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Na przełomie wieków bardzo ważną rolę w naukach ekonomicznych odgrywa-

ła grupa badaczy, których nazywano szkołą wiedeńską, austriacką, psychologiczną 

lub marginalistyczną. Zasadnicze tezy teoretyczne wypowiedzieli przedstawiciele 

tej szkoły jeszcze w ostatnich latach życia Marksa i Engelsa. Jej założyciel Carl 

Menger (1840-1921) w 1871 r. opublikował swoje podstawowe dzieło pt. Grund-

sätze der Volkswirtschaftlehre. Allgemeiner Teil (Zasady nauki o gospodarce 

narodowej. Część ogólna). W latach 1881-1900 wydali drukiem swoje zasadni-

cze rozprawy naukowe dwaj inni wybitni przedstawiciele szkoły wiedeńskiej; 

Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914) i Friedrich von Wieser (1851-1926). 

Idee Mengera, Böhm-Bawerka i Wiesera miały kontynuatorów aż do lat pięć-

dziesiątych XX wieku. Niektórzy historycy myśli ekonomicznej oznaczają tych 

kontynuatorów nazwą „nowa szkoła wiedeńska”. Zaliczają do niej Hansa Mayera 

(1881-1955), Ludwika von Misesa (1881-1973), Augusta von Hayeka (1899-1992), 

Gottfrieda von Haberlera (1900-1995) i Lionela Robbinsa (1898-1984). 

Podobnie jak Karol Marks wiedeńczycy podjęli próbę przezwyciężenia 

głębokiego kryzysu teoretycznego, którym dotknięta była posmithowska i pori-

cardowska myśl ekonomiczna. Pragnęli stworzyć taki system idei, który miał 

zarówno ujawnić źródła zasadniczych słabości zastanej ekonomii politycznej, 

jak i objaśnić konsekwentnie ogół zasadniczych fenomenów i procesów gospodar-

czych. Kategorie użyteczności i użyteczności krańcowej uczynili przedstawiciele 

szkoły austriackiej kluczami otwierającymi wrota do rzeczywiście naukowej teorii 

gospodarki. Sądzili oni, że poprzedzający ich ekonomiści ulegali mniej lub bardziej 

błędom reifikacji, obiektywizacji, odczłowieczenia świata zjawisk i procesów go-

spodarczych. Ci ekonomiści nie potrafili spojrzeć konsekwentnie na wszystkie akty 
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i procesy gospodarowania z punktu widzenia subiektywnie ludzkiego. Takie spoj-

rzenie umożliwia natomiast teoria użyteczności. 

Drugi wielki błąd dawnej myśli ekonomicznej polegał na ujmowaniu go-

spodarki w kategoriach zjawisk przeciętnych, wielkich, niewrażliwych na małe 

zmiany ilościowe, Prowadziło to do lekceważenia wszystkich takich sytuacji 

w życiu gospodarczym ludzi, w których o cechach przysługujących określonej 

całości rozstrzygały pewne małe jej elementy oraz pewne małe zmiany tych 

elementów. Dawni ekonomiści zbyt często zapominali, że nie tylko wytrzymałość 

mostu zależy od wytrzymałości najsłabszych jego elementów, nie zaś najmoc-

niejszych lub przeciętnych, Ten błąd miała wyeliminować z nauk o gospodarce 

teoria użyteczności krańcowej. 

Za najważniejszy moment świata zjawisk i procesów gospodarczych przed-

stawiciele szkoły wiedeńskiej uznali sposób oceny użyteczności przysługującej 

istniejącym w ograniczonej ilości dobrom, czyli darom przyrody, produktom 

działań ludzkich i samym tym działaniom. Przez użyteczność (Nützlichkeit) 

rozumieli zaś zdolność dóbr do wywoływania psychicznych stanów przyjemno-

ści, zadowolenia, pomyślności i dobrobytu. Tak pojętą użyteczność objawiać 

miały dobra w aktach ich konsumpcji, używania i posiadania. W przypadkach 

uzyskiwania lub utraty dóbr ich użyteczność przejawiała się przez różne postacie 

przykrości. Użyteczność nie jest cechą rzeczy lub stosunków między rzeczami. 

Wyraża ona najczęściej relacje między przymiotami rzeczy a stanami i procesami 

ludzkiej psyche. W tym stosunku rzeczy – podmioty ludzkie prymat należy 

zdaniem szkoły wiedeńskiej do podmiotów. Po pierwsze dlatego, że określo-

nym obiektywnym cechom rzeczy nie przysługuje zawsze i wszędzie zdolność 

wywoływania takich, a nie innych stanów psychicznych. Od sytuacji podmiotu 

zależy, czy ten sam zbiór przedmiotów sprawia mu przyjemność czy przykrość, 

satysfakcję czy jej brak, a zwłaszcza stopień intensywności przyjemności lub 

przykrości. Po drugie dlatego, że warunkiem koniecznym uzyskania przez rze-

czy przymiotu użyteczności jest świadomość podmiotów ludzkich. Pozostająca 

w obiektywnie korzystnym stosunku do potrzeb ludzkich rzecz może być trak-

towana przez świadomość ludzką jako rzecz niekorzystna. Natomiast rzeczy 

obiektywnie szkodliwe mogą uchodzić w oczach ludzkich za wysoce użyteczne. 

Po trzecie dlatego, że tylko rzeczy, o których wie się, że są pożyteczne i że 

mogą być uzyskane skłaniają ludzi do gospodarowania i wykonywania czynności 

gospodarczych. Już w sposobie pojmowania przez przedstawicieli szkoły wiedeń-

skiej użyteczności zawarta jest część odpowiedzi na pytanie: dlaczego tworzących 

ją badaczy zalicza się do kierunku subiektywistycznego w ekonomii politycznej. 

Ważną rolę w stworzeniu podstaw teoretycznych tego kierunku odegrała Theory 

of Political Economy (l871) autorstwa angielskiego ekonomisty i logika Williama 

Stanley'a Jevonsa (1835-1882). Subiektywizm szkoły wiedeńskiej przejawia się 
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jeszcze wyraźniej w sposobie posługiwania się przez nią kategoriami użytecz-

ności i użyteczności krańcowej w rozwiązywaniu fundamentalnych problemów 

ekonomii politycznej. Od dawna przedmiotem zainteresowań ekonomistów był 

problem niejednakowej wartości przypisywanej przez ludzi zarówno dobrom 

służącym zaspokajaniu ich własnych potrzeb materialnych, jak i dobrom zaspo-

kajającym nie ich własne, lecz cudze potrzeby, przeznaczanym do wymiany. 

Problem ten wyrażano pytaniem: co to jest wartość dóbr? Od czego zależy war-

tość dóbr używanych, czyli ich wartość użytkowa? Co określa różnice w wartości 

dóbr wymienianych? 

E. Böhm-Bawerk sądził, że rzeczywiście naukowa teoria wartości użytkowej 

i wymiennej dóbr wymaga odróżnienia ich wartości obiektywnej (przedmiotowej) 

i wartości subiektywnej (podmiotowej). Dobra mają obiektywną wartość tech-

niczną wtedy, gdy przysługuje im techniczna zdolność wywoływania obiektywne-

go skutku w przedmiotach (zdolność opałowa węgla). Przysługuje im natomiast 

obiektywna wartość wymienna wtedy, gdy za dane dobro uzyskuje się w wymianie 

pewną ilość innych dóbr. Badania nad przedmiotową wartością dóbr nie tworzą 

właściwego ekonomii obiektu badawczego. Jej twierdzenia i prawa dotyczą jedynie 

subiektywnych, podmiotowych wartości dóbr. Subiektywną wartością użytkową 

dobra nazywa E. Böhm-Bawerk uznanie przez podmiot gospodarujący danego 

dobra za środek możliwości bezpośredniego zaspokojenia potrzeby. Poszczegól-

nym dobrom podmiot ludzki przypisuje większą lub mniejszą wartość użytkową 

w zależności od intensywności, jaką mają zaspokajane przez nie potrzeby, czasami 

zaś od wielkości zaoszczędzonych dzięki posiadaniu dóbr przykrości. Wartość 

użytkowa dóbr ulega zmianie, której źródłem jest stopień nasycenia potrzeby. Dla 

spragnionego największą wartość mają pierwsze porcje wody. Najmniejszą – porcje 

wody najbliższe momentowi pełnego nasycenia. W normalnym gospodarowaniu 

nie uczestniczą tak intensywne potrzeby, które towarzyszą możliwości śmierci  

z pragnienia lub z głodu. Dlatego o wartości użytkowej jakiegoś zapasu dóbr 

decydują nie najważniejsze, lecz najmniej ważne potrzeby, nie najintensywniejsze, 

lecz najsłabsze stopnie przyjemności lub cierpienia wywołane przez korzystanie, 

uzyskiwanie lub utratę jakichś dóbr. Wyrażającą najmniejsze stopnie przyjemno-

ści, zadowolenia, siły odczuwania potrzeby, przykrości użyteczność nazywają 

przedstawiciele szkoły wiedeńskiej użytecznością krańcową, graniczną, marginalną 

(Grenznutzen). Subiektywno-psychologicznie pojmowana „użyteczność krańcowa” 

służyła wiedeńczykom do objaśniania całego kosmosu życia gospodarczego 

ludzi. A więc wartości wymiennej, zjawiska cen, kosztów produkcji, płacy ro-

boczej i zysków z kapitału. Za pomocą swojej teorii użyteczności i użyteczności 

krańcowej uzasadniali oni tezę, że to nie koszty produkcji określają wartość 

wymienną wyprodukowanych dóbr, lecz przeciwnie wartość dóbr określa koszty 

produkcji. Ta teoria służyła także do proklamowania hegemonii konsumenta, 
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jego potrzeb, właściwego mu sposobu wartościowania użyteczności, jego inte-

resów i wyborów nad producentami i procesami produkcyjnymi w określaniu 

funkcjonowania i zmiany gospodarki. 

Przedstawiciele szkoły wiedeńskiej traktowali swój system teoretyczny jako 

początek nowoczesnych nauk ekonomicznych. Sądzili, że zawiera on ujawnienie 

i pozytywne przezwyciężenie błędów nie tylko dawnej ekonomii, lecz także 

większości kierunków współczesnej im nauki o gospodarowaniu. Za nosicieli 

błędów szczególnie szkodliwych dla rozwoju nauki i praktyki życia społeczne-

go uważali wszystkie trzy tomy Kapitału Marksa. Ciężar nie tyle podważenia, 

co zdruzgotania fundamentów Marksowskiej ekonomii politycznej – teorii 

określania wartości wymiennej towarów przez pracę, teorii wartości dodatkowej 

i wyzysku wziął na swoje barki Eugen Böhm-Bawerk. Rok po śmierci Marksa 

opublikował on książkę pt. Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien 

(1884) – Dzieje i krytyka teorii procentu od kapitału. Ocenił w niej nadzwyczaj 

krytycznie walory teorii ekonomicznych obecnych w pierwszej księdze Kapitału. 

Trzecią księgę tego dzieła ocenił w rozprawie pt. Zum Abschluss des Marxschen 

Systems (1896) – W związku z zamknięciem systemu Marksowskiego. Powrócił 

do krytyki III tomu Kapitału w 1900 r. w drugim wydaniu Geschichte und  

Kritik... To drugie wydanie zostało opublikowane w Polsce w latach 1924-1925 

pod tytułem Kapitał i zysk z kapitału. Krytykując ostro bardzo popularną już 

wśród socjalistów a nawet wśród wielu badaczy niesocjalistycznych pracową 

teorię wartości i wyzysku Böhm-Bawerk nie odmawiał Marksowi prawa do 

poważnego miejsca w historii nauk ekonomicznych. Badacz austriacki przyzna-

wał, że „niektórzy socjalistyczni pisarze zdobyli sobie trwałe znaczenie w dziejach 

doktryn ekonomicznych” dzięki sile i zręczności, z jaką umieli zniszczyć „pewne 

stare i głęboko zakorzenione błędy” (Böhm-Bawerk, 1925: 112). 

Pisząc to miał na myśli przede wszystkim Karola Marksa, Karola Rodbertusa 

Jagetzowa (1805-1875) i Ferdinanda Lassalle'a (1825-1864). Spośród tej trójki 

myślicieli socjalistycznych stawiał Böhm-Bawerk najwyżej Marksa. Chwalił 

wprawdzie świetną retorykę Lassalle'a, przypisywał mu duże zasługi w upo-

wszechnieniu teorii wyzysku, lecz uważał go za umysł mało oryginalny, Lassalle 

jest dla Böhm-Bawerka „wyłącznie agitatorem”. Natomiast Marks – najwybitniej-

szym obok Rodbertusa teoretykiem socjalizmu (ibidem: 11-12) „siłą myślową 

pierwszego rzędu” (ibidem: 8l). W Niemczech lat osiemdziesiątych upowszechnił 

się pogląd, że zasadnicze idee ekonomiczne Kapitału nie tylko nie odznaczają 

się oryginalnością, lecz są plagiatem z książek Rodbertusa, zwłaszcza z opubli-

kowanej w 1842 r. jego pracy pt. Zur Erkenntnis unsrer staatswirtschaftlichen 

Zustände – W sprawie poznania naszych stosunków państwowo-gospodarczych. 

Na ten zarzut odpowiadał dwukrotnie Engels: w „Przedmowie do I wydania nie-

mieckiego” Nędzy filozofii (1884) i w „Słowie wstępnym do II księgi” Kapitału 
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(1885), (MED. t. 4, 1962: 622-635; MED. t. 24, 1977: 14-31). Prawdopodobnie 

pod wpływem Engelsowskiej repliki Anton Menger w pracy pt. Das Rechts auf 

den vollen Arbeitsertrags (1886) – (Prawo do pełnego dochodu z pracy) wysu-

nął tezę, że nie tylko Marks, lecz także Rodbertus przejęli swoje najważniejsze idee 

z dawnej literatury angielskiej i francuskiej, zwłaszcza od Williama Thompsona 

(ok. 1785-1833) i Thomasa Hodgskin'a (1787-1869), (Böhm-Bawerk, 1925: 5). 

Böhm-Bawerk kwestionuje słuszność tej tezy. Pisze, że Rodbertus i Marks 

w tak odrębny sposób ujęli i rozwinęli ideę określania wartości towarów przez 

pracę i ideę wyzysku, że nie można ich uznać za naśladowców swoich poprzedni-

ków. Nie ma też żadnych podstaw do kwestionowania oryginalności i samodziel-

ności Marksa wobec Rodbertusa (ibidem: 6). Ekonomista austriacki przyznaje,  

że Marksowska doktryna styka się wprawdzie w wielu punktach z badaniami 

Rodbertusa, ale stanowi ona odrębną całość teoretyczną wyrażającą niezaprze-

czalną „oryginalność i „bardzo przenikliwą konsekwencję” (ibidem: 12). 

Rodbertus wypowiada – zdaniem Böhm-Bawerka – wszystkie zasadnicze 

twierdzenia Marksa. Ale najczęściej ich nie udowadnia. Tylko przyjmuje. Rodbertus 

pobieżnie wskazywał na twierdzenie o określaniu wartości towarów przez pracę, 

lecz „nigdzie nie poświęcił ani słowa na jego udowodnienie” (ibidem: 59). Od 

Ricarda do Rodbertusa, od Sismondiego do Lassalle'a teoria pracy jako źródła 

wartości miała zdaniem Böhm-Bawerka charakter dogmatyczny. Autorytet Adama 

Smitha stanowił bowiem jedyny na jej rzecz argument. Nader nieliczni postę-

powali inaczej „i jednym z tych nielicznych jest Marks” (ibidem: 71-72). 

Czołowy przedstawiciel szkoły wiedeńskiej dowodzi oryginalności idei 

teoretycznych Marksa nie tylko wobec Rodbertusa i innych postricardowskich 

ekonomistów, lecz także wobec A. Smitha i D. Ricarda. Obaj ci protoplaści 

naukowej ekonomii formułowali wprawdzie twierdzenie, że praca stanowi zasadę 

wartości dóbr. Czynili to jednak niekonsekwentnie. Wyrażali to twierdzenie 

w sposób mętny i zdroworozsądkowy. Traktowali je jako aksjomat – nie wy-

magający dowodów. W rzeczywistości nie ma ono nic wspólnego z żadnym  

aksjomatem (ibidem: 67-71). 

Twierdzenia o określaniu wartości towarów przez pracę i o wyzysku były 

według Böhm-Bawerka formułowane przed Marksem i niezależnie od Marksa. 

W nauce ważniejszy jest jednak dowód tezy oraz przekształcenie jej w element 

„jednolitej i żywotnej teorii” niż wypowiedzenie tezy. Z punktu widzenia ory-

ginalności i struktury formalnoteoretycznej Marksowski Kapitał pozostaje do 

wcześniej i równolegle istniejących pracowych koncepcji wartości i wartości 

dodatkowej w takim samym stosunku, jaki istnieje między teorią ewolucji 

Goethego a teorią pochodzenia gatunków i człowieka Darwina, między zarodkami 

idei ekonomicznych Locke'a a systemem teoretycznym A. Smitha (ibidem: 5-6). 

Jeśliby teorie ekonomiczne Marksa były merytorycznie, materialnie prawdziwe, 
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to od nich musiałaby się zaczynać nowoczesna nauka o gospodarowaniu ludzkim. 

Tak się jednak nie stało, gdyż socjaliści jako twórcy teorii są wyjątkowo słabi. 

Ich zdolności przejawiają się jedynie przez krytykę (ibidem: 111). Böhm-Bawerk 

przyznaje, chociaż bez entuzjazmu, że Marksowska krytyka zastanej ekonomii 

politycznej oznaczała w istocie jej rozgromienie (ibidem: 112). Współuczestni-

czyła też w przygotowaniu nadejścia szkoły wiedeńskiej.  

Böhm-Bawerk surowo osądza ściśle ekonomiczne teorie Marksa. Pisze 

wszakże swoje książki w czasach, w których takie kategorie jak wartość towa-

rów, wartość dodatkowa, klasy społeczne, kapitaliści, proletariat itp. nie stały 

się jeszcze charakterystyczną cechą języka marksistowskiego, lecz były dosyć 

powszechnie uznawane i używane. W analizie różnych teorii zysku posługuje 

się więc Böhm-Bawerk wyklętym później przez ekonomie niemarksistowskie 

pojęciem Mehrwert – nadwartości, wartości dodatkowej. Sądzi, że pojęcie to 

wyraża fundamentalny fakt współczesnej mu gospodarki: wartość wytworzo-

nych za pomocą kapitału (tj. środków produkcji) dóbr jest z reguły większa niż 

wartość dóbr wydanych na ich wytworzenie (Böhm-Bawerk, 1924: 78). Swoją 

teorię procentu z kapitału traktuje jako nową odpowiedź na sensowne i ważne 

pytanie myśli ekonomicznej: jak powstaje wartość dodatkowa? 

Böhm-Bawerk wyróżnia pięć wielkich typów teorii wartości dodatkowej. 

Pierwszy z nich to teorie bezbarwne. Przyjmuje się w nich wartość dodatkową 

jako zjawisko samo zrozumiałe i uzasadnia się jego istnienie pożytecznością, 

potrzebą istnienia produkcji przemysłowej. Drugi typ to teorie produkcyjności 

kapitału. Tłumaczą one wartość dodatkową jako zdolność wytworzonych przez 

ludzi środków produkcji do wytwarzania większej liczby dóbr niż liczba dóbr 

koniecznych dla powstania i funkcjonowania środków produkcji. Część teorii 

produkcyjności wyprowadza zysk z kapitału z roli odgrywanej w produkcji przez 

siły przyrody. Zwolennicy teorii wstrzemięźliwości lub abstynencji widzą źródło 

wartości dodatkowej w rezygnacji z natychmiastowego korzystania z kapitału, 

w ofierze abstynencji konsumpcyjnej, których wymaga produkcyjne zastoso-

wanie posiadanego dobra. Czwarte objaśnienie natury i pochodzenia wartości 

dodatkowej Böhm-Bawerk nazywa teoriami pracy. Nadwartość to plon pracy 

wykonywanej przez samego kapitalistę i wynagrodzenie za taką pracę. Wszystkie te 

cztery teorie wartości dodatkowej wyrażają „przychylną wobec zysku kapitalistycz-

nego postawę praktyczną” (ibidem, t. II: 254). Negatywnie osądza natomiast zysk 

z kapitału piąta grupa teorii – teorie wyzysku. Wyprowadza się w nich wartość 

dodatkową z nieopłaconej pracy robotników, ze zmniejszenia „sprawiedliwego wy-

nagrodzenia robotnika” (ibidem, t. I: 79). Böhm-Bawerk bardzo ostro krytykuje 

wszystkie wyróżnione przez siebie teorie wartości dodatkowej. Także zawarte  

w Kapitale teorie wyzysku. Ale jego sposób krytyki przedmarksowskiej i nie-

marksowskiej myśli ekonomicznej zawiera wyraźne dowody wpływu dokonań 
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badawczych Marksa, jeśli nie całą szkołę wiedeńską, to na pewno na myśl samego 

Böhm-Bawerka. W analizie teorii produkcyjności kapitału wykorzystuje on Mark-

sowską krytykę reifikacji procesów gospodarczych. Zarzuca K. Strasburgerowi to, 

o co Marks obwiniał klasyczną ekonomię polityczną – przyjęcie błędnego wyobra-

żenia, że siła przyrody rodzi wartość dodatkową tak jak ziemia pszenicę (ibidem,  

t. I: 194). Przyznaje, że teorie produkcyjności kapitału stały się przedmiotem „po-

ważnych i energicznych zarzutów” Rodbertusa, Lassalle'a i Marksa, że Marks 

wysunął przeciw nim ciężkie zarzuty w swoim Kapitale (ibidem: 187-188). 

Do grona najbardziej wyrafinowanych intelektualnie teorii produkcyjności 

kapitału zalicza Böhm-Bawerk koncepcje twórcy szkoły wiedeńskiej – Carla 

Mengera. Zasadniczą słabość tych koncepcji widzi natomiast we wprowadzaniu 

fikcji prawniczych na teren analizy ekonomicznej. Prawnicy mogą i muszą po-

sługiwać się pewnymi fałszywymi, lecz niezwykle użytecznymi praktycznie 

wyobrażeniami o życiu społecznym. Zdają oni jednak sobie na ogół sprawę, 

że formulae fictitiae rzymskiej procedury cywilnej, takie jak osoby prawne, 

rzeczy niezmysłowe, zakładają przyjęcie pewnych faktów nieistniejących jako 

istniejących. Natomiast ekonomiści zapominają według Böhm-Bawerka nader 

często o fikcyjnym charakterze wielu pojęć prawnych. Przekształcają oni stare 

fikcje prawnicze w prawa obiektywnej rzeczywistości, w prawa nauki. Tego 

pokroju błąd tkwi też u podstaw koncepcji „czystego użytkowania kapitału” 

Carla Mengera, różnego od rezultatów użytkowych rzeczywiście przysługujących 

poszczególnym dobrom. Kiedy Menger tłumaczy istnienie i pochodzenie wartości 

dodatkowej za pomocą pojęcia czystego użytkowania (Nutzung), to przekształca 

twór czystej myśli w element rzeczywistości gospodarczej i ogłasza za prawdę 

„starą prawną formułkę”, porzuconą przez nowoczesne prawo fikcję i metaforę 

(ibidem, t. 1: 262-267). Wydaje się nam, że nie zasłuży na miano zbyt ryzy-

kownej hipotezy przypuszczenie, że Böhm-Bawerkowska teza, iż nierozpoznany 

lub zapoznany fikcjonizm prawniczy stanowi poważne źródło błędów w myśli 

ekonomicznej oraz znamię uległości naukowej ekonomii wobec ideologiczno-

praktycznych wyobrażeń o życiu społecznym ukształtowała się pod bezpośrednim 

wpływem prowadzonej już w Nędzy filozofii, a potem nieustannie w Kapitale 

krytyki formalnoprawniczego sposobu pojmowania własności i innych stosun-

ków gospodarczych. Jeśli natomiast wykluczymy tego rodzaju bezpośrednią 

zależność, to Böhm-Bawerka obrona myśli ekonomicznej przed fikcjonizmem 

prawniczym nada nie mniejszą, lecz większą wartość dowodową Marksowskiej 

tezie, że pozytywne przezwyciężenie przednaukowo-ideologicznych wyobrażeń 

prawniczych stanowi nowe minimum, nowy próg naukowości w badaniu go-

spodarki i całego życia społecznego ludzi.  

Szczególnie zdecydowanie odrzuca Böhm-Bawerk tę grupę teorii wartości 

dodatkowej, w której za zasadniczą podstawę zysku z kapitału uważa się pracę 
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wykonywaną przez kapitalistów. Pisze, że uzyskuje się „zysk z kapitału wcale 

nie dlatego, że się wykonywa jakąś pracę a po prostu dlatego, że się jest właści-

cielem kapitału i zysk z kapitału nie jest dochodem płynącym z pracy, lecz do-

chodem płynącym z posiadania” (podkr. Böhm-Bawerka), (ibidem, t. 1: 309). 

Czołowy przedstawiciel szkoły wiedeńskiej nie ukrywa przekonania, że w spo-

rze o rolę własności kapitału i własnej pracy posiadacza kapitału w procesie 

powstawania wartości dodatkowej – prawda i niezbite fakty są po stronie Marksa 

i socjalistów. Opowiedzenie się socjalistów za teorią wyzysku uniemożliwiło im 

sformułowanie prawdziwej teorii wartości dodatkowej. Mimo to potrafili oni 

odsłonić całą słabość przeciwstawnych koncepcji „teorii produkcyjności, wstrze-

mięźliwości lub pracy w stylu Bastiata, Mc Cullocha, Roschera lub Strasburgera” 

(ibidem, t. II: 112). 

Odrzucając Marksowską teorię wartości towarów i wartości dodatkowej 

Böhm-Bawerk przyjmuje jako coś oczywistego wiele fundamentalnych założeń 

Marksowskiej teorii struktury gospodarczej społeczeństwa burżuazyjnego. Nie 

ulega dla niego wątpliwości, że upowszechnienie się maszyn nadało „produkcji 

kapitalistyczny charakter”, że życie gospodarcze współczesnego mu społeczeń-

stwa przenika głęboka sprzeczność między kapitałem a pracą. Böhm-Bawerk 

pisze, że w wielkiej produkcji kapitalistycznej występuje ostre przeciwieństwo 

interesów kapitału i pracy. Właścicieli i robotników dzielą nie różnice stopni, 

lecz rodzajów, ich interesy „równie mało mają wspólnego, jak i ich osoby”. 

Albowiem maszyny przyniosły „przedsiębiorcy-kapitaliście złote góry”, robotni-

kom zaś utratę chleba. Z dzielonego produktu przedsiębiorstwa robotnik w zamian 

za ciężką pracę otrzymuje mało, kapitalista za trud lżejszy lub nawet bez trudu 

otrzymuje dużo (ibidem, t. I: 76). W tego rodzaju sytuacji nie mogła się zachować 

praktyczna neutralność ekonomistów. Podzielili się oni na przychylnie i nieprzy-

chylnie usposobionych wobec zysku z kapitału. Marks i inni socjaliści zapewnili 

przewagę teorii wyzysku nad przychylnymi kapitałowi teoriami. Böhm-Bawerk 

sądził, że dzięki dokonanej przez niego krytyce Marksa i pozytywnym dokona-

niom nowoczesnej myśli ekonomicznej doszło do przełamania tej przewagi  

(ibidem, t. II: 254). 

Pora więc przedstawić zasadnicze zarzuty Böhm-Bawerka wobec Mark-

sowskiej ekonomii politycznej i dokonać wstępnej oceny ich wartości. Przez 

prawie sto lat rozwoju niemarksistowskich nauk ekonomicznych będą one po-

wtarzane, upraszczane lub wzmacniane. Ale i poddawane bezpośredniej lub 

pośredniej krytyce. Mottem swojej krytyki Marksa czyni Böhm-Bawerk słowa 

Kniesa: „Kto chce być zwycięzcą w państwie badań naukowych, musi pozwolić 

przeciwnikowi wystąpić w całkowitym uzbrojeniu i w pełni sił” (ibidem, t. II: 15). 

Przeczy częściowo temu mottu wzmacnianie przez Böhm-Bawerka zarzutów 

merytorycznych dosadnymi ocenami, by nie rzecz epitetami, które wprowadzają 
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moment pozanaukowy do dyskursu krytycznego. Wykorzystuje się wówczas za-

ufanie czytelników do autorytetu piszącego, ich niepełną kompetencję, a zwłaszcza 

nie zawsze rozwiniętą w pełni umiejętność odróżniania siły retoryki od siły 

rzeczywistych argumentów, twierdzeń pozornie oczywistych od twierdzeń praw-

dziwych lub prawdopodobnych, sformułowań o dużej mocy perswazyjnej od 

sformułowań o dużej mocy dowodowej. Böhm-Bawerk nazywa twierdzenie,  

że wszelka wartość opiera się na pracy „bajką opowiedzianą raz przez jednego 

wielkiego człowieka, a powtarzaną wciąż przez tłum wierzących” i przyjmowaną 

jako ewangelia (ibidem: 66). Pisze, iż w księdze trzeciej Kapitału Marks „używa 

wielu dialektycznych wykrętów”, które odznaczają się nicością (ibidem: 92). 

Porównuje Marksa do węgorza, który wyślizguje się z przedziwną dialektyczną 

zręcznością z drażliwych ustępów swego rozumowania (ibidem: 75). Pisze, że autor 

Kapitału mógł popełnić tyle najprostszych błędów tylko dlatego, że wierzył  

w swoją teorię tak „jak fanatyk wierzy w dogmat” (ibidem: 81). Wszystkie te 

sformułowania wytwarzają określone sugestie ułatwiające mało krytyczne lub 

bezkrytyczne przyjęcie zarzutów merytorycznych. Nie mają natomiast żadnej 

własnej mocy dowodowej.  

Pierwszy zarzut Böhm-Bawerka o charakterze merytorycznym dotyczy 

obranej przez Marksa metody dowodzenia tezy, że praca stanowi jedyne źródło 

wartości wymiennej dóbr. Istniały dwie „naturalne” drogi przedstawienia dowodów 

na rzecz tej tezy: empiryczna i psychologiczna. Droga empiryczna wymagałaby 

ustalenia, czy wartość wymienna występujących na rynku towarów pozostaje 

w harmonii z wielkością wydatkowanej na ich wytworzenie pracy. Droga psy-

chologiczna zakładałaby natomiast badania nad wyrażaniem przez motywy 

związku między żądanymi i uzyskiwanymi cenami a pracami, które były nie-

zbędne dla produkcji poszczególnych towarów. Marks zdaje sobie sprawę,  

że żadna z tych dróg nie dostarczy dowodów na rzecz tezy, iż cena każdego 

dobra wymienianego wyraża pracę wydatkowaną na jego uzyskanie. Dlatego 

obiera – powiada Böhm-Bawerk – „nieco dziwny” sposób dowodzenia – dialek-

tyczną dedukcję z istoty wymiany (ibidem: 72). Ekonomista austriacki stara się 

następnie wykazać, że dialektyka Marksa jako narzędzie budowy teorii ekono-

micznych jest nie tylko sprzeczna z naukowymi sposobami dowodzenia twier-

dzeń, którymi są analiza empiryczna i psychologiczna, lecz prowadzi nieustannie 

do konfliktu z elementarnymi regułami poprawnego myślenia logicznego. Marks 

jego zdaniem przejmuje bezkrytycznie od Arystotelesa ideę, że „nie może być 

wymiany bez równości, a równości bez współmierności” (MED. t. 23, 1968: 68). 

Poszukuje więc w zrównanych przedmiotach czegoś wspólnego i sądzi, że jest nim 

praca. Böhm-Bawerk zauważa, że przypuszczenie, iż w wymianie dwóch przed-

miotów wyrażać się winno ich zrównanie jest bardzo niewspółczesne. Zdaje jed-

nak sobie sprawę, że tego rodzaju argument nie ma wartości merytorycznej. 
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Dlatego natychmiast dodaje, że jest to pogląd fałszywy. I dowodzi tego słowa-

mi: „Tam, gdzie panuje równość i ścisła równowaga nie występuje zazwyczaj 

żadna zmiana w dotychczasowym stanie spoczynku”. Towary zmieniają właścicieli 

dlatego, że istniała przedtem jakaś nierówność, przewaga jednej ze stron, które 

wymusiły zmianę. Podobnie mają się sprawy w procesie powstawania nowych 

związków chemicznych. Do tego sprowadzają się merytoryczne dowodzenia  

i zarzuty Böhm-Bawerka. Następnie przechodzi on do argumentów opartych na 

autorytecie „współczesnej ekonomii”, która uważa za błędny stary scholastyczno-

teologiczny pogląd, że „wymieniane wartości są „odpowiednikami”, ekwiwalen-

tami (ibidem, t. II: 72-73). Już w tym zarzucie przejawiają się charakterystyczne 

cechy Böhm-Bawerkowskiego stylu krytyki Marksa. Przypatrzmy się więc te-

mu zarzutowi dokładnie, chociaż sam krytyk nadaje mu podrzędne znaczenie. 

Podstawą zarzutu ekonomisty austriackiego jest arbitralna interpretacja Marksow-

skiej koncepcji ekwiwalentnej formy wartości towaru. Marks w ponad 20. stro-

nicowym wywodzie wprowadza takie kategorie jak prosta, pojedyncza lub 

przypadkowa forma wartości, pełna czyli rozwinięta forma wartości, ogólna, po-

wszechna forma wartości. W każdej z tych rodzajów wartości towarów występuje 

rozróżnienie względnej i ekwiwalentnej formy wartości. Böhm-Bawerka nie inte-

resuje sens, jaki ma pojęcie ekwiwalentu określonego towaru w dyskursie Marksa. 

Wystarcza mu wyrwane z kontekstu wywodu nie tylko Marksa, lecz nawet Arysto-

telesa jedno zdanie: „Nie może być wymiany bez równości, a równości bez 

współmiemości”. Arystoteles wyraża w tym zdaniu myśl, że nieeliminowalnym 

elementem wymiany jest traktowanie określonej liczby ubrań jako równoważni-

ków, ekwiwalentów określonej liczby płótna, żywności itp. Twierdzi, że rzeczywi-

ście mający w wymianie towarów fakt, iż za 5 poduszek otrzymuje się 1 dom,  

za 20 ryb 1 dzban wina zakłada istnienie jakiegoś wspólnego miernika. Jednak 

tego rodzaju wspólny miernik w rzeczywistości nie istnieje. Stanowi on fikcję, 

przyjmowaną przez ludzi jedynie ze względów użytecznych praktycznie. Wbrew 

temu, co pisze Böhm-Bawerk Marksowska koncepcja pracy abstrakcyjnej jako 

wspólnego miernika wartości towarów zakłada tezę będącą przeciwieństwem idei 

Arystotelesowskiej. Dostrzeżenie tego przeciwieństwa uniemożliwiałoby krytyko-

wi obciążenie Marksa zarzutem uległości wobec dawnej scholastyki i teologii. 

Koronny dowód Böhm-Bawerka przeciwko tezie, że wymiana jest niemożliwa 

bez równości towarów, a równość bez sprowadzenia towarów do jakiejś wspól-

nej cechy wyrasta z użycia i nadużycia wieloznaczności obecnego w zdaniu 

Arystotelesa zwrotu „nie może być”. Zwrot ten odsyła do jednego z koniecznych 

warunków wymiany towarów, który pojawia się dopiero po podjętej przez posiada-

czy dóbr decyzji, by przeznaczyć je na rynek towarowo-pieniężny. Böhm-Bawerk 

przekształca natomiast tezę Arystotelesa i Marksa w wypowiedź dotyczącą ko-

niecznych warunków pojawienia się samej wymiany, powodów skłaniających 
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ludzi do występowania w charakterze nabywców i sprzedawców towarów. Jego 

polemika z Arystotelesem i Marksem polega na zmianie przedmiotu rozmowy, 

na mówieniu nie o tej samej rzeczy, a więc na umiejętności mówienia „od rze-

czy”. Załóżmy jednak, że Arystoteles i Marks mówią nie o jednym z koniecznych 

warunków funkcjonowania procesu wymiany towarów, lecz o warunku koniecz-

nym dla powstania tego procesu. I przy takim założeniu istnieje tylko pozorny 

związek merytoryczny między pytaniem: dlaczego posiadacze dóbr muszą je 

wymieniać? a ogólną tezą Böhm-Bawerka głoszącą, że przy dominacji równości 

i ścisłej równowagi nie występuje zazwyczaj żadna zmiana w stanie spoczynku. 

Wrażenie istnienia merytorycznego związku, a więc mówienia tym razem nie „od 

rzeczy”, lecz „do rzeczy” stwarza ekonomista austriacki przez wykorzystanie 

wieloznaczności pojęcia zmiany. Wszelka wymiana towarów jest zmianą ich 

posiadaczy. Jeśli jest jakąś zmianą, to towarom nie może przysługiwać żadna 

wspólna cecha. To wymiana nie może zakładać istnienia między towarami jakie-

gokolwiek stosunku równości, ekwiwalentności. Böhm-Bawerkowi wydaje się, 

że wyjątkowo wieloznaczna i przez to wyjątkowo problematyczna, co do swojej 

prawdziwości formuła ogólna „tam, gdzie panuje równość i ścisła równowaga 

nie występuje zazwyczaj żadna zmiana w dotychczasowym stanie spoczynku” 

wyklucza możliwość występowania wymienianych towarów w takich stosunkach 

równości, ekwiwalentności, jak „wielkość”, „waga”, „czas trwałości użytkowej”, 

wreszcie „identyczny czas pracy niezbędny dla ich wytworzenia”. Wyraźnym mó-

wieniem „od rzeczy” jest Böhm-Bawerka krytyka opinii Arystotelesa i Marksa  

o pewnego rodzaju stosunkach równości i ekwiwalentności występujących między 

dobrami jako jednym z koniecznych warunków wymiany towarowej polegająca na 

wypowiadaniu być może nawet trafnych, chociaż dosyć niejasnych sądów o sposo-

bie powstawania nowych związków chemicznych (ibidem: 73). Obciążając 

Marksa zarzutami ulegania starej scholastyce i posługiwania się sofizmatami 

Böhm-Bawerk odwołuje się w próbie wsparcia tych zarzutów dowodami do rozu-

mowań zawierających wszystkie zasadnicze cechy pojęciowej scholastyki i poję-

ciowej sofistyki. Czyż nadużycie wieloznaczności słów, ustanawianie pozornych 

związków merytorycznych między prawdziwymi skądinąd tezami ogólnymi  

a kwestiami będącymi rzeczywistym przedmiotem analizy, przedstawianie roz-

ważań „od rzeczy” jako badania rzeczy nie łączy Böhm-Bawerkowskiego sposo-

bu krytyki Arystotelesa i Marksa z popisami sofistyki, którymi bawią publiczność 

teatralną bohaterowie komedii Szekspira. Tylko stopniem wyrafinowania myślo-

wego nie zaś rodzajem różnią się Böhm-Bawerkowskie dowody wysunięte prze-

ciw tezie o ekwiwalentności jako koniecznemu warunkowi wymiany towarów od 

takich oto sofizmatów, które wypowiadają niektóre postacie sztuk Szekspira: 

„Cierpię za prawdę i siedzę w więzieniu za prawdę, gdyż prawdą są zarzucane 

mi uczynki”. Status skazuje na roczne więzienie schwytanego z dziewczyną. Ale ja 
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nie miałem nic wspólnego z dziewczyną. Zastano mnie u panienki, dziewicy, 

niezamężnej niewiasty (Szekspir, 1980: 910 i 909). 

„Malarstwo słyszałem – dowodził rajfur Pompej w Miarce za miarkę – jest 

sztuką, a że panienki, uczestniczki mojego rzemiosła, na malarstwie się znają, 

mogę śmiało utrzymywać, że moje rzemiosło jest sztuką ...” (ibidem: 621). 

Inny zarzut Böhm-Bawerka wobec „dialektycznej dedukcji” Marksa pośrednio 

niweczy sens całego dowodu, który był wymierzony przeciw tezie, że posiadanie 

pewnych cech wspólnych przez towary, pozostawanie towarów w stosunkach 

ekwiwalentności stanowi jeden z koniecznych warunków procesu ich wymiany. 

Albowiem niweczy ten zarzut teza, że warunek konieczny wymiany towarów 

stanowi nie tylko i nie najczęściej to, że są one produktem pracy, lecz także 

inne, przysługujące im wspólne cechy. Takie jak posiadanie wartości użytko-

wej, rzadkość w stosunku do zapotrzebowania, bycie przedmiotem wymiany 

i produktami przyrody (ibidem: 79, 80). Dlaczego zapytuje Böhm-Bawerk 

Marks twierdzi, że praca ludzka jest podstawą wartości, a nie inne wspólne 

cechy wymienianych towarów? I w tym przypadku krytyk zmienia przedmiot 

dyskusji. Odpowiada Marksowskimi słowami na własne, zupełnie inne niż 

Marksa pytanie. W I tomie Kapitału nie mamy do czynienia z poszukiwaniem 

wspólnych cech koniecznych dla powstania lub przebiegu wymiany towarów. 

Przedmiotem badań jest stosunek ilościowy, proporcja w jakiej wartości użytkowe 

jednego rodzaju wymienia się na wartości użytkowe innego rodzaju (ibidem: 38). 

Marks pragnie sprowadzić wartości wymienne towarów nie do czegokolwiek 

wspólnego – jak mniema jego krytyk – lecz „do czegoś wspólnego, reprezento-

wanego przez nie w mniejszej lub większej części” (ibidem: 39). A więc do 

takiej wspólnej cechy, która przejawia się przez stosunki ilościowe, która tłu-

maczy, dlaczego 1 kwarter pszenicy wymienia się na a cetnarów żelaza. Gdyby 

Marks mógł uwzględnić rady Böhm-Bawerka, to musiałby wówczas odpowia-

dać na postawione przez siebie pytanie następująco. Na rynku towarowym za  

1 kwintal pszenicy możemy uzyskać w danym okresie 1 ubranie, 30 kg poma-

rańcz lub 200 kg jabłek nie dlatego, że dla wytworzenia tych dóbr była potrzeb-

na różna ilość abstrakcyjnej pracy ludzkiej, lecz dlatego, że wszystkie te towary 

są obiektami wymiany, że współuczestniczyły w ich powstaniu nierówne siły 

przyrody, że nie maja one równej wartości użytkowej, Z czysto logicznego 

punktu widzenia jest dopuszczalna wprawdzie taka teoria wartości towarów, 

która tłumaczyłaby uzyskiwanie za 100 kg pszenicy 200 kg jabłek nierówną 

ilością zawartych w tych dobrach produktów pochodzących z wymiany lub nie-

równą ilością wydatkowanych na ich wytworzenie abstrakcyjnych sił przyrody 

(mierzonych końmi mechanicznymi lub jednostkami energii) lub nierówną warto-

ścią użytkową. Wspólnym przymiotem wszystkich tego rodzaju teorii byłoby 

uchylenie się od pytania: jaki jest wpływ pracy ludzkiej na stosunki ilościowe 
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wymienianych towarów? Każda z niepracowych teorii wartości znalazłaby się 

w konflikcie z przytłaczającą większością rzeczywistych stosunków ilościo-

wych, w jakich są wymieniane wartości użytkowe jednego rodzaju na wartości 

użytkowe innego rodzaju. W I rozdziale I księgi Kapitału Marks nie odtwarza 

wszystkich elementów tego procesu badawczego, który doprowadził go do wnio-

sku, że niepracowe koncepcje wartości mogą stać się podstawą naukowego 

objaśnienia stosunków ilościowych, w jakich różne ze względu na wartość 

użytkową towary są wymieniane. Poprzestaje na wykładzie i dowodzeniu pozy-

tywnym. Szkoda mu czasu i trudu na wykazywanie, że żadna ze wskazanych 

przez Böhm-Bawerka wspólnych cech, które posiadają towary nie objaśni – bez 

popadania w konflikt z faktami i bez sofistycznych sztuczek – proporcji, w jakich 

są wymieniane towary. Do listy wspólnych cech, które posiadają wymieniane 

dobra krytyk mógłby również dorzucić ciężar, kształt i twierdzić, że parowóz 

ma 1000 razy większą wartość wymienną niż rower, a za krzesło rzeźbione 

uzyskuje się 2 proste ławy, dlatego, że podstawą wartości jest w pierwszym 

przypadku różny ciężar, a w drugim kształt. Böhm-Bawerk pragnie wykazać, 

że pracowa teoria wartości towarów jest fałszywa. Operuje jednak argumenta-

mi, które dowodzą w najlepszym przypadku, że stosunki ilościowe występujące 

w wymianie różnych jakościowo dóbr mogą być tłumaczone także przez inne 

teorie. A jeśli te inne teorie są fałszywe? Czy będzie wówczas dowód możliwości 

ich sformułowania dowodem fałszywości teorii Marksa? Czy też raczej sposobem 

sofistycznego wykorzystania wieloznaczności pojęcia dowodu? Jeszcze jednym 

wyrazem inteligentnego przedstawiania mówienia „od rzeczy” jako głosu w sporze 

o rzeczy. Podobnego typu sofistyczna retoryka ukrywa się za Böhm-Bawerkowską 

krytyką zdania Marksa, że stosunek wymienny towarów polega właśnie na abs-

trahowaniu od ich wartości użytkowej. Krytyk sprowadza myśl Marksa do po-

mieszania „abstrahowanie od pewnej okoliczności w ogóle i od szczególnych 

odmian, w których występuje ta okoliczność” (Böhm-Bawerk: 78). Mimo iż 

kontekst wypowiedzi Marksowskiej wyraźnie wskazuje, że wymiana towarów 

nie może oznaczać absolutnego abstrahowani od ich wartości użytkowej, gdyż nie 

doszłaby do skutku lub byłaby ofiarowaniem rzeczy bezużytecznej w zamian za 

rzecz bezużyteczną, Böhm-Bawerk przyjmuje najmniej korzystną dla krytykowa-

nego autora interpretację jego myśli, by rozpocząć nowy wielki spór nie na temat. 

Problem analizy sposobu abstrahowania od wartości użytkowej, który ma miejsce  

w procesie wymiany x towaru A na y towaru B zostaje zastąpiony pytaniem:  

czy może istnieć wartość wymienna tam, gdzie nie ma wartości użytkowej? (ibi-

dem: 78). Ponieważ Marks wielokrotnie stwierdzał, że warunkiem koniecznym stania 

się dobra towarem jest posiadanie przez nie wartości użytkowej, Böhm-Bawerk trak-

tuje tego rodzaju stwierdzenia jako dowód błędu logicznego polegającego na pomie-

szaniu „ogółu” ze „szczegółem”, „rodzaju” z „gatunkiem”. Ustanawia następnie 
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wprawdzie pozorną, niewyrażającą żadnego treściowo-merytorycznego i formal-

nologicznego związku, lecz za to kompromitującą dla Marksa analogię między 

tezą, że w procesie wymiany towarów występuje moment abstrahowania od ich 

wartości użytkowej a opinią, że źródłem wysokiego i jednakowego wynagrodze-

nia tenora, basa i barytona jest jedynie istnienie tych głosów w określonej pro-

porcji, nie zaś to, że wszystkie głosy są równie dobre (ibidem: 78). Wyrazem 

sofistycznej metody krytyki polegającej na ustalaniu pozornych analogii i tożsa-

mości między niewiele mającymi ze sobą wspólnego tezami jest porównanie 

Marksowskiej wypowiedzi o abstrahowaniu od wartości użytkowej towarów 

w procesie ich wymiany z twierdzeniem, że wielobarwność ciał nie ma nic wspól-

nego z posługiwaniem się różnymi barwami w procesie ich malowania (ibidem: 

78-79, p. 1). Tego typu sofistyka stanowi stały element Böhm-Bawerkowskiej 

krytyki Marksa. Nie tylko wyposaża tę krytykę w siłę pozamerytorycznej per-

swazji i pozornej oczywistości. Ukrywa także jej słabe strony. Böhm-Bawerk 

zupełnie poważnie utrzymuje, że Marksowska teoria określania wartości towa-

rów przez pracę opiera się na takim „prostym błędzie”, „naiwnej sztuczce”, 

„teoretycznym grzechu śmiertelnym”, „dialektycznym hokus pokus”, który po-

lega na fałszywym uogólnianiu. Poszukując wspólnej cechy przedmiotów wy-

miany Marks ma według ekonomisty austriackiego rozumować następująco: 

ponieważ część dóbr wymienianych jest produktem pracy, to wspólnym przy-

miotem wszystkich dóbr wymienianych jest wywodzenie się z pracy ludzkiej. 

Marksowska teoria wartości towarów zakłada taki sam błąd, jaki popełniłby  

fizyk, gdyby po stwierdzeniu, że część ciał ciężkich przysługuje przezroczystość 

zaczął twierdzić, że przezroczystość jest przyczyną ciężkości wszystkich ciał 

(Böhm-Bawerk: 74-75). Böhm-Bawerk wskazuje na fakty, które mają brutalnie 

zadawać kłam tezie, że praca jest jedynym źródłem wartości wymienianych dóbr, 

że wartości wymienne towarów zależą wyłącznie od pracy (ibidem: 82, 98). 

Znaczną grupę dóbr, które stanowią ważny obiekt wymiany i nie są wymieniane 

wedle ilości pracy wydatkowanej na ich wytworzenie stanowią dary przyrody: 

ziemia, drzewo na pniu, złoża węgla, ropy, złomy kamienne. Wartości wymien-

nej darów przyrody nie może określę praca, gdyż nie są one jej produktami. 

Istnieje jednak 5 rodzajów towarów – produktów ludzkiej pracy, które nie są 

wymieniane według sumy pracy niezbędnej dla ich otrzymania.  

Pierwszy rodzaj tych dóbr tworzą wszystkie dobra rzadkie, które nie mogą 

być odtwarzane w nieograniczonej liczbie: dzieła sztuki, unikatowe książki 

i monety, wykwintne wina, dobra, których wyprodukowana liczba jest ograni-

czona przez patenty wynalazcze, prawo autorskie, sekrety produkcyjne. 

Drugi rodzaj obejmuje produkty nie zwykłej, lecz wykwalifikowanej pracy. 

Produkt rzeźbiarza, producenta skrzypiec (lutnika), budowniczego maszyn ma 
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większą wartość wymienną niż produkt zwykłego rzemieślnika lub robotnika, 

mimo iż zawierają tyle samo pracy. 

Trzeci rodzaj to dobra będące dziełem „nienormalnie źle wynagradzanej 

pracy”, płacy poniżej minimum życiowego (np. pochodzące z domowej pracy 

kobiet). Te trzy rodzaje dóbr są według Böhm-Bawerka zupełnie uwolnione od 

wpływu „prawa pracy jako jedynego źródła wartości”. Znaczenie tego prawa 

zmniejszają natomiast dobra rodzaju czwartego, których wartość wymienna 

mniej więcej odpowiada ilości pracy wydatkowanej na ich wytworzenie. Od-

powiedniość ta bywa jednak zakłócana przez zmieniające się podaż i popyt. 

Ilość pracy w tych dobrach wyraża jedynie punkt ciążenia a nie stały poziom 

wartości zamiennej (ibidem: 85). 

Piąty rodzaj dóbr tworzą takie dobra, których wytworzenie wymaga dużego 

nakładu pracy przygotowawczej. Uzyskują one większą wartość wymienną od 

dóbr pochłaniających tyle samo społecznie niezbędnego czasu pracy. Wartość 

100-letniego dębu jest niesprowadzalna do krótkiej chwili czasu przeznaczonego 

na zasianie nasienia (ibidem: 85-86). Przeplatając próbę merytorycznej krytyki 

pracowej teorii wartości towarów dosadnymi epitetami, które mają rzucić cień 

na rzetelność myślową i umiejętności badawcze Marksa, Böhm-Bawerk musi  

w końcu przyznać, że zawarta jest w tej teorii spora doza prawdy. W przeciwień-

stwie do całego legionu późniejszych ekonomistów Böhm-Bawerk nie odmawia 

sensu empirycznego Marksowskiej teorii wartości towarów. Fakty doświadcze-

nia nie pozwalają wprawdzie uznać pracy za „rozstrzygającą i istotną przyczynę” 

wartości wszystkich dóbr, lecz wyraźnie wskazują, że wydatkowana praca „wywie-

ra znaczny wpływ na wartość zamienną wielu dóbr”, że Marksowska teoria 

wskazuje trafnie na jedną ze szczególnych przyczyn tej wartości. Prawa wpły-

wu pracy na wartość wymienną dóbr mają się tak do ogólnych praw wartości, 

jak ma się prawo „wiatr zachodni przynosi deszcz” do ogólnej teorii deszczu (ibi-

dem: 86-87). Odmawiając pracowej koncepcji wartości towarów charakteru teorii 

ogólnej, ograniczając jej prawdziwość do pewnej tylko części dóbr, a nawet 

twierdząc, że wyjątki sprzeczne z tą teorią są tak liczne, że likwidują samą teorię 

Böhm-Bawerk nie przedstawia żadnego dowodu, że tak się mają sprawy rze-

czywiście. Jego przeświadczenie, że stosunkowo nieliczna liczba dóbr wymienia 

się według ilości zawartej w niej pracy nie wspiera żaden rzeczywisty rachunek. 

Opiera się ono całkowicie na szacunku intuicyjnym, na słynnej regule liczenia 

„Pi razy oko”. Nie trudno zauważyć, że praca jest nieeliminowalnym składnikiem 

wszystkich pięciu rodzajów dóbr, których istnienie ma wykazywać sprzeczność 

pracowej teorii towarów z faktami empirycznymi. Również dobra przyrody nie 

mogą stać się bez pracy obiektami wymiany towarowo-pieniężnej. Pod wpływem 

zapewne tej okoliczności Böhm-Bawerk stwierdza, że prawa wpływu pracy na 

wartość dóbr mogą stanowić bardzo ciekawy i bardzo ważny przedmiot badania 
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(ibidem: 86). Zdaje też częściowo sobie sprawę, że rezultaty dokonanej przez niego 

krytyki Marksowskiej teorii wartości towarów nie będą zbyt imponujące, jeśli 

nie sięgnie się po ten sam oręż monokauzalizmu, który oddawał tak wielkie 

usługi w sprowadzaniu materializmu historycznego do absurdalnej idei, że tylko 

gospodarce przysługuje zdolność wywierania wpływu na życie społeczne i histo-

ryczne ludzi. Unicestwienie własnej absurdalnej interpretacji Marksowskiego 

materializmu historycznego można było wówczas przedstawiać jako pogrom na-

ukowy Marksa, jako bezwarunkowe nad nim zwycięstwo. Böhm-Bawerk zakuwa 

Marksowską teorię wartości towarów w „mistyczną skorupę” monokauzalizmu 

wtedy, gdy mającą charakter postulatu metodologicznego tezę: pojęciem wartości 

wymiennej towarów będziemy wyłącznie określać „ilość pracy niezbędnej spo-

łecznie do ich wytworzenia” utożsamia z twierdzeniem, że jedynie ilość pracy 

zawarta w towarach ma wpływ na ich wartość. To ostatnie twierdzenie jest przy 

tym pozbawione sensu po obdarzeniu Marksa prawem posługiwania się precy-

zyjnym, różnym od obiegowego i jednoznacznym pojęciem wartości wymiennej. 

Będzie ono bowiem głosić niedorzeczną tautologię „tylko ilość pracy koniecznej 

społecznie do wyprodukowania określonego towaru wywiera wpływ na ilość 

pracy koniecznej społecznie do wyprodukowania tego towaru”. 

Jeśli natomiast ograniczymy pojęcie wartości wymiennej tylko do pracy, 

jeśli powstrzymamy się od oznaczania nim wszelkich możliwych i niemożliwych 

rzeczy, to uzyskamy precyzyjny teoretycznie wskaźnik wpływu wywieranego 

przez pozapracowe momenty gospodarowania na pracę. W dalszej zaś analizie 

uzyskamy precyzyjne wskaźniki stosunków wzajemnych występujących między 

pracą a pozapracowymi elementami gospodarki w procesie przyczynowego 

określania cen towarów. Powstanie w ten sposób nie monokauzalna, lecz poli-

kauzalna teoria cenowej i pozacenowej wymiany dóbr materialnych. Przy tym 

nie będzie to polikauzalizm werbalny i opaczny sprowadzający się do uznania, 

że w określaniu procesów wymiany uczestniczy więcej niż jedna przyczyna. 

Pojawi się teoretyczna perspektywa merytorycznej i względnie precyzyjnej anali-

zy porównawczej nad siłą, z jaką oddziaływują na wymianę dwa lub więcej 

względnie niezależnych procesów, nad zależnością efektywności właściwej jednej 

grupie tych procesów od efektywności przysługującej innej grupie.  

To właśnie dzięki ograniczeniu pojęcia wartości towarów do pracy możliwe 

jest badanie wpływu przyrody na pracę oraz względnie precyzyjne porównanie 

roli pracy i przyrody w określaniu ceny płodów rolnych. Ta sama ilość pracy – 

powiada Marks w Kapitale – wyrażać się może przy dobrym urodzaju w ośmiu 

buszlach pszenicy, przy złym – tylko w czterech buszlach. W kopalniach boga-

tych w rudę kruszcu niezbędna jest mniejsza ilość pracy dla uzyskania tej samej 

ilości dobra niż w kopalniach ubogich W obu pierwszych przypadkach w każdej 

jednostce towarów będzie mniej pracy, w obu drugich – więcej. Jeśli w procesach 
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wymiany nie objawią swojej efektywności inne czynniki, to w sytuacji pierw-

szej ceny pszenicy i kruszców będą niższe, w drugiej – wyższe. W jednym 

i drugim przypadku otrzymamy nie jednoprzyczynową, lecz dwuprzyczynową 

teorię ceny pszenicy lub węgla. Marks ujmuje czas pracy niezbędny społecznie 

dla wyprodukowania określonego towaru jako wielkość zmienną, zależną od sił 

produkcyjnych społeczeństwa, od siły produkcyjnej pracy. Stwierdza wyraźnie, 

że wszystko co określa siłę produkcyjną pracy określa też wartość towarów. 

Wśród przyczyn zwiększających lub zmniejszających ilość pracy zawartej 

w dobrach wymiennych umieszcza autor Kapitału umiejętności, kwalifikacje 

pracującego, rozwój nauki i jej zastosowanie technologiczne, społeczną kombina-

cję procesów produkcyjnych, zakres i efektywność środków produkcji wreszcie 

warunki przyrodnicze (Werke Bd. 23 B 1962: 54; MED. t. 23, 1968: 45). 

Widzimy więc, że ograniczanie pojęcia wartości do pracy wyklucza, nie zaś 

zakłada, monokauzalizm. Pozwala precyzyjnie badać wpływ tych elementów życia 

gospodarczego na wartość wymienną – a następnie – na ceny towarów, które 

Böhm-Bawerk, a po nim cała rzesza krytyków Marksa uważają za sprzeczne  

z pracową teorią wartości. Praca wykwalifikowana tzn. praca, które wytwarza  

w tym samym czasie – mierzonym astronomicznie – większą liczbę towarów 

niż praca prosta daje się sprowadzić do pracy prostej wtedy, gdy posługujemy 

się precyzyjną i uzależnioną od empirycznego poznania określonej struktury 

ekonomicznej koncepcją pracy prostej, społecznie niezbędnego czasu pracy itp. 

Marksowska teoria wartości towarów nie wyklucza też podjęcia naukowych badań 

nad stosunkami występującymi między ilością wydatkowanej pracy a pozapraco-

wymi monopolami w określaniu wartości wymiennej określonych dóbr. Nie można 

jej wprawdzie w bezpośredni, prostacki sposób odnosić do cen prototypów ma-

szyn, niepowtarzalnych dzieł sztuki – jak to czyni Böhm-Bawerk. Nie wyklucza 

ona jednak stworzenia naukowej teorii wymiany nie tylko rzadkich, lecz wyjąt-

kowo rzadkich, niepowtarzalnych i jedynych w swoim rodzaju dóbr wymien-

nych. Charakterystyczną cechą Böhm-Bawerkowskiej krytyki Marksa teorii 

wartości jest traktowanie jej jako systemu zamkniętego, dopracowanego we 

wszystkich szczegółach, zawierającego tezy oparte na mocnych i bezwzględnych 

dowodach, niestwarzających żadnych problemów i trudności w procesie opisu  

i objaśniania zjawisk i procesów gospodarczych. Tymczasem żadna teoria o auten-

tycznych walorach naukowych, zdolna do dalszego rozwoju nie może być przez 

jednego badacza, nawet geniusza, wyposażona w absolutną doskonałość. Böhm- 

-Bawerk nie potrafi w dyskursie teoretycznym Marksa dostrzec różnicy między 

pełnym dowodem a wskazaniem jedynie kierunków znalezienia empirycznych  

i teoretycznych dowodów. Marks wskazuje drogę przeprowadzenia teoretyczno-

empirycznej redukcji pracy złożonej do prostej. Böhm-Bawerk nie stawia samo-

dzielnie nawet najmniejszych kroków na tej drodze. Poprzestaje na arbitralnej 



Stanisław Kozyr-Kowalski 

 

110 

opinii, że „tego rodzaju czynność nie może być dokonana”. Marks w pełni zdaje 

sobie sprawę, że nowoczesna teoria określania wartości towarów przez pracę 

wymaga radykalnego wyjścia poza zdroworozsądkowe wyobrażenia pracy i czasu 

pracy. Buduje więc skomplikowaną a przez to bliższą rzeczywistym procesom 

gospodarczym teorię stosunków wzajemnych między indywidualnym a społecznie 

koniecznym czasem pracy, między pracą przeciętną a pracą intensywną, zagęsz-

czoną, która może wytworzyć w tym samym czasie o wiele więcej wartości niż 

praca przeciętna, między pracą cząstkową a pracą łącznego pracownika produk-

cyjnego (obejmującego obok robotników także personel inżynieryjno-techniczny 

i zarządzający). Böhm-Bawerk trwa natomiast stanowczo przy przednaukowym, 

zdroworozsądkowym pojmowaniu ilości wydatkowanej pracy, czasu wydatkowa-

nej pracy, samej pracy. Prawie każdy element Marksowskiej teorii pracy jako 

miary wartości towarów wymaga łączenia dowodów teoretycznych z pewnym 

rodzajem badań empirycznych oraz analiz mikrostrukturalnych z makrostruktu-

ralnymi. Sposób tego przejścia od teorii do empirii jest przy tym określony przez 

metodę eksperymentu myślowego, będącego w naukach społecznych odpowiedni-

kiem rzeczywistych eksperymentów stosowanych w przyrodoznawstwie.  

Marksowski eksperyment myślowy polega na odpowiadającym rzeczywi-

stemu stanowi rzeczy założeniu teoretycznym, że w strukturach społecznych nie 

wszystkie elementy pozostają zawsze i wszędzie, w określonym czasie i we 

wszelkich okolicznościach w jednakowym typie wzajemnych zależności przy-

czynowo-skutkowych. Istnieją takie momenty w funkcjonowaniu i zmianie 

struktury, w których poszczególne jej składniki objawiają maksymalną nieza-

leżność od efektywności tej właśnie grupy innych elementów, które wywierają 

na nią mniej lub bardziej regularny wpływ. Do eksperymentu myślowego odwo-

łujemy się więc w analizie zależności przyczynowo-skutkowej jakiegoś składnika 

rzeczywistości społecznej od jakiejś dającej się ściśle wyodrębnić liczby innych 

składników tej rzeczywistości. A więc w analizie warunkowania polikauzalnego, 

wieloprzyczynowego. Fizyk i chemik, na których praktykę badawczą powołuje 

się Marks w przedmowie do księgi I Kapitału, dysponują możliwościami two-

rzenia sztucznych sytuacji, w których dochodzi do rzeczywistego uwolnienia 

jakiegoś procesu od wpływu określonej liczby zależności przyczynowych, do 

rzeczywistego wprowadzenia tego procesu w stosunek warunkowania przez 

jakiś jeden element rzeczywistości przyrodniczej. Badacz świata społecznego 

nie ma na ogół możliwości podejmowania działań, które uwalniałyby struktury 

życia społecznego ludzi od pewnego rodzaju wpływów przyczynowo-skutkowych. 

Nie jest w stanie wytwarzać dla celów badawczych takich sztucznych sytuacji, 

w których mógłby pojawić się jeden tylko typ zależności przyczynowo- 

-skutkowych. Jeśli jednak dysponuje wystarczająco precyzyjnymi narzędziami 

teoretycznymi, to może odnaleźć w rzeczywistym funkcjonowaniu społeczeństwa 
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takie momenty, w których pewne zjawiska i pewne typy zależności przyczynowo- 

-skutkowych uzyskują maksymalną niezależność od innych zjawisk lub uwa-

runkowań. Objawiają one wówczas swoje osobliwości i właściwości w sposób 

„czysty”, „klasyczny”, wolny od zakłóceń i modyfikacji wprowadzanych wskutek 

późniejszego lub wcześniejszego ich wkraczania w stosunek pewnej regularnej 

zależności przyczynowo-skutkowej od innych składników struktur życia spo-

łecznego ludzi. W procesie funkcjonowania i zmiany społeczeństwa pojawiają się 

więc sytuacje bardzo zbliżone do warunków wytwarzanych celowo w ekspery-

mentach przyrodniczych. Dochodzi wówczas zarówno do maksymalnego uzależ-

nienia się przyczynowo-skutkowego jakiegoś elementu struktury społecznej od 

jakiegoś innego jej elementu, jak i do maksymalnego uniezależnienia się od pozo-

stałych składników tej struktury. W samej rzeczywistości społeczno-historycznej 

ma miejsce proces, który język łaciński oznacza słowem abstrahere – rozdzielanie 

się, oddalanie się, odrywanie się jednych jej składników od innych. Pozostaje on 

przy tym w stosunkach koniecznych zależności z procesem maksymalnego 

łączenia się, zbliżania się, zlewania pewnych składników rzeczywistości spo-

łeczno-historycznej z jakimiś innymi jej składnikami. To realne abstrahowanie 

wytwarza bowiem określone postacie realnego całościowania, zespalania lub 

.jest jego produktem.  

Zarysowana grubymi kreskami teza o pojawianiu się w procesie funkcjo-

nowania i zmiany społeczeństwa sytuacji quasi-eksperymentalnych, w których 

pewne zdarzenia i zależności między nimi uzyskują postać czystą, klasyczną, 

niezanieczyszczoną zakłóceniami i modyfikacjami spowodowanymi przez 

czynniki względnie zewnętrzne stanowi ontologiczną podstawę Marksowskiej 

metody tworzenia abstrakcji, modelów teoretycznych i eksperymentów myślo-

wych. Kiedy Marks na pewnym etapie badań konstruuje myślowe modele takiego 

społeczeństwa nowoczesnego, w którym istnieje tylko gospodarka, nie ma nato-

miast państwa, w którym nie istnieje rolnictwo i handel, lecz tylko przemysł, 

w którym funkcjonuje tylko klasa robotników przemysłowych i klasa przemy-

słowych kapitalistów, natomiast nieobecne są klasy chłopskie i drobnomiesz-

czańskie, to modele te tylko z pozoru mają charakter zbioru pojęć i twierdzeń 

fikcyjnych, pozbawionych prawdziwości przedmiotowej, zakładających świadome 

przyjęcie fałszywych twierdzeń o obiektywnym świecie w celu wykorzystania 

tych twierdzeń jako środków uzyskiwania wiedzy prawdziwej. W rzeczywistości 

zakładają zawsze tego rodzaju modele precyzyjne wskazanie i badanie obiek-

tywnie pojawiających się w społeczeństwie kapitalistycznym sytuacji quasi- 

-eksperymentalnych. To znaczy takich momentów w funkcjonowaniu struktury 

gospodarczej, w których maksymalnie uniezależnia się ona od państwa, takich 

sytuacji, w których przejawia się maksymalne uzależnienie określonych proce-

sów od stosunków wzajemnych między różnymi gałęziami przemysłu, między 
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robotnikami i kapitalistami oraz maksymalne ich uwolnienie spod wpływu efek-

tywności rolnictwa, handlu, innych klas pracowników najemnych, klas chłopskich 

i drobnomieszczańskich. W procesie funkcjonowania i zmiany struktur życia spo-

łecznego ludzi momenty pojawiania się sytuacji quasi-eksperymentalnych są 

mniej lub bardziej regularnie przerywane przez ingerencje zewnętrznych chwilowo 

zdarzeń i procesów, co wytwarza z kolei nowe sytuacje quasi-eksperymentalne. 

Ten obiektywny stan rzeczy znajduje wyraz w procedurze wzbogacania modelu 

teoretycznego polegającej na obejmowaniu nim pominiętych tymczasowo ele-

mentów rzeczywistości społeczno-historycznej. Ponieważ przedmiotem analizy 

stają się wpływy nowego elementu świata społecznego na procesy i zależności 

przyczynowo-skutkowe, które się ujawniły w warunkach poprzedniego quasi- 

-eksperymentu muszą ulec większym lub mniejszym przekształceniom treściowym 

zarówno dawne kategorie, jak i tezy teoretyczne. Böhm-Bawerk nie dostrzegał roli, 

jaką Marksowska metoda eksperymentów teoretycznych odgrywa zarówno 

w wyborze początku, jak i kolejności badania określonych fenomenów życia 

gospodarczego. Utrzymywał on, że dialektyczny hokus-pokus Marksa polega na 

przedstawieniu tezy prawdziwej jedynie w stosunku do pewnych towarów jako 

prawdziwej w stosunku do wszelkich obiektów wymiany. Böhm-Bawerk nie 

może wszakże zaprzeczyć, że jakaś ilość pracy jest obecna we wszelkich obiek-

tach wymiany, także w tych, które jego zdaniem przeczą pracowej teorii warto-

ści. Nie można jej zupełnie wyeliminować ani z dóbr przyrody, ani z produktów 

pracy wykwalifikowanej, ani z produktów pracy niskoopłaconej, ani nawet 

z dóbr wyjątkowo rzadkich lub nawet unikalnych. Praca jest we wszystkich 

tego rodzaju dobrach nie tylko obecna, lecz także współokreśla sposób ich wymia-

ny, ich ceny. W towarach reprodukowalnych, będących dziełem prostej pracy do-

chodzi do największego uzależnienia się proporcji w jakiej dobra są wymieniane od 

ilości pracy oraz do największego uniezależnienia się tej proporcji od przyswojenia 

wytwarzanych przez przyrodę dóbr materialnych, od pozapracowych źródeł 

przeróżnego rodzaju monopolów, od popytu i podaży itd. W sprzedaży i kupnie 

nietkniętych pracą ludzką bogactw mineralnych, unikatowych dzieł sztuki 

ujawnia się natomiast maksymalna zależność proporcji wymienionych dóbr od 

pozapracowych momentów życia gospodarczego i maksymalna niezależność od 

ilości pracy. W sferze wymiany towarów reprodukowalnych pojawiają się więc 

sytuacje quasi-eksperymentalne ujawniające w czystej postaci sposoby wpływu 

pracy na proporcje wymiany dóbr. Natomiast w sferze produktów pozaludzkiej 

przyrody, a tym bardziej w sferze dóbr unikatowych spotykamy sytuacje quasi- 

-eksperymentalne pozwalające odsłonić mechanizmy wpływu wywieranego na 

proporcje wymienne dóbr przez dwa (co najmniej) pozapracowe momenty gospo-

darki. Ponieważ poznanie mechanizmów wymiany czystych produktów przyrody, 

a tym bardziej dóbr istniejących w jednym tylko egzemplarzu, nie tylko nie objaśni 
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proporcji wymiennych między zdecydowaną większością towarów, lecz także nie 

zdejmie z porządku dziennego pytania o wpływ wywierany na stosunki wymienne 

wszystkich bez wyjątku dóbr przez ilość pracy wydatkowanej na ich uzyskanie 

sytuacje quasi-eksperymentalne spotykane wśród towarów powtarzalnych o wiele 

lepiej spełniać mogą funkcję punktu wyjścia naukowej teorii stosunków wy-

miennych niż sytuacje quasi-eksperymentalne pojawiające się wśród produktów 

czystej przyrody czy dóbr wyjątkowo rzadkich. O tym, jak Böhm-Bawerk mało 

rozumie Marksowską metodę eksperymentów myślowych świadczą dobitnie 

jego uwagi krytyczne wypowiedziane pod jej adresem.  

Sprowadzają się one do powtórzenia zarzutu, że Marksowska teoria warto-

ści wymiennej towarów głosi monokauzalizm i do twierdzenia, że eksperyment 

myślowy jako środek tworzenia teorii w naukach o społeczeństwie nie przynosi 

wyników równie pewnych jak eksperyment w naukach przyrodniczych. Fizyk – 

pisze Böhm-Bawerk – wie, że tylko w „przestrzeni pozbawionej powietrza cią-

żenie może stanowić jedyną przyczynę szybkości spadania ciał. W przestrzeni 

wypełnionej powietrzem jest ona wypadkową wielu przyczyn. Marksiści nato-

miast wypowiadają myśl analogiczną do tezy, że w przestrzeni z powietrzem 

łączna szybkość ciał równa się szybkości w warunkach eksperymentu. Ekspery-

ment fizyki jest pewnym dowodem na rzecz prawa szybkości spadania ciał. 

Czy pracowa teoria wartości wspiera się na takim dowodzie?” (ibidem: 101-103). 

Pragnąc sprowadzić do absurdu Marksowską teorię określania wartości towa-

rów przez pracę Böhm-Bawerk stara się sprowadzić do absurdu także metodę eks-

perymentów myślowych w tworzeniu teorii ekonomicznych. A przecież bez tej 

metody niemożliwe jest stosowanie matematycznych modeli i matematycznego 

dowodzenia w analizach ekonomicznych. Już za życia Böhm-Bawerka stanie 

się jasne, że eksperyment myślowy to niepozbywalne narzędzie nowocześnie 

ekonomicznego myślenia. W późniejszych dziejach nauki o gospodarce nie będzie 

już sporu o dopuszczalność stosowania w niej eksperymentów myślowych. Spornym 

pozostanie tylko pytanie dotyczące sposobów wartościowego i małowartościowego 

poznawczo posługiwania się eksperymentem myślowym.  

W Böhm-Bawerka zarzutach wobec eksperymentu myślowego jako meto-

dzie tworzenia i dowodzenia teorii ekonomicznych występują ślady jego opinii 

o fundamentalnej sprzeczności między treściami I i III księgi Marksowskiego 

Kapitału. Również ta opinia wyniośle lekceważy eksperyment myślowy jako 

metodę nauk ekonomicznych. Tom III Kapitału jest według Böhm-Bawerka 

faktycznym poświęceniem doktryny tomu I. Takim zakończeniem systemu teore-

tycznego, które zadaje ostry i zwięzły kłam jego początkowi (ibidem: 91). W tomie 

I Kapitału Marks, zdaniem badacza austriackiego, dowodzi, że towary wymie-

niają się w określonej proporcji dlatego, że zawierają tę samą ilość pracy. W tomie 

III okazuje się natomiast, że jednakową wartość wymienną uzyskują towary dzięki 
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jednakowym cenom produkcji, czyli różnej ilości pracy w nich uprzedmiotowio-

nej. Albowiem w przypadkach, gdy kapitał stały dominuje nad zmiennym ceny 

produkcji wyrażają sprzedaż towarów powyżej wartości, w przypadku odwrot-

nym, gdy kapitał wydatkowany na siłę roboczą (kapitał zmienny) jest wyższy 

od wydatków na środki produkcji (kapitał stały) wymiana według cen produkcji 

jest sprzedażą towarów poniżej wartości. W tomie I Kapitału ceny towarów 

odchylających się od wartości, od ilości uprzedmiotowionej w nich pracy uważa 

Marks za naruszenie prawa wymiany towarów. W tomie III sprzedaż towarów 

wg cen produkcji odchylających się zasadniczo od wartości zostaje ogłoszona 

za prawo wymiany towarów. W tomie I prawo wartości miało tłumaczyć, dlaczego 

1 surdut ma wartość 20 łokci płótna. W tomie III przestaje ono tłumaczyć war-

tość poszczególnych towarów, lecz zostaje odniesione od ogółu towarów, gdyż 

Marks twierdzi, że w całym społeczeństwie suma cen produkcji towarów równa 

się sumie ich wartości.  

Po tego rodzaju zarzutach względnie merytorycznych Böhm-Bawerk sięga 

znowu po oręż sofistycznej retoryki. Porównuje relacje między treściami I i III 

tomu Kapitału do odpowiedzi na pytanie: ile minut czy sekund potrzebował 

biegacz, by odnieść zwycięstwo? twierdzeniem: wszyscy biegacze potrzebowali 

do ukończenia biegu 25 minut i 13 sekund (ibidem: 93-94). Następnie odkrywa  

w tezie głoszącej, że globalne ceny produkcji towarów równają się ich globalnej 

wartości tautologię. Owa rzekoma tautologia ma jednak za podstawę sofizmat. 

Trzonem tego sofizmatu jest zaś użycie i nadużycie wieloznaczności słowa cena. 

Towary – pisze Böhm-Bawerk – wymieniają się na towary. Każdy towar jest 

zarazem towarem i ceną przedmiotu, na który się go wymienia. Sumę towarów 

identyfikuje się więc z sumą uzyskanych za nie cen. I nagle dokonuje krytyk wiel-

kiego skoku myślowego od tezy suma cen równa się sumie towarów do tezy suma 

cen zapłaconych za cały produkt społeczny zupełnie odpowiada sumie skrystalizo-

wanej w nim wartości czy też pracy (ibidem: 94). W ten sposób można jednak 

dowieść nie tylko tautologii w Kapitale, lecz także prawdziwości teorii, że ludzie 

w pewnym czasie swojego życia zaczynają łysieć dlatego, że sam czas jest łysy. 

Swoją próbę sprowadzenia do zbioru absurdów zasadniczych tez Marksowskiej 

ekonomii politycznej opłaca Böhm-Bawerk radykalnymi deformacjami treści głów-

nego dzieła Marksa. Nieeliminowalnym składnikiem Böhm-Bawerkowskiej krytyki 

Kapitału są także rozumowania sofistyczne.  

Tego rodzaju styl krytyki został uwarunkowany przez główną przesłankę 

sformułowanej w szkole wiedeńskiej teorii wartości użytkowej i wymiennej. 

Głosi ona, że ostatecznym źródłem wszelkiej wartości nie jest sfera produkcji, lecz 

sposób oceny przez ludzi stosunku dóbr do ich potrzeb (ibidem, t. I: 141). Wiedeń-

czycy odrzucają pracową teorię wartości towarów, gdyż jest ona sprzeczna z ich 

doktryną, iż nie koszty produkcji, lecz użyteczność krańcowa nabywanych dóbr 
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określa ich wartość wymienną. Pracowa teoria wartości nie daje się pogodzić  

z przeświadczeniem ekonomistów ze szkoły wiedeńskiej, że ceny w przemożny 

i rozstrzygający sposób są uwarunkowane przez potrzeby konsumentów, przez 

stopień przypisywanej przez nich poszczególnym grupom dóbr użyteczności  

i użyteczności krańcowej. Bardzo trudno te teorię uzgodnić z przeświadczeniem 

wiedeńczyków, że to nie wartość elementów produkcji określa wartość dóbr 

rynkowych, lecz wprost przeciwnie. Pracowa teoria wartości towarów wyraża 

tendencję do ujmowania gospodarki jako systemu obiektywnych stosunków 

między ludzkimi działaniami oraz produktami i środkami tych działań. Szkoła 

wiedeńska zbyt wiele chce wytłumaczyć w życiu gospodarczym przez powoły-

wanie się na uniwersalne procesy życia psychicznego jednostek. Jej przedstawi-

ciele zapominali zbyt często o głębokiej prawdzie wypowiedzianej przez jednego 

z bohaterów powieści F. Dostojewskiego pt. Bracia Karamazow „Psychologia 

to kij o dwóch końcach”. Można za jej pomocą objaśniać te same fakty w sposób 

zupełnie sprzeczny. Chociaż w równie przekonywający i pozornie oczywisty.  

W dalszym rozwoju współczesnej ekonomii niemarksistowskiej wszystkie 

zasadnicze idee teoretyczne szkoły wiedeńskiej stały się obiektem surowej krytyki. 

Często odkrywano w pracach jej przedstawicieli właśnie to, o co Böhm-Bawerk 

obwiniał Marksa. A więc monokauzalizm, nieprawomocne naukowo i pochopne 

uogólnienia, odwoływanie się do sofizmatów w rozumowaniach, sprzeczność 

z faktami. Francuski ekonomista lat trzydziestych i czterdziestych Bertrand 

Nagaro starał się wykazać, że za eleganckimi i subtelnymi rozumowaniami 

wiedeńczyków ukrywa się słaba logika. Tłumaczył on popularność idei margina-

listycznych umiejętnością nadania pozoru precyzji rozumowaniom wątpliwym 

i opartym na kruchych przesłankach. Ujawniał pseudosylogizmy i sofizmaty 

w sformułowanej przez szkołę wiedeńską teorii użyteczności i użyteczności 

krańcowej. Odkrywał w pracach neomarginalistów, kontynuatorów tej szkoły 

nowoczesną postać scholastyki... Zagubioną w tym, co nierealne (Nagaro, 1944: 

218-237; por. też zarzuty wobec szkoły wiedeńskiej w Taylor, 1958: 87-89). 

Tego rodzaju błędami jest obciążona Böhm-Bawerkowska próba pozytywnego 

przezwyciężenia Marksowskiej teorii wyzysku. Formułując ugruntowane bezpo-

średnio w „naturze ludzkiej i naturze rzeczy” prawo, że „obecna wartość dóbr 

przyszłych jest mniejszą niż wartość dóbr istniejących” i posługując się przy-

kładem niesprowadzalności do pracy wartości wina pojawiającego się na rynku 

po 12 latach leżakowania oraz pięciu robotników, którzy są współwłaścicielami 

produkowanej przez siebie maszyny, Böhm-Bawerk dowodzi, że robotnicy w kapi-

talistycznym sposobie gospodarowania nie są wyzyskiwani. Otrzymują oni bowiem 

całą wartość obecną swojego produktu pracy. Przedsiębiorca daje im w postaci 

płacy roboczej to, co by uzyskali pracując na własny rachunek. 
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Dopóki „suma płacy niższą jest od ostatecznej wartości produktu tylko 

o przyjęty w kraju procent, żądaniu robotników całej wartości produktu będzie 

się działo zadość, otrzymują oni bowiem w tym wypadku cały swój produkt 

wedle szacunku chwili, w której płacę otrzymują” (ibidem, t. II: 44). 

Niewolnik i chłop poddany przeznaczał gratisowo część swojej pracy wła-

ścicielom środków produkcji. Kapitalistyczny właściciel pozwala natomiast 

robotnikowi przejąć całą wartość swego produktu. Socjalistyczne pojmowanie 

wyzysku ukrywa natomiast żądanie niemożliwe i absurdalne. Socjaliści pragną, 

aby robotnik już natychmiast otrzymywał całą wartość, którą jego skończony 

produkt kiedyś mieć będzie. Byłoby to jednak przekazywanie robotnikom części 

wartości w postać daru, na co nie może sobie pozwolić żaden przedsiębiorca. 

My natomiast przekazujemy czytelnikom w postaci daru całą przyjemność i przy-

krość związane z odsłonięciem wszystkich błędnych tez i sofizmatów, które funk-

cjonują w Böhm-Bawerka „pozytywnym przezwyciężaniu” Marksowskiej teorii 

wyzysku. 
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