc prawa wymiany, ale odwrotnie, te ostatnie będą do
stosowywane do wymagań produkcji. Odpowiednio do tak 
zmienionego przebiegu życia gospodarczego ulegnie też 
zmianie i nauka ekonomji, w której punkt ciężkości zainte
resowań przesunie się z dziedziny wymiany na dziedzinę 
wytwórczości. Ekonomja przestanie być teorją wartości, 
a stanie się teorją rozwoju sił produkcyjnych narodu 1 2. Podobne 
hasła głosi też dzisiejszy faszyzm. I on dąży do zastąpienia 
zasady zyskowości zasadą produktywności (z zachowaniem 
jednak reguł normalnej kalkulacji handlowej), co pozostaje 
w związku z przyjęciem pierwiastków nacjonalistycznych 3 *.

Jeżeli chodzi o Majewskiego, to należałoby się z góry 
spodziewać, że jako wyznawca zasad liberalizmu będzie 
uważał wymianę za centralne zagadnienie ekonomji. 1 tak 
jest rzeczywiście. Choć nie ujmuje tego zagadnienia w spo
sób wyczerpujący i systematyczny, to jednak można to stwier
dzić na podstawie zdania, głoszącego, że ekonomja to wła

1 BASTIAT, Sophismes economiques. Oeuvrcs, V , s . 3 3 , zw o len 

n icy  sz k o ły  m a te m a ty c z n e j i w ie lu  in n ych .

2 Das nałionale System der politischen Oekonom ie5. Jena 1928, 
s. 220 nn.

3 W it o l d  K r z y ż a n o w s k i, Polityka ekonom iczna faszyzmu. Lu
blin 1933, s. 42, 53, 57.
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ściwie nauka o stosunku wartości do cenności, oraz na pod
stawie całości „Kapitału”, który jest urzeczywistnieniem ta
kiego zapatrywania.

Majewski jest zwolennikiem teorji liberalnej nietylko 
ze względu na przyznanie dominującego stanowiska wy
mianie, lecz także ze względu na optymizm w ocenie jej 
skutków dla układu stosunków między klasami społecz- 
nemi.

Mam tu na myśli nie optymizm, oparty na uznaniu, że 
wymiana jest zamianą równoważników, wskutek czego nie 
może być mowy o krzywdzie którejkolwiek strony wy
mieniającej, lecz optymizm, wynikający ze stwierdzenia ko
rzyści obu stron wymieniających.

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia skład
ników wymiany, zatrzymamy się chwilę nad metodą, stoso
waną przez naszego autora do rozwiązania tego zagadnienia. 
Okazuje się, że Majewski jest pod tym względem wierny 
liberalizmowi, gdyż jego metoda przypomina wielce metodę 
szkoły psychologicznej. Tak samo bowiem, jak ta ostatnia, 
posługuje się specjalnem połączeniem indukcji z abstrakcją. 
Indukcja przejawia się tu w badaniu procesu psychicznego 
stron, abstrakcja znów w wyeliminowaniu tych składników 
psychicznych, które jednostka otrzymuje od społeczeństwa 
w formie gotowych ocen dóbr, a wzięciu pod uwagę jedy
nie tych ocen, które jednostka tworzyłaby w przypuszczal
nym stanie izolacji społecznej. W ten sposób zaznacza się 
dobitnie raz jeszcze indywidualizm Majewskiego. W związku 
z tem należy podkreślić jego utylitaryzm, właściwy libera
lizmowi1, a tak wyraźnie ujawniający się w szkole psycho

1 Fr. BA ST IA T , H arm onies econom iques, s. 631 n n . A. KRZYŻA

NOWSKI, Z ałożen ia  ekon om iki.  Kraków 1920, s. 9.
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logicznej, opierającej wszelką działalność gospodarczą na ra
chunku przyjemności i przykrości, strat i zysków '.

I. Wartość.

Zanim przystąpimy do oceny teorji wartości naszego 
autora, zastanowimy się chwilę nad krytyką, zastosowaną 
przez niego względem istniejących już teoryj, w szczegól
ności zaś teorji Marksa i szkoły psychologicznej.

Widocznem jest, że Majewski nie zna dobrze historji 
doktryn ekonomicznych. Można to zauważyć już na pod
stawie twierdzenia, jakoby wszystkie teorje wartości dały 
się sprowadzić do dwu biegunowo sobie przeciwnych pojęć: 
wartości przedmiotowej, reprezentowanej przez Marksa, oraz 
wartości podmiotowej, uznawanej przez szkołę austrjacką. 
Takie postawienie sprawy stanowi zbyt wielkie uprosz
czenie rzeczywistości historycznej i zbyt łatwe uporanie się 
z trudnościami zadania, jakie sobie autor wyznaczył.

Bowiem gdybyśmy się zgodzili na to, że istnieją dwa 
obozy: zwolenników wartości przedmiotowej i podmiotowej, 
to jeszcze nie znaczyłoby to, że one wyczerpują całość 
istniejących doktryn. Widzimy przecież cały szereg autorów, 
którzy uwzględniają zarówno czynniki przedmiotowe, jak 
i podmiotowe. Wychodzą oni z innego filozoficznego i meto
dologicznego założenia, mianowicie z konieczności badania 
zjawisk społeczno-gospodarczych nie ze stanowiska części, 
lecz całości, a wiec nie ze stanowiska jednostki, lecz spo
łeczeństwa. Należą tu zwolennicy różnych odcieni szkół so
lidaryzmu, uniwersalizmu, nacjonalizmu. Przykładowo mo
żna wymienić St. Głąbińskiego, St. Grabskiego, Pescha, 
O. Spanna. 1

1 BOhm-BAWERK, Positive theorie, I, s. 267. Należy jednak zazna
czyć, że autor ten, budując teorję ceny w oparciu o terminolojjję he
donistyczną, sam sią do hedonizmu nie przyznaje (Tamże, s. 232 nn.).
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Warto dodać, że właśnie te kierunki wolne są od tych 
najważniejszych zarzutów, które Majewski stawiał obozowi 
wartości przedmiotowej i podmiotowej, mianowicie od za
rzutu jednostronności, braku zgodności z życiem i sztucz
ności. Nie są jednostronne, gdyż uwzględniają tak samo, 
jak Majewski, i wartość przedmiotową i wartość podmiotową, 
nie są zaś sztuczne i nie odbiegają od życia o tyle, że 
należą one do kierunków realistycznych, które badają je
dnostkę nie abstrakcyjną, izolowaną od wpływów psychicz
nych życia społecznego, lecz jednostkę konkretną, taką, jaką 
się ona w rzeczywistości przedstawia w całem bogactwie 
wpływów i warunków czasu i miejsca, zarówno fizycznych, 
jak i społecznych. Pewnem usprawiedliwieniem naszego auto
ra może być fakt, że kierunki te zyskały na sile dopiero 
od czasu wojny światowej. Zniszczenie gospodarstw po
szczególnych państw, kryzysy — wszystko to stworzyło po
datny grunt dla prób przeobrażenia ustroju społecznego 
i gospodarczego na zasadach odmiennych od dotychczaso
wych. Stąd próby teoretyczne i praktyczne zastąpienia za
sady indywidualizmu, na której opierało się życie i na któ
rej budowała teorja — przez zasadę solidaryzmu, uniwersa
lizmu czy nacjonalizmu (bolszewizm, Planwirtschaft, korpo- 
racjonizm chrześcijański, faszyzm, hitleryzm). Pomysły, któ- 
remi obecnie żyją masy, przed wojną były znane jedynie 
wśród garstki uczonych. Mimo to trzeba stwierdzić, że nie
znajomość tych kierunków „społecznych” ułatwiła w dużym 
stopniu naszemu autorowi zadanie krytyki istniejących teoryj 
wartości.

Trudno się dalej zgodzić z Majewskim na to, że te
orja wartości Marksa reprezentuje wszystkie teorje wartości 
przedmiotowej w tem znaczeniu, żeby obalenie pierwszej 
było równoznaczne z obaleniem tych ostatnich. W wielkim 
obozie zwolenników wartości przedmiotowej Bóhm-Bawerk 
rozróżnia trzy odłamy. Jeden upatruje istotę i miarę war



141

tości w fakcie technicznym, w ilości wyłożonej pracy, drugi 
w kosztach produkcji, pojmowanych jako suma wyłożonych 
wartości, trzeci wreszcie w kosztach produkcji, ujętych jako 
ofiara psychiczna, abstynencja, trud i przykrość (disutility) 1. 
Nieuwzględnienie przez Majewskiego tych głębokich różnic 
świadczy o ich nieznajomości. Coś podobnego można po- 
wiedzieś i o stosunku naszego autora do obozu wartości 
podmiotowej, w którym również zachodzą duże różnice, zwła
szcza co do roli pracy i kosztów w ogólnej teorji wartości 
podmiotowej.

Jeżeli dotychczasowe moje uwagi mogą pozosta
wiać pewne wątpliwości co do tego, czy wybranie teorji 
Marksa i szkoły psychologicznej do oceny stanu ogółu te- 
oryj wartości było wynikiem dokładnej rozwagi i dowodem 
znajomości rzeczy, to rozważenie oceny, stosowanej przez 
naszego autora względem tych dwu teoryj zdaje się te 
wątpliwości rozwiewać w sensie wyżej przeze mnie zazna
czonym. Dużo światła rzuca tu przedewszystkiem krytyka 
szkoły psychologicznej. Zarzuty, jakie jej postawił Majewski, 
to jednostronność, brak zgodności z życiem, pomieszanie 
wartości z ceną, sztuczność1 2.

Zarzut jednostronności sprowadza się do tego, że te- 
orja psychologiczna nie wytworzyła sobie właściwego poję
cia o wartości przedmiotowej, takiego, jakie zbudował Ma
jewski. Jasnem jest, że waga tego zarzutu jest ściśle zwią
zana ze znaczeniem, jakie można przypisać teorji wartości 
naszego autora. Jeżeli teorja ta, jak się postaram później 
wykazać, jest nie do przyjęcia3, to zarzut, oparty na niej, nie 
może być przekonywujący.

1 Wert, Kośłen and  Grenznutzen. Gesammelte Schriften, s. 324.
2 Autor nasz nie przeprowadza dokładnej systematyki zarzu

tów, stąd też umieszcza obok siąbie zarzuty ogólne obok szczegóło
wych, nie badając ich wzajemnego stosunku.

2 Patrz niżej, s. 146 nn.
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Drugi zarzut, niezgodność z życiem, oparty na prze
konaniu, według którego podmiotowe, a więc niejednakowe 
i zmienne sądy ludzkie nie mogą stanowić podstawy dla 
względnie stałej ceny, dowodzi braku głębszego wniknięcia 
w system szkoły psychologicznej. Bowiem zdaniem tej 
ostatniej, tak jak wartość jakiegoś dobra mierzy się nie zna
czeniem bezpośrednio przez nie zaspokajanej potrzeby, lecz 
znaczeniem t. zw. krańcowej, granicznej potrzeby, której za
spokojenie tylko w sposób pośredni zależy od danego do
bra, tak samo i cena kształtuje się nie pod wpływem indy
widualnych sądów każdej pary kontrahentów oddzielnie, lecz 
zależy od ocen t. zw. granicznych, krańcowych par kupu
jących i sprzedających1. W ten sposób szkoła psycholo
giczna wykazuje społeczny  charakter stosunków wymien
nych w teru znaczeniu, że uwydatnia wzajemny wpływ 
i zależność jednostek w zakresie tych stosunków. Bogacz 
i biedak płacą za chleb tę samą cenę, ponieważ nale
żą obaj do jednego rynku o jednej cenie. Natomiast 
w wypadku wytworzenia się między niemi izolacji, jedno
lity wielki rynek rozbiłby się na tyle drobnych rynków 
o tylu różnych cenach, ile par wymieniających. Piekarz 
nie może za chleb zażądać wyższej ceny od bogacza, niż 
od biedaka, ponieważ bogacz przysłałby wtedy po zakupy 
swego służącego, natomiast lekarz taki różnorodny cennik 
może ustanowić, ponieważ trudno przypuszczać, żeby chory 
bogacz posłał w zastępstwie do lekarza swego zdrowego 
sługę. Pożądalność więc według szkoły psychologicznej wy
znacza cenę tylko w ściśle określonych okolicznościach 
(jako pożądalność par granicznych), trudno zatem zgodzić 
się na zarzut Majewskiego, oparty na uznaniu pożądalności 
za wyznacznik ceny bez względu na te okoliczności.

Przykład ze szpilkami, który ma zdaniem autora „Nauki

1 BÓHM-BawerK, Kapitał. Positive Theorie, I, s. 278.
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o cywilizacji” zilustrować brak zgodności teorji szkoły psycho
logicznej z życiem na tej podstawie, że w miarę postępów 
techniki wartość szpilki powinnaby się w myśl owej teorji 
zmniejszać, podczas gdy w rzeczywistości pozostaje bez 
zmiany — również dowodzi niezrozumienia teorji psycholo
gicznej.

Podstawą wartości jakiegoś dobra według tej osta
tniej nie jest użyteczność gatunkowa, abstrakcyjna, lecz 
konkretna1, występująca jako użyteczność krańcowa, gra
niczna1 2 . Gatunkowa użyteczność szpilek jest oczywiście 
ciągle ta sama — służą do spinania. Natomiast ich użytecz
ność konkretna stale się zmienia, zależąc od wielkości roz
porządzanego zapasu. Im więcej ktoś ma szpilek, tern 
mniejszą wagę przywiązuje do pojedynczej szpilki. Po
nieważ ulepszona technika wytwarzania pozwala dziś wy
tworzyć tym samym nakładem pracy i kosztów znacznie 
większą ilość j szpilek, niż np. przed stu laty, więc zna
czenie, przywiązywane do pojedynczej szpilki, jest odpo
wiednio mniejsze. Nikt, znający tę teorję, nie będzie jej za
rzucał sprzeczności, przejawiającej'się w niezgodności jej wy
jaśnień z zasadą użyteczności gatunkowej, jeżeli teorja ta 
opiera się na zasadzie zupełnie innej — bo użyteczności 
konkretnej.

Zarzut Majewskiego, jakoby pożądalność nie mogła 
być podstawą stosunków wymiennych, ponieważ przepro
wadzenie ocen użyteczności różnych jakościowo dóbr nie 
jest możliwe ze względu na ich niewspółmierność — choć 
często spotykany3, to jednak u Majewskiego zdaje się nie 
posiadać charakteru głęboko przemyślanej prawdy, lecz ra
czej ogólnika. Zwolennnik teorji psychologicznej może na

1 B .  BA W ERK, Kapitał. Positive Theorie, I, s. 172 n n .
2 Tamże, s. 184 n.
3 Patrz np. AmoŃN - Volkswohlstandslehre, s. 395 n. G. CASSEL, 

Theoretische Sozialdkonomie, s. 70.
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taki ogólnik łatwo odpowiedzieć, że w życiu praktycznem 
dokonywamy na każdym kroku ocen użyteczności i usku
teczniamy porównania tychże, kiedy poświęcamy jedne 
przedmioty dla otrzymania innych, kiedy przekładamy jedną 
przyjemność nad inną1.

Przejdźmy do rozpatrzenia zarzutu, który dla Majew
skiego przedstawia bodaj największe znaczenie, zarzutu nie- 
rozróżniania wartości od ceny. Mojem zdaniem autor „Pro
legomenów” znów tu wykazuje niezrozumienie krytykowanej 
teorji. Według szkoły psychologicznej jedno dobro może 
posiadać tyle różnych wartości, ilu jest ludzi, wydających 
o niem sąd wartościujący, ale tylko jedną cenę (na jednym 
rynku). Cena bowiem, pominąwszy kwestję jej pieniężnej 
formy, odpowiada subjektywnej wartości par krańcowych, 
różni się więc od wartości, jaką dane dobro posiada dla 
wszystkich innych kontrahentów. Zjawisko tej różnicy mię
dzy ceną i subjektywnemi wartościami, znane pod nazwą 
renty konsumenta, odgrywa ważną rolę w teorji szkoły psy
chologicznej, zarówno ze względów teoretycznych, jak i pra
ktycznych 1 2.

Wreszcie ogólny zarzut sztuczności, jaki Majewski wy
suwa przeciwko teorji psychologicznej, jest w dużym stopniu 
uzasadniony, ale w ustach naszego autora nie brzmi prze
konywująco, ponieważ argumenty, któremi się posługuje, 
świadczą o nieznajomości krytykowanej teorji.

1 Tak np. P. N. Rosenstein-Rodan, uznaje użyteczności za nie
wymierne, ale porównywalne (Grenznutzen. Handwrtb. der Staatswi-
tttn sch .1, s. 1193).

2 Są pewne podstawy do przypuszczenia, że Majewski zetknął 
się z zagadnieniem renty konsumentu. Omawiając bowiem obustronne 
korzyści wymiany, stwierdza istnienie oprócz zysku materjalnego, rze
czowego, także subjektywnie odczuwane zwiększenie zadowolenia. 
W takim razie jednak stanowisko naszego autora, zarzucającego 
szkole psychologicznej brak rozróżnienia wartości i ceny, byłoby tern 
bardziej niezrozumiale.
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Przechodząc do omówienia krytyki teorji wartości 
Marksa, musimy stwierdzić znaczną różnicę jakości między 
tą krytyką i poprzednio omówioną, na korzyść pierwszej. 
Dałoby się tu tylko jedno zarzucić, oto autor nasz po
chwala punkt wyjścia teorji wartości Marksa, mianowicie 
chęć uniezależnienia stosunków wymiennych od niestałych 
ocen ludzkich i szukanie podstawy dla niej w samych przed
miotach, w ich wewnętrznych właściwościach 1. Natomiast 
mocne są zarzuty, jakie autor „Prologomenów“ wysuwa 
przeciwko Marksowi. Tłumaczy się to zapewne większą 
znajomością socjalistycznej teorji wartości, a następnie tern, 
że zarzuty przeciwko niej znalazł ujęte w ścisłej i systema
tycznej formie w podręczniku ekonomji K. Gide’a. Jednak 
jakkolwiekbyśmy wysoko ocenili wpływ tego autora na 
trafność i systematyczność argumentacji Majewskiego w tej 
sprawie, trzeba stwierdzić, że najważniejszy zarzut mieszania 
wartości z ceną oraz nieuwzględnienia procesu psychicznego 
stron wymieniających, sprawia wrażenie, że nie został jedy
nie mechanicznie powtórzony, lecz że był dokładniej prze
myślany i z głębokiem przekonaniem wypowiedziany.

Przystępując obecnie do oceny własnej teorji wartości 
Majewskiego, przypomnę naprzód, że najbardziej ogólną 
i charakterystyczną cechą jego pojęcia wartości jest przy- 
rodniczo-techniczne ujęcie, t. zw. ultrarealizm. Wyraża się 
on przedewszystkiem w przedstawieniu wartości jako wiel
kości bezwzględnie stałej, t. j. niezależnej od sądów ludz
kich ani zmian w sposobie wytwarzania. Cecha ta stanowi 
podstawę dla normatywnego ujęcia wartości, dając możność 
oceny poszczególnych aktów  wymiany ze stanowiska spra
wiedliwości. Dalszy objaw ultrarealizmu, rozróżnianie w war
tości dwu warstw, ukazując znaczenie poszczególnych czyn
ników wytwórczych w procesie produkcyjnym, daje pod

1 Patrz niżej, s. 143 n.

SZCZĘCH, ERAZM M AJEW SKI 10*
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stawę dla ujęcia sprawiedliwości wymian od strony p erso
nalnej, umożliwiając poznanie, o ile udział danej klasy go
spodarczej w dochodzie społecznym odpowiada jej udziałowi 
w wytwórczości.

Zaczniemy od zastanowienia się nad cechą bezzwzglę- 
dnej stałości pojęcia wartości. Cecha ta ma służyć Majew
skiemu jako środek do normatywnego ujęcia wartości. Z po
wyższego wynika, że zanim przystąpimy do rozpatrzenia 
właściwości użytego przez niego środka, wskazanem jest 
uprzednie zbadanie, czy sam cel posiada rację bytu.

Odrazu na wstępie wypadnie stwierdzić, że ekonomja 
nie daje jednolitej odpowiedzi w kwestji normatywnego cha
rakteru wartości. Jesteśmy świadkami znamiennej ewolucji 
pojęć w tej dziedzinie. Dla zobrazowania tego stanu rze
czy posłużę się bardzo ciekawemi wywodami G. Myrdala.

Wartość zajmowała od najdawniejszych czasów central
ne miejsce w ekonomji, podobnie jak prawo w naukach 
prawno-politycznych. Myśliciele średniowieczni oraz wyznawcy 
prawa natury starają się połączyć prawo z wartością drogą 
wyprowadzenia ich z tych samych najwyższych zasad. W dal
szym rozwoju filozofowie utylitarystyczni, poczynając od 
Benthama, przeprowadzają logiczne podporządkowanie pra
wa pojęciu wartości. Ta ostatnia, zrozumiana jako pożytek 
społeczny, staje się wskaźnikiem norm prawnych. Ekonomja 
zajmuje naczelne miejsce wśród nauk społecznych, zadanie 
jej bowiem określa się jako stwierdzanie tego, co jest spo
łecznie korzystne. Teorja wartości ma być narzędziem dla 
wykonania tych zadań. Od początku starano się wykryć poza 
przypadkowemi i niestałemi stosunkami wymiennemi coś 
istotnego, co kieruje niemi, starano się znaleść wewnętrzną 
wartość rzeczy, mogącą stanowić punkt wyjścia zarówno dla 
kształtowania się faktycznych stosunków wymiennych, jak 
też i dla oceny ich ze stanowiska korzyści społeczno-gospo
darczych, ze stanowiska sprawiedliwości.
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Naprzód wyobrażano sobie wartość jako pewną siłę 
albo substancję, zamkniętą w rzeczach, decydującą o ich sto
sunku wymiennym. Wprawdzie przy wyjaśnianiu tych ostat
nich nie zadowalano się tern naiwnem ujęciem, ale jako na- 
wpół świadoma i niewypowiedziana idea znajduje się ona 
ciągle jeszcze w wyobrażeniach i wpływa na tworzenie od
powiednich pojęć.

Dalszy etap to rozpatrywanie wartości w związku z ludzką 
naturą, ze stanowiskiem człowieka w społeczeństwie, z uję
ciem tegoż jako zorganizowanej walki z przyrodą. Nastrę
czają się tu dwie drogi: albo rozpatrywać wartość rzeczy ze 
stanowiska pożytku, albo kosztów. Te ostatnie mogą znów 
być ujęte jako fakt techniczny pewnego wydatku pracy, zu
życia surowców i narzędzi, albo jako fakt psychiczny ofiary, 
związanej z produkcją. Zachodzą różne kombinacje tych 
konstrukcyj, ale wspólnem jest dla nich wyobrażenie o „na
turalnej”, „rzeczowej”, „absolutnej”, „wewnętrznej” warto
ści, o jej normatywnym charakterze. Stan taki jednak nie 
mógł trwać długo. Dopóki w ekonomji istniało odziedzi
czone po filozofji prawa natury pojęcie prawa naturalnego, 
posiadającego dwa różne znaczenia, można się było w eko
nomji zajmować stwierdzaniem prawidłowości stosunków rze
czywistych i jednocześnie wydawaniem sądów wartościujących 
i norm. Z chwilą jednak, kiedy pod wpływem empirycznego 
nastawienia filozofji utylitarystycznej, a zwłaszcza rozwoju 
nauk przyrodniczych nastąpiło wykluczenie jednego pojęcia 
prawa naturalnego, mianowicie o charakterze wartościującym, 
a ostało się tylko to znaczenie prawa, które jest właściwe 
naukom przyrodniczym, zrodził się w łonie ekonomji konflikt 
pomiędzy wartością i prawem, zakończony zwycięstwem 
pierwszej. Z biegiem czasu ustaliło się bowiem przekona
nie, według którego pojęcie wartości może być rozumiane 
tylko w znaczeniu pozbawionem cechy wartościującej, wsku
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tek czego wartość staje się czemś beztreściowem, tylko 
nazwą dla faktycznych stosunków wymiennych i cen 1.

Powyższe głębokie i naogół trafne wywody G. Myr- 
dala budzą jednak pewne zastrzeżenia i wymagają uzupeł
nienia. Mianowicie ostateczny wniosek tego autora co do 
upadku ekonomji normatywnej możnaby tylko wtedy przy
jąć, jeżeli się przyjmie i podstawowe jego założenie, t. j. 
ograniczenie teorji ekonomji do teorji fizjokratów oraz szko
ły liberalnej, a więc wykluczenie, odsądzenie od miana wła
ściwej teorji ekonomicznej zarówno socjalizmu naukowego, 
jak i niemieckiej szkoły historycznej, jak wreszcie kierunku 
uniwersalistyczno-nacjonalistycznego, reprezentowanego przez 
O. Spanna.

Stanowisko Myrdala odnośnie do uznawania jedynie 
liberalizmu za wyraziciela współczesnej myśli teoretycznej 
w ekonomji, a więc do utożsamienia granic teorji tej nauki 
z granicami myśli liberalnej, nie jest odosobnione w obozie 
liberalnym. Nie będziemy się tu wdawać w rozstrzyganie 
istoty sporu, zaznaczę tylko, że już od drugiej połowy XIX 
wieku szkoła liberalna występuje nie jako jedyny, ale jako 
jeden z wielu kierunków ekonomicznych i w ten sposób 
jest traktowana przez historyków. Dodać należy, że wsku
tek stopniowego upadku indywidualizmu i pozytywizmu, ja
ko metody1 2, stanowiących podłoże filozoficzno-metafizyczne

1 GUNNAR M y r DAL, Das politische Element in der nationaldko- 
nomischen Doktrinbildung, Berlin 1932 , s. 89  nn. Podobnie A . KRZYŻA
NOWSKI, N auka o pieniądzu, s . 17.

2 Pozytywizm jest teorją poznania, według której jedynie me
toda doświadczenia, oparcia się na faktach prowadzi do prawdy i na
daje badaniom charakter naukowy (Jean Halleux, Les principes du po- 
sitivisme contemporain. Expose et critique. Louvain 1895 s. 9, 26 n.). 
Wobec tego używanie metody pozytywnej, t. j, doświadczalnej obok 
innych metod, pozostając w sprzeczności z ekluzywizmem, jaki ce
chuje pozytywizm, stanowi jego zaprzeczenie.
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szkoły liberalnej, zmniejsza się jej znaczenie1, powiększa 
natomiast wpływ innych kierunków.

Wobec powyższego ostateczny wniosek G. Myrdala 
o upadku normatywnego charakteru ekon om ji w ogóle  nale
ży traktować jako wniosek o upadku normatywnego charak
teru ekonomji liberalnej.

Jeżeli chodzi o ekonomję chrześcijańską i nacjonali
styczną, sprawa przedstawia się z gruntu odmiennie. Obie 
te szkoły w swych naczelnych założeniach uznają pojęcie 
obowiązku, uznają pewne naczelne ideały, którym wszelka 
działalność ludzka a zatem i gospodarcza, winna być pod
porządkowana1 2. Brak wiary w bezwzględną harmonję inte
resów jednostkowych w łączności z odrzuceniem autonomji 
życia gospodarczego posiada odbicie nietylko w dziedzinie 
polityki społeczno-gospodarczej, lecz także i w teorji, nada
jąc jej piętno normatywne, finalistyczne. Charakter ten 
przejawia się nie w tworzeniu programów, lecz w ujmowa
niu zjawisk społeczno-gospodarczych jako cząstek układu 
celowego3. Jasną jest rzeczą, że kierunki te bez względu 
na oddziaływanie takich czy innych wpływów zewnętrznych 
zachowają zatem i odpowiednie pojęcie wartości, które nie 
stanie się tylko pustym dźwiękiem, lecz będzie podstawą

1 LUDWIK M iS E S , współczesny przedstawiciel liberalizmu, w ten 
sposób ocenia jego wpływy: „Die Welt w ill heute vom Liberalismus 
nichts mehr wissen. Ausserhalb Englands ist die Bezeichnung „Libe
ralismus” geradezu geachtet; in England gibt es zwar noch „Libe
rale”, doch ein grosser.Teil von ihnen sind es nur dem Namen nach, 
in Wahrcheit sind sie eher gemassigte Sozialisten”. (Podkreślenie 
moje. S. S.). Liberalism us, Jena 1927, s. 2.

2 F .  L IS T , Das nationale System der politischen Oekonomie, 
s. 268, O. S p ANN, Fundament der M olkswirtschaftslehre2, Jena 1921, 
s. 37, 292 n.

2 St . G RA BSK I, (Ekonom]a społ. III, s. 70). „Cele gospodarcze są 
celam i pochodnem i”.
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dla wniosków, w jakiej mierze aktualny układ stosunków 
gospodarczych spełnia to zadanie, które jest wyznaczone 
życiu gospodarczemu w hierarchji zadań społecznych.

Z powyższego mojem zdaniem można wnioskować, że 
usiłowanie Majewskiego stworzenia pojęcia wartości o cha
rakterze normatywnym nie jest stawką przegraną, nawrotem 
do tego, co bezpowrotnie minęło. Zachodzi tylko pytanie 
co do konsekwencji. Majewski, jako monista materjalistycz- 
ny, odrzucający w badaniach celowość, oraz jako liberalista, 
uznający autonomizm procesów gospodarczych, powinienby 
zająć stanowisko obozu nominalistycznego, który skłania się 
ku pozbawieniu wartości jej charakteru normatywnego. 
Z drugiej strony autor nasz przejawia pewne pierwiastki 
nacjonalizmu i one to umożliwiają mu posługiwanie się re- 
alnem ujęciem wartości, będącem przeciwieństwem poprze
dniego. Mamy tu nowy przykład, jak niejednolitość naczel
nych założeń wyciska swe ujemne piętno na konsekwencji 
szczegółowych rozwiązań.

Obecnie zastanowimy się nad pytaniem, czy środek, 
jakiego użył Majewski (ultrarealizm), prowadzi go do celu.

Jak wiemy, opowiedzenie się Majewskiego za realiz
mem nastąpiło z innych powodów, aniżeli np. u zwolenni
ków ekonomji chrześcijańskiej, czy nacjonalistycznej. Ci 
ostatni bowiem, utożsamiając niejako wartość z ceną 1, chcą 
mieć w wartości sprawdzian słuszności wymian. Natomiast 
Majewski, oddzieliwszy pojęcie wartości od pojęcia ceny 
(fakt, że wartość jest górną granicą wysokości ceny jest 
praktycznie bez znaczenia wobec niesłychanie wielkiej róż
nicy w wysokości jednej i drugiej), zgodnie ze swoją tezą 
liberalną nie posługuje się pojęciem wartości jako pod
stawą do normowania stosunków wymiennych, lecz jedynie

1 S t . G ą b iŃSKI, (Ekonom ika narodowa, I, s . 2 3 8 ,)  „Cena je s t  realia 
zacją wartości w pieniądzu" ; p o d o b n ie  H . PESCH , Lehrbuch der Natio- 
nalókonomie, V, s. 2 5 .
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do stwierdzenia wartości ludzkich osobników i znaczenia 
poszczególnych klas społecznych dla dobrobytu społeczeń
stwa. Przedstawienie wartości w sposób przyrodniczy, ja
ko samego przedmiotu fizycznego, względnie jako pewnej 
niezmiennej ilości pracy, potrzebnej do wytworzenia przed
miotu, stawia Majewskiego na lewem skrzydle tego obozu 
realistów w jednym rzędzie z twórcami teoryj ultrareali- 
stycznych, określanych przez Myrdala mianem teoryj siły czy 
substancji wartościotwórczej. W ten sposób Majewski, two
rząc w wieku X X  swoją teorję wartości, któramiała uwol
nić naukę ekonomji od przestarzałych pojęć i wprowadzić 
ją na tory prawdziwie naukowe, nawiązuje nieświadomie do 
pierwocin myśli ekonomicznej, do pojęć definitywnie odrzu
conych przez tak różniące się od siebie kierunki, jak libe
ralizm i uniwersalizm chrześcijański. Ten ostatni zaznaczył 
swoje negatywne stanowisko co do pojęcia wartości bez
względnej nietylko w średniowieczu przez św. Tomasza 
z Akwinu \ ale już przed półtora tysiącem lat przez usta 
św. Augustyna. Zdaniem autora „De civitate Dei” istnieje 
dwojaki sposób oceny przedmiotów—bądź według ich cech 
ontologicznych, naturalnego porządku rzeczy, doskonałości 
ich natury, bądź też według znaczenia, jakie dany przed
miot posiada dla człowieka, jako środek zaspokojenia 
jego potrzeb. W każdym wypadku hierarchia wartości bę
dzie inna.

W pierwszym z nich będziemy mieli do czynienia 
z wartością bezwzględną, absolutną — wtedy mysz będzie 
warta więcej niź chleb, a człowiek więcej, niż zwierzę.

W drugim wypadku—oceny rzeczy według jednej ce
chy—mamy do czynienia z wartością cząstkową, względną, 
wtedy chleb jest wyżej stawiany, niż mysz, a więc istota, 
w której się przejawia najsubtelniejsza celowość, podobnie 1

1 Summa Theologica,. 2-2 qu. 77, art. 2.
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koń może być więcej wart, niż człowiek-niewolnik W nauce 
ekonomji mamy do czynienia nie z wartością absolutną, 
wyrażającą doskonałość natury jakiegoś jestestwa, lecz z war
tością względną, wyrażającą znaczenie jego jako środka dla 
osiągnięcia celów człowieka. Dlatego należy odrzucić ultra- 
realistyczną metafizykę wartości, polegającą na niedozwo- 
lonem przedstawieniu gospodarczej wartości jako specyfi
cznej jednorodnej substancji, występującej w różnych ilo
ściach i powodującej przez to ich współmierność, oraz uza
leżniającej ocenę wartości rzeczy od ilości zawartej w nich 
wartościotwórczej substancji 1 2.

Jeszcze wyraźniejsze stanowisko w odrzuceniu pojęcia 
absolutnej wartości zajmuje, jak widzimy z wywodów G. 
Myrdala, liberalizm, ponieważ jako zwolennik mechaniczne
go traktowania zjawisk społeczno-gospodarczych odżegnywa 
się od wszelkiej metafizyki, a więc nietylko od tej wyraźnej 
i prymitywnej, przejawiającej się w pojęciu wartości absolutnej, 
ale nawet od tej mniej wyraźnej, ukrytej w celowem traktowa
niu zagadnień ekonomicznych wogóle, a wartości gospo
darczej w szczególności.

Po tych ogólnych rozważaniach, dotyczących nieprzy
datności pojęcia wartości bezwzględnej, postaram się przed
stawić ową nieprzydatność w szczegółach.

Jak wiemy, sam autor ograniczał znaczenie swego po
jęcia wartości, mówiąc, iż jest ona abstrakcją, z którą się 
ludzie nie liczą, a rola jej polega na uporządkowaniu na
szych pojęć, w szczególności ma ona pomóc do odpo
wiedniej oceny osobników ludzkich.

Z całokształtu poglądów Majewskiego wynika, że nie
liczenie się ludzi w praktyce życia z wartością bezwzględną

1 11, 16 C, S. E. L., 40, 535.
2 W e b e r  I T i SCHLEDER, W irtschafiseth ik , s. 3 7 7 , p o d ob n ie  E . L I

PIŃSKI, T eorje ekon om iczn e E. M., s . 29 .
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wypływa nie z braku objektywnego znaczenia tej wartości, 
lecz jest wywołane przyzwyczajeniem nie zwracania uwagi na 
to, co jest darmo i w obfitości, tak jak to ma miejsce z dobrami 
wolnemi w rodzaju powietrza, lub światła słonecznego.

Ale i na tak ograniczone przez autora znaczenie war
tości bezwzględnej nie można się zgodzić. Weźmy przy
kład z pudełkiem zapałek. Zdaniem Majewskiego posiada 
ono ogromną wartość, bo na jego wytworzenie każdy z nas, 
nie umiejących go wytworzyć, musiałby zużyć setki i tysią
ce godzin. Autor nasz zapomina o zasadzie substytucji 
dóbr, o tem, że człowiek w razie niemożności otrzymania 
zapałek drogą zamiany nie traciłby tysięcy godzin na wytwo
rzenie ich własną pracą, lecz postarałby się o krzemień, 
hubkę, albo nawet zrezygnowałby z dogodności, jaką przed
stawia możność rozniecenia ognia na zawołanie. Podobnie 
trudno się zgodzić na to, żeby inne tysiączne drobiazgi, jak 
igły, nici, zegarki, krawaty i t. p. posiadały dla nas bez
cenną wartość szeregu lat życia, które musielibyśmy po
święcić dla ich wytworzenia, gdybyśmy ich nie mogli otrzy
mać inaczej.

Pojęcie wartości bezwzględnej, jak widać z powyż
szych przykładów, nie posiada znaczenia dla życia praktycz
nego, nie posiada go też, jak widzieliśmy, i dla teorji. W po
jęciu tem jednak zawiera się pewna myśl, która stanowi je
den ze składników nowoczesnego pojęcia renty konsumenta. 
Należy jednak zauważyć, że znaczenie owej renty konsu
menta przez wielu jest podawane w wątpliwość, a co wa
żniejsza, wartość bezwzględna, ulegając ewentualnej meta
morfozie na jeden ze składników tej renty, musiałaby stać 
się zjawiskiem psychicznem, a więc utracić to, co stanowi 
o jej istocie, mianowicie bezwzględność, niezależność od 
sądów ludzkich.

Przejdźmy teraz do krytycznego omówienia drugiego 
przejawu ultrarealizmu w dziedzinie wartości, t. j. podziału
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tej ostatniej na dwie warstwy, stanowiące dzieło różnych 
czynników wytwórczych. Tego rodzaju dwuwarstwowość 
wartości względnie użyteczności spotykamy najwcześniej 
zdaje się u J. B. Say’a *.

Majewski nie korzysta prawdopodobnie z tego pomysłu 
bezpośrednio od niego, lecz conajwyżej pośrednio przez Bas- 
tiat’a, który mógł znać Say’a. Zanim omówimy znaczenie auto
ra „Harmonij ekonomicznych”, zastanowimy się chwilę nad 
Fr. Listem, któremuby można przypisać duży wpływ na zjawie
nie się w teorji naszego autora tego pierwiastka, który wyróżnia 
ją od teorji Say’a i przypuszczalnych jego naśladowców, mia
nowicie pierwiastka duchowego. Fr. List wśród czynników wy
twórczych rozróżnia siły materjalne oraz duchowe i tym osta
tnim przyznaje główne znaczenie dla dobrobytu narodu1 2. To 
też w przeciwstawieniu do panującej szkoły liberalnej List roz- 
ciąga pojęcie wartości i na wytwory owych sił duchowych Sy
stem ekonomiczny Majewskiego stanowi również system nacjo
nalistyczny, przynajmniej w pewnym zakresie. Te same po
budki, które skłoniły Lista do pełnego szlachetnego zapału 
wystąpienia celem rozbudzenia sił wytwórczych Niemiec, wy
wołały podobne zjawisko i u Majewskiego, tembardziej, że 
nasz autor żył w dobie panowania hasła pracy organicznej 
i że chodziło mu o sprawę ważniejszą, niż Listowi, bo [już 
nie o rozwój i dobrobyt narodu, ale o zachowanie go od 
zguby. Jeżeli List stworzył teorję sił wytwórczych, to jest 
rzeczą całkiem naturalną, że Majewski ją podjął i rozwinął, 
a w ślad za tem zwrócił uwagę na czynnik duchowy i uwzględ
nił go w swem pojęciu wartości. Idzie on tu jednak dalej, 
niż List. Ten ostatni bowiem nie rozwija kwestji wynagro-

1 Bliższe szczegóły w pracy R . RYBARSKIEGO p. t .  „Wartość 
wymienna ja k o  m iara bogaetwa”. Kraków 1914, s. 57 n.

2 Das nationale System der politischen Oekonomie, s. 228 n. Patrz 
również wyżej, s. 137.
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dzenia przedstawicieli czynnika duchowego, stwierdza tylko, że 
wynagrodzenie to jest niewspółmiernie małe w stosunku do od
danych usług, że więc ocena wartości twórców duchowych wiel
kością pobieranego przez nich wynagrodzenia prowadzi do 
całego szeregu jednostronnych i błędnych poglądów na 
układ stosunków międzynarodowych i na całokształt zjawisk 
w obrębie poszczególnych państw 1. Majewski posuwa się
0 krok dalej. Stara się bowiem w samej konstrukcji war
tości uwydatnić ową niewspółmierność wynagrodzenia i za
sługi przez rozróżnienie w dobrach gospodarczych warstwy 
użyteczności, stworzonej przez czynnik duchowy, i przez ob
liczenie tego jego udziału odpowiednio wysoko. Majewski 
więc nietylko jak List rozszerza zakres  pojęcia wartości przez 
wliczenie tu usług reprezentantów czynnika duchowego, ale
1 zmienia jego treść, przez uwzględnienie w niej wpływu 
ducha.

Różnica w stanowisku obu autorów da się wytłuma
czyć pewną odmiennością celu, jaki im przyświecał. List 
żył w epoce rozpoczynającego się rozkwitu kapitalizmu 
w krajach zachodniej Europy, kiedy naczelnym problemem 
było osiągnięcie maksimum produkcji, Majewski natomiast 
w okresie dojrzałości, a może przekwitu kapitalizmu, kiedy 
na czoło zagadnień aktualnych wysuwa się sprawa podziału 
dochodu społecznego. Autor „Nauki o cywilizacji” chce 
rzucić nowe światło na stosunki, panujące w tej dziedzinie, 
aby zapobiec zgubnym skutkom propagandy socjalistycznej. 
Dlatego nietylko rozszerza zakres pojęcia wartości tak, aby 
obejmowało ono wynik pracy twórczej ducha, lecz samo 
to pojęcie przebudowuje w ten sposób, żeby twórczy udział 
mocnych duchem mógł być zostawiony ilościowo z udzia
łem robotnika fizycznie pracującego. Majewski chce swoje 
pojęcie wartości dostosować przedewszystkiem do wymo

1 Das nałionale System der polit. Oekon. s. 233.
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gów teorji podziału dochodu społecznego, a więc do dzie
dziny stosunków wewnętrzno-narodowych, natomiast List do 
dziedziny wytwórczości, traktowanej jako środek dla uzys
kania przez państwo potęgi w dziedzinie stosunków mię
dzynarodowych.

O ile List dał Majewskiemu tylko impuls do uwzglę
dnienia w pojęciu wartości czynnika duchowego, natomiast 
niczem się nie przyczynił do samej konstrukcji pojęcia, 
opartego na rozróżnieniu dwu warstw użyteczności, o tyle 
Bastiat i Carey posiadają dla autora „Prolegomenów” zna
czenie zasadnicze w tym względzie1.

Zdaniem Bastiata rozróżniamy w dobrach dwie war
stwy użyteczności: jedna to użyteczność, stworzona przez 
naturę, a więc darma, druga — to użyteczność, wypracowa
na przez człowieka, a więc płatna

Użyteczność darma przy wymianie nie jest brana pod 
uwagę. Wymiana jest aktem oddania sobie równych war
tości, których podstawą jest użyteczność w ypracow ana. Z po
stępem techniki przy istnieniu wolności gospodarczej war
tość, jako reprezentująca ludzki wysiłek, maleje, przez co 
zwiększa się warstwa użyteczności darmej, nie podlegają
cej zawłaszczeniu, dostępnej dla wszystkich Stąd harmonja 
społeczna1 2.

Całe to ogólne rozumowanie przyjmuje i Majewski.
Istnieją jednak między nim i autorem „Harmonies 

economiques” duże różnice. Największa rozbieżność mię
dzy obu pisarzami przejawia się w tern, że Bastiat głów
ną rolę w tworzeniu użyteczności przypisuje przyrodzie, Ma

1 Odnosi się to zwłaszcza do Bastiat’a. Autor nasz stwier
dza, że tylko dwuch ludzi pojęło i przedstawiło należycie istotę war
tości przedmiotowej. Jeden z nich to Bastiat, którego ludzie nie zro
zumieli, drugi to on, któremu się lepiej poszczęściło. (Bankructwo 
pieniądza papierow ego, II, s. 30 przyp.).

2 Harmonies economiques, s. 142.
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jewski zaś czynnikowi duchowemu. Objawia się to prze- 
dewszystkiem w tern, że Bastiat dużo i często mówi o przy
rodzie jako twórczyni bogactwa darmego, a co ważniejsza, 
czyni ją bardzo ważnem ogniwem w łańcuchu rozumowa
nia, mającego wykazywać istnienie harmonji między naro
dami. Przyroda uposażyła ludy bardzo rozmaicie. Ale przy 
istnieniu wolnego handlu następuje niwelacja tych różnic 
tak, że ludność np. Syberji może korzystać ze szczodro
bliwości przyrody podzwrotnikowej zupełnie darmo, płacąc 
jedynie za pracę ludzką^ potrzebną dla dostarczenia pło
dów na miejsce konsumpcji. Majewski o takim udziale przy
rody w tworzeniu dobrobytu ludzkiego mówi bardzo mało 
i tylko ubocznie. Zato uznaje przyrodę nietylko za 
twórczynię bogactwa, ale i wartości, co znów Bastiat 
stanowczo odrzuca. Stanowisko powyższe obu autorów jest 
wynikiem ich poglądów na wartość. Według Bastiat’a po
jęcie to nie oznacza wielkości pozytywnej, lecz wielkość 
względną, mianowicie stosunek dwuch wymienionych usług 1. 
Wartość, z istoty swojej związana z wymianą, jest zjawi
skiem społecznem, a nie przyrodniczem, nie jakąś ce
chą fizyczną czy chemiczną przedmiotów1 2. Jak człowiek 
nie może stworzyć materji, tak przyroda wartości3.

Natomiast Majewski, który uznał wartość za zjawisko 
niezależne od istnienia wymiany, za pewien przymiot samej 
rzeczy4, bez trudności może przyjąć wartościotwórczą rolę

1 „La v a le a r  c e s t  le rap p ort de deux Services ech an g es”. H ar- 
m onies econom iques, s. 145.

2 „La valeur n es t guere ni pkysique, ni morale, c e s t  simple- 
ment—un rapport". Tamże, s. 180.

3 Tamże, s. 159.
4 Autor nasz zbliża się tu do Carey’a, który zwalcza pogląd 

Bastiat’a, jakoby wartość miała być stosunkiem, istniejącym dzięki wy
mianie. (Lehrbuch der Volkswirtschaft und Sozialwissenschaft, s. 79 n.).
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przyrody. Jednak nie zmienia to faktu, że Majewski o wpły
wie przyrody na bogactwo społeczne nie mówi prawie 
wcale, bądź wpływ ten przemilczając, bądź kryjąc go pod 
pojęciem czynnika duchowego.

Mówiąc o tym ostatnim dochodzimy do drugiego objawu 
rozbieżności między obu autorami. Majewski bowiem temu 
czynnikowi duchowemu poświęca niemal całkowitą uwagę. 
Bastiat zaś ogranicza się do pobieżnego zaznaczenia jego wpły
wu, tak, że czytelnikowi ginie on z pamięci, przeistaczając się 
we wpływ przyrody. Według Bastiata wartość nie jest wiel
kością stałą, lecz zgodnie z jej charakterem stosunku wy
miennego, stanowi wielkość wybitnie zmienną, gdyż zależną 
od zmiennych usług1. Jednym z czynników, wpływających na 
wielkość tych usług, jest obok rzeczywistego wysiłku pozbyw- 
cy i zaoszczędzonego wysiłku nabywcy1 2 także rzadkość 
względnie pospolitość usługi. Wynalazca druku, zajmując 
stanowisko monopol isty, oddawał współczesnym wielkie 
usługi. Dzięki rozpowszechnieniu się sztuki drukarskiej 
i przy istnieniu wolnego współzawodnictwa usługa, jaką 
poszczególny drukarz oddaje, jest stosunkowo niewielka, bo 
pospolita. Odpowiednio do tego zmniejszyło się wysokie 
niegdyś wynagrodzenie drukarza i dziś nie przekracza ono 
przeciętnego wynagrodzenia usług w innych zawodach3.

1 La valeur est donc dans le Service, pu isquelle varie avec lui 
ec comme lui”. Harmonies economiques, s. 151.

2 „La valeur s’estime au moins autant par le travail epargne au 
cesiionnnaire que par le travail execute par le cedant”. Tamże, s. 179. 
W innem miejscu Bastiat posuwa się nawet dalej i na pierwszym pla
nie stawia pracą oszczędzoną. „(La valeur) a son principe moins dans 
1’effort accom pli par celui qui sert, que dans 1'effort epargne a celui 
qui est servi". Tamże, s. 153. Mimochodem zauważą, że właśnie ten 
pomysł pracy oszczędzonej nabywcy staje sią treścią pojęcia wartości 
utajonej Majewskiego.

3 Sophismes economiquess. Oeuvres completes, IV ,Paris 1884, s. 39.
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Unicestwienie części dawnej ceny jest równoznaczne z pow
staniem użyteczności darm ej. Jest ona, jak to Bastiat wy
raźnie stwierdza, wynikiem rozwoju techniki i postępu cy
wilizacyjnego, ale ponieważ rozróżnia on tylko dwie warstwy 
użyteczności, darmą i płatną, które utożsamia z użytecz
nością, stworzoną przez naturę, i z użytecznością, wypra
cowaną przez człowieka, więc bardzo łatwo w umyśle czy
telnika powstaje wyobrażenie o ciągle zwiększającej się ro
li przyrody w tworzeniu użyteczności i o ciągle zmniejsza
jącej się roli człowieka, a więc czynnika duchowego 1

Inaczej Majewski, wartość dla niego jest czemś stałem. 
Postęp techniki zmniejsza tylko udział pracy fizycznej czło
wieka a odpowiednio zwiększa udział czynnika psychicz
nego, tak, że całkowita wielkość udziału człowieka zostaje 
bez zmiany1 2. Według naszego autora odziedziczona wiedza 
nie jest dobrem darmem, bo choć jest wspólnem dzie
dzictwem, to jednak stanowi własność tych, którzy ją prze
jęli trudem własnym i przechowują, dorzucając własne zdo
bycze. Ciągłe zwiększanie się bogactwa duchowego nie 
powoduje zmniejszania się usług, oddawanych przez po
szczególnych twórców duchowych przy istnieniu współza
wodnictwa, lecz jedynie zmniejszenie ich wynagrodzenia.

1 Zresztą i w umyśle Bastiat’a zjawiło się takie wyobrażenie, 
choć zdawał sobie sprawą z jego niewłaściwości. Mówiąc mianowicie 
o korzyściach posługiwania sią piłą, twierdzi: „L’utilite produite par 
la scie est donc pour moi un don gratuit de la nature, ou plutót c e s t  
une portion de 1’heritage que j'a i reęu, en commun avec tous mes 
fr e f  es, de Vintelligence de nos ancetres”. Sophismes economiques, s. 40.

2 Majewski zbliża sią tu do Carey’a, który mówiąc o sile pary, 
wykonywującej pracą stu koni albo tysiąca łudzi, twierdzi: „Siła, która 
wykonywa tą pracą leży w człow ieku ’ (Lehrbuch der Volkswitschaft 
und Socialwissenschaft, s. 75.) Podobnie na innem miejscu: „Człowiek 
przypisuje każde zwiększenie użyteczności materjałów... sobie samemu”. 
(Tamże, s. 462).
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Różnica stanowisk obu autorów staje się zupełnie zro
zumiała, jeśli się weźmie pod uwagę różnicę praktycznych 
celów, które przyświecały ich działalności teoretycznej.

Bastiat zwraca główną uwagę na przyrodę, ponie
waż jest mu to potrzebne do wykazania korzyści wol
nego handlu, który sprawia, że znikają różnice między po- 
szczególnemi krajami pod względem wyposażenia w bo
gactwa naturalne, te zaś jako dzieła przyrody stają się udzia
łem całego świata zupełnie darmo. Autor „Sofizmatów” 
i „Pamfletów” żył w okresie zaciętej walki o wolność han
dlu międzynarodowego. Nic więc dziwnego, że sprawę bo
gactwa i wartości porusza ze stanowiska tej właśnie kwestji. 
Sprawa podziału dochodu społecznego, aczkolwiek ważna, 
stoi na dalszym planie i dopiero w późniejszym okresie 
twórczości zyskuje na znaczeniu. Problem socjalizmu, któ
remu tak wiele uwagi poświęca w „Harmonjach”, jest pro
blemem pochodnym, wtórnym, który szczęśliwym trafem 
znalazł rozwiązanie w granicach systemu, zbudowanego dla 
celów walki o wolność handlu międzynarodowego1.

Majewski natomiast, który chce wszystko podporządkować 
swej naczelnej idei, walce z socjalizmem, stara się zjawisko 
wytwórczości przedstawić jako przejaw czynnika duchowego 
i to nie w postaci ogólnej wspólnego dziedzictwa po przod
kach, lecz w formie konkretnej, jako własność poszczegól
nych twórców duchowych. Takie stanowisko zbliża go do

1 „La thćorie, dont j ’ai essaye... de tracer les lignes et les 
contours demanderait de grands developpements. Je  ne l’ai envisagć 
que dans ses rapports avec mon sujet, la liberte commerciale. Mais 
peut-etre le lecteur attentif y aura-t-il aperęu le germe fecond qui 
doit dans sa croissance ćtouffer au-dessous de lui, avec protection, 
le fourierism e, le saint-simonisme, le communisme, et toutes ces ecoles 
qui ont pour objet d’exclure du~gouvernement du monde la loi de la 
Concurrence” (Podkr. moje. S. S.) Sophismes economiques. Oeuvres, 
IV, s. 45.
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Carey’a, który wyraźniej niż Bastiat, stwierdza, że czynnik 
duchowy stanowi składnik wartości *.

Chociaż Majewski zdaje się być przekonany, że jego 
system jest najbardziej podobny do teorji Bastiat’a, to jed
nak mojem zdaniem należałoby tu raczej mówić o podo
bieństwie do wywodów Carey’a. Bowiem ekonomista ame
rykański w wyższym stopniu, niż Bastiat, podnosi znaczenie 
czynnika duchowego. Jest to rzecz zrozumiała o tyle, że 
Carey, podobnie zresztą jak i List, wychodzi z tego samego 
założenia, co i Majewski, i do podobnych celów zdąża. 
Uwaga ich wszystkich zwrócona jest na produkcję, tymcza
sem Bastiat zajmuje się głównie wymianą. Carey, podobnie 
jak i nasz autor, uważa, że celem człowieka jest zapanowa
nie nad silami przyrody 1 2. Ekonomja polityczna dla nich to 
nauka o stosunku człowieka do przyrody, tymczasem dla 
Bastial’a jest to nauka o stosunkach między ludźmi. Dwaj 
pierwsi to przyrodnicy, którzy chcieliby przedstawić zjawi
ska ekonomiczne jako cząstkę przejawów kosmosu, jako spe
cjalne formy działania podstawowych praw wszechświata, 
Bastiat zaś to humanista, który chce badać zjawiska wyłącz
nie społeczne, bo odnoszące się do wymiany. Dlatego Carey 
tworzy, podobnie jak Majewski, pojęcie wartości o charak

1 „Praca zyskuje na wartości zamiennej w stosunku prostym
do zastępowania siły muskułów przez siłę duchową". H. C. CAREY 
Lehrbuch der Volleswirtschaft und Socialwissenschaft, s. 67. Powyższą 
zasadę objaśnia następującemi przykładami, które mogą zainteresować 
zwłaszcza Polaka: „Dzikus oddaje skóry, produkt pracy niejednego
miesiąca, za kilka pereł szklanych, nóż, strzelbę i trochę prochu. Po
lacy dawali pszenicę, której wytworzenie wymagało pracy wielu mie
sięcy, wzamian za odzież, której produkcja wymagała tylko niewielu 
dni, ponieważ dokonywała się ona przy pomocy kapitału w formie 
maszyn i koniecznego do kierowania niemi rozumu”. Tamże, s. 76.

2 „Wielki cel człowieka na tym świecie—to osiągnięcie pano
wania nad naturą”. Lehrbuch der Volkswirtschaft und Socialw issen
schaft, s. 77. Podobnie s. 441.

SZCZĘCH, ERAZM MAJEWSKI 11*
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terze przyrodniczym, określa je bowiem jako miarę oporu, 
stawianego przez przyrodę człowiekowi w jego dążeniu do 
zaspokajania potrzeb '. Tymczasem Bastiat, jak wiemy, two
rzy pojęcie wartości w oderwaniu od przyrody jako stosu
nek dwuch usług wymienionych.

Jak wspomniałem, zwrócenie głównej uwagi w nauce 
ekonomji na stanowisko człowieka wobec przyrody powo
duje szczególne zajęcie się kwestją wytwórczości, a to z kolei 
prowadzi do uwzględnienia czynnika psychicznego. Widzie
liśmy to u Fr. Lista, widzimy to też u Carey’a i Majew-. 
skiego. Ekonomista amerykański z wielką siłą zwalcza prze
konanie, panujące w szkole klasycznej, jakoby usługi przed
stawicieli czynnika duchowego były ze stanowiska gospo
darczego nieproduktywne 1 2. Przedstawicielom tego czynnika 
przyznaje główną rolę w tworzeniu bogactwa i w postępie 
ludzkości, ponieważ ten postęp, którego istotę stanowi opa
nowywanie sił przyrody, może się dokonywać tylko dzięki 
tej władzy, którą człowiek różni się od zwierzęcia, t. j. dzięki 
rozumowi. Ale nietylko w tworzeniu bogactwa uwzględnia 
Carey wpływ czynnika duchowego, lecz także w kształto
waniu się cen. Praca bowiem jego zdaniem zyskuje na war
tości wymiennej w prostym stosunku do substytucji siły 
mięśniowej przez siłę duchową. Tu się jednak zaznacza pe
wna różnica między Carey’em i Majewskim. Pierwszy bo
wiem dwojako określa wartość człowieka. Naprzód mówi
0 niej, jako o odpowiedniku potęgi człowieka w stosunku 
do natury3. Określenie takie odpowiadałoby stanowisku

1 „Wartość jest miarą władzy natury nad złowiekiem, miarą 
oporu, jaki ona stawiazaspokojeniu jego żądań”. Lehrbuch der Volks- 
■wirłschafł und Socialw issenschaft, s. 445.

2 Tamże, s. 99 n., 434 nn.
3 Tamże, s. 76. Mówiąc o wzroście użyteczności materjałów

1 surowców dzięki rozwojowi człowieka twierdzi: „Im większa jest ta 
użyteczność, tem wyższa jest jego własna wartość”. Tamże, s. 462. Po
dobnie s. 70.
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Majewskiego. Jednak przy sposobności omawiania płacy ro
boczej ekonomista amerykański wyraża pogląd bardziej 
zgodny ze swem podstawowem pojęciem o wartości dóbr, 
głoszący, że wartość człowieka mierzy się kosztami repro
dukcji S a więc ostatecznie wielkością oporu, jaki należy 
pokonać dla wyprodukowania człowieka pracującego. Przez 
ten brak konsekwencji twierdzenie Carey’a o wielkiej war
tości przedstawicieli mocy duchowej znacznie się osłabia, 
Majewski jest tu bardziej ścisły i dokładniej odróżnia war
tość człowieka od jego ceny.

Dalsza różnica, dotycząca wpływu czynnika duchowego, 
polega na tem, że w systemie Majewskiego stanowisko du
cha, jako niemal jedynego twórcy wartości, występuje w ca
łej wyrazistości, tymczasem u Carey’a wpływ tego czynnika 
jest tuszowany przez pojęcie asocjacji, która jest uznana 
za przyczynę1 2, choć jednocześnie i za skutek3, rozwoju 
ducha. Można powiedzieć, że system Majewskiego to glo
ryfikacja ducha, zaś system Carey’a — asocjacji4.

Różnica stanowisk obu autorów da się łatwo wytłuma
czyć różnicą ich praktycznych celów. Carey nie walczy 
z socjalizmem, jak Majewski, lecz z centralistycznemi dąż
nościami Anglji w obronie zagrożonej samodzielności gospo
darczej Stanów Zjednoczonych A. P. Tendencje protekcjo
nistyczne tego autora powodują, że nie zatrzymuje się on

1 Lehrbuch der Volkswirtschaft and Socialw issenschaft, s. 86 n.,
468.

2 „Aby zaś człowiek był zdolny uskuteczniać te zmiany, musi 
on naprzód zrobić użytek z tych zdolności, które go wynoszą ponad 
zwierzę, a do tego celu niezbędna jest asocjacja”. Tamże, s. 89.

3 „Z każdym krokiem (w kierunku opanowania przyrody przez 
człowieka — Uwaga moja. S. S.) wzrasta siła asocjacji pod wpływem 
wzmagania się rozwoju zdolności indywidualnej człowieka”. Tamże, s. 78.

4 „Użyteczność materjału wzrasta ze wzrostem siły asocjacji 
i kombinacji między ludźmi”. Tamże, s. 91. Albo: „Widać, że w miarę 
wzrostu ludności i siły asocjacji człowiek wszędzie w coraz wyższym 
stopniu staje się panem natury”. Tamże, s. 71.
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na bezpośredniej przyczynie wzrostu dobrobytu, t. j. na 
pierwiastku duchowym, ale główną uwagą zwraca na przy
czyną dalszą, pośrednią, za jaką uważa decentralistyczną aso
cjacją.

Majewski ani słowem nie wspomina w „Kapitale” o J . Su- 
pińskim *, którego poglądy stanowią dalszy, końcowy już 
etap na drodze, prowadzącej od J . B. Say’a poprzez Lista, 
Bastiat’a i Carey’a do naszego autora. Twórca „Fizjologji 
wszechświata”, odróżniwszy, podobnie jak Say, Bastiat i Ca- 
rey, użyteczność darmą, bądącą dziełem przyrody, od uży
teczności wypracowanej przez człowieka, z tą ostatnią wiąże 
nie jedno pojącie wartości, utożsamianej z ceną, jak wspom
niani pisarze, lecz dwa pojącia — wartości i ceny, które 
ujmuje jako zupełnie odrąbne i od siebie niezależne. 
Wartość jest to „użyteczność, wypracowana pod kierunkiem 
wiedzy” 1 2, cena zaś jest „porównaniem dwóch lub wiącej 
wartości” 3. Pojącia te odpowiadają przeciwstawianym sobie 
w nauce ekonomji pojąciom wartości użytkowej i zamiennej. 
Wartość zdaje się być czemś stałem, cena—zmiennem. Pierw
sza jest wielkością pozytywną, mianowaną, druga stosunkiem. 
Wartość w społeczeństwie może narastać przy jednoczesnym 
spadku cen 4. Stwierdzenie tej rozbieżności wartości i ceny 
odróżnia Supińskiego od Say’a, Bastiat’a i Carey’a a zbliża 
do autora „Nauki o cywilizacji”. Uwzględnienie tej rozbież
ności odgrywa ważną rolę w teorji podziału dochodu spo
łecznego obu autorów, w szczególności zaś Majewskiego,

1 Wspomina go tylko w „Prolegomenach” w rzędzie tych auto
rów, którym zarzuca brak umiejętności wykorzystania pomysłu o przy
rodniczym charakterze zjawisk społecznych. Patrz wyżej, s. 50.

2 Szkoła polska gospodarstwa społecznego1, I. Pisma, II. War
szawa 1883, s. 85.

3 Tamże, s. 91.
* Tamże, s. 87.
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ponieważ służy do odparcia uroszczeń socjalistycznych, opar
tych na przecenianiu znaczenia siły fizycznej w wytwórczości 
gospodarczej. Obaj oni bowiem twierdzą, że postęp dobro
bytu, polegający na wzrastaniu wartości i zmniejszaniu się 
ceny, jest dziełem czynnika duchowego.

Są jednak i pewne różnice między stanowiskiem obu 
autorów. Mianowicie Supiński mniej uwydatnia niewspół
miernie wielkie znaczenie ducha w stosunku do pracy fizy  
cznej, ponieważ mówi o niem dopiero w teorji podziału do
chodu społecznego, natomiast wcześniej nie przeprowadza 
odpowiednich przeciwstawień, ciągle podkreślając, że „Praca 
i wiedza... są tylko jedną potęgą, całością rozłożyć się nie- 
dającą Różnice te są zapewne wynikiem różnic w rze
czywistości społecznej, wśród której żyli obaj autorzy. Su
piński pracował w tej epoce, kiedy w Polsce zjawiały się 
dopiero pierwsze zaczątki życia przemysło .vego, kiedy o za
gadnieniu walki klasowej między przedsiębiorcami i robot
nikami mowy nie było, ponieważ nie istniały same te klasy 
jako świadome siebie i odrębności swoich interesów grupy 
społeczne o odpowiedniej liczebności 1 2. Tymczasem Majew
ski działał w okresie, żyjącym pod znakiem ruchu socjali
stycznego i wielkiego napięcia walk klasowych.

Z powyższego szkicu widać, że podział wartości na 
dwie warstwy został dokonany przez ekonomistów starszych, 
pracujących w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. 
W nowszej literaturze naogół takich pomysłów nie znajdu
jemy. Przyczyną tego jest rozpowszechnianie się psycholo
gicznego ujęcia zjawiska wartości dzięki szkole austryjac-

1 S zkoła  polska gospodarstwa społecznego, I, s. 108 n.
2 Znaczenie tego osłabia, choć nie znosi całkowicie, fakt, że 

Supiński przebywał na emigracji we Francji kilkanaście lat i zajmo
wał przez dłuższy czas stanowisko dyrektora fabryki przędzalniczej 
w Paryżu.
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kiej ‘. T a  ostatnia odrzuca możność ustalania fizycznej pro
dukcyjności każdego z czynników wytwórczych, wobec czego 
automatycznie odpada kwestja podziału wartości na warstwy. 
Pozatem psychiczne ujęcie wartości nie zgadza się z prze
jawiającym się tu ultrarealizmem. Zasadniczy cel naszego 
autora, jakim jest możność uzyskania kryterjum dla sprawie
dliwej oceny osobników ludzkich, nie zostaje więc osiąg
nięty. Ocena taka przeprowadzona w myśl jego teorji, po
zostawałaby w rażącej sprzeczności z naszem poczuciem 
sprawiedliwości.

Z oceną wartości ludzi łączy się sprawa ich wynagro
dzenia, a więc zagadnienie podziału dochodu społecznego. 
Zależnie od znaczenia, które przywiązujemy do konkretnego 
dobra i konkretnej usługi, poszczególne kategorje wytwór
ców otrzymują swój udział w dochodzie społecznym bądź 
z tytułu pracy, bądź z tytułu własności. Więc jakżeż można 
dzielić dochód i to sprawiedliwie, jak chce tego Majewski, 
jeżeli wartość dóbr jest czemś niezależnem od sądów, po
trzeb i dążeń ludzkich? Jakże można regulować stosunki 
ludzkie, układające się na podstawie przeżyć psychicznych, 
jeżeli wartość pojmiemy jako zjawisko pozapsychiczne? Czy 
np. twórcę krawatów, dóbr niesłychanie cennych, mamy 
uważać za dobroczyńcę ludzkości i odpowiednio do tego 
określić jego udział w dochodzie społecznym? Zdaje mi się, 
że nasza wdzięczność dla niego wyrazi się conajwyżej w od
daniu mu za krawat dobra równie bezcennego, np. pary 
rękawiczek.

Przejdziemy obecnie do omówienia drugiego elementu 
teorji wymiany, mianowicie ceny. Jak wiemy, dla wyjaśnie
nia tej ostatniej Majewski wprowadza pojęcie cenności. Gdy- 1

1 Mowa tu o kierunku neoliberalnym, ponieważ inne kierunki, 
jak nacjonalizm, czy uniwersalizm, zasadniczo wykluczające ultrarea- 
lizm na podstawie swoich naczelnych założeń, nie potrzebowały po
mocy szkoły psychologicznej.
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byśmy szukali odpowiednika dla takiego stanowiska w lite
raturze ekonomicznej, znaleźlibyśmy go w jej okresie początko
wym u Smitha, Ricarda, czy J. St. Milla w rozróżnianiu przez 
nich ceny naturalnej i rynkowej *. Pierwsza, oznaczająca 
koszt produkcji, odpowiada cenności Majewskiego, druga, 
uzależniona od niej, ale jednak ulegająca wpływom zmien
nego ustosunkowania się popytu i podaży, pokrywa się 
z pojęciem ceny u Majewskiego. Duże podobieństwo spoty
kamy u Bastiat’a, inspiratora naszego uczonego, i to zarówno 
w całości koncepcji wymiany, jak i w jej poszczególnych 
elementach. Teorja wymiany Majewskiego opiera się na 
trzech pojęciach: 1) wartości bezwzględnej, 2) ceny i 3) cen
ności, u Bastiat’a zaś na pojęciach 1) bogactwa — użytecz
ności (richesse-utilite), 2) wartości wymiennej—cenie (valeur) 
i 3) usługi (service). Jak dla autora „Harmonij” cena (va- 
ler) to „stosunek dwuch usług wymienionych”, tak dla Ma
jewskiego jest ona porównaniem dwuch cenności, dwuch 
usług. Tylko Bastiat rozbudował swoje pojęcie usługi tak 
szeroko i objął niem tak wiele cech, że wystarcza mu ono 
do wyjaśnienia wszelkich zjawisk ceny bez potrzeby odwo
ływania się do pojęć pomocniczych np. popytu i podaży. 
Obejmuje ono bowiem i trud (pracę), i użyteczność, i rzad
kość, i podmiotową ocenę (jugement) 1 2. Natomiast nasz autor 
używa wprawdzie niekiedy pojęcia cenności w równie sze- 
rokiem znaczeniu, ale z powodu mniej dokładnego jego prze
myślenia i wskutek zwrócenia głównej uwagi na trud jako 
na synonim usługi— cenności, zmuszony był wyjaśnienie ce
ny oprzeć na dodatkowym czynniku i oprócz cenności uznać 
wpływ prawa popytu i podaży.

W ten sposób zjawiła się u Majewskiego dwoistość 
wartościowania, przejawiająca się w odrębności pojęć ceny

1 SM ITH , V olkswohlstand, I, s. 5 8 . RICARDO, Zasady ekonom ji, 
s .  6 4  o n . J .  S T . M i l l , Zasady ekonom ji politycznej, 11, a. 4 7 .

2 Harmonies economiques, s. 192 n.
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i cenności, podczas kiedy Bastiat umiał zachować jednolitość 
(coprawda za cenę ogólników).

Dalszy rozwój ekonomji poszedł w kierunku większej 
jednolitości przedstawienia procesu wymiennego. Zarzuca się 
podział na cenę naturalną i rynkową, a pozostawia tylko po
dział na wartość i cenę. Przyczem niektórzy autorowie po
suwają się tak daleko, że odrzucają zupełnie pojęcie war
tości, posługując się jedynie pojęciem ceny1. Ci zaś (pozo
stający w ogromnej większości), którzy przyjmują oba po
jęcia, kładą główny nacisk na wartość, określając naogół 
cenę jako pieniężny wyraz wartości. Pomiędzy tą ostatnią 
i ceną nie zachodzi różnica istotna, realna, lecz jedynie for
malna. Wartość (wymienna) bowiem dobra oznacza jego siłę 
nabywczą w stosunku do ogółu dóbr, cena zaś wyraża tę 
siłę za pośrednictwem pieniądza.

Przejdziemy obecnie do omówienia trzeciej części teorji 
wymiany, będącej ukoronowaniem dwu poprzednich, wyciąg
nięciem z nich wniosków. Mam na myśli kwestję obustron
nej korzyści wymiany, realnego przedmiotowego zysku 
darmego.

Zbadajmy naprzód oryginalność tego pomysłu. Sąd 
Majewskiego, jakoby tylko dv\uch ludzi dotychczas zrozu
miało pojęcie wartości utajonej, t. j. Bastiat i on, nie jest 
zupełnie dokładny. Bowiem obustronna przedmiotowa ko
rzyść wymian (wartość utajona) wynika z korzyści podziału 
pracy, które były znane nadługo przed A. Smith’em, bo 
już w średniowieczu (św. Tomasz z Akwinu)1 2, a nawet 
w starożytności (Arystoteles)3.

Po A. Smith’ie zagadnieniem tem zajmowali się nie- 
tylko ci autorowie, którzy pisali o korzyściach podziału

1 N p . CASSEL, Theoreiische Sazialókonom ie, s. 41  n.
2 P a tr z  w y ż e j, s. 136 .
3 F r. SCHREYVOGL, Ausgewahlte Schriften, s. 3 6 7 .
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pracy, lecz i ci, którzy za miarę bogactwa uważali nie war
tość zamienną, lecz użytkową, oraz wyznawcy renty konsu
menta. Trzeba jednak dodać, że autorowie, przedstawiający 
korzyści podziału pracy, poruszali naszą kwestję tylko czę
ściowo i w sposób pośredni, bo omawiali ją ze stanowiska 
dobra całego społeczeństwa, natomiast Majewski przeważnie 
ze stanowiska obu stron wymieniających. Pozatem żaden 
z pisarzy nie omawia kwestji zysku darmowego w sposób 
tab obszerny i nie wiąże z nim wyjaśnienia tylu i tak waż
nych zagadnień, jak właśnie Majewski, z wyjątkiem może 
Bastiat’a i częściowo wyznawców renty konsumenta. Ci jednak 
ostatni poruszają się w innym kierunku (autor nasz z tego 
względu nie zwraca na nich uwagi), a nadto odnośne ich 
rozumowania posiadają charakter spokojnie, beznamiętnie 
wypowiedzianych formuł abstrakcyjnych, odległych, zda się, 
od życia, gdy tymczasem u Majewskiego pomysł zysku dar
mowego nabiera jakiejś żywiołowej siły nowej ewangelji go
spodarczej, która współczesnemu światu, drżącemu w posa
dach pod naporem sił, wytworzonych sprzecznościami kapi
talizmu, ma przynieść wybawienie.

Zagadnienie zysku darmowego nie zostało jeszcze ostatecz
nie w nauce rostrzygnięte. Stanowi ono część obszerniejszej 
kwestji, mianowicie istoty i miary bogactwa. Z ustosunko
wania się ekonomistów do tego obszernego zagadnienia 
możnaby sądzić, że znaczna ich większość odniosłaby się do 
pojęcia zysku darmego przychylnie. Nie chcąc jednak oświe
tlać tej kwestji ze strony personalnej, zaangażowanych w niej 
autorytetów, postaram się dać podstawę do jej oceny rze
czowej.

Pierwszy zarzut, który można postawić pojęciu bez
płatnego zysku, to wskazanie na fakt, że ludzie się z nim 
nie liczą, że nawet o nim nie myślą. Majewski, jak wiemy, 
przedstawia nam dwustronną korzyść wymian bądź w for
mie zaoszczędzonej pracy, bądź w formie zwiększonej ilości
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wytworów. Najbardziej izuca się w oczy nierealność, fanta- 
styczność korzyści z zaoszczędzonego czasu, wynoszącego 
przy każdym drobiazgu dziesiątki i setki tysięcy godzin. 
Jeżeli chodzi o korzyść w formie zwiększonej ilości wytwo
rów, to i tu Majewski przekracza miarę, spotykaną u nie
których ekonomistów.

A. Smith, zestawiając ludy dzikie z cywilizowanemi, 
przypisuje wielki dobrobyt tych ostatnich ich pracy umie
ję tn e j  Daleko stąd jednak do wniosku, który się nasuwa
przy czytaniu Majewskiego, jakoby każda ze stron wymie
niających uważała siebie za człowieka pierwotnego, a swego 
kontrahenta za przedstawiciela cywilizacji i wielkiego swego 
dobrodzieja, który ofiarowuje jej skarby swej cywilizacji 
niemal za darmo. Może jedynie Supiński zbliża się trochę 
do naszego autora, kiedy mówi, że prosty robotnik dzięki 
umowie z przedsiębiorcą zyskuje całą tę różnicę, która 
istnieje pomiędzy stanem dzikości i stanem cywilizacji w za
kresie środków, zaspokajających najprostsze potrzeby poży
wienia, odzienia i mieszkania. „Człowiek nie posiadający 
żadnych sił społecznych, sił nabytych w świecie ludzkim,— 
powiada autor „Fizjologji Wszechświata” — nie ma nic do 
dania z pierwiastku życia społecznego; on tylko odstępuje 
na rzecz innych środki przywiązane do jego fizycznego 
jestestwa... w zamian za to jedynie, co środkami temi mógł
by sam zdobyć w świecie fizycznym, pierwotnym, gdyby 
w nim żył dotąd, lubo szczegóły te nosiłyby tam cechę dzi
kości, a tu są urobionemi dziełami urobionego świata: on je 
odstępuje za pokarm, okrycie i przytułek” 1 2. Ale i ten autor, 
jak widzimy, nie dorównywa Majewskiemu ani pod wzglę
dem wyrazistości idei, ani pod względem jej zakresu, ponieważ 
mówi tvlko o umowie między robotnikiem i przedsiębiorcą.

1 A. SMITH, Volkswohlstand, I, s . 1 n.

2 Szkoła  polska gospodarstwa społecznego, I, s . 234 n.
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Pomińmy jednak przesadę Majewskiego w obliczeniu 
wielkości wartości utajonej i zbadajmy cechy zarówno do
datnie, jak i ujemne tego pojęcia w mniej przesadnej, bar
dziej zbliżonej do rzeczywistości formie renty konsumenta. 
Nacechowane subjektywizmem pojęcie renty kousumenta 
oznacza zadowolenie, jakie odczuwamy wskutek istniejącej 
z reguły różnicy pomiędzy ceną, rzeczywiście zapłaconą, 
a ceną, którą gotowibylibyśmy zapłacić l. Wielkość tak po
jętej renty w porównaniu do wielkości wartości utajonej Ma
jewskiego jest niesłychanie mała, ponieważ cena, którą go
towi bylibyśmy zapłacić za dane dobro niewiele zazwyczaj 
odbiega od wartości wymiennej, rynkowej1 2.

Ale i w stosunku do tak skromnie szacowanej renty 
konsumenta wysuwa się zarzuty, odnoszące się już nie do 
strony ilościowej, lecz jakościowej, zasadniczej. Najważniejszy 
polega na wskazaniu, że człowiek zazwyczaj nie oblicza tych 
korzyści, jakie osiąga, płacąc za towary cenę niższą od tej, 
którą byłby gotów ofiarować3. Główną przyczyną trwałej 
zniżki cen, decydującej o rencie, jest postęp techniczny 
i organizacyjny, ten zaś odbywa się naogół powoli i nie
znacznie, wobec czego zniżkowy ruch cen jest dla nabywcy 
mało uchwytny. Jeśli zdarzy się niekiedy gwałtowna zniżka 
cen pewnych artykułów, to ich nabywcy szybko się przy
zwyczajają do nowego stanu rzeczy, zaczynają uważać nowy 
poziom ceny za zjawisko normalne, nie wywołujące specjal
nego zadowolenia. Człowiek, przynajmniej jeżeli chodzi o sze
rokie masy, żyje chwilą bieżącą i dniem jutrzejszym, nie 
ma czasu zastanawiać się nad przeszłością.

1 A. Marshall, Zasady ekonom iki. Warszawa 1925, s. 120.
2 Bliższe przyczyny tego stanu rzeczy podaje Rybarski w po

woływanej już pracy w cz. II, r. 1V-VI.
3 E. LIPIŃSKI, Teorje ekonomiczne E. M., s. 25.
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Drugi zarzut, pozostający zresztą w ścisłym związku 
z pierwszym, polega na twierdzeniu, że ów zysk konsumenta 
jako wartość darma, dostępna dla wszystkich, nie przyczy
nia się do zwiększenia majątku jednostkowego w zna
czeniu prywatno-prawnem, majątku, wyrażonego w pie
niądzu. Nie został kupiony, nie może też być sprzedany h 
Choć wpływa na możność pełniejszego zaspokojenia potrzeb, 
a więc na bezwzględną wielkość bogactwa, to jednak nie 
powoduje różnic we względnej, stosunkowej wielkości bo
gactwa jednostkowego. Za ilustrację powyższego zarzutu 
może służyć przykład, podany przez Marksa dla wykazania 
zależności, jaka istnieje pomiędzy rozwojem kapitalizmu, 
a wzrostem nędzy robotnika. Autor „Manifestu komunisty
cznego” nie zaprzecza możności zwyżki realnej płacy robo
czej, pełniejszego zaspokojenia potrzeb robotnika w ustroju 
kapitalistycznym. Stwierdza tylko, że płaca względna, okre
ślana stosunkiem płacy roboczej do dochodu kapitalisty, sta
le się zmniejsza1 2. Wrost nędzy robotnika to ciągłe pogar
szanie się jego sytuacji społeczn ej. Czy może robotnik czuć 
się zupełnie dobrze, przeniósłszy się z lepianki do schlud
nego domku, jeżeli w tym czasie sąsiednie domki zamie
niły się na pałace?

Przejdźmy teraz do wywodów, ukazujących nam drugą 
stronę medalu. Zgóry należy tu stwierdzić, że choćby oba 
powyższe zarzuty nie wzbudzały żadnych zastrzeżeń, to 
wniosek z nich wyprowadzony tej treści, że renta nie po
siada znaczenia dla życia gospodarczego i teorji, trudno 
uznać za słuszny.

Zadowolenie bowiem z pełniejszego zaspokojenia po
trzeb istnieje, choć nieuświadomione, i przejawia się objek- 
tywnie jako wzrost harmonji społecznej, złagodzenie niena

1 E. L ip iń s k i , Teorje ekonomiczne E. M., s. 25.
2 Praca najemna i kapitał. Warszawa 1905, s. 20 n.
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wiści i walki klasowej. W odpowiedzi na konkretny przykład 
Marksa można wskazać fakt niechętnego odnoszenia się 
skrajnych odłamów socjalizmu do działalności socjalnej de
mokracji, starającej się o wywalczenie dla mas robotniczych 
wyższej płacy i lepszych warunków pracy, zauważyły one 
bowiem, że w miarę wzrostu dobrobytu robotników ostygał 
ich zapał rewolucyjny.

Renta konsumenta wywiera więc doniosły wpływ na 
wzajemne stosunki klas, a zatem na rozwój życia społecz
nego i gospodarczego. Odpowiednio do tego i w teorji rów
nież znajdujemy uwzględnienie tego pojęcia, choć niezawsze 
w sposób bezpośredni i wyraźny. Odgrywa tu ono rolę 
wskaźnika dobrobytu i drogowskazu polityki gospodarczej. 
I tak Bastiat stwierdza, żc przedmiotem ekonomji jest ogólny 
dobrobyt, który zależy od stosunku, jaki zachodzi między 
wysiłkiem i rezultatem, t. j. zaspokojeniem potrzeb. Dla 
zdania sobie sprawy z postępu dobrobytu w danym narodzie, 
lub dla porównania dobrobytu różnych narodów trzeba brać 
pod uwagę bogactwo efektywne, bezwzględne (richesse), 
t. zn. sumę użyteczności, zaspokajających ludzkie potrzeby, 
a nie bogactwo względne (valeur), określające odpowiednio 
do wysiłku udział każdego w tern ogólnem bogactwie. 
Uwzględnianie bogactwa relatywnego jako wskaźnika 
dobrobytu mogłoby doprowadzić do wyników, sprzecz
nych ze zdrowym rozsądkiem '. Bogactwo efektywne, będąc 
miernikiem dobrobytu, stanowi jednocześnie drogowskaz dla 
polityki gospodarczej. Posługiwanie się w tym celu pojęciem 1

1 Bowiem należałoby uznać, że kraj, który np. przez wycięcie 
lasów lub przez zmianę łożyska rzek został pozbawiony znacznej czę
ści wody, zwiększy swoje bogactwo, jeżeli brakującą ilość wody za
cznie produkować sztucznie. Podobnie musielibyśmy przyjąć, że bo
gactwo kraju, którego ludność nie ulega zmianom pod względem 
liczebności ani pracowitości, jest stale to samo, choćby postęp tech
niczny wielokrotnie zwiększył ilość spożywanych dóbr.
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bogactwa względnego, wartości wymiennej, pieniężnej, pro
wadzi na manowce nietylko teoretyków, ale, co gorsza, prak
tyków. Wartość wymienna jest proporcjonalna do trudów, 
a trudy do przeszkód. Stąd bardzo łatwo przyjąć błędną 
zasadę, że dla zwiększania bogactwa i wartości należy zwięk
szać przeszkody '.

Na podstawie tej ogólnej zasady, głoszącej, że drogo
wskazem polityki gospodarczej ma być bogactwo bezwzględ
ne, wyprowadza autor „Sophismes economiques” doniosły 
konkretny postulat wolności handlu zagranicznego, zapewnia
jącej maksimum zysku konsumenta, a w dalszym ciągu po
stulat wolności gospodarczej i w obrocie wewnętrznym.

Pojęcie darmego zysku konsumenta służy też jako pod
stawa do wyciągnięcia ważnych wniosków praktycznych dla 
nowszych autorów, którzy krytykują obecny ustrój kapitali
styczny, jako oparty na zasadzie rentowności, t. j. uzyskiwa
nia przez jednostki maksimum wartości wymiennej, zysku pie
niężnego, co pozostaje często w sprzeczności z dobrem 
ogółu, wymagającem stosowania zasady produktywności, t. j. 
wytwarzania maksimum dóbr i usług 1 2.

Marshall znów, stosujący na szeroką skalę pojęcie ren
ty konsumenta w swoich rozważaniach, zwłaszcza dotyczą
cych ceny monopolowej3, zwalcza rozpowszechnioną opinję,

1 BASTIAT powołuje się tu na przykład de Saint-Chamans, który 
przyjąwszy zasadą, że ekonomja zajmuje się tylko bogactwem w for
mie wartości wymiennej, konsekwentnie przychodzi do przekonania, 
że trzeba przeciwstawiać się wymianie, wprowadzaniu maszyn, że 
rozrzutność i marnotrawstwo, szkodliwe dla jednostek, są pożyteczne 
dla społeczeństwa, podobnie zresztą, jak i zniszczenia wojenne, o krok 
wreszcie stoi tylko przed wyraźnem uznaniem korzyści pożarów. Har- 
monies economiques, s. 213 nn.

2 Np. A. LANDRY, Manuel d'economique, s. 769 nn. Patrz rów
nież wyżej o faszyźmie g. 137.

3 Wyraża się to np. w stworzeniu pojęcia korzyści całkowitej 
oraz korzyści kompromisowej. Składają się one z zysku pieniężnego
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jakoby należało tworzyć tylko takie przedsiębiorstwa, które 
mQgą oprocentować włożony kapitał. Dla społeczeństwa 
bowiem korzystne jest zakładanie przedsiębiorstw zgóry ska
zanych na deficyty, jeżeli tylko te ostatnie będą kompenso
wane przez odpowiednio wysoki zysk konsumenta. Wielki 
ekonomista angielski dla zobrazowania swych wywodów po
wołuje się na politykę gospodarczą państw, popierających 
tworzenie kolei, kanałów, mostów i t. p. objektów nawet 
w tych wypadkach, gdyby one przynosiły straty pieniężne, 
jeżeli tylko można się spodziewać, że przyczynią się one do 
zwiększenia dobrobytu korzystającej z nich ludności i do 
znacznego podniesienia jej siły gospodarczej. Twierdzenia 
powyższe popiera również przykład działalności gospodarczej 
współczesnych samorządów, które starają się przez swe co
raz liczniejsze zakłady i przedsiębiorstwa zapewnić ludności 
miejskiej zaspokojenie jej potrzeb fizycznych i duchowych, 
bądź po cenach specjalnie niskich, nie pokrywających kosz
tów, bądź całkiem bezpłatnie.

Jak z powyższego widać, zarzuty, wysuwane przeciwko 
pojęciu renty konsumenta, mogą tylko osłabić jego znacze
nie, jeżeli ono jest przesadnie ujmowane, natomiast nie są 
dostateczne do całkowitego wykluczenia go z teorji. Choć 
naogół niedoceniane, jest ono istotne, ponieważ takiem jest 
i dla życia. Stąd należy poczytać Majewskiemu za zasługę, 
że przez swe pojęcie wartości utajonej zwrócił uwagę na to 
zagadnienie, w Polsce wyraźnie nieporuszane.

Ujemną cechą tego pomysłu zysku darmego jest jego 
przyrodniczo-techniczne ujęcie, wyrażające się w jednostron-
monopolisty oraz z zysku konsumenta, liczonego bądź narówni z zy
skiem pieniężnym monopolisty (korzyść całkowita), bądź w ten spo
sób, że jednostka zysku konsumenta jest równa ułamkowi jednostki pie
niężnego zysku monopolisty (korzyść kompromisowa). Jeżeli monopo
lista liczy się z zyskiem konsumenta, wówczas „celem jego będzie wy
produkować taką właśnie ilość dobra, przy której całkowita korzyść 
osiągnie maksimum”. Zasady ekonom iki, 1, s. 464 nn.).
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nem podkreśleniu jego materjalnego, rzeczowego charakteru, 
oraz w fantastycznem przedstawieniu jego wysokości. Wpra
wdzie są to momenty, przyczyniające się do uwypuklenia 
i utrwalenia samej idei, ale ze stanowiska prawdy naukowej 
są niewłaściwe.

Sprawa zysku darmego stanowi kwintesencję wywo
dów Majewskiego, dotyczących wymiany. Chciał on bowiem, 
jak wiemy, wykazać błędność teorji wyzysku Marksa przez 
udowodnienie, że obie strony przy wymianie z reguły zy
skują. Stwierdzenie jednak słuszności pomysłu wartości uta
jonej nie pociąga za sobą konieczności przyznania Majew
skiemu racji w tej walce. Zysk bowiem, o jakim mówi Ma
jewski, doskonale da się pogodzić z wyzyskiem, o którym 
rozprawia Marks. Darmowy zysk jest wynikiem technicznej 
przewagi stanu cywilizacji nad stanem dzikości. Stwierdze
nie zaś takiego zysku pozostawia otwartą kwestję, czy jest 
on dzielony między współpracujące nad jego wytworzeniem 
jednostki w sposób sprawiedliwy, a więc czy udział w nim 
każdej jednostki odpowiada jej zasługom i czy wystarcza na 
zaspokojenie tych potrzeb, które wynikają ze stanu społecz
nego i są uważane za niezbędne w danem środowisku cy- 
wilizacyjnem. Odpowiedź autora „Prologomenów” na to py
tanie rozpatrzymy nieco niżej w części, omawiającej podział 
dochodu społecznego.

Ocena teorji pieniądza.

Teorja pieniądza naszego autora należy do słabszych 
części jego systemu, zarówno ze względu na ostateczne wnio
ski, jak i na przesłanki oraz sposób dowodzenia.

1 tak Majewski nie daje jednolitej odpowiedzi na pod
stawową kwestję wartości pieniądza. Poglądy jego w tej 
sprawie noszą charakter eklektyczny, łącząc w sobie pier
wiastki niemal wszystkich istniejących teoryj. Jeżeli przyj
miemy przeprowadzony przez L. Misesa podział ich na dwie
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zasadnicze grupy, t. j. na katallaktyczne, objaśniające war
tość pieniądza prawami wymiany gospodarczej, prawami ryn
ku, oraz akatallaktyczne, tłumaczące tę wartość czynnikami, 
znajdującemi się poza obrotem gospodarczym ', to poglądy 
naszego autora możnaby zaliczyć zarówno do pierwszej, jak 
i do drugiej grupy, z dużą przewagą jednak tej ostatniej. 
Przynależność swoją do pierwszej grupy autor nasz wyraża 
w twierdzeniu, że cena pieniądza zależy od jego ilości. Jest 
to pogląd zwolenników teorji ilościowej (kwantytatywnej), 
stworzonej przez antymerkantylistów, wykończonej przez 
szkołę klasyczną (D. Ricardo, J .  St. Mili), kontynuowany 
obecnie przez takich uczonych, jak Irving Fisher1 2 i Gustaw 
Cassel3. Wobec tego jednak, że niema bodaj żadnego eko
nomisty, któryby przeczył zależności siły nabywczej pie
niądza od jego ilości, wspomniany pogląd Majewskiego nie 
wystarcza do zaliczenia go do tego obozu. W teorji bowiem 
naszego autora występują pierwiastki o charakterze akatal- 
laktycznym.

Mamy więc naprzód pierwiastki prymitywnego meta- 
lizmu, utożsamiającego pieniądz z kruszcem szlachetnym 
i odpowiednio do tego uzależniającym wartość pieniądza od 
wartości kruszcu. Kierunek ten, występujący w wieku XVI 
i XVII (Hales, Davanzatti, Mariana, Kopernik), stanowił 
reakcję przeciwko szeroko wówczas stosowanej praktyce

1 „A lle diese Auf/assungen haben ein Gemeinsames: sie lassen 
sich in kein System, das die Vorgdnge des w irtschaftlichen Verkehrs 
beschreibt, einfiigen... w ill man fiir  diese Versuche, das Geldproblem zu 
deuten, eine gem eisam e Bezeichnung wdhlen, dann em pfielt es sich, sie 
akatallaktisch zu nennen, w eil fu r  sie in der K atallaktik  kein  Platz zu 
finden  ist. D ie katallaktischen Theorien hingegen sind Teile einer The
orie des Austauschverhaltnisses”. L. M lSES, Theorie des Geldes und der 
UmlaufśmittsB, Miinchen und Leipzig 1924, s. 242.

2 Złudy pieniądza, Warszawa 1930, s. 44 n.
3 Theoretische Socialokonom ie, s. 421.

SZCZĘCH, ERAZM MAJEWSKI 12*
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podszacowywania pieniędzy, t. zw. „podlenia monety” przez 
panujących

Wręcz przeciwne temu stanowisko zajmuje nasz autor 
przez odmówienie pieniądzowi charakteru bogactwa i uzna
nie go za prosty kwitek, a więc za rodzaj przekazu na pra
wdziwe bogactwo. Mielibyśmy tu do czynienia z zarodkiem 
t. zw. teorji przekazu, ujmującej zagadnienie wartości pie
niądza na podstawie analogji z instytucją prawną przekazu 1 2. 
W rozwinięciu myśli, zawartej w powyższej analogji, Ma
jewski zbliża się do obozu nominalistycznego przez swoją 
konstrukcję pieniądza idealnego, papierowego, a więc po
zbawionego wartości samoistnej, symbolizującego jedynie 
pewną wartość, określoną przez państwo. Od zwolenników 
kierunku nominalistycznego różni się nasz autor tem, że 
istnienie pieniądza papierowego uznaje za możliwe tylko 
w teorji, sceptycznie się bowiem odnosi do możliwości utrzy
mania przez państwo obiegu pieniężnego na poziomie, od
powiadającym potrzebom życia gospodarczego.

Drugie zastrzeżenie, jakie Majewski wysuwa przeciwko 
stosowaniu w praktyce pieniądza idealnego, to wątpliwość, 
czy taki pieniądz będzie przez każdego przyjmowany. Jest 
ono jednak mniejszej wagi, ponieważ bądź wynika z po
przedniego zastrzeżenia, bądź nie wyróżnia Majewskiego od 
nominalistów, którzy przymusowy kurs pieniądza papiero
wego postulują jedynie w obrotach wewnętrznych, dla po
trzeb zaś obrotu z zagranicą uznają konieczność pieniądza 
kruszcowego 3. Majewski więc, zgadzając się z nominalistami 
co do tego, że charakter towarowy i wartość wewnętrzna 
nie stanowią cechy istotnej pieniądza, różni się od nich uz

1 Por. J .  St . LEWIŃSKI, Pieniądz, kredyt i ceny. Warszawa 
1932, s. 127 □.

2 L. MlSES, Theorie des Geldes, s. 250 n.
3 Stanowisko takie zajmuje np. główny przedstawiciel nowo

czesnego nominalizmu Georg Friedrich Knapp w pracy p. t. „Staatli- 
che Theorie des Geldes". Miinchen u. Leipzig 1923, s. 268 nn.
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naniem podkładu kruszcowego za najodpowiedniejszy środek 
kontyngentowania ilości pieniądza *.

Z powyższego szkicu widać, że Majewski nie daje wy
kończonej, jednolitej teorji wartość pieniądza, bowiem jego 
odnośne poglądy składają się z elementów różnych istnieją
cych kierunków 1 2, luźno z sobą połączonych, nieskoordyno
wanych należycie i w pewnej mierze sprzecznych. Sprzecz
ność ta razi tern bardziej, że nie widać tu ewolucji pojęć, 
w danym wypadku od średniowiecznego metalizmu do no
woczesnego nominalizmu. Bowiem w „Bankructwie pieniądza 
papierowego” autor tłumaczy spadek wartości pieniądza wsku
tek inflacji odpowiednią zmianą stosunku ilości pieniędzy do 
ich pokrycia. Twierdzenie, że „rząd, któryby wypuścił pa
pierów ilość, pięćdziesiąt razy przewyższającą jego majątek,

1 Może zachodzić kwestja stosunku Majewskiego do metalizmu, 
branego w szerszem znaczeniu tego słowa, jakie spotykamy u niektó
rych nominalistów np. u Knappa czy Kerschagla. Ich zdaniem metali- 
stami są ci wszyscy, co nie są nominalistami, a więc ci wszyscy, co 
traktują pieniądz jako wartość towarową zależną od praw, rządzących 
rynkiem. (F. Knapp, Staatliche Theorie des Geldes, s. 7 n. Dr. Richard 
Kerschagl, Universalismus and  Individualismus in der M ethodik der 
Geldtheorie. Versuch einer dogmengeschichtlichen und wirtschaftstheo- 
reiischen K ritik. Jahrb. f. Nat. Oecon u. Stat. 117, 1921, 2, s. 211)# 
Oczywiście Majewski, nie będąc nominalistą, musi być uznany za me- 
talistę w omówionem wyżej znaczeniu.

2 Jednak należy zauważyć, że trudność zakwalifikowania po
glądów Majewskiego do tego czy innego obozu wypływa również 
z przyczyn niezależnych od niego, mianowicie z braku jednolitości 
w łonie poszczególnych kierunków i z braku dokładnego ich okre
ślenia. Już mieliśmy przykład tego na metalizmie. Bardzo charakte
rystyczne głosy w tym względzie odzywają się również i w stosunku 
do teorji ilościowej. Np. J .  LEWIŃSKI powiada o niej, że jako pojęcie 
ściśle określone nie istnieje, gdyż w swem rygorystycznem sformuło
waniu nie posiada zwolenników, zaś w sformułowaniu mniej ścisłem, 
dopuszczającem wyjątki, nie posiada przeciwników. (Pieniądz, kredyt 
i ceny, s. 81 nn.).
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obniżyłby pięćdziesięciokrotnie cenę swoich papierów” 1 jest 
wyraźnym nawrotem do pierwotnego metalizmu.

Przejdziemy teraz do rozpatrzenia odrębnego, choć 
ściśle z dotychczasowem związanego zagadnienia, wpływu 
pieniądza na życie gospodarcze. Wpływ ten można ująć 
w tezie negatywnej, głoszącej, że pieniądz nie jest kapita
łem, oraz w tezie pozytywnej, stwierdzającej, że jest on 
automatycznym regulatorem mechanizmu gospodarczego 1 2.

Pierwsze twierdzenie, t. j. że pieniądz nie jest kapita
łem, posiada pewne cechy oryginalności, choć nie jest cał
kiem nowe. Już bowiem fizjokraci zerwali z panującem nie
mal powszechnie wśród merkantylistów przekonaniem, jakoby 
kapitał utożsamiał się z pieniądzem 3. A. Smith, uznawszy 
za kapitał sumę wytworzonych dóbr, niezużytych na zaspo
kojenie bieżących potrzeb, a przeznaczonych do dalszej pro
dukcji, jeszcze pogłębił rozdział pomiędzy kapitałem i pie
niądzem. Podobne stanowisko zajmuje ogół ekonomistów, 
zwłaszcza pierwszej połowy XIX w., pozostających pod 
wpływem autora „Bogactwa narodów”.

Z negatywnego ustosunkowania się powyższych pisarzy 
do ujmowania kapitału jako pieniądza nie wynika jeszcze, 
żeby ich poglądy utożsamiały się ze stanowiskiem Ma
jewskiego. Stwierdzają oni tylko, że pojęcie pieniądza 
nie wyczerpuje całej treści pojęcia kapitału, uznają jednak, 
że pieniądz stanowi, albo może stanowić jeden z jego ro
dzajów, zależnie od znaczenia, nadanego temu pojęciu. I tak, 
jeżeli kapitał określić ze stanowiska całości gospodarstwa 
społecznego, jako t. zw. kapitał społeczny, wówczas pieniądz,

1 I, s. 15 n.
2 Inne funkcje pieniądza, jak rola miernika wartości oraz środka 

wymiany, dadzą się sprowadzić do dwuch wyżej wymienionych.
3 A . R. J .  T u r g o t , O tworzeniu i podziale bogactw2, Biblj. 

W. S. H., s. 75.
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stanowiący narzędzie obrotu gospodarczego, jest zaliczony 
do kategorji kapitału (Smith, Rosher, Wagner, Bóhm-Bawerk). 
Jeżeli zaś zapatrywać się na kapitał ze stanowiska indywi
dualnego gospodarstwa, a więc ujmować go jako kapitał za
robkowy, wówczas pieniądz może być zaliczony do kate
gorji kapitału, o ile będzie użyty na cele produkcyjne, a nie 
konsumpcyjne (Wagner, Menger, Jacoby, St. Grabski). Istnie
je jednak grupka autorów, których poglądy wykazują bardzo 
wiele podobieństwa do poglądów Majewskiego. Są to Knies, 
Helfferich i L. Mises. Nie zadowalniają się oni ogólnie przy
jętym podziałem wszystkich dóbr na t. zw. dobra pierwsze
go rzędu (konsumpcyjne) i dobra dalszych rzędów (produk
cyjne), który to podział zmuszał do zaliczenia pieniędzy do 
kategorji dóbr produkcyjnych, a więc do kapitału, i wpro
wadzają trójpodział, w którym pieniądz uznaje się za odrębny 
rodzaj dóbr, służący jako środek wymiany '.

Widzimy więc tutaj podobieństwo z poglądami Ma
jewskiego w rzeczy zasadniczej, t. j. w odmówieniu pie
niądzowi charakteru dobra produkcyjnego. Różnica istnieje 
tylko w rzeczy drugorzędnej, bo w kwestjj nazwy. Miano
wicie, ponieważ u takiego np. Misesa kapitał jest pojęciem 
szerszem, niż u Majewskiego, więc istnieje dla niego możność 
w pewnych wypadkach rozciągnięcia nazwy kapitału i na 
pieniądz 1 2, co dla Majewskiego jest wykluczone.

Jak z powyższego wynika, oryginalność Majewskiego, 
wyrażająca się w odmówieniu pieniądzowi charakteru kapitału, 
dotyczy tylko formy, a nie treści, nazwy a nie istoty rzeczy.

Zadajmy sobie teraz pytanie, czy słusznem jest stano
wisko naszego autora, odmawiające pieniądzowi nazwy ka

1 L . M lSES, Theorie des  Geldes, s. 55; H. JACOBY, Der Sireit 
um den K apitalsbegriff, s. 9 0 .

2 Mianowicie jeżeli chodzi o pojecie kapitału ze stanowiska 
jednostki. (Theorie des Geldes), s. 64 nn.
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pitału. Odpowiedź nie może wypaść jednolicie, należy bo
wiem uwzględnić różne okoliczności. Ponieważ mamy tu do 
czynienia z kwestją terminologji i systematyki, zatem trzeba 
wziąć pod uwagę w pierwszym rzędzie zgodność danej tezy 
z całością systemu oraz sposób jej dowodzenia i powiąza
nia z innemi tezami. Możnaby to nazwać wewnętrznemi wy
mogami systematyki. Oprócz tego odpowiedź winna się oprzeć 
na uwzględnieniu zewnętrznej wartości systemu, t. j. na oce
nie, czy dana terminologja przyczynia się do tego, żeby sy
stem spełniał swój cel objektywny, t. j. możliwie najlepiej 
wyjaśniał rzeczywistość. Oba te kryterja wewnętrznej zgo
dności i zewnętrznej wartości systemu, jako niezależne od 
siebie, mogą prowadzić do ocen zupełnie różnych, nawet 
wręcz sprzecznych. Jeżeli chodzi o kryterjum pierwsze, t. j. 
wewnętrznej zgodności i konsekwencji, to oddzielenie pie
niądza od kapitału nie budzi naogół wątpliwości. Jeżeli bo
wiem przyjąć określenie kapitału jako twórczej konstrukcji 
fizycznej (wartość tego określenia nie interesuje nas w tej 
chwili), to jest rzeczą oczywistą, że pieniądz tak określo
nym kapitałem nie jest. Można tylko postawić autorowi pewne 
zarzuty co do argumentacji, mianowicie, że wkłada zbyt 
wiele wysiłku na udowodnienie tezy, która jest tak jasna, 
że dowodzenia nie wymaga, oraz —  co może w pewnym 
stopniu wynika z poprzedniego — używa argumentów sztucz
nych. Np. powoływanie się Majewskiego na to, że pieniądz 
zawiera w sobie tylko pierwiastek pracy fizycznej, a brak 
mu duchowego, w niczem się nie przyczynia do wyjaśnienia 
faktu, że nie jest on konstrukcją fizyczną, a zatem kapitałem, 
i co gorsza, popycha naszego autora na ścieżki rozumowania 
sztucznego i błędnego o małej użyteczności złota i prymi
tywnych sposobach jego wydobywania *. 1

1 Majewski zdaje się tu być pod wpływem Marksa, który za 
Jacoby’m wyraża wątpliwość, czy złoto zapłaciło kiedykolwiek całą
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Podobnie przedstawia się sprawa z drugim dowodem, 
jakoby pieniądz, którego istotą jest symbolizowanie pewnej 
ilości pracy i bogactwa, nie byl nawet zwykłem bogactwem, 
a więc tembardziej kapitałem. Rozwinięcie nominalistycz- 
nych wywodów dla wykazania, że banknot jako znaczek pa
pierowy nie może spełniać tych funkcyj, co maszyna przę
dzalnicza, albo drukarska, sprawia wrażenie wyważania 
drzwi otwartych, a przytem skłania naszego autora ku chwi
lowemu przynajmniej odstępstwu od zasad metalizmu i po
woduje brak zdecydowanego stanowiska w sprawie wartości 
pieniądza.

Jeżeli chodzi o objektywną wartość twierdzenia, gło
szącego, że pieniądz nie jest kapitałem, ponieważ jest nie
produkcyjny, należy zauważyć, że dotychczasowy stan nauki 
nie daje ostatecznego rozstrzygnięcia powyższego zagadnie
nia. Za przyczynę tego należy uznać pewną nieokreślo
ność pojęcia produkcyjności, oraz trudności, związane z usta
leniem związku przyczynowego i z rozróżnianiem jego po
szczególnych rodzajów. Nawet wśród pisarzy, zbliżonych do 
naszego autora ideą przewodnią wywyższenia człowieka nad

swoją wartość. (Das Kapitał*, s. 8). Jednak warunki wydobywania 
kruszców szlachetnych od czasów Jacoby’ego i Marksa zmieniły się 
tak dalece, zastosowanie maszyn tak wielkie uczyniło postępy, że dziś 
kruszec szlachetny reprezentuje, podobnie jak i inne towary, prze
ważnie czynnik duchowy, w małej zaś tylko mierze czynnik pracy 
fizycznej.

Co zaś do twierdzenia, jakoby złoto posiadało małą użyteczność 
(co ma, zdaniem Majewskiego, odstręczać ludzi od wkładania w jego 
wydobycie zbyt wiele pracy i energji umysłowej), jest ono bez zna
czenia. Pojęcie bowiem użyteczności bezwzględnej, w jakiem to znaczeniu 
używa tego wyrazu nasz autor, oddawna już straciło w nauce ekonomji 
zastosowanie, ustępując miejsca pojęciu użyteczności względnej, po- 
żądalności, oraz dlatego, że wartość wymienna kruszców szlachetnych 
niezależnie od tego, na jakich oprzemy ją podstawach, była i jest 
bardzo wysoka.
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inne czynniki produkcji, a więc przedewszystkiem w grupie 
uczonych katolickich, panuje w danej sprawie rozbieżność 
poglądów *.

Jeżeli zwrócimy uwagę na oddziaływanie praktyczne 
tezy o nieprodukcyjności pieniądza, to się okaże, iż w ujęciu 
naszego autora oprócz skutków dodatnich może ona spowo
dować również i ujemne. Pierwsze polegają na przywróce
niu człowiekowi w przebiegu gospodarczym stanowiska pod
miotu gospodarczego jako jedynego producenta, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o kierowników i przedstawicieli mocy ducho
wej, którym socjalizm tej roli odmawiał. Drugie wynikają 
z faktu, że Majewski, zwalczając takie zapatrywanie socjalizmu, 
zapędził się siłą reakcji zbyt daleko, nie doceniając wpływu 
pieniędzy na kształtowanie się udziału przedsiębiorców 
w ogólnym dochodzie społecznym, wskutek czego przedsta
wiał stosunki ustroju społeczno-gospodarczego w świetle 
zbyt różowem, wywolującem pewien kwietyzm.

Przejdziemy obecnie do omówienia drugiego zasadni
czego twierdzenia, w myśl którego pieniądz spełnia rolę 
automatycznego regulatora mechanizmu społeczno-gospodar
czego, regulatora, który wyklucza możność skutecznej in
terwencji czynników pozagospodarczych.

Teza ta nie posiada w rozumowaniu naszego autora 
dostatecznych podstaw, pozostaje przez jedną ze swych prze
słanek w sprzeczności z resztą systemu, pozatem, jeżeli cho
dzi o jej wartość objektywną, nie jest oryginalna, nie wy
daje się też słuszną.

Przejdźmy do uzasadniania tej oceny. Można rozróżnić 
dwa wypadki, w których się uwydatnia stabilizacyjny i re- 
gulatorski wpływ pieniądza. W pierwszym z nich Majewski 
przyjmuje zmianę ceny pieniądza, ale twierdzi, że nie wpły
wa to na stosunek cen pozostałych towarów. W drugim autor 
nasz przyjmuje zmiany w stosunkach cen towarów i usług 1

1 P o r .  X .  D r . A .  SZYMAŃSKI, Z agadn ien ie sp o łecz n e , s .  1 2 6 .



pod wpływem czynników pozagospodarczych, ale stara się 
wykazać, że owe zmiany są krótkotrwałe, ponieważ pieniądz 
automatycznie przywraca zachwianą równowagę. Rozpatrzmy 
pierwszy wypadek. Rozumowanie Majewskiego jest tu co- 
najmniej—niezrozumiałe. Dla wykazania bowiem, że zm iana  
ceny pieniądza nie narusza wzajemnego stosunku cen in
nych towarów, nasz autor stara się dowieść— sta łości ceny 
pieniądza. Pomijając poruszoną już nieco wyżej sprawę 
wypowiadania przez naszego autora przy tej sposobno
ści nieuzasadnionych poglądów o małej użyteczności złota 
i o reprezentowaniu przez niego pracy wyłącznie fizycznej, 
rozważymy tylko stosunek Majewskiego do spadku ceny 
złota, wywołanego wzrostem jego ilości, oraz do wynikłej 
stąd straty jego posiadaczy. Otóż o stracie posiadaczy zło
ta rychło zapomina, a spadek jego ceny ukrywa z pomocą 
zwrotu retorycznego o kurczliwości pieniądza. Jest to wy
bieg, dzięki któremu autorowi „Nauki o cywilizacji” praw
dopodobnie wydaje się, że można spokojnie stwierdzać spadek 
ceny złota bez potrzeby wyciągania stąd konsekwencyj (mię
dzy innemi — poddania rewizji zapatrywania na pieniądz, 
jako na wcielenie pracy wyłącznie fizycznej).

Ostatecznie więc możemy powiedzieć, że rola pienią
dza jako regulatora równowagi gospodarczej w wypadku 
zmiany jego ceny nie została udowodniona.

Nie lepiej przedstawia się sprawa i w drugim wypad
ku (o który Majewskiemu głównie chodzi), t. j. zmiany ceny 
towarów i usług pod wpływem czynników pozagospodar- 
czych. Odpowiednie rozumowanie Majewskiego da się przed
stawić pokrótce w następujący sposób. Prawdziwym m ier
nikiem  w artości j e s t  ludzka p raca  fizy czn a , a nie pieniądz ', 
to też rzeczywista zmiana w układzie cen daje się stwier
dzić tylko przy zastosowaniu pracy jako miernika, zmiany 1
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1 Patrz wyżej s. 74, n.
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zaś cen, wyrażonych w pieniądzu, posiadają charakter jedynie 
nominalny. Jeżeli w zwykłym biegu wypadków zmiany cen 
nominalnych odpowiadają rzeczywistym, to dlatego, że pie
niądz zachowuje stały stosunek do pracy fizycznej, z chwilą 
zaś, kiedy czynniki pozagospodarcze zmieniają ten stosunek 
(np. nieuzasadniona gospodarczo podwyżka płac roboczych) 
ceny nominalne, pieniężne przestają odpowiadać cenom rze
czywistym, a równowaga gospodarcza nie zostaje w gruncie 
rzeczy zmieniona. Aczkolwiek wniosek Majewskiego o bez
skuteczności ingerencji czynników pozagospodarczych w sto
sunki ekonomiczne jest zgodny z ogólną tendencją jego sy
stemu, wykazującego tak wielkie podobieństwa do szkoły 
liberalnej, nacechowanej automatyzmem, to jednak sposób 
dowodzenia tego wniosku nie wykazuje konsekwencji. Przede- 
wszystkiem stwierdzenie braku stałej relacji złota i pracy 
trudno pogodzić z zasadniczym poglądem naszego autora, 
głoszącym, że złoto jest wcieleniem pracy fizycznej najniżej 
opłacanej» Majewski zdaje się tego nie zauważać, podobnie 
jak w pierwszym wypadku, kiedy stwierdzał zjawisko powol
nej zniżki ceny złota pod wpływem zwiększania się jego 
ilości, a jednocześnie utrzymywał, że cena złota właściwie 
się nie zmieniła. Dalej autor „Bankructwa pieniądza papie
rowego” zmienia zasadę wartości pieniądza, naprzód bowiem 
była nią praca wytworzenia złota, potem zaś praca, którą 
złoto opłaca. Przejście od jednej zasady do drugiej jest 
•o tyle ułatwione, że oba rodzaje pracy utożsamiają się, kiedy 
chodzi o poszukiwacza złota. Istotnie bowiem jego prac a, 
zużyta na produkcję złota, opłaca się sama wydobyłem zło
tem. Natomiast poza tym jednym wypadkiem praca, skrysta
lizowana w złocie, i praca, opłacana przez złoto, stanowią 
zjawiska zupełnie odrębne '. 1

1 Nie wyklucia to oczywiście możliwość istnienia między niemi 
pewnych związków ale podobne związki dadzą się stwierdzić po
między najbardziej różnorodnemi zjawiskami życia gospodarczego.
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To przejście Majewskiego od pracy, wyłożonej na wy
tworzenie złota, do pracy, którą złoto może kupić, jako za
sady, określającej jego wartość, jest równoznaczne z porzu
ceniem metalizmu, który przypisuje pieniądzowi wartość sa
moistną, zależną od jego podkładu materjalnego, i zajęciem 
stanowiska innego, nieokreślonego wyraźnie.

Może jednak najbardziej godnym uwagi jest, że rozu
mowanie Majewskiego zdaje się wskazywać, jakoby towary 
wymieniały się w stosunku do ilości pracy prostej, w nich 
tkwiącej, tylko bowiem z tego stanowiska da się zrozumieć 
twierdzenie, głoszące, że zwyżka pieniężna płacy roboczej 
spowoduje proporcjonalną zwyżkę cen towarów.

Ale wtedy oznaczałoby to powrót na łono Marksa, 
któremu nasz autor tak ostro zarzucał pomieszanie wartości 
z ceną i pominięcie udziału czynnika duchowego w wytwa
rzaniu i wynagrodzeniu. Gdybyśmy znowu przyjęli, że owej 
proporcjonalności pomiędzy płacą roboczą a cenami towa
rów nie trzeba brać zbyt ściśle, wówczas odpada wprawdzie 
konieczność uznania, że Majewski podziela odpowiednie po
glądy Marksa, a tern samem zaprzecza sobie, ale z drugiej 
strony ujawnia się brak podstaw do utrzymywania, jakoby 
robotnik nie miał żadnej korzyści ze zwyżki płacy, osiąg
niętej działaniem czynników pozagospodarczych.

Do tej pory omawialiśmy argumentację Majewskiego 
ze stanowiska je j wewnętrznej zgodności, konsekwencji sy
stemu. Rezultat tego omówienia wypadł, mojem zdaniem, 
ujemnie. Podobnie przedstawia się sprawa zewnętrznej, objek- 
tywnej wartości tej argumentacji. Stwierdzenie zależności ce
ny pieniądzą od wysokości płacy roboczej zawiera w sobie 
niewątpliwie pewną część prawdy, ale odbiega zbyt daleko 
od rzeczywistości, podając jedną z wielu przyczyn zmian 
ceny towarów za przyczynę jedyną.

Sam pomysł przedstawienia pieniądza w charakterze 
automatycznego regulatora życia gospodarczego sięga wie
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ku XVIII i jest związany z teorją ilościową pieniądza. Już 
Hume stwierdza wzajemną zależność ilości pieniądza, cen 
oraz bilansu handlowego. Powiada mianowicie, że każde 
zwiększenie ilości pieniądza powoduje zwyżkę cen towarów, 
ta ostatnia wywołuje bierność bilansu handlowego, a co za 
tem idzie, odpływ kruszcu zagranicę, co z kolei sprowadza 
zniżkę cen towarów do poziomu cen zagranicznych '. W ten 
sposób życie gospodarcze utrzymuje stan równowagi przy 
pomocy środków, działających automatycznie. Podobne sta
nowisko zajmuje później Ricardo i jego następcy. Wogóle 
można powiedzieć, że związek teorji ilościowej pieniądza 
z poglądem o automatyźmie gospodarczym jest bardzo ścisły. 
To też nie jest zapewne rzeczą przypadku nazwanie teorji 
ilościowej teorją klasyczną pieniądza, stanowiła ona bowiem 
jeden z argumentów, używanych przez klasyków-liberałów 
dla wykazania nieskuteczności ingerencji władzy oraz istnie
nia automatyzmu gospodarczego. Również autor nasz, jak 
widzieliśmy, dla udowodnienia owej tezy zerwał faktycznie 
z poglądem o wewnętrznej wartości pieniądza i oparł się na 
ilości pieniądza, jako czynniku miarodajnym dla jego ceny. 
Jakkolwiek i dziś liberaliści, wyznający teorję ilościową, przy 
jej pomocy tłumaczą pewne zjawiska automatyzmu gospo
darczego, to jednak dla udowodnienia twierdzenia o bez
skuteczności sztucznej podwyżki płac roboczych nie posłu
gują się wcale tą teorją. Odnośna próba Majewskiego wy
daje mi się w literaturze ekonomicznej czemś odosobnionem.

Co się zaś tyczy stanowiska innych kierunków ekono
micznych względem obchodzącego nas tu zagadnienia wpływu 
pieniądza na automatyzm gospodarczy, to możemy powie
dzieć, że kierunki te, jak szkoła historyczna, chrześcijańska, 
nacjonalistyczna, a w pewnej mierze socjalistyczna, wpływu 1

1 D a w id  H u m e , O p ien iądzu , o  bilan sie handlow ym -zam . w cy t. 
p ra cy  J .  ST. LEWIŃSKIEGO jako t e k s t  VIII, s , 324 n.
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takiego nie uznają, ponieważ nie uznają w większym lub 
mniejszym stopniu samego automatyzmu gospodarczego.

Przy bardziej ogólnem i głębszem ujęciu można za
uważyć pewną chwiejność w samych podstawach teorji pie
niądza, brak zdecydowanego stanowiska w sprawie determi- 
nizmu gospodarczego, co się odbija ujemnie na rozwiązy
waniu szczegółowych zagadnień pieniężnych. I tak, jeżeli 
chodzi o sprawę ceny i wartości pieniądza, stanowisko me
chanizmu sprzyja determinizmowi, natomiast poglądy nomi- 
nalizmu, uzależniającego wartość pieniądza od woli państwa 
— indeterminizmowi.

Odmówienie pieniądzowi charakteru kapitału, a przez 
to zaprzeczenie jego wpływu na układ stosunków w zakre
sie podziału dochodu społecznego, wskazuje na uzależnienie 
stosunków wytwarzania i podziału od duchowej wielkości 
jednostki, co prowadzi do indeterminizmu, podczas gdy uzna
nie pieniądza za automatyczny regulator równowagi życia 
gospodarczego, wykluczający wpływ na nie czynników poza- 
gospodarczych, przedstawia typowy przejaw ekonomicznego 
determinizmu.



R O Z D Z I A Ł  III.

Ocena teorji podziału dochodu społecznego.

Teorja podziału dochodu społecznego Majewskiego, 
będąc wynikiem poglądów na wytwórczość i wymianę, za
wiera w sobie dodane razem i spotęgowane dotychczas roz
patrzone zarówno niekonsekwencje i braki, jak i pomysły 
zdrowe i cenne. Jednak niesłychane skomplikowanie zagad
nienia podziału dochodu społecznego, nastręczające wprost 
niepokonalne trudności dla zbudowania konstrukcji myślo
wej jednolitej, harmonijnej, a jednocześnie zgodnej z rze
czywistością, wpływa raczej na uwydatnienie się cech ujem
nych '.

Przedewszystkiem budzi poważne zastrzeżenia przyrod- 
niczo-techniczny sposób zapatrywania naszego autora na 
kwestję podziału dochodu społecznego. Istniejące w tym 
względzie teorje dadzą się zgrubsza podzielić na dwa obozy. 
Według pierwszego z nich podział ten polega na ilościo- 
wem ujęciu i dodaniu wszystkiego, co zostało wytworzone, 
i na przydzieleniu każdemu czynnikowi wytwórczemu takiej 
ilości ogólnego produktu, jaka odpowiada jego udziałowi 
w procesie wytwórczym. Wewnątrz tego obozu dadzą się 
jeszcze rozróżnić dwie grupy, różniące się sposobem okre- 1

1 E. LIPIŃSKI ocenia t e o r ję  podziału dochodu społecznego Ma
jewskiego w sposób niesłychanie ostry, mówiąc np., że jest ona kom
pletnie naiwna, że teorja zysku przedsiębiorcy jest absurdem i t. p. 
Teorje ekonom iczne E. M., s. 33 nn.
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ślenia udziału czynnika wytwórczego w produkcji. Jedna 
z nich w oparciu o pojęcie t. zw. produkcyjności fizy czn ej 
stara się określić fizyczny rezultat działania czynnika wy
twórczego, a więc ilość  produktu, która zawdzięcza mu swe 
powstanie. Druga oznacza ten udział według t. zw. produk
cyjności gospodarczej, starając się określić tę część w artości 
ogólnego produktu, która uzależniona jest w swem powsta
niu od danego czynnika wytwórczego.

Pierwsza grupa jest historycznie wcześniejsza, posiada 
zatem charakter bardziej surowy i prymitywny. Naogół no
wsi autorowie, opierając się na psychologicznej teorji war
tości, wyznają poglądy drugiej grupy, uznawszy niemożliwość 
obliczenia fizycznego udziału czynników wytwórczych w po
wstaniu produktu z powodu różnorodności tych czynników 1.

Omówione dwie grupy stanowią obóz, do którego na
leżą z zasady zwolennicy liberalizmu, a w pewnej mierze 
i zwolennicy socjalizmu naukowego. Przeciwstawia mu się 
drugi wielki obóz, który obejmuje tych wszystkich, co od
rzuciwszy stanowisko indywidualizmu i związany z tem po
gląd o mechanicznym przebiegu życia gospodarczego, głoszą 
zasady uniwersalizmu, nacjonalizmu, czy solidaryzmu (mniej
sza o nazwy, które są mało jeszcze sprecyzowane) i uwa
żają, że człowiek może kierować życiem gospodarczem zgod
nie ze swemi pojęciami o dobru całego organizmu społecznego.

Kierunek chrześcijańsko-społeczny, który może najdo
kładniej opracował to zagadnienie, odrzuca stanowisko obozu, 
opierającego kryterjum podziału dochodu społecznego na zasa
dzie przyczynowości sprawczej. Każdy z czynników wytwór
czych jest bowiem nietylko przyczyną cząstkową t. zn. stano
wiącą część kompleksu przyczynowego, ale również przyczyną 
całostkową, to zn. rozciągającą swój wpływ na całość produktu. 
Poza tem nie można sprowadzać do wspólnego mianownika ele- 1

1 Patrz wyżej s. 127.
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mentów różnojakościowych i niewspółmiernych, jakiemi są 
czynniki wytwórcze. Przedstawienie tych ostatnich w formie 
pieniężnej stanowi tylko sztuczny, pomocniczy środek tech
niczny, umożliwiający wymienność dóbr gospodarczych, wca
le zaś nie upoważnia do wnioskowania o ich współmierności.

Wobec powyższego kierunek ten stwierdza koniecz
ność oparcia się w pierwszym rzędzie na zasadzie celow ości. 
Podział dochodu społecznego winien być tak przeprowadzo
ny, żeby cel gospodarstwa został spełniony, t. j. żeby za
równo ogół, jak i jednostka, otrzymali potrzebne środki do 
wypełnienia ich zadań. Uwzględnianie przyczynowości celo- 
waj nie wyklucza jednak brania pod uwagę przyczynowości 
sprawczej, a zasada pokrycia potrzeb—zasady zasługi i równo
ważności. Gospodarstwo bowiem tylko wtedy spełni swój 
cel, o ile nastąpi odpowiednia działalność przyczyn spraw
czych. Z drugiej zaś strony działalność tych ostatnich ocenia 
się nie bezpośrednio, ze względu na ich produkt, lecz ze 
względu na cel, któremu wszelka działalność gospodarcza 
ma służyć. W ten sposób idea mechanicznej przyczyny 
splata się z ideą celu i jej się podporządkowuje '. Majewski, 
przeciwnik teleologji w badaniu naukowem i przesiąkły przy
rodniczym sposobem myślenia, może być zaliczony do pierw
szego obozu, i to do tej grupy, uznanej naogół za dość 
prymitywną.

Na tern jednak nie można poprzestać, kiedy się chce 
dokładnie ocenić całość poglądów Majewskiego w kwestji 
zasady, rządzącej podziałem dochodu społecznego, bo
wiem omawiane tu przyrodniczo-techniczne kryterjum warto
ści nie jest u niego jedyne. Jak wiemy, autor nasz uzu
pełnia je, względnie zastępuje zasadami usługi, pożytku 
oraz popytu i podaży. Jeżeli chodzi o zasadę usług, to na

‘ W e b e r  i T iSCHLEDER — W irtschaftseth ik, s . 4 2 6  nn.
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podstawie wyżej przedstawionego szkicu możemy wniosko
wać, że nie znajdzie ona również dostatecznego uznania. 
Obóz uniwersalistów (w najszerszem znaczeniu tego słowa) 
uzna ją za słuszną, ale niewystarczającą. Nosi ona bowiem 
charakter przyczynowości sprawczej, nie uwzględnia zaś ce
lowości. W obozie indywidualistycznym, przedstawiającym 
lepsze warunki dla przyjęcia zasady usług, nie cieszy się 
ona wcale większem uznaniem. Jeżeli bowiem przez usługę 
rozumieć pracę, oszczędzoną nabywcy towaru, to wówczas 
na stosowanie zasady usług jako kryterjum podziału dochodu 
społecznego nie godzą się ci, którzy wartość dóbr określają 
pracą, wydaną przez wytwórcę. Zwolennicy teorji użytecz
ności krańcowej godzą się na zasadę usług w znaczeniu 
oszczędzonej pracy, ale przyznają jej tylko ograniczone zna
czenie w łonie szerszej, ogólniejszej zasady użyteczności 
krańcowej '. Pozatem o zasadzie usług Majewskiego można po
wiedzieć to samo, co powiedziano już o zasadzie usług Bastiat’a, 
mianowicie, że jest ona pojęciem zbyt mało określonem, zbyt 
ogólnikowem i elastycznem 1 2. Trudno byłoby z jej pomocą 
wyjaśnić wypadki zmniejszania przez monopolistę produkcji 
dla otrzymania większych zysków, wypadki t. zw. darda- 
narjatu, a więc topienia w morzu bawełny czy kawy, „klęskę 
urodzaju” i t. p. przejawy ogólnego zjawiska, jakiem jest 
często spotykana rozbieżność między ilością i wartością, 
„usługą” i zyskiem.

1 „lVenn man nun... den Wert der bełreffenden Giiter aus der 
Grosse des durch sie ersparłen Leides erklart, so liegt hierin keine 
Abweichung, sondern... nur eine ganz korrękte Erfiillung des Gesełzes 
vom Grenznutzen". BÓ H M -BA W ERK , Kapitał. Positive Theorie, s .  228»  

A n a lo g ic z n ie  s .  2 3 1 ,  3 0 7  n .

2 ST. G ł ĄBIŃSKI, Ekonom ika narodowa, 1, s. 193. E. WEJCHERT, 
O znaczeniu Bastiat’a, C areija i Supińskiego w ekonomice. Ekonomista, 
Warszawa 1868, z. IV, V i VI, s. 179.

SZCZĘCH, ERAZM MAJEWSKI 13*
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Wszystko, co było powiedziane o zasadzie usług, mo
żna odnieść również i do trzeciej zasady pożytku, która 
jest jeszcze bardziej ogólnikową i mniej wyjaśniającą, niż 
poprzednia.

Jak wiemy, Majewski zna jeszcze czwartą, bodaj naj
ważniejszą zasadę, mianowicie prawo popytu i podaży. Jest 
rzeczą zrozumiałą, że prawo to, będące wyrazem wiary 
w automatyzm gospodarczy, wyrosłe na gruncie indywidu
alizmu i liberalizmu, nie może być przyjęte przez uniwer- 
salistów|(w szerokiem znaczeniu tego słowa), uważających, że 
stosunki popytu i podaży mogą stanowić conajwyżej przy
czynę bezpośrednią kształtowania sie cen, przyczynę zaś 
głębszą stanowi świadoma wola grup społecznych i pań
stwa, odpowiednio kształtujących popyt i podaż. Ale i w 
obozie liberalnym zapatrywania na to prawo nie są jednolite. 
Szkoła psychologiczna przez usta Bohm-Bawerka uznaje 
prawo popytu i podaży za ogólnik, który zyskuje treść kon
kretną dopiero przez podanie tych czynników, od których 
popyt i podaż zależą1. Szkoła ta godzi się na prawo po
pytu i podaży tylko jako na przejaw ogólnej zasady uży
teczności krańcowej1 2. Jak widzimy, zapatrywanie Majew
skiego na kwestję popytu i podaży nie da się podciągnąć 
pod tego rodzaju formułę, trzeba dla niego szukać wzorów 
w starej szkole klasycznej, w poglądach Smitha i Ricarda 3.

1 „Angebot und N achfrage sind von Haus aus uberaus weite 
und vage Schlagworte; weit genug, um auch die richtigen Vorstellun- 
gen implicite mit za  umfassen; vag  genug, um keinen Zwang zur Prd- 
zision auszuiiben und um auch allerlei Unbestimmtheiten, Vieldeutlich- 
keiten  und Unrichtigkeiten zu decken". Kapitał. Positive Theorie, 
s. 290.

2 Charakterystyczną cechą ceny, ustalonej w drodze walki kon
kurencyjnej przez subjektywną oceną t. zw. granicznych par wymie
niających, stanowi to, że ilość dóbr, zaofiarowanych po tej cenie równa 
sią ilości dóbr zapotrzebowanych. Tamże, s. 291 n.

3 Patrz wyżej s. 167.
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Jak z powyższego widać, oparcie przez Majewskiego 
podziału dochodu społecznego na prawie popytu i podaży 
zbliża go do pierwotnego, prymitywnego stanu poglądów 
na tę sprawę.

Kończąc ocenę zasad podziału dochodu społecznego 
naszego autora, dochodzę do wniosku, że żadna z nich nie 
znajduje pełnego uznania w nowszych kierunkach ekonomji. 
Powołanie się zaś na kilka zasad jednocześnie raczej po
garsza sytuację, psuje bowiem jednolitość systemu i naraża 
na zarzut eklektycyzmu. Wprawdzie zdarza się spotkać w na
uce ekonomji z podobnem, jak u Majewskiego, wyliczeniem 
kilku czynników, decydujących o cenie dóbr i o podziale 
dochodu’społecznego, jednak nie oznacza to koniecznie eklek
tycyzmu, skoro się tylko wykaże przytem niedostateczność 
jednej zasady do wytłumaczenia skomplikowanej rzeczy
wistości, dokładniej określi znaczenie każdego z czynników, 
rozgraniczy sferę ich wpływów, wskaże. punkty styczne 
i t. p. h Z tem się u Majewskiego nie spotykamy, chyba 
tylko w bardzo nieznacznej mierze.

Po takiem ogólnem rozpatrzeniu zasad, rządzących 
podziałem dochodu społecznego, przejdziemy do szczegó
łów. Pozwoli to nam uwydatnić znaczenie wyżej podanej 
oceny zasad ogólnych oraz zdać sobie sprawę z wartości 
optymistycznych wniosków Majewskiego jako argumentów, 
stosowanych w obronie ustroju kapitalistycznego.

Zaczniemy od omówienia zagadnienia płacy roboczej, 
ponieważ ono właśnie stanowi jądro t. zw. kwestji społe
cznej, ono decyduje o istnieniu lub nieistnieniu harmonji 
społecznej. 1

1 T a k  postępują np. W EBER i TlSCHLEDER, Wirtschaftsethik 
s. 378 nn., H. PESCH, Lehrbuch der Nationaldkonomie, V, Freiburg im 
Breisgau 1913, s. 33 n., St . GRABSKI, Ekonomja społeczna, III, s. 70 n., 
S T . GŁĄBIŃSKI, Ekonom ika narodowa, I, s. 173 n.
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Jeżeli za Majewskim przyjmiemy, że w obecnym ustroju 
kapitalistycznym wzrasta dobrobyt szerokich warstw ludności, 
pracujących fizycznie, wskutek skrócenia czasu i poprawy 
zdrowotnych warunków pracy oraz zniżki płacy, to jednak 
trudno zgodzić się na interpretację tego faktu w tym kie
runku, żeby miał on stanowić sprawdzian słuszności zało
żeń teorytycznych naszego autora. Wydaje mi się bowiem, 
że system Majewskiego nie uzasadnia dostatecznie tenden
cji wzrostu płac, przecenia wpływ wartości darmej, nie na
daje się do odparcia zarzutu o braku wyzysku robotnika, o ile 
zaś chodzi o pomysł przejścia kiedyś kapitału w ręce sze
rokich mas bez wywłaszczenia,— posiada charakter utopijny.

W uzasadnieniu mego przekonania zwrócę uwagę na 
to, że Majewski, wykluczając wpływ momentów pozagospo- 
darczych na zwyżkę realnej płacy roboczej, zacieśnia krąg 
czynników, decydujących o możliwości poprawy bytu ro
botnika.

Majewski powołuje się na argument o kurczliwości 
pieniądza, ponieważ jednak argument ten nie jest dosta
tecznie uzasadniony 1, więc i twierdzenie na nim oparte jest 
pozbawione silniejszej podstawy. Stanowisko naszego au
tora, wykluczające wpływ czynników pozagospodarczych na 
zwyżkę płacy roboczej, posiada oparcie w ekonomji libe
ralnej, ale ta ostatnia nie jest jedynym kierunkiem ekono
micznym, a bodaj wszystkie inne odłamy myśli ekonomicz
nej wpływ ten uznają. Nie od rzeczy będzie również wska
zać na to, że teorja użyteczności krańcowej, uważana jako 
nadająca się ze swej istoty na teoretyczną podbudowę kie
runku liberalnego 1 2 i rolę tę rzeczywiście spełniająca, może 
być użyta do udowodnienia możliwości omawianego wpły
wu. Mianowicie t. zw. teorja wartości dóbr uzupełniających

1 P a t r z  w y ż e j  s .  1 8 4  nn.
2 F .  ZWEIG, Cztery systemy ekonomji, s.  2 8  n.
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się wzajemnie rozróżnia w danym zespole środków wytwór
czych czynniki zastępowalne i niezastępowalne. Pierwsza 
kategorja czynników (zazwyczaj kapitał, ziema, praca robot
ników) nie mogą osiągnąć w danym zespole wytwórczym 
większej wartości, niż wynosi ich wartość rynkowa, ponie
waż w razie ich ubytku mogą być łatwo zastąpione. Czyn
niki drugiej kategorji, do których należy przedewszystkiem 
działalność przedsiębiorcy, nie posiadają żadnej stałej war
tości, wynagrodzenie ich bowiem określa się wielkością 
różnicy pomiędzy wartością gotowego produktu i sumą 
wartości czynników zastępowalnych. Wszelki wzrost warto
ści gotowych produktów idzie zatem na korzyść czynników 
niezastępowalnych. Zagadnienie podwyżki płac w drodze 
interwencji czynników pozagospodarczych sprowadza się 
więc do pytania, czy jest możliwem przekształcić pracę fi
zyczną na czynnik niezastępowalny. Odpowiedzi twierdzą
cej dostarcza obserwacja odpowiednich faktów. Druga po
łowa ubiegłego stulecia w państwach o rozwiniętym ustroju 
kapitalistycznym jest świadkiem powstawania mnóstwa or- 
ganizacyj robotniczych, w szczególności związków zawodo
wych, które starają się w drodze strajków i zbiorowych 
umów pracy przekształcić robotników niezorganizowanych 
na czynnik niezastępowalny. Co do skuteczności tych usi- 
wań odpowiedzi bezwzględnie pewnej, takiej, jaką dają 
nauki przyrodnicze, mogące się posługiwać metodą doświad
czeń, dać nie można. Nie można bowiem cofnąć biegu hi- 
storji i skierować go na tory, wskazane przez czystą dok
trynę liberalną. Musimy zadowolić się tym stopniem prawdo
podobieństwa, jaki wynika z porównania pewnego okresu 
historji, w którym brak danego czynnika, z tym okresem, 
w którym on zwolna dochodzi do głosu, zwalczając prze
ciwne sobie tendencje. Ogólnie panujące przekonanie o sku
teczności wpływu czynników pozagospodarczych na zwyżkę 
płac posiada dlatego wysoki stopień prawdopodobieństwa,
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ponieważ następstwo czasowe dwuch zjawisk, ingerencji 
i podwyżki, zostało stwierdzone w dużej ilości wypadków ’, 
przyczem okazało się, że uzyskane podwyżki posiadają cha
rakter nietylko nominalny, ale i realny. Wprawdzie, jak już 
zaznaczyłem, ustalenie związku przyczynowego między fak
tem ingerencji czynników pozagospodarczych a zwyżką płac 
nie posiada za sobą całkowitej pewności, lecz tylko wysoki 
stopień prawdopodobieństwa, ale w każdym razie jest to 
stanowisko bardziej uzasadnione, niż liberalistów, którzy 
dla swego twierdzenia, głoszącego, że gdyby doktryna libe
ralna była zastosowana w życiu w całej pełni, to zarobki 
robotnicze osiągnęłyby wyższy poziom, niż obecnie — nie 
posiadają dostatecznego oparcia w rzeczywistości dziejo
wej 1 2. Nic też dziwnego, że cały szereg państw o rozwi
niętej gospodarce kapitalistycznej wkroczyło na drogę in
terwencjonizmu, wspomaganych w tej zmianie stanowiska 
opinją zarówno szerokich mas, jak i uczonych.

Zastanowimy się obecnie nad kwestją, czy wśród 
czynników gospodarczych, jakie Majewski zdaje się jedynie 
uznawać, znajdziemy takie, na których mogłyby się z całą 
pewnością oprzeć optymistyczne wnioski co do płacy ro
boczej.

Cena pracy, podobnie jak cena wszystkich innych dóbr 
gotowych i wytwórczych, kształtuje się, zdaniem Majewskie
go, pod wpływem prawa popytu i podaży. Popyt na pracę 
zależy od różnych czynników. U naszego autora znajdujemy 
wzmianki, dotyczące ilości kapitału i wydajności pracy.

1 A. LANDRY, M anuel d'econom ique, s . 715. Ks. Dr. A. SZYMAŃSKI 
s tw ie rd z a , że „ b e z p o ś r e d n ie ...  zy sk i fin a n so w e  s t r a jk u  są  z a z w y cz a j 
d o ść  n ik łe , a le  z n a cz n e  są  sk u tk i p o śre d n ie : u z y sk a n ie  le p sz y ch  w a
ru n k ów  b ez  s t r a jk u , je d y n ie  p od  g r o ź b ą  s t r a jk u ”. (P olity ka  społeczna. 
L u b lin  1925, s . 231).

2 Powoływanie sią na przykład liberalnych Stan. Zjedn. A. P. 
jest niewłaściwe ze wzglądu na panujące tam odmienne warunki spo
łeczno-gospodarcze.
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Jak wiemy, zwiększenie kapitału może wywierać na 
popyt na pracę wpływ różny zależnie od okoliczności. Hi- 
storja kapitalizmu, zwłaszcza początków jego rozwoju do
starcza wiele obrazów nędzy, spowodowanej właśnie szyb- 
kiem powiększaniem się ilości kapitału w formie maszyn. 
Jeżeli złowieszcze teorje Marksa o pauperyzacji i proleta- 
ryzacji do naszych czasów nie sprawdziły się, jeżeli ogólny 
bilans wpływu zwiększenia się ilości kapitału na popyt na 
pracę jest naogół dodatni, to należy ten fakt między inne- 
mi przypisać interwencji czynników pozagospodarczych, jak 
opinji publicznej, związków zawodowych, państw, oraz 
przeminięciu okresu odkryć i wynalazków, rewolucjonizu
jących życie gospodarcze, a w związku z tem spokojnemu 
i względnie równomiernemu tempu rozwoju tego życia. Fakt, 
że za najważniejszą bodaj przyczynę obecnego światowego 
kryzysu uznaje się naogół zbyt szybkie postępy techniki 
oraz „przeinwestowanie”, dokonane w rolnictwie i przemy
śle, jeszcze raz świadczy, że koniecznym warunkiem dobro
czynnego wpływu wzrostu kapitałów jest jego równomier
ność i umiarkowane tempo. Pod tym względem widoki na 
przyszłość nie przedsta/v iają się różowo. Już teraz mnó
stwo wynalazków niewykorzystanych spoczywa w skrytkach 
przedsiębiorstw *, czekając chwili, w której lepsza konjun- 
ktura oraz amortyzacja dotychczasowych urządzeń pozwolą 
na ponowną rewolucjonizację świata gospodarczego. A cóż 
dopiero mówić o wykorzystaniu tych wprost niegraniczo- 
nych możliwości, jakich rąbek ledwie odsłonił nam dotych
czasowy stan nauki! Cięźkiem zadaniem już chwili obecnej 
jest opanowanie tej rozpętanej potęgi żywiołów, która grozi 
zniszczeniem cywilizacji europejskiej. Rozwiązanie tego za- 1

1 O czem świadczy rozwinięcie się szpiegostwa przemysłowego 
na taką skalę, że w Niemczech np. wydano specjalne przepisy, mające 
n» celu zwalczanie tego procederu.
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gadnienia w ramach ustroju kapitalistycznego, przynajmniej 
w takiej jego czystej „bezinterwencyjnej” formie, jak to 
nam przedstawia Majewski, wydaje się wątpliwe.

Wzrost ilości kapitału w formie maszyn i narzędzi 
może się dokonywać tylko przy istnieniu oszczędności. 
Majewski jednak, zalecając robotnikom kapitalizację, ma na 
myśli nie ten pośredni wpływ oszczędności na ich dobro
byt, który się przejawia jako wzmożenie popytu na pracę 
dzięki zwiększeniu rozporządzalnego kapitału w społeczeń
stwie, lecz wpływ bezpośredni w formie zwiększenia do
chodów robotnika o wysokość odsetek.

Chociaż autor nasz nie rozwinął zagadnienia oszczęd
ności, jednak z nielicznych wzmianek w tej kwestji można 
wywnioskować, że jest on zwolennikiem europejskiego sy
stemu, t. j. oszczędzania przez konsumenta, w przeciwsta
wieniu do systemu, któryby można nazwać amerykańskim, 
a który polega na braku wszelkiej oszczędności u konsu
menta, a gromadzeniu kapitału przez producenta

Drugim czynnikiem, mającym wpływ na podniesienie 
płacy roboczej, to zwiększenie wydajności pracy, zwię
kszenie wysiłku fizycznego, albo jego bardziej umiejętne 
zużytkowanie. Hasło racjonalizacji pracy łączy w sobie 
jedno i drugie. Aczkolwiek bardzo modne i szeroko 
propagowane nasuwa jednak szereg poważnych zastrze
żeń. Weźmiemy tylko pod uwagę wpływ racjonaliza
cji w zakresie płacy. Otóż bezpośrednim jej skutkiem 
bywa zwiększenie bezrobocia 1 2. Zwykle dopiero po 
dłuższym okresie czasu zwolnieni robotnicy znajdą za
trudnienie bądź w tem samem przedsiębiorstwie, jeżeli zbyt

1 W. KRZYŻANOWSKI, Ekspansja kap ita ła  Stanów Zjedn. A. P. 
Kraków 1927, s. 9 n.

2 D r . A. SCHEFFBUCH, Der Einfluss der Rationalisierung au f 
den Arbeitslohn (Arbeitsmarkt) Stuttgart 1931, s. 269.
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na dane towary rozszerzy się dzięki zniżonym cenom, bądź 
tam, dokąd ich powoła zwolniony przedtem wraz z nimi 
kapitał l. Widzimy tu podobieństwo między wpływem racjo
nalizacji pracy i wzrostu kapitału. Tylko, ponieważ siły or
ganizmu ludzkiego są dość ograniczone, więc możność naj
bardziej celowego wykorzystania tych sił obraca się w gra
nicach nierównie mniejszych, niż możność wykorzystania sił 
przyrody dzięki technice, wobec czego wpływ racjonalizacji 
pracy na zwyżkę płac jest odpowiednio słabszy, niż wpływ 
postępów techniki.

Tembardziej staje się to widoczne, jeżeli się weźmie 
pod uwagę, że w systemie płac dniówkowym czy tygodnio- 
nym, przy którym wszyscy robotnicy, pełniący te same funk
cje, otrzymują jednakowe wynagrodzenie, podwyżka płac 
może nastąpić tylko w wypadku zwiększenia wydajności 
pracy najsłabszego robotnika, zwanego w terminologji szkoły 
psychologicznej robotnikiem „krańcowym , „granicznym . 
Znamienną jest rzeczą, że kiedy w Polsce po wojnie świa
towej, a zwłaszcza w czasach pomyślnej konjunktury mowiło 
się wiele o racjonalizacji pracy, to obecnie w chwili kry
zysu głucho o tem. Świadczyłoby to, że racjonalizacja pracy 
nie może być przeprowadzana na szerszą ska lę  w latach 
depresji gospodarczej, kiedy państwa, wytężając wszystkie 
siły dla zwalczenia klęski bezrobocia, posuwają się niekiedy 
do wydawania przepisów, ograniczających swobodę przedsię
biorcy przyjmowania i zwalniania załogi robotniczej, stoją
cych czasem w jaskrawej sprzeczności z zasadami racjona

1 F. TAYLOR s tw ie rd z a  w p ra w d z ie , że n au k o w a o rg a n iz a c ja  

p ra c y  n ie  sp ow od ow ała  z w o ln ien ia  ro b o tn ik ó w  o ra z , że u m ożliw iła  
p od w yżk ę p ła cy  ro b o c z e j w g r a n ic a c h  30—100%, a le  je g o  o b s e r w a c je  
o p ie r a ją  s ię  na b ard zo  szczu p ły m  m a te r ja le ,  bo  o d n o sz ą cy m  s ię  je d y 
n ie  d o  50.000 ro b o tn ik ó w . (Zasady organizacji naukowej zakładów  
przem ysłow ych 2. W a rs z a w a  1922, s. 16 n.)
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lizacji pracy ze stanowiska prywatnego przedsiębiorcy 
Ponieważ nieuchronny postęp techniki grozi ciągłem powięk
szaniem rezerwowej armji pracy, więc trudno spodziewać 
się, aby racjonalizacja pracy mogła poczynić większe postę
py i wywrzeć swój i tak już dość ograniczony wpływ na 
podwyżkę płacy roboczej.

Powyższe krytyczne uwagi wcale nie mają na celu 
odmówienia wpływu na podniesienie płacy tych czynników, 
o których mówił Majewski, lecz jedynie wykazanie przesady 
w jego optymistycznych rachubach. Stanowisko takie jest typo- 
wem dla liberalizmu, który zwraca główną uwagę na wielkość 
produkcji, zaniedbując sprawę podziału dochodu społecznego. 
W przeciwstawieniu do tego socjalizm siłą reakcji odwraca hie- 
rarchję zagadnień, kładąc nacisk przedewszystkiem na kwestję 
podziału. Inne kierunki unikają tych skrajności, uwzględniając 
mniejwięcej równomiernie obie kwestje. W okresie przedwo
jennym, w którym powstał „Kapitał” naszego autora, przy istnie
niu względnej stabilizacji stosunków i pomyślnej konjunktury 
zagadnienie podziału traciło nieco na swej ostrości w porówna
niu z okresem gwałtownych wstrząsów gospodarczych pierw
szych ćwierci ubiegłego wieku. Nie można się dziwić Majew
skiemu, że nie brał pod uwagę ujemnych skutków postępu 
technicznego i racjonalizacji pracy, kiedy współczesny mu tak 
wybitny „fachowy” ekonomista francuski, jak A. Landry 
skutków tych nie docenia, bo w swoim obszernym, blisko 
900 stron liczącym podręczniku ekonomji poświęca zagad- 1

1 Zdarzają się wprawdzie wypadki zastosowania racjonalizacji 
pracy na szeroką skalę w całej gałęzi wytwórczości w okresie naj
większego natężenia kryzysu, jak np. w Polsce w przemyśle węglo
wym, ale działały tu okoliczności wyjątkowe—konieczność umożliwienia 
eksportu, który decyduje o utrzymaniu tej gałęzi wytwórczości. Na
tomiast regułą jest raczej zjawisko przeciwne. Jednym z dowodów 
tego jest wprowadzenie w ojczyźnie racjonalizacji pracy, w St. Zj. A. P. 
kodeksu pracy.
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nieniu kryzysu ledwo kilka stron ', przyczem zdaje się wy
rażać nadzieję, że działalność karteli i trustów, a przede- 
wszystkiem rozwój gospodarki światowej będzie coraz bar
dziej łagodził i usuwał kryzysy 1 2.

Obecny światowy kryzys gospodarczy w wielu umy
słach stwarza przekonanie, że znajdujemy się na początku 
długotrwałej, bo na szereg dziesiątków lat obliczanej de
presji gospodarczej. Skłania to zarówno teoretyków, jak 
i praktyków do poszukiwania wyjścia z ciężkiej sytuacji na 
drodze lepszego podziału dóbr.

Dotychczas rozpatrywaliśmy te czynniki, które wpły
wały na płacę roboczą za pośrednictwem zmian popytu na 
pracę. Obecnie zastanowimy się chwilę nad wpływem jej 
podaży. Majewski, uznając, że ograniczenie urodzin zacho
dzi jedynie w warstwach oświeconych, nie bywa zaś stoso
wane w tych masach najuboższych, gdzie ono jest najbar
dziej potrzebne, zdaje się grzebać nadzieje na poprawę lo
su robotnika, jakie można było żywić w związku ze wzros
tem ilości kapitału i wydajności pracy. Byłoby to stanowisko 
podobne do tego, jakie zajmował ogół starszych ekonomi
stów liberalnych (Ricardo, Malthus), oraz socjalistów (Las- 
salle, Marks), których pogląd da się ująć w formułę spiżo
wego prawa płacy. Trudność jednak, jaka zachodzi u Ma
jewskiego co do możliwości zwyżki płacy roboczej, nie leży 
w samych podstawach jego systemu, wskutek czego dałoby 
się uniknąć jej przy odpowiedniem jego rozwinięciu. Już Ri
cardo wskazuje, że płaca robocza może się stale podnosić, 
jeżeli popyt na pracę, zależny od wzrostu ilości kapitału,

1 Zjawisko takie u teoretyków liberalizmu było czemś po- 
wszechnem. Teorję kryzysów badał bliżej jedynie socjalizm. Dzisiaj 
zainteresowanie teorją kryzysu wzrosło do tego stopnia, że taki G. Ca- 
ssel, reprezentant liberalizmu, poświęca mu piątą część swego podrę
cznika ekonomji.

2 Manuel d'economique, s. 534-540.
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będzie postępował w szybszem tempie, niż podaż pracy '. 
Pozatem możliwość poprawy losu robotnika z]powodu zwyżki 
płacy wynikałaby z faktu, że Majewski przyjmuje możność 
wzrostu oświaty wśród robotników, wskutek czego mogłaby 
znaleść dostęp do nich idea dobrowolnego ograniczania 
urodzin.

Obecnie przejdziemy do omówienia moralnej strony 
zagadnienia płacy, mianowicie do kwestji wyzysku robotnika 
przez przedsiębiorcę.

Twierdzenie Majewskiego o braku wyzysku robotnika 
odgrywa w ustaleniu harmonji społecznej rolę bodaj większą, 
niż wskazywanie na zwyżkę płacy. Jednak teorja naszego 
autora nie nadaje się do ustalenia braku wyzysku. Według 
Majewskiego muszą zajść dwie okoliczności, aby stwierdzić 
wyzysk: otrzymanie przez robotnika mniejszej ilości wartości, 
niż wytworzył, oraz świadomie krzywdzące działanie u przed
siębiorcy. Już sama pierwsza okoliczność wystarcza, aby 
uniemożliwić uznanie krzywdy robotnika, udział bowiem je
go, obliczony na podstawie specjalnego pojęcia wartości na
szego autora, jest tak niesłychanie mały, że wprost niepo
dobna sobie wyobrazić, iżby robotnik w układach z przed
siębiorcą mógł przegrać, on zawsze więcej bierze, niż daje 1 2.

Druga okoliczność — świadomość krzywdy u przedsię
biorcy, jako warunek konieczny istnienia wyzysku robotnika, 
nie przez wszystkich w tym charakterze jest uznana. Z po
glądów Majewskiego wynikałoby, że niema ustroju niespra

1 Z asady  ekon om ji p o lity czn ej i p od atkow an ia ,  s. 69.
2 Choćby nawet płaca pewnego robotnika wynosiła setną część 

płacy normalnej, np. 5 gr. dziennie zamiast 5 złotych, to czyż można 
mówić ze stanowiska teorji wartości Majewskiego o wyzysku, jeżeli 
dany robotnik za te 5 gr. może sobie kupić bułkę, albo wypić szklankę 
wody sodowej, a więc korzystać z przedmiotów ogromnej wartości, 
na których wytworzenie musiałby poświęcić znacznie więcej czasu, 
niż te osiem godzin, za które je otrzymał?
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wiedliwego, są tylko niesprawiedliwe jednostki. Jest to sta
nowisko najbliższe liberalizmowi, który również uznaje tylko 
subjektywne kryterjum słuszności umów i wymian. O wy
zysku nie może być mowy, o ile tylko będzie zachowana 
zupełna wolność zawierania kontraktów. Liberalizm nie po
siada objektywnego sprawdzianu, jakim dla innych kierunków 
jest pojęcie słusznej ceny. Nowsi autorowie wogóle odmawiają 
wartości wymiennej istnienia rzeczywistego, aktualnego, przy
znając jedynie potencjalne. Ekonomiści klasyczni, jak Smith, 
Ricardo, czy J .  St. Mili uznają wprawdzie pojęcie ceny na
turalnej, określanej przez koszta produkcji i regulującej ce
nę rynkową, ale nie nadają jej charakteru normatywnego 
w tem znaczeniu, żeby odchylenie od niej dawało podsta
wę do stwierdzenia niesprawiedliwości.

Socjalizm (naukowy) posługuje się dla oceny sprawie
dliwości umów o pracę sprawdzianem objektywnym, wiel
kością wytworzonej przez robotnika wartości, mierzonej 
ilością pracy społecznie niezbędnej dla wytworzenia dobra.

Pogląd przedsiębiorców nie ma w danej sprawie zna
czenia. Nie jednostka bowiem, ale ustrój społeczny jest 
niesprawiedliwy, jeżeli pozwala właścicielom kapitału na za
garnianie części wartości, wytworzonych przez robotników.

Inne kierunki, jak nacjonalizm czy uniwersalizm chrze
ścijański, operujące pojęciem organizmu społecznego, opie
rają swoje objektywne kryterjum sprawiedliwości na odmien
nych podstawach. Każda funkcja społeczna powinna być 
wynagradzana tak, aby dany organ mógł ją stale spełniać 
ku pożytkowi własnemu i dla dobra ogółu 1. Objektywność 
sprawdzianu wyraża się tu w objektywności celu. działalności

1 Pius XI w encyklice „Quadragesimo anno" (s. 18) stwierdza, 
że bogactwa tak należy dzielić, by zachowany został wychwalany 
przez Leona XIII ogólny pożytek wszystkich, czyli innemi słowy, aby 
zachowane zostało nietknięte wspólne dobro całego społeczeństwa.
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gospodarczej, podczas gdy u socjalistów — w mechanicznem 
zrównaniu wytworzonych wartości.

Źródłem przekonania Majewskiego co do istnienia wy
zysku robotników jest nie jego teorja wartości, lecz głos 
zdrowego rozsądku.

Bodaj najważniejszego argumentu zdaniem Majewskiego 
w obronie harmonji społecznej dostarcza rozważanie płacy 
roboczej pod względem jej siły nabywczej, a więc wzięcie 
pod uwagę skarbów wartości darmej, rozrzucanych z nieby
wałą hojnością przez mocarzów ducha. Znaczenie wartości 
darmej, „utajonej” było już przedstawione wyżej *, tutaj tylko 
ogólnie stwierdzę, że choć niewątpliwie spełnia w dziele po
stępu ludzkości doniosłą bardzo rolę, to jednak nie można 
przesadzać, jak to czyni Majewski, w ocenie jej dobroczyn
nego wpływu na ustalenie harmonji społecznej. Bowiem war
tość darma, jak nie stanowi przyczyny powstania różnic 
społecznych, tak też nie ma wpływu na ich usunięcie. Po
siada ona szczególne znaczenie dla harmonji przy stosun
kowo niskim szczeblu rozwoju gospodarczego i kulturalnego, 
przyczyniając się do zapewnienia robotnikowi minimum środ
ków do zaspokojenia jego racjonalnych potrzeb. Jeżeli zaś 
weźmiemy pod uwagę, że już dziś przed światowym kryzy
sem w niektórych krajach, jak np. w Anglji, Francji, Stanach 
Zjednoczonych A. P. robotnik osiągnął owo minimum (moż
ność dobrego odżywiania się, posiadanie własnego domu 
jednorodzinnego, wygodnie urządzonego, odzienia w odpo
wiedniej ilości i jakości, niekiedy samochodu, radja, moż
ność prenumeraty czasopism, uprawiania sportów i t. p.), to 
przy założeniu dalszego rozwoju gospodarczego należy liczyć 
się z wcześniejszą czy późniejszą utratą przez wartość darmą 
znacznej części jej wpływu na ustalenie harmonji społecznej.

Poświęcimy teraz nieco uwagi krótkiej wzmiance Ma
jewskiego o możliwości przesycenia życia gospodarczego 1

1 s. 168 nn.
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kapitałem i jego przejściu na własność szerokich mas bez 
wywłaszczenia. Pomysł ten wiąże się ze sprawą płacy ro
boczej o tyle, że określałby jej stosunek do innych kate- 
goryj dochodu. Z hypotezy Majewskiego możnaby bowiem 
wyciągnąć wniosek, że płaca robocza podniosłaby się w ce
nie o całą wysokość dotychczasowych zysków z kapitału 
oraz mogłaby utracić w pewnych wypadkach swój charak
ter wynagrodzenia za pracę najem ną, gdyby robotnik, ma
jąc poddostatkiem kapitału jako dobra wolnego, zapragnął 
sam stać się przedsiębiorcą. Hypoteza naszego autora przy
pomina znane w nauce ekonomji poglądy (J. St. Mili, J . B. 
Clark), według których życie gospodarcze osiągnie kiedyś 
kres swego rozwoju, zwany epoką zastoju (Etat stationnaire). 
Krótkość wzmianki naszego autora nie pozwala jednak na 
imputowanie mu wiary w nastanie takiej epoki. Jeżeli jed
nak hypoteza kresu życia gospodarczego jest uznawana za 
pozostającą „w zbyt wyraźnej sprzeczności z danemi histo- 
rycznemi i z naszem wrażeniem rzeczywistości” ', to tern 
bardziej za taką należałoby uznać hypotezę Majewskiego 
o przesyceniu życia gospodarczego kapitałem. Przesycenie 
to, równoznaczne z przekształcenia kapitału z dobra gospo
darczego w dobro wolne, dostępne dla każdego w ilości 
nieograniczonej, wymagałoby dla swego urzeczywistnienia 
nietylko zahamowania wzrostu potrzeb ludzkich, co się już 
wydaje utopją, ale wiecznotwałości, niezniszczalności raz 
stworzonego kapitału, co jest wręcz niemożliwe.

Reasumując wszystko to, cośmy powiedzieli przy 
ocenie teorji płacy naszego autora, stwierdzamy, że Ma
jewski zajmuje stanowisko liberalizmu, gdyż pracę traktuje 
jako towar i nie dopuszcza ingerencji czynników pozago- 
spodarczych na kształtowanie się płacy roboczej. Prymityw- *

* EDWARD T a y l o r , S taty ka  i dynam ika w teorji ekon om ji , 
Kraków 1919, s. 201.
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nym sposobem przeprowadzenia tej tezy zbliża się do star
szej grupy liberalnej. Chociaż teorja naszego autora nosi 
charakter optymistyczny, to jednak zawiera w sobie elemen
ty pesymizmu (złowieszcze prawo wypełnienia czary życia 
po brzegi), wskutek czego autor nasz jednoczy w sobie 
w sposób nieskoordynowany, eklektyczny poglądy obu od
łamów liberalizmu: optymistycznego (Smith, Dunoyer, Bas- 
tiat) oraz pesymistycznego (Malthus, częściowo Ricardo).

Przejdziemy obecnie do omówienia drugiej kategorji 
dochodu z pracy, t. j. do wynagrodzenia przedstawicieli 
czynnika duchowego, a więc przedewszystkiem klasy inteli
gencji zawodowej. St. A. Kempner, choć jako zasłużony 
bojownik socjalizmu w Polsce jest wrogiem ideowym Ma
jewskiego, jednak przyznaje mu pewne zasługi w sprawie 
wysunięcia kwestji inteligencji zawodowej na czoło ważnych 
zagadnień aktualnych zarówno w dziedzinie teorji, jak i prak
tyki *. Do tej pory bowiem zagadnienie to nie było przed
miotem rozważań naukowych z różnych względów. „Czysta” 
teorja ekonomiczna, uprawiana przez liberalistów kierunku 
matematycznego oraz psychologicznego, zbyt była oddalona 
od życia, zbyt zagłębiona w wyprowadzaniu wniosków z ab
strakcyjnych założeń, w układaniu równań gospodarczej 
równowagi, aby móc dostrzec pewne fakty życia społeczne
go, nie dające się zresztą całkowicie pomieścić w sferze 
zagadnień ściśle ekonomicznych. Wogóle teorja liberalna, 
posiadająca charakter chrematystyki, odznaczająca się w dużej 
mierze optymizmem, mniej się nadaje do stawiania pewnych 
problemów, które należałoby ujmować ze stanowiska czło
wieka, a nie bogactwa, i przy których trzebaby stwierdzać 
pewne dysharmonje i zgrzyty w układzie stosunków spo
łecznych. 1

1 Duchowe podstawy produkcji i kapitału, Odb. z „Ekonomisty”. 
Warszawa 1920, s. 3 n.
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Poza czynnikami, właściwemi teorji liberalnej, możnaby 
wymienić inne, bardziej ogólne, które sprawiły, że także po
zostałe szkoły ekonomiczne nie zajęły się kwestją inteli- 
gencj zawodowej. Przedewszystkiem trzeba wziąć pod uwagę 
względnie niedawne powstanie tej klasy. Wprawdzie t. zw. 
zawody wolne istniały od czasów starożytnych, ale były 
bądź stosunkowo nieliczne, bądź dobrze zorganizowane. Od 
drugiej połowy zeszłego stulecia ten stan rzeczy zmienia się 
o tyle, że wzrost ogólnego wykształcenia spowodował nad
mierne .v stosunku do danego stopnia rozwoju gospodar
czego zwiększenie się ilości zawodowej inteligencji, której 
położenie gospodarcze stało się niejednokrotnie gorsze od 
położenia wykwalifikowanego robotnika czy rzemieślnika *.

Pozatem klasa ta niezorganizowana nie umiała wspól
nie wystąpić w obronie swych interesów, ani zwrócić na 
siebie uwagi ogółu, tak jak to uczyniła klasa robotnicza.

Jedynie socjalizm, jako ruch rewolucyjny, zmuszony do
kładniej określić swój stosunek do poszczególnych klas spo
łeczeństwa, upatrując w nich wrogów lub sprzymierzeńców, 
zwrócił uwagę na inteligencję zawodową i zajął wobec niej 
stanowisko, tak zresztą niejednolite, jak niejednolitym jest 
ruch socjalistyczny. St. A. Kempner tak charakteryzuje 1

1 St . KEMPNER w  cytowanej wyżej pracy powołuje się na syudy- 
kalistę Orgejaniego, który stwierdza, że we Francji przed 30 laty 
chemik pobierał 500-600 frs. mieś., a przedsiębiorca, który go zatrud
niał, odnosił się do niego z szacunkiem. Wskutek wzrostu liczby che
mików szacunek z czasem znikł, a płaca spadła do wysokości 100-150 
frs. mieś. Stosunki tak się ułożyły, że robotnik wykwalifikowany otrzy
mywał wynagrodzenie o wyższe, niż elektrotechnik, mechanik lub 
chemik. We Włoszech i Hiszpanji było jeszcze gorzej (s. 28). Jeżeli 
tak się przedstawiał stan rzeczy w okresie przedwojennym, to o ileż 
uległ on pogorszeniu w okresie wojny światowej i po niej. W Polsce 
liczba bezrobotnych pracowników umysłowych, zarejestrowanych w pań
stwowych urzędach pośrednictwa pracy wynosiła w r. 1933 przeszło 
52.000 osób (M ały Rocznik Statystyczny3, Warszawa 1934, s. 132).

SZCZĘCH, ERAZM MAJEWSKI 14*
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różne odłamy socjalizmu w ich stosunku do inteligencji za
wodowej. Ortodoksyjny Marksizm traktuje ją naogół obo
jętnie. Maksymaliści są przekonani, że masy robotnicze dzięki 
postępowi technicznemu same potrafią sobie poradzić z kie
rownictwem życia gospodarczego. Kierunki, zbliżone do ko
munizmu anarchistycznego, pałają ku niej nienawiścią. Po
dobnie nienawistnie odnoszą sią do inteligencji pewne kie
runki czystego socjalizmu, uznające, że swoją nauką okłamuje 
ona proletarjat. Natomiast syndykalizm jest tym ruchem, 
który potrzebuje przewodnictwa inteligentów, który wysoko 
ocenia ich współudział w nowym ustroju syndykalistycznym. 
Zdaniem Kempnera w ostatnich czasach dał się zauważyć 
pewien wzrost szacunku i uznania dla oświaty, zwłaszcza 
w głównych prądach socjalizmu1. W takim stanie rzeczy 
możemy chyba bez obawy zbytniej przesady twierdzić, że 
Majewski pierwszy postawił sprawę inteligencji jako problem 
teoretyczny i praktyczny, gdyż rozbił złożone pojęcie pracy 
i wyodrębnił z jednolitej masy pracowników kategorję uczo
nych i wynalazców i wogóle reprezentantów ducha; podniósł 
niesłychanie doniosły wpływ tych ostatnich na tworzenie 
bogactwa oraz niewspółmierność otrzymywanego za to wy
nagrodzenia; stwierdził istnienie wyzysku mocnych duchem 
i wreszcie zastanawiał się nad sposobami jego usunięcia. 
Zasług postawienia przez Majewskiego zagadnienia inteli
gencji zawodowej nie można zmniejszać mimo zastrzeżenia, 
jakie budzi podany sposób jego rozwiązania. Co do tego 
ostatniego chodzi mi nietyle o sam ostateczny wniosek, idący 
w kierunku pozostawienia sprawy inteligencji działaniu sponta
nicznych sił czysto gospodarczych, ile raczej o jego uza
sadnienie, wykazujące cechy wewnętrznej sprzeczności1 2.

Przejdziemy obecnie do omówienia kategorji docho

1 Duchowe podstawy produkcji i kapitału, s. 28 n.
2 Sprzeczność ta przejawia się w zakresie pobudek działalności 

gospodarczej. Patrz wyżej, s. 42 n.
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dów, uzależnionych w większej lub mniejszej mierze od sto
sunków własnościowych, od posiadania kapitału. Należą tu: 
zysk przedsiębiorcy, zysk kapitalistyczny oraz renta gruntowa.

Teorje, zajmujące się badaniem zysku przedsiębiorcy, 
można zgrubsza podzielić na dwie grupy. Jedna z nich 
traktuje ten zysk jako składnik ogólniejszego pojęcia — do
chodu przedsiębiorcy, w którym to dochodzie rozróżnia 
jeszcze dalsze składniki — zysk z kapitału oraz płacę przed
siębiorcy. Druga grupa utożsamia pojęcie zysku przesię- 
biorcy z pojęciem dochodu przedsiębiorcy, wskutek czego 
albo nie przeprowadza podziału dochodu na wyżej wymie
nione części składowe, albo nie przypisuje takiemu podzia
łowi zasadniczego znaczenia. Stanowisko pierwszej grupy 
wiąże się z uznaniem możności obliczenia udziału każdego 
czynnika wytwórczego w gotowym produkcie. Należą tu 
liberaliści, zwolennicy szkoły austrjackiej, względnie pozo
stający pod jej wpływami odnośnie do t. zw. kwestji zali
czenia (Zurechnungsproblem). Stanowisko takie prowadzi 
w praktyce do niebezpiecznego przeceniania znaczenia ka
pitału dla dochodu przedsiębiorcy, a w dalszym ciągu do 
uznania zysku przedsiębiorcy za dochód bez pracy. Socja
lizm naukowy jest najlepszym dowodem istnienia powyż
szego niebezpieczeństwa. Dla Marksa przedsiębiorca i kapi
talista to jedno. Zysk przedsiębiorcy to zysk, jaki daje wy
łącznie kapitał'.

Druga grupa teoretyków podkreśla, że cały dochód 
przedsiębiorcy jest wynikiem jego twórczej, organizacyjnej 
działalności. Znaczenie kapitału usuwa się w cień 1 2.

1 W III t. „Kapitału” Marks uznaje również pracę przedsię
biorcy za wytwórczą, a więc dającą zysk, ale nie ten tom stanowi 
ewangelję socjalizmu, jako ruchu społecznego, lecz t. I.

2 H. PESCH. S. J ., Lehrbuch der Nałionalokonomie, IV, 1922, 
s. 510 nn.,V, 1923, s. 691 nn. ST. GRABSKI, Ekonomja społeczna, IV, s. 43, 
54, 59 nn. 69. P . QUANTE, Unternehmergewinn u. Kapitalprofit ais
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Majewski, gloryfikujący działalność ducha'i przeciw
stawiający się socjalizmowi, przyłącza się do tej drugiej gru
py. Jednak, niestety, spotykamy u niego w tym względzie 
jedynie kilka uwag, nie tworzących nawet zewnętrznie żadnej 
całości. Zawierają one szereg twierdzeń prawdziwych, jako to, 
że kapitał bez człowieka jest martwy, że wybór dobrej ma
szyny jest zasługą przedsiębiorcy, że najw iększe przedsię
biorstwo bez dobrego kierownika może nietylko nie dać zy
sków, ale nawet przynieść straty—jednak nie może to nam 
przesłonić faktu, że ten sam przedsiębiorca otrzymuje różnej 
wartości zyski zależnie od różnej ilości stosowanego kapi
tału rzeczowego i pieniężnego, oraz (na co zwraca uwagę 
sam Majewski), że człowiek bez kapitału również nie two
rzy wartości, przynajmniej w tym zakresie, jak to obecnie 
widzimy. Trudno więc tu mówić o udowodnieniu tezy uza
leżnienia zysku przedsiębiorcy jedynie od jego pracy.

Przechodząc do oceny poglądów Majewskiego, uzasa
dniających pobieranie procentów od pożyczek pieniężnych, 
przypomnę, że autor nasz przytacza dwa argumenty, jeden
0 charakterze prawnym, polegający na powołaniu się na 
prawo własności, jakie posiada kapitalista, drugi o chara
kterze ekonomicznym, mianowicie wskazanie na pożytek, ja
ki przynosi kapitalista, udzielając pożyczki. Pominąwszy do
wód pierwszy, znany już zresztą nauce ekonomji co naj
mniej od czasów Turgot’a ’, zastanowimy sdę nad drugim, 
który wskazuje na uznanie przez Majewskiego produkcyj
ności kapitału. Pojęcie to, jako podstawa do wyjaśnienia zy
sku kapitalisty, jest bardzo rozpowszechnione w ekonomji. 
Jeżeli przyjąć za Bóhm-Bawerkiem istnienie t. zw. naiwnych
1 m otyw ow anych  teoryj produkcyjności, to poglądy Ma
jewskiego można zaliczyć do tej pierwszej grupy. * 1

tinheiłliches Einkommen. Ein B eiłrag  zum Streit um die Kapitalzins- 
theorie. JAHRB. f. Natioualokon. u. Stat. 141, 2, 1935, s. 157 n.

1 TURGOT, O tworzeniu i podzia le bogactw, s. 64 n.
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Spróbujmy tę opinję uzasadnić. Produkcyjność kapi
tału według Majewskiego oznacza fakt, że z pomocą kapi
tału wytwarza się większą ilość towarów, niż bez niego. 
Jest to więc produkcyjność w znaczeniu fizycznem, technicz- 
nem, która się nie pokrywa z pojęciem ekonomicznem ren
towności. Stanowisko Majewskiego nie jest właściwe z dwuch 
względów. Naprzód—zwiększona dzięki kapitałowi ilość to
waru może posiadać mniejszą wartość wymienną, niż po
przednio mniejsza ich ilość, wytworzona bez pomocy danego 
kapitału '. Następnie trzeba wziąć pod uwagę konieczność 
amortyzacji kapitału. Tymczasem w teorji Majewskiego brak 
podstaw do stwierdzenia związku między wartością kapitału 
i wartością wytworzonego przy jego pomocy gotowego pro
duktu, a zatem brak podstaw do stwierdzenia nadwyżki war
tości gotowego produktu ponad wartość zużytego kapitału 1 2.

Gdybyśmy nawet przypuścili, że nasz autor, mówiąc 
o produkcyjności kapitału, ma na myśli jego przyczynienie 
się do zwiększenia wartości wymiennej wytwarzanych przy 
jego pomocy dóbr, oraz że uwzględnia amortyzację kapitału 
czyli poprostu, że chodzi mu o zwiększanie czystego do
chodu, to i w takim razie nie stanowiłoby to rozwiązania 
zagadnienia, lecz byłoby tylko gołosłownem twierdzeniem. 
Jeżeli zaś zarówno w obozie zwolenników wartości obje- 
ktywnej, jak i wśród wyznawców wartości subjektywnej 
(w myśl podziału, zastosowanego przez naszego autora) mówi 
się o dążności do zrównania wartości kapitału z wartością

1 Zdarza się tak np. wtedy, kiedy zastosowanie doskonal
szej maszyny powoduje nadmierną podaż towaru.

2 Jeżeli bowiem wartość dobra według Majewskiego mierzy sią 
ilością pracy fizycznej, potrzebnej do jego wykonania, to nie jest 
oczywistem, żeby wytworzenie kapitału-narządzia czy maszyny miało 
kosztować mniej pracy, niż wytworzenie gotowych dóbr (bez pomocy 
tego kapitału).
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gotowego produktu, wytwarzanego z jego pomocą ', to łatwo 
zrozumieć, że jądrem zagadnienia zysku z kapitału jest wy
tłumaczenie tej różnicy, jaka utrzymuje się między wartością 
kapitału i wartością gotowego dobra mimo tendencyj do ich 
zrównania. Majewski nie widzi istoty problemu i całej jego 
zawiłości, szukając rozwiązania na ślepej ścieżce fizycznej 
produkcyjności, idącej w dodatku w przeciwnym kierunku, 
niż droga, po której zmierzał do wyjaśnienia zysku przedsię
biorcy.

Zasadnicze usprawiedliwienie zysku kapitalistycznego 
nie przeszkadza Majewskiemu stwierdzać, że posiada on 
często w konkretnych wypadkach charakter wyzysku. Nasu
wałyby się w związku z tem uwagi podobne do tych, które 
wypowiedzieliśmy przy rozpatrywaniu wyzysku robotników.

Jeszcze parę słów w sprawie renty gruntowej. Jak 
wiemy, Majewski nie uznaje istnienia tej kategorji dochodu 
bez pracy. Idzie tu w ślady Carey’a, Bastiat’a, częściowo 
zaś i Supińskiego. Zdaniem Carey’a właściciele ziemi nie 
korzystają z renty monopolowej, bowiem wartość ziemi zależy 
od kosztów reprodukcji1 2. Podobnie Bastiat, wychodząc z zało
żenia o darmości przyrody i jej sił i wiążąc z tem swoją 
teorję wartości, uważa rentę właściciela ziemi za wynagro
dzenie jego usług3. Zbliżone stanowisko zajmuje też Su- 
piński, lecz odnośne jego poglądy pod wpływem rozpatrze
nia cechy ograniczoności ziemi ulegają zmianie o tyle, że 
przyjmuje on istnienie zasadniczego podobieństwa renty 
gruntowej do każdej innej renty, której „źródłem jest ogra
niczoność a miarą stosunek popytu do podaży 4.

1 W pierwszym obozie przyjmuje się, że wartość gotowych 
dóbr wyłania się z wartości kapitału, w drugim — odwrotnie, że war
tość kapitału jest odbiciem wartości gotowych dóbr.

2 Lehrbuch der Volkswirtschaft, s. 83 nn.
3 Harmonies, s. 333.
4 Szkoła  polska gospodarstwa społecz., II, s. 116.
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Stanowisko Majewskiego tem się różni niekorzystnie 
od poprzednio wymienionych, że nie zawiera uzasadnienia, 
a nawet wyraźnego sformułowania tezy.

Teorja podziału dochodu społecznego naszego autora 
opiera się na zasadach bądź zbyt prymitywnych (techniczno- 
przyrodnicza zasada wartości), bądź zbyt ogólnikowych (za
sada usług i pożytku oraz popytu i podaży), luźno zesta
wionych w sposób eklektyczny. Poszczególne jej zagadnie
nia rozwiązuje Majewski w myśl wskazań kierunku liberal
nego, reprezentując tutaj zarówno jego odcień optymistycz
ny, jak i w pewnej mierze pesymistyczny. Rozwiązanie to 
jednak nie przypomina w niczem głębokich i subtelnych 
rozważań nowszej szkoły liberalnej, lecz nawiązuje do pry
mitywnych rozstrzygnięć dawnych klasyków. Twierdzenia 
Majewskiego mają naogół charakter popularnych ogólników, 
rozpowszechnionych wśród szerokiego koła praktyków życia 
gospodarczego. Na dodatnie wyróżnienie zasługują jedynie 
poglądy, dotyczące t. zw. twórców duchowych.



Zakończenie.

Spróbujmy wyciągnąć i zebrać w jedną całość osta
teczne wnioski, odnoszące się do zaliczenia Majewskie
go do tego czy innego kierunku gospodarczego oraz do 
określenia jego znaczenia jako ekonomisty.

Jeżeli przyjmiemy za Zweigiem podział istniejących 
systemów ekonomicznych na cztery zasadnicze kierunki, t. j. 
uniwersalizm (ekonomja chrześcijańska), nacjonalizm, libera
lizm i socjalizm \ wówczas wypadnie stwierdzić, że system 
naszego autora najbardziej zbliża się do szkoły liberalnej. 
Majewski bowiem, przesiąkły naturalizmem, daleko odbiega 
od uniwersalizmu, uznającego nadprzyrodzoność ostateczne
go celu człowieka i etyczny charakter pobudek i motywów 
jego działalności. Wykazuje tylko pewne podobieństwo do 
nacjonalizmu co do celu dzięki uznaniu obowiązku pracy 
dla ojczyzny, oraz co do pobudek — przez wskazanie 
na coraz wzrastającą rolę altruizmu. Podobieństwo to nie 
sięga jednak zbyt głęboko, ponieważ Majewski nie uzasadnia 
dostatecznie swego idealizmu (życiowego), oraz ponieważ za
prawia go egoizmem (utylitaryzm).

System naszego autora wykazuje również pewne cechy 
wspólne z socjalizmem, mianowicie co do celu, którym jest 
opanowanie sił przyrody. Różnica zachodzi tylko co do spo
sobu realizacji tego celu — u Majewskiego egoizm i wolne

1 Z a z n a c z o n e  już w t y t u le  w s p o m n ia n e j  p ra cy .
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współzawodnictwo, w socjalizmie altruiz-m oraz przymus pla
nowego współdziałania.

Liberalizm jest tym kierunkiem, który naszemu auto
rowi najwięcej odpowiada ze względu na jego pewnego ro
dzaju materjalistyczne zabarwienie. Kierunek ten bowiem 
w oparciu o indywidualizm głosi etykę utylitarystyczną, co 
w łączności ze zbyt wysoką oceną znaczenia działalności 
gospodarczej w stosunku do innych rodzajów ludzkiej pracy 
prowadzi do t. zw. materjalizmu życiowego; przez uznanie 
zaś aulonomji życia gospodarczego i jego automatyzmu (idea 
niezłomnych praw naturalnych, niezależnych od woli czło
wieka) wskazuje na socjologiczny naturalizm, a stąd już krok 
tylko do materjalistycznego monizmu.

Zasadniczą zgodność Majewskiego z tym kierunkiem 
zarówno co do celu, jak i sposobu jego osiągnięcia zakłóca 
tylko występujący u naszego autora pewien ton idealizmu, 
ton jednak naogół niezbyt głęboki *.

Przechodząc teraz do oceny znaczenia Majewskiego 
jako ekonomisty, a więc do oceny wpływu, jaki wywarł nie
zależnie od swej przynależności do tej czy innej szkoły, zwrócę 
naprzód uwagę na stosowaną przez niego metodę. Ujmo
wanie zjawisk gospodarczych na tle szerszem w oparciu 
o nauki prawa, moralności, socjologji, filozofji przyrody, fi- 
lozofji ogólnej i t. p. nie jest ekonomi obce. Jako przykład 
mogą służyć: Fr. Quesnay, A. Smith, Fr. List, K. Marks, 
Ketteler — wszystko to nazwiska, z któremi łączy się po
wstanie i rozwój nowych kierunków ekonomicznych.

Majewski rozumiał, że poszczególne kierunki ekono
miczne już nietylko w charakterze pewnych programów po
litycznych, ale także jako systemy opisujące i wyjaśniające, 
muszą się oprzeć na wynikach filozofji i socjologji i, że

1 Podkreślam z naciskiem, że chodzi tu o teorją. W praktyce 
życiowej Majewski był wielkim idealistą.
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walka między niemi nawet co do ich treści czysto „teore
tycznej”, opisowo-wyjaśniającej, musi się rozegrać w płasz
czyźnie zagadnień filozoficzno-socjologicznych. Zasługą jego 
jest, że powyższe poglądy wygłaszał w czasach, kiedy pa
nującym kierunkiem był liberalizm, odżegnywujący się od 
wszelkiej „metafizyki”.

Od poruszonej tu kwestji metodologicznej, uwzględ
niania założeń filozoficzno-socjologicznych, należy odróżnić 
sprawę merytoryczną, takiego czy innego ich wyboru. Mo
jem zdaniem oparcie systemu ekonomicznego na podstawach 
materjalistycznego monizmu, aczkolwiek jest przedsięwzię
ciem godnem uznania jako wyraz istotnej cechy umysłu 
ludzkiego, dążącego do unifikacji zjawisk, to jednak celu 
swego nie osiągnęło. Działały tu nietylko okoliczności ze
wnętrzne, przypadkowe, a le—wydaje mi się—również przy
czyny głębsze, istotne. Wśród pierwszych na uwagę zasłu
guje zbyt mała znajomość literatury przedmiotu. Uwydatnia 
się to w pewnej mierze już w części socjologicznej w odnie
sieniu do tak ważnych zagadnień, jak teorja uczuć i woli, 
determinizm i t. p k, w szczególności zaś występuje w za
gadnieniach ekonomicznych, które Majewski rozwiązuje we
dług prymitywnych wzorów dawnej ekonomji klasycznej.

Jeżeli jednak system naszego autora został uznany 
przez L. Gumplowicza za bodaj najświetniejszą próbę moni- 
stycznego wyjaśnienia zjawisk cywilizacji, byłoby zbytniem 
uproszczeniem sprawy uznać wszystkie braki i niedociągnię
cia tego systemu za wynik jedynie okoliczności przypadko
wych. Wydaje mi się, że monistyczne wyjaśnienie Majew
skiego napotykają na trudności zasadnicze i one to powo-

1 Wnikliwsze przedstawienie utylitaryzmu spotykamy np. 
u H. Spencera i J . St. Milla, kwestje zaś praw przyrodniczych 
u E. Boutroux w jejro znanej pracy p. t. „Pojęcie prawu przyrody 
w nauce i f i lo z o f j i  spółczesncj". Warszawa 1902.
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duje ciągłe oscylowanie autora „Nauki o cywilizacji” od deter- 
minizmu do przypadkowości i możności kierowania biegiem 
cywiiizacyj, od egoizmu do altruizmu, od indywidualizmu 
i liberalizmu do nacjonalizmu.

Mimo tych zastrzeżeń nie można próby Majewskiego 
oparcia systemu ekonomicznego na podstawie monizmu ma- 
terjalistycznego uważać za bezużyteczną. Jak bowiem autor 
„Kapitału” powiada we wstępie do tej pracy (s. 7) nawet 
błędność jego poglądów, wywołując potrzebę ich zwalczenia, 
przyczyni się do postępu nauki.

Pamiętać przytem trzeba, że nie zdarzyło się chyba 
nigdy, aby jakakolwiek teorja, choćby najbardziej genjalna nie 
spotkała się z krytyką, a mało zapewne jest takich, któreby 
w całości zostały przyjęte przez naukę jako trwały jej dorobek.

Dla umysłów zaś, zapatrujących się na możliwość roz
strzygnięcia walki pomiędzy różnemi kierunkami ekonomicz- 
nemi sceptycznie bądź z powodu odmówienia rozumowi zdol
ności wniknięcia w istotę rzeczy, bądź z powodu uznania go 
za sługę uczuć i woli, oceniających zatem każdy system 
naukowy nie ze stanowiska bezwzględnej prawdy, ale ze 
stanowiska wewnętrznej jednolitości budowy, oryginalności 
i śmiałości pomysłów, szerokości horyzontów myślowych, 
system Majewskiego będzie próbą ciekawą i zasługującą na 
uznanie.

Pozatem, jakkolwiekbyśmy ocenili wartość naukową te
go systemu, musimy uznać wielką zasługę Majewskiego jako 
popularyzatora tych podstawowych prawd społeczno-ekono
micznych w naszem naogół słabo uświadomionem społeczeń
stwie, których Majewski bronił przed atakami ówczesnej de- 
magogji i których słuszność potwierdza doświadczenie dzi
siejszej Rosji sowieckiej, głoszącej hasła maksimum wydaj
ności pracy, szerzącej oświatę, rozbudowującej przemysł, 
popierającej twórców duchowych, odrzucającej hasło równości 
w y n a g r o d z e n i a ._______________
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