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Marx je späť. Jeho najvýznamnejšie dielo, Kapitál, oslavuje svoje 
zmŕtvychvstanie. Dočkalo sa filmovej i divadelnej podoby, je na 
turné ako jazzová skupina a vychádza v podobe komiksu manga. 
Objavujú sa o ňom nové knihy a vznikajú reedície tých starých. 
No predovšetkým: znova sa číta. Keď sme v roku 2003 na berlín
skej Freie Universität prvýkrát ponúkli kurz o Kapitáli, nikto túto 
renesanciu záujmu nečakal. Chceli sme sa vtedy postaviť voči 
represii Marxovej analýzy na univerzite. Po niekoľkých  rokoch 
sme v kurzoch čítania Kapitálu pokračovali pod záštitou Nadá
cie Rosy Luxemburg. Na prvé stretnutie v priestoroch nadácie v 
roku 2006 prišlo vyše štyridsať prevažne mladých ľudí. Záujem o 
Kapitál neskôr ešte vzrástol v súvislosti s finančnou krízou roku 
2008. Na úvodné stretnutie vtedy prišlo dvakrát viac ľudí. Na no
vinára z redakcie Frankfurter Allgemeine Zeitung, ktorý náhodou 
zablúdil do preplnenej miestnosti, to urobilo taký dojem, že sa o 
tom na druhý deň zmienil v článku. Bolo to v čase, keď vtedajší 
spolkový minister financií Peer Steinbrück pre Spiegel uviedol, 
že »určité časti marxistickej teórie predsa len nie sú celkom 
pomýlené«. V agentúre Associated Press napísali, že Nemci v 
čase finančnej krízy hľadajú »útechu u Marxa«. A kurzy o Kapi-
táli, ktoré sa konali v nadácii, chcela nakrúcať tokijská televízia. 
Medzičasom sa čítanie Kapitálu v Nadácii Rosy Luxemburg stalo 
pevnou súčasťou jej ponuky vzdelávacích programov. Každý 
rok sa prihlási asi stovka záujemcov, ktorí sa potom týždeň čo 
týždeň stretávajú, aby diskutovali o Kapitáli. Netreba si však nič 
prikrášľovať: Kapitál (všetky tri zväzky) má spolu 2000 strán, kto
ré sú často všetko, len nie jednoduché. Jeho jazyk je neobvyklý, 
analýza zložitá a dobový kontext knihy – napriek všetkej jej aktu
álnosti – leží v 19. storočí. Tým dôležitejšie sa nám zdalo ilustro
vať niektoré argumentačné postupy a pojmy – pomocou snímok 
programu PowerPoint. V praxi tak počas niekoľkých rokov vznikli 

najrôznejšie snímky. Čoraz častejšie sa k nám dostávala pros
ba, aby sme ich dali k dispozícii na internete. Každý používateľ 
a používateľka PowerPointu však pozná nasledujúci problém: 
bez vysvetľujúceho komentára sa prezentácia redukuje na prózu 
v odrážkach, v ktorej sa strácajú významové súvislosti. Preto 
sme sa pred dvoma rokmi rozhodli vydať komentovanú zbierku 
snímok: PolyluxMarx. Čím jednoduchšie však bolo toto rozhod
nutie, tým ťažšia bola jeho realizácia. Každý komentár, pojem a 
ilustráciu sme zvažovali a diskutovali sme o ich možných dezin
terpretáciách. Ďakujeme predovšetkým Michaelovi Heinrichovi, 
ktorý nám pri dokončovaní tohto vzdelávacieho materiálu stál 
vždy po boku so svojimi radami a komentármi. Za podporu v tej 
či onej podobe vďačíme aj Lutzovi Brangschovi a Rolfovi Hec
kerovi. Ďakujeme tiež Juliane Bräuer za jej trpezlivosť pri tvorbe 
grafiky. Berndovi Brounsovi ďakujeme za rozmnožovaciu prácu 
na intenzívnych pracovných stretnutiach, Moritzovi Zeilerovi za 
korektúry, Markusovi Euskirchenovi za pomoc s ilustráciami (s. 
21, 106 a 115). Samozrejme, za chyby, dezinterpretácie a iné 
nedostatky zodpovedáme výlučne my sami.

Berlín, február 2012

Valeria Bruschi
Antonella Muzzupappa
Sabine Nuss
Anne Steckner
Ingo Stützle

PREDSLOV 



6

PolyluxMarx je komentovaná zbierka prezentačných snímok. 
Tento vzdelávací materiál má pomôcť pri čítaní prvého zväz
ku Kapitálu. V nijakom prípade nenahradí úvodnú sekundárnu 
literatúru ku Kapitálu, tobôž čítanie samotného originálu. Je 
zamýšľaný ako materiál pre moderátorov čitateľských skupín, 
ktorí už originál poznajú a chcú sami viesť kurz čítania Kapitálu. 
PolyluxMarx tiež môže byť nápomocný ako doplnkový materiál 
pri samoštúdiu.

VÝSTAVBA: KDE ČO NÁJDETE?
PolyluxMarx pozostáva zo 136-stranovej knižky a prezentácií v 
programe PowerPoint. Na týchto stranách je zobrazených spolu 
118 snímok s komentárom. Jedna strana knižky obsahuje v 
strede snímku a pod ňou komentár. Na vonkajšom okraji hore sa 
nachádza informácia o tom, na ktorej úrovni výkladu v Kapitáli 
sa práve nachádzame. Pod ňou je prázdne miesto na vlastné 
poznámky. Ešte nižšie nájdete upozornenia o možných postu
poch, osobitostiach a ťažkostiach pri používaní danej snímky. 
Štruktúra strany sa miestami môže trochu líšiť, keď napríklad 
chýba políčko na poznámky, pretože jeho miesto zabrali dôležité 
upozornenia.

OBSAH: ČO VŠETKO TU JE?
PolyluxMarx nie je kópiou Kapitálu v životnej veľkosti. Neilustruje 
všetky Marxove kategórie či pojmy. Detailne predstavujeme len 
prvé štyri kapitoly, vzhľadom na zložitosť a náročnosť látky. Z 
ďalších kapitol sú na samostatných snímkach a ich súpravách 
zobrazené vybrané kategórie. Výber sa zakladá na našich skúse
nostiach s kurzmi čítania Kapitálu: Aké otázky sa pri spoločnom 
čítaní najčastejšie vynárajú? Ktoré kategórie vedú najčastejšie 
k diskusii? Ktoré sú zvlášť náročné na pochopenie? Postupnosť 
snímok síce sleduje štruktúru Kapitálu, ale niekedy jedna súp
rava snímok zhŕňa materiál, ktorý je rozptýlený vo viacerých 
kapitolách. Na snímkach často nájdete Marxove citáty. Farebné 

zvýraznenie je naše – chceme ním zdôrazniť ústredné aspekty ci
tátov. Väčšina snímok je animovaná. Tomu je vhodné prispôsobiť 
prezentáciu jednotlivých súčastí textu. V niektorých prípadoch 
sme nedokázali urobiť zadosť zložitosti a podrobnosti materiá
lu, a rozhodli sme sa pre jeho pútavejší výklad. Vždy na to však 
upozorňujeme v komentári alebo v upozorneniach.

TECHNICKÉ POZNÁMKY
Snímky určené na premietanie pomocou projektora nájdete na 
internetových stránkach projektu PolyluxMarx. Súbory sú kom
patibilné s počítačmi Apple, ako aj s PC s operačnými systéma
mi Windows a Linux. Na optimálnu prezentáciu treba formát 
obrazu projektora nastaviť na pomer 16:10. Prípadné skreslenie 
možno napraviť pomocou funkcie lichobežníka (pozri menu pro
jektora).

RIZIKÁ A VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Ako metóda vizualizácie so sebou PowerPoint vždy nesie ne
bezpečenstvo redukcionizmu a zjednodušovania látky. Pri takej 
komplexnej a jedinečnej metóde analýzy a výkladu, akú Marx 
používa v Kapitáli, je toto nebezpečenstvo nepomerne väč
šie. Navyše táto metóda vizualizácie evokuje určitý didaktický 
prístup. Zvádza k prednáškovému štýlu, pri ktorom moderátori 
čitateľských skupín len referujú o obsahu snímok. To môže 
skracovať čas na spoločnú diskusiu a vytvoriť v miestnosti 
hierarchiu medzi »vysielačom« a »prijímačom«. Snažili sme sa 
tomu zabrániť, a tak na vybraných miestach poukazujeme na 
alternatívne metódy. Ďalším problémom je, že zjednodušujúce 
ilustrácie kategórií či pojmov pôsobia ako »definície«. To vzbu
dzuje dojem, že »takto to je, a nie inak«. Vzniká hrozba, že to 
skomplikuje samostatné premýšľanie účastníkov a účastníkov 
v zmysle kritického prístupu k obsahu. Samozrejme, základom 
našej vizualizácie je veľmi špecifické chápanie Marxovej analýzy. 
Od prvej snímky na to však upozorňujeme a na najdôležitejších 

ČO A PRE KOHO JE POLYLUXMARX? 
NÁVOD NA POUŽITIE
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miestach poukazujeme na alternatívne spôsoby čítania, ako aj 
na spory o jednotlivých otázkach a interpretáciách. Dúfame, že 
sa nám tým podarilo trochu relativizovať nárok na jedinú prav
du, ktorý so sebou nesie tento spôsob výkladu. Spoliehame sa, 
že moderátori čitateľských skupín budú dosť skúsení na to, aby 
predkladaný vzdelávací materiál používali zodpovedne a opatr
ne.

DÁVKOVANIE
Niektoré z nasledujúcich snímok sme my sami na kurzoch ne
používali. Snímky ani nie sú myslené na použitie v celku. Mode
rátori by sa mali sami rozhodnúť, ktoré snímky by na stretnutí 
mohli poslúžiť a kedy, prípadne kedy nimi možno uľahčiť opa
kovanie či prehĺbenie už prediskutovaných častí. Každý kurz má 
vlastnú dynamiku – podobne flexibilne by sa malo zaobchádzať s 
týmto pracovným materiálom. Tešíme sa na vaše kritické postre
hy, podnety a vlastné skúsenosti, ktoré nám môžete posielať na 
adresu polyluxmarx@rosalux.de.

Celá kniha, snímky, ako aj aktualizácie a doplnenia sa nachádza
jú na stránke http://www.polyluxmarx.de

JAZYK A ROD
Podobne ako nemeckí autori, aj slovenský prekladateľ sa v zá
ujme čitateľnosti textu rozhodol používať v mnohých prípadoch  
generické maskulínum. Všade, kde je reč len o účastníkoch, mo
derátoroch, kapitalistoch a robotníkoch, sa teda majú na mysli 
aj účastníčky, moderátorky, kapitalistky a robotníčky. Problém 
reprodukcie dominantných, rodovou nerovnosťou poznačených 
jazykových foriem sa tým, samozrejme, nerieši.

 Čítať nahlas

  Snímka sa hodí 
na opakovanie

LEGENDA K POLYLUXMARX:

 Vyhradiť si čas naviac

  Snímku možno využiť na 
viacerých miestach
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Osvojovať si Marxa kolektívne je zábavnejšie a zväčša aj pro
duktívnejšie, než samostatné štúdium síce pútavého, ale zloži
tého diela, ktoré sa čitateľovi často vzpiera. Problém sa začína 
už v úvode pôvodného textu. Marx sa síce podrobne zaoberal 
metodickými otázkami výkladu výsledkov svojho výskumu, nie 
však z didaktických dôvodov, lež s cieľom vyhovieť nárokom 
svojho predmetu. Bez ohľadu na to, alebo azda práve preto, 
je Kapitál sčasti výzvou. Hemží sa cudzojazyčnými citátmi, je 
napísaný dosť ťažko zrozumiteľným jazykom, vo výklade sa ob
javujú viac alebo menej známe postavy z mytológie, prvé vyda
nie Kapitálu pozostáva zo šiestich málo členených kapitol atď. 
Viac podkapitol sa objavilo až v druhom vydaní – po tom, čo 
Marxa na ťažkopádnosť a neprehľadnosť nekonečných pasáží 
upozornili Friedrich Engels a Louis Kugelmann. Marx v zásade 
písal pre zainteresované vzdelané meštianstvo, oboznámené 
s etablovaným vedeckým, kultúrnym a historickým kánonom. 
Ľudia, ktorí boli s týmito oblasťami menej oboznámení, tak 
nemohli jeho dielu rozumieť. Každý, kto sa ponorí do čítania 
originálu, môže preto rýchlo zneistieť  či dospieť k frustrácii. 
Práve v takej situácii môže pomôcť čitateľský krúžok slúžiaci na 
spoločné čítanie Marxovho diela.

METODIKA, DIDAKTIKA, ATMOSFÉRA: ČO NÁS ČAKÁ?
Spoločná práca na čitateľskej skupine o Kapitáli, ktorá sa stre
táva v priebehu niekoľkých mesiacov, môže priniesť dôležité 
skúsenosti. Nielen preto, že jej predmetom je kniha, ktorá je 
pre pochopenie kapitalizmu stále najdôležitejšia, ale tiež preto, 
lebo skupina počas dlhého obdobia intenzívne spolupracuje, 
prelínajú sa v nej vedecké diskusie s politickými a existuje 
priestor na experimentovanie s rôznymi formami učenia a dis
kusie.

Čitateľské skupiny o Kapitáli teda nie sú len alternatívnym mies
tom odovzdávania vedomostí, ale aj súčasťou samoorganizova
ného kolektívneho potýkania sa s kapitalistickou spoločnosťou, 

pri ktorom sa môžu rozvíjať naše intelektuálne, ale aj sociálne 
schopnosti. Mať na pamäti obe stránky predstavuje dvojitú 
výzvu pre tých, ktorí chcú takúto skupinu iniciovať a zorganizo
vať. Preto o nich v nemčine hovoríme ako o »teamers« [v slov. 
preklade »moderátori«, pozn. prekl.]. Tento pojem pochádza z 
politickej vzdelávacej práce a označuje spoločnú, v maximálnej 
možnej miere nehierarchickú formu vedenia skupín.

Je pravda, že moderátori skupín alebo skúsenejší čitatelia 
môžu mať pred novými účastníkmi určitý náskok a nemá zmy
sel tváriť sa, že každý k textu pristupuje rovnakým spôsobom. 
V kritickom vzdelávaní však ide zakaždým aj o kritickú seba
reflexiu zloženia čitateľského krúžku. Nejde pritom len o výzvy, 
týkajúce sa odovzdávania poznania, ale aj o spôsob, akým sa 
toto poznanie kolektívne osvojuje. Ako takú reflexiu docieliť? 
Napríklad prostredníctvom pravidelnej spätnej väzby od účast
níkov, sondovania ich špecifických záujmov, seba-spochybňo
vania zo strany moderátorov, zvedavosti po iných prístupoch a 
interpretáciách, ako aj otvorenosti voči nečakaným otázkam, 
procesom a výsledkom – bez toho, aby niekto zvestoval zaruče
nú pravdu. 

Osvojovanie si vedomostí býva veľmi svojhlavý proces. Rola 
moderátorov sa v ňom podľa našich skúseností pohybuje – v 
závislosti od kontextu, témy a očakávaní – medzi aktívnejšou 
úlohou tých, ktorí poskytujú vstupy s určitou štruktúrou, a skôr 
pasívnejšou úlohou tých, ktorí stretnutie len moderujú a napo
vedajú kľúčové slová. To sa však môže líšiť od skupiny k sku
pine, resp. od stretnutia k stretnutiu. V konečnom dôsledku tu 
pomôže len prístup „pokus – omyl“.

OBSAHOVÉ VÝZVY: MAŤ V MALÍČKU VŠETKO OD TOVARU AŽ 
PO AKUMULÁCIU?
Len žiadnu paniku! Moderátori nemusia o Kapitáli vedieť všetko 
a mať odpoveď na každú otázku. Mali by však – najmä na za
čiatku – vedieť štruktúrovať diskusie a prinášať prinajmenšom 
určité základné pochopenie problémov, ktoré môžu pri

KRÁTKA PRÍRUČKA PRE MODERÁTOROV ČITATEĽSKÝCH SKUPÍN
KURZY ČÍTANIA KAPITÁLU: OTÁZKY OSVOJOVANIA A ODOVZDÁVANIA 
VEDOMOSTÍ V POLITICKOM VZDELÁVANÍ
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čosi v neporiadku s atmosférou v skupine alebo jej diskusnou 
kultúrou. Na čo si teda dávať pozor?

Pri diskusii sa v skupine môžu vyskytnúť rôzne problémy: nieke
dy (podľa našich skúseností skôr zriedka) sa objavia zástupco
via politických skupín, ktorí chcú dokázať, že Kapitál sa tu číta 
celkom nesprávne. Z toho sa rýchlo vyvinie debata o údajne 
»správnom« čítaní Kapitálu, ktorú väčšina účastníkov a účastní
kov pre nedostatok znalostí nemôže sledovať. Často sa v skupine 
nájdu jednotlivci s rozsiahlejšími východiskovými vedomosťami 
(aj skutočnými, ale často len údajnými), ktorí potom dominujú 
v diskusiách a odradzujú začiatočníkov – ich vystupovanie totiž 
často pôsobí, akoby to, čomu začiatočníci ešte nerozumejú, boli 
celkom samozrejmé záležitosti. Ostatní sa potom zdráhajú klásť 
otázky, aby nevyzerali hlúpo. V takých prípadoch môže pomôcť, 
ak moderátor objasní, že rozdiely v znalostiach nesmú viesť k 
tomu, aby sa zo skupiny stal debatný krúžok zasvätených. Kurz o 
Kapitáli nemá byť pódiom pre mudrlantov. V krajných prípadoch 
treba tých, čo priveľa hovoria (často sú to muži), jednoducho 
dôrazne zabrzdiť. Ale ako to urobiť bez toho, aby to prerástlo do 
konfrontácie? Ťažkosť spočíva v nájdení zlatej strednej cesty. 
Skúšať, pýtať sa, spoločne sa rozhodovať (znovu a znovu) – to 
všetko môže pri tomto hľadaní pomôcť.

Frustrácia môže vzniknúť aj celkom inak. Mnohí účastníci budú 
viac či menej politizovaní a Kapitál budú chcieť čítať aj z poli
tických dôvodov. Vtedy je lákavé aplikovať prečítaný text na 
naše spoločenské vzťahy, poukazovať na aktuálne témy. To je 
na jednej strane pozitívne a zabráni sa tým tomu, aby sa čítanie 
Kapitálu zmenilo na čisto teoretické podujatie. Na druhej strane 
však takéto debaty môžu skupinu odviesť dosť ďaleko od disku
tovaných častí textu. Aj tu platí, že diskusiu treba priviesť späť k 
textu, ale bez toho, aby sa zadusila.

Za dôležitý, základný bod považujeme precíznu, podrobnú 
diskusiu o texte s cieľom zistiť, »Čo je vlastne za tým?«. Ak sa 
operuje vágnymi všeobecnosťami či zdanlivými samozrejmosťa
mi – podľa hesla, »To je predsa jasné, Marxovi ide o toto a toto«, 
prípadne »Akože interpretácia? Veď je to tu jasne napísané« –, 

čítaní vyvstať. Z toho vznikajú obsahové výzvy. Naše doterajšie 
skúsenosti ukazujú, že prvé štyri kapitoly prvého zväzku Kapi-
tálu by moderátori mali mať od základov prečítané. Tieto štyri 
kapitoly sú na jednej strane východiskom pre všetko ďalšie, na 
druhej strane sú najťažšie z celých troch zväzkov. Od nich sa 
tiež odvíja väčšina sporov o rozličné interpretácie. Moderátori 
by tiež mali byť zhruba oboznámení s ďalšími časťami prvého 
zväzku a so súvislosťou všetkých troch zväzkov. Mnohé prob
lémy, ktoré vyvstávajú v prvom zväzku, sa riešia až v treťom. 
Kategórie prvého zväzku, napríklad hodnota a nadhodnota, 
sa tiež nesmú zamieňať s kategóriami trhovej ceny a zisku, s 
ktorými máme v kapitalizme do činenia v každodennom živote. 
Moderátori by tiež mali v hrubých rysoch poznať vývoj Marxo
vej teórie a jej zoradenie do rozličných diel.1 

SOCIÁLNE VÝZVY: MÁME SA VŠETCI RADI?
Na pozvanie na čitateľskú skupinu o Kapitáli často reagujú 
ľudia s rozličnými znalosťami, politickým vzdelaním, študijnými 
skúsenosťami a prístupom k čítaniu. Tieto rozdiely sa nedajú 
jednoducho zamiesť pod koberec. Najmä na začiatku na zorien
tovanie sa pomôžu otázky ako: V akom kontexte taká skupina 
vzniká? Ide o samoorganizovaný čitateľský krúžok študentov, 
alebo o skupinu odborárov, úsekových dôverníkov pochádzajú
cich prevažne z prostredia pracoviska, alebo o zmes ľudí s veľ
mi rozličnými sociálnym, politickým a profesným pozadím? Kto 
má aké východiskové znalosti? Aké skúsenosti so vzdelávaním 
si účastníci nesú? A ako je to s ich otvorenosťou voči teórii ako 
takej? Oblažovala našich účastníkov dosiaľ najmä neoklasická 
ekonómia, alebo tvorí gro ich vedomostí politická teória, alebo 
im je práca s vedeckým textom celkom cudzia? V čom spočíva
jú motivácie čitateľov?

Ak sa počiatočná skupina po troch alebo štyroch stretnutiach 
zmenší o 20 až 30 percent, je to normálne. Ak sa však prudko 
scvrkne o 50 až 60 percent, alebo proces zmenšovania pokra
čuje aj po ďalších stretnutiach, môže ísť o znaky toho, že je 

1  Krátky prehľad sa nachádza v prílohe ku knihe Michaela Heinricha: Wie das Marxsche Kapital lesen? Hinweise 
zur Lektüre und Kommentar zum Anfang von »Das Kapital«, Schmetterling Verlag, Stutgart 2009.
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to ešte neznamená, že žiadne nie sú. Možno sa teda pýtať takto: 
»Ako rozumiete tomuto odseku?«, »Pozrime sa na túto vetu ešte 
trochu bližšie...« alebo »Čo mohol týmto Marx zamýšľať?«. Nie 
je ľahké vydržať to, ak na otázku nik hneď neodpovie. Pre rozvoj 
diskusie však podľa našich skúseností nie je vždy nápomocné, 
ak moderátori okamžite zasiahnu, keď nikto nič nehovorí... Minú
tu ticha taká skupina predsa vydrží.

Navyše, nemusia všetci stále rozprávať. Mnohí do diskusií 
nechcú vstupovať vôbec. Každý by však mal možnosť sledovať 
debatu. Preto je najmä na začiatku vhodné, často sa pýtať, ako 
účastníci vnímajú diskusnú kultúru a čo by sa dalo zlepšiť. Jed
nou z možností je ohraničiť individuálny čas na rozprávanie, viesť 
si zoznam rečníkov a uprednostňovať ľudí, ktorí zatiaľ participo
vali len málo alebo vôbec. Mnohé skupiny trvajú na rodových 
kvótach pre rečníkov, zatiaľ čo iné od moderátorov očakávajú 
silno štruktúrované vstupy. Aj tu v konečnom dôsledku rozhodu
je spoločná reflexia.

Last but not least: Nemajte na seba privysoké nároky! Namies
to úsilia o to, aby ste boli pani alebo pán Dokonalý, snažte sa 
otvorene vyrovnať s tým, že čosi neviete, alebo ste na predchá
dzajúcom stretnutí niečo povedali nesprávne. Ide predsa o to, 
brať vážne význam pojmu »nehierarchická skupina«: že teda 
nikto nemôže/nemusí vedieť všetko, a že osvojovanie si Marxov
ho diela v skupine je kolektívnym úsilím. To mimochodom platí 
pre všetky aspekty čitateľského krúžku. Za to, aby sa vydaril, 
za vľúdnu organizáciu stretnutí a za atmosféru rozhovorov nesú 
zodpovednosť nielen moderátori, ale celá skupina. Naša skúse
nosť ukazuje, že čím aktívnejší sú účastníci, tým produktívnejšie 
a zaujímavejšie sa čítanie vyvíja.

ORIGINÁL VERZUS SEKUNDÁRNA LITERATÚRA. O PRÍSTUPE 
K MATERIÁLU
Keď takzvaní experti na Marxa zdôrazňujú, že Kapitál sa nedá 
čítať naivne, ale že by čitatelia mali poznať dejiny tejto knihy a 
premýšľať o nich, zdá sa, akoby zdôrazňovali, že sa treba vopred 
oboznámiť s mnohokrát oraným poľom, na ktoré sa čitateľský 

odrádza to všetkých tých, ktorí k pôvodnému textu pristupujú s 
otáznikmi a zdvihnutým obočím. Zároveň však nemá veľký zmy
sel zachádzať do prílišných podrobností na okrajových miestach 
textu, napríklad pátrať po každom citovanom ekonómovi, rekon
štruovať históriu každej postavy z gréckej mytológie a podobne. 
V nemeckom vydaní Kapitálu v 23. zväzku Marx-Engels-Werke sa 
nachádzajú registre osôb, cudzích termínov a pojmov z mytoló
gie, ktoré boli v roku 2011 aktualizované (v slovenskom vydaní, 
s ktorým tu pracujeme, sa nachádzajú podobné registre, pozn. 
prekl.). K nim sa možno obrátiť o radu a vo väčšine prípadov 
úplne postačia.

Dôležitá zásada diskusie: otázky, týkajúce sa pochopenia textu, 
by mali mať dostatok priestoru. Každá otázka je dovolená, ne
existujú žiadne »hlúpe« otázky. Každý pojem, každé meno, každá 
kniha, na ktorú niekto odkáže, by mala byť vysvetliteľná ostat
ným. Ak niekto hovorí o Kantovi, Hegelovi či dialektike, alebo o 
spôsobe čítania, charakteristickom pre konkrétnu »školu«, môže 
sa skupina dohodnúť na tom, aby daný účastník vysvetlil, o čo 
ide, a potom sa problematika rozoberie kolektívne. Týmto spô
sobom možno produktívne využiť rozdiely vo vedomostiach, bez 
toho, aby sa posilňovali hierarchie a neistoty v radoch účastní
kov a účastníčok. Prirodzene, to isté platí aj o príspevkoch mode
rátorov, pretože tí majú – chtiac-nechtiac – špecifickú autoritu.

Vyskúšajte si to sami a pýtajte sa, či je všetko zrozumiteľné. Ak 
nikto nemá odvahu pýtať sa, sami klaďte otázky na objasne
nie. Je dôležité vytvoriť atmosféru, v ktorej sa kladenie otázok 
nepovažuje za čosi nevhodné. Ponúka sa možnosť klásť prípadné 
otázky celej skupine, aby ich spoločne prediskutovala. Nemusí 
ísť o pingpongové kolá otázok a odpovedí zo strany moderáto
rov. Ak nejaké otázky zostanú nezodpovedané, môže skupina na
vrhnúť odpoveď (alebo viaceré odpovede) na spoločnú diskusiu. 
Hoci sa nie vždy podarí všetko vyjasniť, na orientáciu pomôže, 
ak sa na konci každej časti ešte raz zhrnie diskutovaný materiál a 
ozrejmia sa rozličné pozície či vlastné interpretácie.

Ak však otázky a diskusie nevzniknú samy od seba, môžu mo
derátori aj trocha provokovať. Ak otázky nezaznejú, ani zďaleka 
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krúžok vydáva.2 Naše skúsenosti však ukazujú, že práve »na
ivné« čítanie Marxa bez prípravy má celkom iste svoje plusy. 
Samozrejme, historická stopa tohto diela je viac či menej hlboko 
zapísaná v kolektívnom povedomí, a nepriamo aj v povedomí 
záujemcov o čítanie. Každý má určitý obraz o Marxovi. Napriek 
tomu sa Kapitál dá čítať »naivne« v zmysle nezaťaženého čítania, 
ktoré sa nemusí zbavovať nijakého ideologického balastu. Kto sa 
neorientuje v zápasoch, ktoré sa zvádzajú v sekundárnej literatú
re, nemusí od nich ani vedome odhliadať, aby sa mohol sústrediť 
na prácu s originálnym textom. Môže sa otvorene postaviť výzve, 
pochopiť kritiku politickej ekonómie najprv z nej samej, teda 
osvojiť si látku bez neustáleho porovnávania s interpretačnými 
spormi. A čo je veľmi dôležité pre vzdelávací proces: bez vopred 
hotových pozícií možno nadhodiť aj »hlúpe« (teda: neobvyk
lé, nepohodlné, bezprostredné) otázky. Priame zaoberanie sa 
materiálom vedie k starostlivejšiemu čítaniu a presnejšiemu 
premýšľaniu bez známeho »citačného reflexu«, ktorý pri prvom 
kontakte s dielom často zneisťuje alebo odvádza pozornosť. To 
však neznamená, že treba zotrvávať v akejsi textovej bezpro
strednosti a tváriť sa, že neexistujú žiadne pádne argumenty v 
prospech alebo neprospech určitej interpretácie. Ciele podnetnej 
práce s Marxom však podľa nás spočívajú najmä v tom, vytvoriť 
si nezávislý, vlastný, čo najväčšmi otvorený prístup k jeho dielu. 
Na to nadväzujúca úloha – zorientovať sa v interpretáciách a 
rozdieloch medzi nimi, v diskusii ich porovnávať – môže poslúžiť 
vzdelávaciemu procesu v priebehu ďalšieho čítania. To je však až 
ďalší krok, ktorý môže kapitálová skupina urobiť.

2  O narábaní s rôznymi interpretáciami pozri text »Prísť na stopu hodnote. Čítanie Kapitálu v čase krízy« v tejto 
knihe (s. 12).

V nemeckom origináli sú na štúdium k dispozícii dve moder
né vydania Kapitálu. Jednak je to akademická, historicko-
kritická Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA²), z ktorej od 
roku 1975 zatiaľ vyšlo 59 z plánovaných 114 zväzkov. Druhou 
možnosťou sú Marx-Engels-Werke (MEW), ktoré pozostávajú 
zo 43 zväzkov, prílohy a digitálneho vecného registra. Práve 
z MEW vychádza tento vzdelávací materiál. Zväzky MEW sa 
postupne prispôsobujú stavu najnovšieho výskumu (zatiaľ 
zväzky 1, 8, 41, onedlho 40 a 13) a v blízkej budúcnosti budú 
doplnené o 44. zväzok. Vydanie Kapitálu v zväzkoch 23 – 25 
sa opiera o Engelsovo štvrté nemecké vydanie prvého zväzku 
a jeho vydania ďalších dvoch zväzkov. Pri štúdiu originálnych 
textov, teda Marxových prípravných rukopisov, sa treba obrá
tiť na zodpovedajúce zväzky MEGA².

V slovenskom jazyku je k dispozícii niekoľko vydaní troch 
zväzkov Kapitálu. Najnovšie z nich, vybavené podrobným 
poznámkovým aparátom po vzore MEW, vyšlo v rokoch 
1985 – 1987 v Bratislave v Nakladateľstve Pravda. Všetky 
citáty z Kapitálu v texte a na snímkach pochádzajú z tohto 
vydania. Na jednotlivé zväzky pritom odkazujeme číslom. 
Napríklad »K2, 245« znamená stranu 245 v druhom zväzku. 
Pri citátoch z iných Marxových textov vždy uvádzame pod
robnejší odkaz na citované vydanie.

Marx, MEGA a Marx-Engels-Werke

Poznámka prekladateľa
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PRÍSŤ NA STOPU HODNOTE
ČÍTANIE KAPITÁLU V ČASE KRÍZY

V internetovom kultúrnom magazíne perlentaucher.de patrí úvod 
k čítaniu Kapitálu od Davida Harveyho k »najvyhľadávanejším 
knihám« (jeseň 2011). V mnohých nemeckých kníhkupectvách 
sú police s knihami o »Ekonomike a politike« plné nových titulov 
k téme Marx. Ani dopyt po Kapitáli v Nemecku neutícha. Záujem 
o tohto klasika neustáva. Nie však len v dôsledku hypotekárnej 
a finančnej krízy od roku 2008. Záujem o Marxa začal pomaly 
narastať už krátko po prelome tisícročí: na univerzitách a iných 
vzdelávacích inštitúciách vznikali samoorganizované čitateľské 
krúžky či študentské semináre a tešili sa rastúcej návštevnosti.

Desať rokov po páde berlínskeho múru, pri ktorom Marxa odpra
távali na smetisko dejín, sa začalo ukazovať, že proklamovaný 
»koniec dejín« by mohol znamenať hrôzu bez konca: priepasť 
medzi chudobnými a bohatými sa neustále roztvára, planétu 
zachvacujú hospodárske krízy, pribúda vojenských konfliktov 
a v neposlednom rade stojí svet 21. storočia pred ekologickou 
krízou dosiaľ nevídaného rozsahu. K tomu pristupuje fakt, že 
obvyklé vysvetlenia z učebníc dominantnej ekonomickej teórie 
strácajú na dôveryhodnosti. To, že neviditeľná ruka trhu vedie 
k najlepšiemu z možných svetov, už netvrdia ani najliberálnejší 
z liberálov. Od konca konfliktu medzi východným a západným 
blokom tiež dorástla generácia, ktorá si nemôže pamätať pád 
múru, tobôž obdobie studenej vojny. Nemilosrdné boje za a 
proti Marxovi, ktoré zároveň znamenali prihlásenie sa k tomu či 
onomu spoločenskému systému, už patria minulosti. Skutočný 
život súčasnej generácie určuje skôr kapitalistická globalizácia 
so svojimi otrasnými dôsledkami, ale aj rozmanité boje rôznych 
aktérov kritických voči globalizácii. Zároveň sa zmenšujú mož
nosti kritického prístupu k ekonomickej a spoločenskej teórii na 
univerzitách. »Bakalarizácia« univerzitného podniku, orientácia 
na efektivitu a tlak na výkony sú v diametrálnom protiklade k 
záujmu o poznanie, ktorý si vyžaduje čas a slobodu. Veda, ktorá 
vysvetľuje fungovanie súčasného spoločenského, politického a 
ekonomického poriadku za hranicami apológie a pritakávania, sa 

na univerzitných katedrách a odboroch pestuje len na ich okraji.

Nový záujem o Marxove spisy možno teda interpretovať ako 
túžbu najmä mladých ľudí porozumieť vlastnej, konfliktmi nasý
tenej žitej skutočnosti. Obrat práve k Marxovmu Kapitálu súvisí 
okrem iného s tým, že Marxovi sa všade (nesprávne) pripisuje, že 
predpovedal krach kapitalizmu alebo navrhol koncept alternatív
nej spoločnosti mimo kapitalizmu. Prinajmenšom sa s ním spája 
(a to sedí), že predvídal budúci vývoj kapitalizmu.

Čítanie Marxa – a v tom máme šťastie – dnes nie je pod vplyvom 
štátnej ideológie. Marxom sa možno zaoberať nezávisle, neexis
tuje nijaký tlak na to, aby sa pri čítaní Marxa sledovali konkrétne, 
vopred dané interpretácie. Zlostné interpretačné spory o správne 
čítanie a ľavičiarske nutkanie hlásiť sa k rôznym »školám« je väč
šine účastníkov kurzov o Kapitáli cudzie. To všetko sú momenty, 
ktoré uľahčili renesanciu záujmu o Marxov Kapitál.

Bolo by však chybou, myslieť si, že nazretím do Kapitálu človek 
získa univerzálny kľúč k súčasným turbulenciám na finančných 
trhoch, gréckej dlhovej kríze alebo globálnemu rastu cien ener
gií. Rovnako budú sklamaní tí, ktorí očakávajú, že už po dvoch, 
troch stretnutiach sa dozvedia celú pravdu o ekonomickej štruk
túre našej spoločnosti. Marxovo dielo, tak ako predmet, ktorý 
skúma, má veľa vrtochov. Predovšetkým nejde o hotovú teóriu. 
Marx si desaťročia kládol otázky, skúmal a písal. Predmet jeho 
záujmu sa v priebehu rokov menil. Deň čo deň sedel v knižnici 
Britského múzea, zápasil s materiálom, zahadzoval svoje pôvod
né závery, nanovo usporadúval nedokončený text, vylepšoval vý
klad svojho zložitého predmetu. Pôvodný plán vydať šesť kníh o 
rozsahu Kapitálu zlyhal v dôsledku autorových vysokých nárokov, 
ale tiež jeho zlého zdravotného stavu a napokon úmrtia. Marxovo 
dielo je analytickým staveniskom, torzom, a vôbec všetkým, len 
nie uzavretou, koherentnou a do dôsledkov domyslenou teóriou.
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Marx občas píše jazykom, ktorý sa súčasným čitateľom zdá ne
obvyklý. Používa tiež pojmy z každodenného života (»hodnota«, 
»fetiš«, »produktívny« atď.), ktoré uňho majú špecifický význam 
a s našimi spontánnymi asociáciami majú len málo spoločného. 
To často vedie k zmätku a rozličným názorom na to, ako také 
pasáže interpretovať. K tomu pristupuje skutočnosť, že dnes už 
možno pomocou MEGA2 vystopovať, akým spôsobom Engels 
z Marxových rukopisov zostavil zostavil druhý a tretí zväzok 
Kapitálu. Vďaka dnes dostupným pracovným rukopisom možno 
»určiť, na akých problémoch Marx pracoval a ako ďaleko sa pri
tom dostal«, ako píše Krätke. Marx si ťažkosti spojené so svojím 
dielom jasne uvedomoval, prinajmenšom pokiaľ ide o začiatok 
Kapitálu. V liste vydavateľovi francúzskeho prekladu prvého 
zväzku píše o svojej metóde skúmania: čitateľskú verejnosť, »kto
rá túži poznať závery a súvislosť všeobecných zásad s otázkami, 
ktoré ju priamo zaujímajú« (K1, 27), môže odstrašiť. Ďalej píše: 
»To je nevýhoda, proti ktorej nemôžem podniknúť nič iné, iba na 
ňu vopred upozorniť a pripraviť čitateľov túžiacich po pravde. Vo 
vede niet širokej cesty, a len tí, čo sa neľakajú námahy šplhať sa 
po jej strmých chodníkoch, môžu dosiahnuť jej svetlé výšiny« 
(K1, 27).

Napriek všetkým prekážkam sa vytrvalosť pri čítaní opláca: 
Kapitál obnažuje spoločenské vzťahy ako triedne vzťahy, odha
ľuje základ vládnucej ideológie tzv. »informačnej spoločnosti« 
či »spoločnosti služieb«, a vyvracia diskurz o konci dejín, ktorý 
kapitalistické trhové hospodárstvo zobrazuje ako zodpoveda
júce ľudskej »podstate«, ako dôsledok vrodeného individualiz
mu. Spoločne s Marxom možno presvedčivo ukázať, že vieru v 
požehnania slobodného trhu nemožno redukovať jednoducho 
na záujmy vládnucich, ale treba ju vysvetliť zo všadeprítomnej 
naturalizácie historicky špecifických spoločenských foriem. To 
znamená, že v buržoáznej spoločnosti ľudia vo svojich každo
denných predstavách stotožňujú veci, ktorými sú obklopení, ako 
aj vzťahy, v ktorých žijú, s kapitalistickým spôsobom výroby a 
života. Peniaze sa vo svojej materiálnej podobe javia ako niečo 
transhistoricky hodnotné, vlastníctvo a konkurencia ako priro
dzené a nevyhnutné stimuly pre kreativitu a nasadenie, a tova
rová výmena ako jediná možnosť, ako ľuďom sprístupniť statky a 

Kapitál však nie je len neúplný, ale aj veľmi rozsiahly. Skúmanie 
sa nekončí prvým zväzkom, ale pokračuje naprieč celými troma. 
Samo množstvo textu, ktoré treba prečítať, mnohých odradí od 
čítania. »Prečo by som mal čítať knihu, ba nie knihu, ale tri tučné 
zväzky s vyše 2300 stranami, ktoré prvýkrát vyšli pred dobrý
mi 140 rokmi?«, parafrázoval pochopiteľné a rozšírené výhrady 
Michael Krätke v časopise junge Welt (2. 10. 2008). K tomu pri
stupuje fakt, že Marx svoju »kritiku politickej ekonómie« rozvíja 
veľmi špecifickým spôsobom, pričom neustále stavia na tom, čo 
už vysvetlil. »Diagonálne« čítanie alebo vyberanie si jednotlivých 
kapitol teda nemôže viesť k pochopeniu Marxovej analýzy kapi
talistického výrobného spôsobu.

Postupný proces výkladu v Kapitáli a s ním súvisiaci proces 
spoznávania nie je priamočiary. Ide skôr o krivolakú cestu s 
prekážkami, výškovými rozdielmi a bezodnými hĺbkami. Predmet 
Marxovej analýzy – kapitalistický výrobný spôsob – sa na začiat
ku Kapitálu vykladá tak, že sa pritom odhliada od mnohých jeho 
určení. V priebehu trochu zväzkov sa obraz rozvíja a nadobúda 
čoraz ostrejšie kontúry. Nakoniec sa dostávame k odpovedi na 
otázku, ktorá Marxa trápila desaťročia: aké štruktúrne princípy, 
aké spôsoby fungovania a aká racionalita konania robia kapitaliz
mus kapitalizmom. S Marxom si človek vytrénuje zrak na rozo
znávanie spoločenských štruktúr, v ktorých sa všetci musíme 
pohybovať: »slepého tlaku ekonomických pomerov« (K1, 609), 
ako aj na ňom spočívajúcej logike konania a vedomia konajú
cich osôb. Neobvyklý spôsob výkladu, ktorým Marx vedecky 
zdôvodňuje tieto súvislosti, môže od ďalšieho záujmu o »prevrá
tené« pomery kapitálu rovnako odradiť, ako ho môže posilniť. 
Spočiatku musí človek zápasiť s množstvom nezodpovedaných 
otázok a nazbierať dosť trpezlivosti na to, aby ich istý čas pone
chal bokom. Skrátka, treba zvládať protirečenia. Už na prvých 
stranách prvého zväzku sa kladú otázky, na ktoré možno nájsť 
rozličné odpovede v závislosti od interpretácie a východísk: Čo 
je hodnota a odkiaľ sa berie? Predstavuje Kapitál aj dejiny kapi
talizmu? Prečo Marx začína svoje skúmanie tovarom? To všetko 
sú otázky, ktorých zodpovedanie vedie k rôznym interpretáciám 
Marxovho diela.
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služby, ktoré potrebujú alebo chcú mať. »Kritika politickej ekonó
mie« zásadným spôsobom spochybňuje každodenné vedomie, 
ako aj svoje vlastné. Zároveň Marx ukazuje, do akej miery má 
toto každodenné vnímanie základ v samej spoločnosti a preto sa 
vyznačuje určitou prijateľnosťou – tak pre kapitalistov, ako pre 
námezdne pracujúcich. Napríklad, prečo sa na prvý pohľad zdá 
prirodzené, žiadať »spravodlivú« mzdu. Alebo prečo sa princíp 
racionálneho, egoistického a úžitok maximalizujúceho indivídua 
(v duchu hesla »človek človeku vlkom«) v spoločnosti konku
rencie vysvetľuje »ľudskou prirodzenosťou«, akoby vrodenými 
vlastnosťami človeka. A ako došlo k tomu, že sa predstava o 
rozdiele medzi produktívnym (»dobrým«) kapitálom a špekulatív
nym (»zlým«) kapitálom natoľko rozšírila, ba že sa dokonca obe 
sféry chápu ako oddelené. A prečo sa »chamtiví« šéfovia alebo 
»neschopní« manažéri často považujú za neduh hospodárstva, 
ktoré je inak celkom zdravé, a krízy sa chápu ako odchýlka od 
inak normálne fungujúcej ekonomiky.

Kto sa pustí do intenzívneho čítania Kapitálu, odhalí, že základné 
konštanty nášho života, ktoré sa často vôbec nespochybňujú – 
peniaze, vlastníctvo či tovarová výmena – sú síce neoddeliteľné 
od kapitalizmu, ktorý od základu formujú, no ich existencia v 
žiadnom prípade nepredstavuje transhistorickú prírodnú nevy
hnutnosť danú od pánaboha. Za týmito vecami možno vidieť 
spoločenské vzťahy, vzťahy medzi ľuďmi. Úsilie pojmovo ich 
pochopiť v celej ich protirečivosti charakterizuje základný cieľ 
Marxovho hlavného diela. Pri skúmaní nejde o nič menej, ale ani 
o nič viac. Ak chceme pochopiť kapitalistický výrobný spôsob 
21. storočia so všetkými jeho historicky špecifickými javový
mi formami, samotné čítanie Kapitálu nestačí. Marx skúma 
kapitalistický výrobný spôsob »v jeho ideálnom priereze« (K3, 
708), ktorý si nárokuje platnosť pre všetky priestorovo a časovo 
odlišné podoby kapitalizmu. Marx píše, že »tá istá ekonomická 
základňa – tá istá, pokiaľ ide o hlavné podmienky« môže »vďa
ka nekonečne rozmanitým empirickým okolnostiam, prírodným 
podmienkam, rasovým pomerom, zvonka pôsobiacim historic
kým vplyvom atď. vykazovať vo svojej javovej podobe nekoneč
né variácie a gradácie, ktoré možno pochopiť iba na základe 
rozboru týchto empiricky daných okolností« (K3, 676). Ako tieto 

kapitalizmy konkrétne vyzerajú, čo odlišuje súčasný kapitalizmus 
a jeho krízy od starších – pri takých otázkach sa musíme obrátiť 
aj k iným analýzam, nielen k Marxovej.

Ak sa opýtame účastníkov kurzu o Kapitáli, čo ich priviedlo k 
čítaniu a čo ich pri ňom udržalo (mnohí totiž prestanú po niekoľ
kých kapitolách), odpovede vytvoria farebnú kyticu záujmov a 
motívov. Škála odpovedí siaha od triezveho vedomia, že čítanie 
Kapitálu je inšpirujúce a vedie k suverénnosti v politických de
batách, cez želanie získať teoretické základy pre vlastnú, občas 
hmlistú kritiku spoločenských vzťahov, alebo presvedčenie, že 
Marxa nemožno jednoducho preskočiť, ak chceme pochopiť spo
ločnosť ako celok, až po sympatie k vtipnému, ostrému a občas 
literárnemu štýlu Marxovho pera. Pri čítaní a intenzívnej práci s 
osvojenými kategóriami sa účastníkom otvárajú viaceré brány k 
poznaniu. Údiv nad tým, aký iný, neobvyklý a zároveň podma
nivý pohľad na spoločnosť poskytuje táto kniha, povzbudzuje k 
ďalšiemu čítaniu. Tam, kde sa všetko môže zdať ako ponorené 
v hmle, v skutočnosti čitateľ prekonáva výšky, z ktorých bude 
mať neskôr súvislosti ako na dlani. Napokon aj okolnosť, že až v 
treťom zväzku sa pri analýze kategórie fiktívneho kapitálu rozo
berajú krízové pohyby na finančných trhoch a úverový systém, 
je dobrým dôvodom, prečo vytrvať. I opakované čítanie Kapitálu 
môže priniesť nové, dosiaľ nepoznané aspekty – alebo nanovo 
spochybniť to, čo sa už zdalo vysvetlené.
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SÉRIA »ÚVOD DO ČÍTANIA KAPITÁLU«
Snímka 1 (z 8) 

»Oponu hore!« 
Úvod do čítania Kapitálu s PolyluxMarx 
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SÉRIA »ÚVOD DO ČÍTANIA KAPITÁLU«
Snímka 2 (z 8) 

Prečo dnes čítať Kapitál? 

  Predmetom je kapitalistický výrobný spôsob »v jeho ideálnom priereze« 
 (K3, 708), lenže: kapitalizmus existuje vždy len v historicky konkrétnych 
 formách. Marxova analýza sa pohybuje na abstraktnej úrovni. 

Lebo je veľmi aktuálny! 
Marx si kladie otázku: Čo robí kapitalizmus kapitalizmom? 

Ale: 
Existujú rozličné interpretácie Kapitálu – líšia sa v odpovediach na otázky: 

  Neskúma jedinú krajinu (napr. anglický kapitalizmus roku 1860), 
 ani konkrétnu epochu (napr. počiatky industrializácie) 

  Ako kapitalizmus historicky vznikol 
 a ako sa vyvíjal? 

  Ako vyzeral kapitalizmus 19. storočia? 

  Ako kapitalizmus principiálne funguje? 

POZNÁMKY:

Tak ako predtým, aj v 21. storočí je Kapitál nanajvýš podnetný pre pochopenie kapitalizmu. Marx analyzuje kapitalistický výrobný 
spôsob »v jeho ideálnom priereze«. Skúmanie je natoľko abstraktné, že si môže nárokovať platnosť pre kapitalistický výrobný spôsob 
ako taký, bez ohľadu na krajinu a obdobie. K takejto interpretácii sa hlásia autori predkladaného vzdelávacieho materiálu. Marxova 
analýza je aktuálna práve vďaka tomu, že neskúma nejaký konkrétny historický kapitalizmus (napr. kapitalizmus v Anglicku 19. sto
ročia), ale zameriava sa na jeho všeobecné zákony pohybu. Iní čítajú Kapitál ako dejiny vývoja kapitalizmu alebo ako opis kapitalizmu 
devätnásteho storočia. Podľa takýchto interpretácií má Kapitál už len historickú hodnotu – ako historická kniha. Je však pravda, že 
existujú pasáže – jednak u Marxa, predovšetkým však u Engelsa –, ktoré svedčia v prospech takej interpretácie. Tu niet inej pomoci: 
aby sme si mohli na vec utvoriť vlastný názor, musíme sa postaviť zoči-voči Marxovmu textu.
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SÉRIA »ÚVOD DO ČÍTANIA KAPITÁLU«
Snímka 3 (z 8) 

K vzniku Kapitálu 

Tri zväzky, ako ich poznáme my, Marx nepoznal! Dielo 
zostalo počas života autora nedokončené. 

Kapitál nie je monolit:  

Marx (*1818 Trevír – †1883 Londýn) vypracoval 
niekoľko náčrtov Kapitálu a neustále ich menil. 

V rokoch 1857 až 1879 vznikli rozličné rukopisy: 
Marx zápasí s materiálom, zahadzuje svoje pôvodné 
závery, nanovo píše, spresňuje. 

V roku 1867 vychádza prvý zväzok Kapitálu. Slovenský 
preklad z roku 1985 je založený na štvrtom, Engelsom 
prepracovanom vydaní z roku 1890. 

Tretí zväzok sa zakladá na rukopise, ktorý vznikol ešte 
pred vydaním prvého zväzku. Druhý zväzok vychádza 
z neskorších rukopisov (1868 – 1881).  
Oba zväzky vydal Engels. 

POZNÁMKY:

Marxovo štúdium vyústilo koncom päťdesiatych rokov devätnásteho storočia do vypracovania jeho vlastnej teórie. V rokoch 1857 – 1858 
píše prvý koncept Kapitálu (Základy kritiky politickej ekonómie, tzv. rukopisy Grundrisse). V roku 1859 vychádza prvý zošit spisu Ku kritike 
politickej ekonómie, ktorý obsahuje len kapitolu »Tovar a peniaze«. V roku 1867 napokon vychádza prvý zväzok Kapitálu. Pre jeho druhé 
vydanie (1872) Marx prepracoval prvú kapitolu a zmenil štruktúru výkladu – knihu podrobnejšie rozčlenil na oddiely a kapitoly. Pre fran
cúzsky preklad (1875) nanovo prepisuje oddiel o procese akumulácie. Tento text sa mal stať základom pre tretie nemecké vydanie. No 
napriek všetkému úsiliu o pokračovanie prvého zväzku zostáva dielo nedokončené. Po Marxovej smrti stojí Engels pred takmer neriešiteľ
nou úlohou. V pozostalosti nachádza rukopisy, z ktorých rekonštruuje text druhého a tretieho zväzku Kapitálu. Ťažkosť spočíva v tom, že 
rukopisy vznikli v rozličných obdobiach a vyjadrujú rôzne stupne vývoja Marxovho poznania. Engels je preto nútený text premiestňovať, 
meniť jeho štruktúru a zjednodušovať terminológiu.
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SÉRIA »ÚVOD DO ČÍTANIA KAPITÁLU«
Snímka 4 (z 8) 

Marx nerovná sa Marx 

Spisy, ktoré vyšli po 
jeho smrti, boli 
redigované a pre-
pracované (napríklad 
druhý a tretí zväzok 
Kapitálu zostavil 
Friedrich Engels, Teórie 
o nadhodnote zostavil 
Karl Kautsky). 
Vychádzali tiež vo 
veľkých časových 
rozostupoch. 

Dejiny recepcie 
Marxovho diela sú 
zložité: vplývali na ne 
rôzne historické a 
politické kontexty, ako 
aj dostupnosť 
jednotlivých textov. 

Marx píše celý svoj život, 
takmer polovicu storočia. 
Svoju analýzu neustále 
rozvíja a aj predmet jeho 
skúmania s mení. Za 
jeho života vyšlo len 
veľmi málo jeho 
teoreticko-ekonomických 
spisov. 

POZNÁMKY:

Práca na jeho hlavnom diele stála Marxa takmer štyridsať rokov života. Už počas svojej prvej emigrácie v Paríži študuje Marx klasic
kú a súdobú literatúru, najmä o politickej ekonómii (pozri tzv. Parížske zošity z roku 1844). Na toto štúdium nadväzuje v londýnskom 
exile (Londýnske zošity 1850 – 1853). Britskí ekonómi Adam Smith a David Ricardo napísali diela o základoch politickej ekonómie a 
zdaňovania. Marx na tieto koncepcie nadväzuje, hodnotí ich a kritizuje. Dištancuje sa predovšetkým od profesorského »národného 
hospodárstva«, ako sa praktizuje v Nemecku. – Na recepciu Marxovho diela vplývali rozličné historické a politické súvislosti. Krátko 
po založení nemeckej Sociálnodemokratickej robotníckej strany (1869) bolo toto politické hnutie za vlády Bismarcka zakázané pros
tredníctvom tzv. Zákona o socialistoch (1878 – 1890). Silným impulzom k rozšíreniu a štúdiu Marxovej teórie bolo založenie Druhej 
internacionály (1889). Zväčšila sa i dostupnosť jeho spisov. Tak sa »marxizmus« – ako sa vtedy označoval – koncom 19. storočia 
rozšíril po celej Európe.
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SÉRIA »ÚVOD DO ČÍTANIA KAPITÁLU«
Snímka 5 (z 8) 

»Kritika politickej ekonómie« 

»Kritika politickej ekonómie« je podtitul Kapitálu. Politická 
ekonómia = vtedajšie označenie pre »národohospodárstvo«, 
neskôr sa z nej stane jednoducho ekonómia. 

Marx kritizuje základy politickej 
ekonómie, a nie len jej jednotlivé 
teórie, hypotézy či výsledky. 

Kritika politickej ekonómie je 
zároveň kritikou buržoáznej 
spoločnosti a triednych vzťahov. 

POZNÁMKY:

Marx postavil latku vysoko: podľa neho treba podrobiť kritike celú jednu teoretickú oblasť. Politická ekonómia síce podľa Marxa 
priniesla mnohé trefné poznatky (a užitočné základy pre jeho vlastnú analýzu), ale len zriedka si kládla tie správne otázky. Zostala 
uväznená v buržoáznych formách myslenia. V tomto zmysle je Marxova kritiky politickej ekonómie nielen kritikou určitého chápania 
teórie a vedy, ale tiež kritickou konfrontáciou so spoločnosťou, ku ktorej sa ekonomická veda stavia potvrzdujúco, afirmatívne.
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SÉRIA »ÚVOD DO ČÍTANIA KAPITÁLU«
Snímka 6 (z 8) 

Spôsob skúmania 

Ešte niekoľko slov, aby som 
sa vyhol prípadným nedorozumeniam. 

Postavy kapitalistu a pozemkového vlastníka vôbec 
nevykresľujem v ružových farbách. Ide tu však 

o osoby, len pokiaľ sú personifikáciou 
ekonomických kategórií, nositeľmi určitých 

triednych vzťahov a záujmov.  
(K1, 16) 

Analýza kapitalizmu v Marxovom zmysle znamená: 

  najprv identifikovať spoločenské vzťahy, ktoré jednotlivcom  
 vnucujú určitú konkrétnu racionalitu konania 

  nezačínať opačne, individuálnymi motívmi a kalkulmi 
  kriticky pochopiť, ako ľudia konajú »ako kapitalisti« alebo »ako robotníci« 

Z tejto analýzy vychádza kritika kapitalizmu, ktorá nie je žiadnym nadávaním na 
kapitalistov. 

POZNÁMKY:

Marxova analýza sa zásadne líši tak od klasickej politickej ekonómie, ako aj od neoklasiky. Namiesto toho, aby analýzu spoločnosti 
zakladala na individuálnych motívoch, záujmoch a konaní – teda na slávnom homo economicus: racionálnom, úžitok maximalizujú
com a dokonale informovanom indivíduu –, vystupujú v Kapitáli osoby ako »personifikácie ekonomických kategórií«. To znamená, 
že štruktúry, záujmy a triedne vzťahy sú vpísané do osôb a prostredníctvom nich účinkujú; človek je »súhrn spoločenských vzťahov« 
(Marx, K.: »Tézy o Feuerbachovi«. In: Marx, K. – Engels, F.: Nemecká ideológia. Bratislava: SVPL, 1961, s. 14). Povedané inak: ekono
mický systém sa nevysvetľuje prostredníctvom individuálnych kalkulov, ale naopak, pohľad na štruktúru systému umožňuje vysvetliť 
konanie jednotlivcov, hoci ho nepredurčuje, ani ho neumožňuje predpovedať. Napríklad: príčinou finančnej krízy nie je chamtivosť 
manažérov; naopak, na základe znalosti logiky pohybu (finančného) kapitálu možno vysvetliť chamtivosť manažérov. Fakt, že Marx 
v predslove k prvému zväzku Kapitálu explicitne upozorňuje na svoj analytický postup, len podčiarkuje význam tejto metódy pre po
chopenie jeho teórie.
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SÉRIA »ÚVOD DO ČÍTANIA KAPITÁLU«
Snímka 7 (z 8) 

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Táto a nasledujúca snímka sa 
hodia na použitie na rozličných 
miestach. Ďalšie snímky budú 
na ich obsah často odkazovať. 
Keďže sa v nich predpokladá i 
to, čo nemusí, resp. čo nemôže 
byť hneď jasné, najmä na konci 
stretnutia by sa skupina mala k 
tejto časti výkladu znova vrátiť.

Výstavba troch zväzkov 

Jednoduchý obeh tovarov 

Prvý zväzok 

Výrobný proces kapitálu 

... V ... T’ P’ P 
Ps 
Vp 

Proces obehu kapitálu 

Druhý zväzok 
Proces obehu kapitálu 

Druhý zväzok 

Celkový proces kapitálu 

Tretí zväzok 

Za peniaze (P) sa kupuje pracovná sila (Ps) a výrobné prostriedky (Vp). V je výrobný proces, v ktorom vzniká produkt, ktorého hodno
ta (T’) je väčšia ako súčet hodnôt Ps a Vp. Produkt sa premieňa na viac peňazí (P’), než sa pôvodne preddavkovalo (P). P’ sa opä
tovne investuje (ako nové P) a celý proces sa začína odznova. Pomlčky (–) označujú výmenné akty, bodky (…) symbolizujú výrobný 
proces, v rámci ktorého sa žiadna výmena neodohráva. – Táto názorná schéma sa u Marxa explicitne objavuje v druhom zväzku Kapi-
tálu. Hoci pojmy a súvislosti, ktoré zobrazuje, sa z nej nedajú vysvetliť, umožňuje získať aspoň základný prehľad.
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SÉRIA »ÚVOD DO ČÍTANIA KAPITÁLU«
Snímka 8 (z 8)

Ide o zjednodušený nákres, ktorý znázorňuje rozličné úrovne výkladu v prvom zväzku. Zároveň snímka slúži ako legenda k rámče
ku »Úroveň výkladu« na ďalších snímkach. – *Vysvetlivky: »bezprostredný« znamená: pri odhliadnutí od sprostredkovania. Hoci sú 
výroba a reprodukcia kapitálu sprostredkované obehom, na tejto úrovni výkladu sa od neho ešte odhliada. Obehom sa zaoberá druhý 
zväzok Kapitálu. Až do 22. kapitoly (vrátane) sa tiež odhliada od iných kapitálov. Ide o individuálny kapitál, ktorý ešte nie je celkom 
určený. Vo všeobecnosti sa u Marxa kategórie v priebehu výkladu ďalej dourčujú – t. j. ich ďalšie aspekty sa zavádzajú neskôr, na inej 
úrovni abstrakcie. Tak je napríklad kategória tovaru na konci prvého zväzku bohatšia na určenia než tá istá kategória v prvej kapitole. 
Marx nemohol vysvetliť všetko naraz.

UPOZORNENIE: 

Koho pri tejto snímke zachváti 
panika, ide na to (pre začiatok) 
správne. Táto panika je »nevýho
da, proti ktorej nemôžem pod
niknúť nič iné, iba na ňu vopred 
upozorniť a pripraviť čitateľov 
túžiacich po pravde. Vo vede 
niet širokej cesty, a len tí, čo sa 
neľakajú námahy šplhať sa po 
jej strmých chodníkoch, môžu 
dosiahnuť jej svetlé výšiny« (K1, 
27). ;-)

Výstavba prvého zväzku 

Kapitoly 1–3 Kapitola 4 Kapitoly 5–22 Kapitola 23 Kapitoly 24–25 

Jednoduchý 
obeh 

tovarov 

Obeh 
kapitálu 

T–P–T P–T–P’ 

Bezprostredný 
proces výroby, 

reprodukcie 
a akumulácie 
individuálneho 

kapitálu 

Akumulácia 
celkového 

spoločenského 
kapitálu 

Takzvaná 
pôvodná 

akumulácia 

O
be

h 
V
ýr

ob
a 

Logicko-pojmová úroveň, 
triedne boje, historické ilustrácie 

Dejiny 
vzniku 

POZNÁMKY:
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SÉRIA »DVA FAKTORY TOVARU«
Snímka 1 (z 15) 

Bohatstvo spoločností, 
v ktorých vládne kapitalistický výrobný 

spôsob, sa javí ako »nesmierne 
nahromadenie tovarov« a jednotlivý tovar 

ako jeho elementárna forma. Naše skúmanie 
sa preto začína analýzou tovaru.  

(K1, 45) 

… a tak sa to všetko začína: 

Prvá veta sa pri čítaní Kapitálu často prehliada. Tu jej venujeme samostatnú snímku, pretože obsahuje dôležité informácie o predme
te a spôsobe výkladu Marxovej analýzy. Marx tu upozorňuje, aké spoločnosti chce skúmať, teda aký je predmet jeho skúmania. Poj
my ako »bohatstvo«, »javiť sa« či »elementárna forma« sa dajú interpretovať rôzne. Napríklad »javiť sa« môže znamenať jednoducho 
»vystupovať ako«, ale tiež »zdať sa, akoby«. To vyvoláva otázky, ktoré sa na tomto mieste ešte nedajú zodpovedať. Už prvá veta však 
jasne ukazuje, ako dôkladne treba Marxa čítať: mnohé z jeho výrazov majú iný význam ako v bežnej reči. Marx tu tiež zdôvodňuje, 
prečo svoje skúmanie začína tovarom. K otázke, či tovary neexistovali už pred vznikom kapitalizmu: platnosť vzťahov rovnosti medzi 
tovarmi predpokladá existenciu určitých spoločenských vzťahov. Hoci nie všetko, čo sa vyrobí, je tovarom, predsa len väčšia časť 
produktu v kapitalizme nadobúda tovarovú formu. To znamená, že ide o spoločensky dominantnú formu, prostredníctvom ktorej 
ľudia vstupujú do vzájomných vzťahov.

UPOZORNENIE 1: 

Tu má zmysel, aby vetu niektorý 
z účastníkov prečítal nahlas a 
niekto iný ju prerozprával vlast
nými slovami.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

UPOZORNENIE 2: 

Pozornosť voči informáciám, 
ktoré obsahuje táto veta, možno 
vzbudiť upozornením, že otázky, 
ktoré sa tu nadhadzujú, ešte nič 
nevyjasňujú. Majú len vytvoriť 
citlivosť na určité pojmy. 
Otvorené otázky možno 
zhromažďovať do akéhosi »zá
sobníka«, kde môžu zostať počas 
niekoľkých stretnutí, a to až dov
tedy, kým sa v diskusii či pri čítaní 
textu nevyjasnia. 
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SÉRIA »DVA FAKTORY TOVARU«
Snímka 2 (z 15) 

Úžitková hodnota 

Na stoličke  
sa dá sedieť alebo stáť, je pohodlná alebo 
z pekného dreva, dobre horí atď. 

Knihu 
možno čítať, je z papiera, je zaujímavá alebo 
nudná atď. 

Ide o látkové vlastnosti a subjektívny 
úžitok výrobku. 

Užitočnosť  
veci robí z nej úžitkovú 

hodnotu. 
(K1, 46) 

V súvislosti s kategóriou úžitkovej hodnoty (ÚH) sa objavuje veľa otázok, napríklad: Čo to znamená, byť užitočný? Ide o individuálnu, 
alebo spoločenskú vlastnosť? Čo je to »látkový«? Ide tu len o »veci« (predmety) alebo aj o služby? Kde a kedy je predmet užitočný 
(napr. chladnička na severnom póle, voda na púšti)? Od čoho závisí užitočnosť veci? Ako je možné, že sa obchoduje aj s napohľad 
neužitočnými vecami, ako napr. s odpadom, ktoré sú teda očividne tovarmi?

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Táto séria snímok je s ohľadom 
na rozsahu textu knihy najdlhšia. 
Vyžaduje si veľa času, a to nielen 
preto, lebo tu vyvstáva množstvo 
otázok, ale tiež preto, lebo na 
začiatku výkladu sú kategórie 
veľmi abstraktné.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov
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SÉRIA »DVA FAKTORY TOVARU«
Snímka 3 (z 15) 

Úžitkové hodnoty tvoria  
látkový obsah bohatstva bez ohľadu 

na jeho spoločenskú formu.  
V spoločenskej forme, ktorú máme skúmať, 

sú zároveň látkovými nositeľmi 
výmennej hodnoty. 

(K1, 46) 

Látkový obsah a spoločenská forma 

Látkový obsah: 
vrece pšenice 

Spoločenská forma 
vo feudalizme: 
dávka/desiatok 

Látkový obsah: 
vrece pšenice 

Spoločenská forma 
v kapitalizme: 

tovar 

Táto snímka tematizuje rozlíšenie formy a obsahu. Pojem formy je u Marxa prítomný na rozličných úrovniach výkladu a dotýka sa 
rozličných aspektov. (1) Vrecia pšenice ilustrujú rozlíšenie formy (tovar – desiatok) a obsahu (vrece pšenice) na produktoch práce: na 
chuti ani výzore produktu, napríklad takej pšenice, nepoznať, v akých spoločenských podmienkach sa dopestovala. Na zmyslovo-
látkovej úrovni môžu dve vrecia pšenice vyzerať úplne rovnako. Spoločenské podmienky, v ktorých boli vyrobené, sa však môžu líšiť. 
Vrece pšenice môže byť dávkou, ktorú nevoľník odovzdáva pozemkovým vlastníkom (feudalizmus), alebo tovarom určeným na predaj 
na trhu (kapitalizmus), alebo príspevkom k uspokojeniu ľudských potrieb (»združenie slobodných ľudí«). (2) Marxov citát sa dotýka aj 
ďalších aspektov pojmov formy a obsahu: na kategoriálnej úrovni ide o rozlíšenie medzi výmennou hodnotou (forma produktov ako to
varov, ktorá je špecifická pre kapitalizmus) a úžitkovou hodnotou (látkový obsah, resp. nositeľ spomínanej formy). Zároveň ide o úroveň 
rozličných spoločenských formácií (feudalizmus, kapitalizmus, »združenie slobodných ľudí« atď.), ktorá odkazuje k celkovej súvislosti 
analýzy. 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

UPOZORNENIE: 

Rozlíšenie formy a obsahu sa 
tiahne celým Kapitálom. Túto 
snímku možno teda použiť na 
viacerých miestach. Viackrát na 
ňu ešte odkážeme.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov
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SÉRIA »DVA FAKTORY TOVARU«
Snímka 4 (z 15) 

  

Výmenná hodnota 

Výmennou hodnotou tovaru je to, 
čo zaň dostaneme vo výmene: 

1 stolička      =     2 nohavíc 

Tvrdenie A: 1 stolička je výmennou hodnotou 2 nohavíc  
Tvrdenie B: 2 nohavíc je výmennou hodnotou 1 stoličky 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Pojem výmennej hodnoty (VH) už predpokladá dva tovary vo vzájomnom výmennom vzťahu. Na tomto mieste často vyvstáva otázka 
peňazí: tovary sa v kapitalizme predsa nevymieňajú za tovary, ale za peniaze. Do analýzy však kategória peňazí zatiaľ nebola zave
dená. Najprv sa výmenná hodnota skúma na vzťahu dvoch tovarov, pretože Marx od peňazí ešte odhliada, t. j. abstrahuje od nich. 
Hoci sa s nimi vopred počíta, zatiaľ ako pojem neboli zavedené. Názorné vysvetlenie k Marxovmu postupu v abstrahovaní predkladá 
napr. predslov k prvému vydaniu prvého zväzku (K1, 14), ku ktorému sa v tejto veci možno obrátiť.
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SÉRIA »DVA FAKTORY TOVARU«
Snímka 5 (z 15) 

  1 stolička 

Každý tovar má rôzne výmenné hodnoty 

Ak platia tieto rovnice … 

2 nohavíc 

3 fľaše vína 

1 cesta taxíkom 

  = 

Často sa vyskytuje otázka, či sa kategória tovaru vzťahuje len na »materiálne« veci. Na snímke je preto uvedený príklad jazdy taxí
kom, zastupujúci rozličné služby, ktoré sa často označujú ako »nemateriálne«, hoci majú aj materiálne vlastnosti. Otázka však 
zväčša smeruje k tomu, či tovary musia byť látkové statky (»veci«). Na tomto mieste je vhodné upozorniť na Marxov pojem formy; 
presnejšie, na to, že produkt práce nadobúda v kapitalizme formu tovaru. Kľúčové je tu, v akých spoločenských podmienkach a s 
akým cieľom sa tovary vyrábajú. Otázka, či v prípade konkrétneho tovaru ide o vec alebo službu, tu nie je dôležitá.

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Nohavice, fľaše vína či jazda 
taxíkom sú len tri príklady. 
Zoznam rozličných výmenných 
hodnôt by sa dal dopĺňať 
donekonečna.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov
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SÉRIA »DVA FAKTORY TOVARU«
Snímka 6 (z 15) 

  

… potom platí aj 

Ak 2 páry nohavíc, 3 fľaše vína a 1 cesta taxíkom sú 
výmennými hodnotami 1 stoličky … 

… potom »sa dajú vzájomne nahradiť, čiže sú rovnako veľké« 
(K1, 46). 

2 nohavíc 3 fľaše vína 1 cesta 
taxíkom 

= 

= 

= 

= 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Upozornenie k Marxovmu citátu: slovíčko »čiže« nemusí platiť pri náhodnej, jednotlivej výmene. Ak je však výmena dominantnou 
formou ekonomického styku, potom citát platí.
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SÉRIA »DVA FAKTORY TOVARU«
Snímka 7 (z 15) 

Platné výmenné hodnoty 
toho istého tovaru vyjadrujú 

niečo rovnaké. 
(K1, 46) 

… z toho vyplýva: 

Výmenná hodnota môže byť 
len spôsobom vyjadrenia, 
»javovou formou« obsahu, 
ktorý možno od nej odlíšiť. 

(K1, 46–47)  

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Prvý citát ide po stopách hodnoty, tejto neuchopiteľnej kategórie, ktorá akoby unikala všetkým pokusom o jej pochopenie. Druhý 
citát prináša ďalšie určenie výmennej hodnoty: najprv bola tým, čo možno za nejaký tovar získať vo výmene (pozri snímku 4). Teraz 
ide o »spôsob vyjadrenia« čiže »javovú formu« niečoho iného. (Ale: Marx sa tu, na rozdiel od skorších rukopisov, vyhýba použitiu 
»podstaty« ako filozofického párového termínu k »javu«). Aj na tomto príklade možno ukázať, že pojmy Kapitálu (tovar, práca, penia
ze, kapitál atď.) sa v priebehu výkladu postupne dourčujú.
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SÉRIA »DVA FAKTORY TOVARU«
Snímka 8 (z 15) 

Od výmennej hodnoty k hodnote 

  1 stolička      =     2 nohavíc 

Stolička a páry nohavíc musia mať niečo spoločné, 
niečo, čo však nesúvisí s ich materiálnou povahou. 

Ale čo je toto spoločné, toto tretie? 
? ? 

? 
PRETOŽE 

Práve abstrahovanie od úžitkovej hodnoty očividne 
charakterizuje výmenný pomer tovarov. 

K tejto abstrakcii dochádza v momente výmeny. 

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Teraz to bude náročné, pretože 
rozlíšenie medzi hodnotou a vý
mennou hodnotou podľa našich 
skúseností vyvoláva veľa otázok. 
Na nasledujúce snímky si treba 
vyhradiť dostatok času.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

To, že k abstrakcii dochádza v momente výmeny, znamená nasledujúce. Napríklad pri nákupe v supermarkete neabstrahujeme 
vedome od toho, že rajčina je červená, šťavnatá a guľatá. Robíme to fakticky (bez toho, aby sme nad tým premýšľali): redukujeme 
rozličné, v skutočnosti nesúmerateľné úžitkové hodnoty na niečo porovnateľné, pretože si ich v určitých kvantitatívnych pomeroch 
navzájom vymieňame. – Snímka opäť pracuje len s príkladmi z vecného sveta tovarov, aby príliš nenamáhala predstavivosť (na príkla
de služieb je hodnotový vzťah ťažšie pochopiteľný). Rovnako však možno povedať: jedna jazda taxíkom sa vymieňa za dvojo nohavíc.
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SÉRIA »DVA FAKTORY TOVARU«
Snímka 9 (z 15) 

Hodnota 

Čo zostane, ak abstrahujeme od všetkého užitočného, 
konkrétneho, zmyslovo-látkového na tovaroch? 

Potom sú tovary už len produktmi práce, nie nejakej jednotlivej 
konkrétnej práce, ale abstraktnej ľudskej práce, práce ako 
takej. 

Ako kryštály tejto 
spoločenskej substancie, 

Ktorá je pre ne spoločná, sú 
hodnotami – tovarovými 

hodnotami. 
 (K1, 48) 

Marx pri hľadaní »tohto tretieho« odhliada od prírodných (geometrických, fyzikálnych či chemických) vlastností tovarov, pretože tie 
prichádzajú do úvahy len potiaľ, pokiaľ ide o úžitkové hodnoty tovarov, lenže tými sa tu práve nezaoberáme. Často vyvstáva otázka, 
prečo by tým spoločným tretím mala byť práve práca – napokon, vymieňajú sa aj tovary, ktoré nie sú produktmi vynaloženej práce, na
príklad voda, neobrábaná pôda alebo spadnuté drevo. Navyše, Marx svoju teóriu pracovnej hodnoty nijako nedokazuje, jednoducho ju 
predpokladá. Na dôležitom mieste jednej z prác, ktoré predchádzajú Kapitálu (Ku kritike politickej ekonómie, Bratislava: Epocha, 1969), 
Marx objasňuje, že mu spočiatku ide o tovary, ktoré sú produktmi práce. A »dôkaz« teórie pracovnej hodnoty nebol jeho cieľom: každá 
spoločnosť musí rozdeľovať prácu. Rozdiel spočíva v tom, ako sa to robí. Spoločnosť výmeny to robí prostredníctvom hodnoty. Rozho
dujúci rozdiel medzi Marxom a klasickou politickou ekonómiou spočíva v analytickom odlíšení špecifickej formy, ktorú práca nadobúda 
v kontexte kapitalistických vzťahov (a len tu). – Rozličné významy termínov »spoločný« (= mať niečo spoločné, nem. gemeinschaftlich) 
a »spoločenský« (= vo vzťahu k niečom inému, nem. gesellschaftlich) poukazujú na dve dôležité určenia hodnoty.

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE 1: 

Na tomto mieste sa môže hodiť 
krátky citát z Marxovho listu Ku
gelmannovi (11. 7. 1868) (pozri 
napr. v zborníku Marx, K. – En
gels, F.: Listy o Kapitáli, Bratisla
va: SVPL, 1957, s. 155 a ď.).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh

UPOZORNENIE 2: 

Marx síce na s. 48 (K1) už hovorí 
o abstraktnej ľudskej práci, ale 
túto kategóriu bližšie určuje až v 
ďalšej časti kapitoly (K1, 50).
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SÉRIA »DVA FAKTORY TOVARU«
Snímka 10 (z 15) 

Hodnota a výmenná hodnota I 

Výmenná hodnota 
to, čo dostaneme za tovar vo výmene, a zároveň javová forma 
hodnoty 

Hodnota 
všetkým tovarom spoločná, spoločenská substancia: »prízračná 
predmetnosť« 

Teda to spoločné, čo sa 
stelesňuje vo výmennom 
pomere čiže vo výmennej 
hodnote tovaru, je jeho 

hodnota. 
(K1, 48) 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Keď Marx charakterizuje hodnotu ako »prízračnú predmetnosť« (K1, 48), chce názorne priblížiť jej protirečivú povahu: na jednej strane 
sa hodnota nedá uchopiť, je akoby nadpozemská, neviditeľná ako prízrak, na druhej strane však nejde len o akýsi prelud – hodnota má 
reálne účinky. Táto neuchopiteľná, ale predsa skutočná hodnota sa musí dať predmetne vyjadriť, musí mať formu vyjadrenia: výmennú 
hodnotu. Aby sme zostali pri doterajšom príklade: keď sa dvojo nohavíc vymieňa za jednu stoličku, výmennou hodnotou dvoch párov 
nohavíc je stolička – alebo inak povedané: vo výmene stelesňuje stolička onen »prízrak« (hodnotu).
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SÉRIA »DVA FAKTORY TOVARU«
Snímka 11 (z 15) 

Hodnota a výmenná hodnota II 

Hodnototvorná substancia: 
abstraktná ľudská práca 

výmenná 
hodnota 

Spoločné tretie: 
hodnota 

= 

= 

POZNÁMKY:

POZNÁMKY: 

Ak aj tu zvraštené čelá ale
bo dymiace hlavy účastníkov 
naznačujú určité nejasnosti, 
žiadnu paniku! Problematika 
hodnoty je zamotaná a vyžaduje 
si čas.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

V súvislosti s rozlíšením hodnoty a výmennej hodnoty sa často objavuje otázka, kde presne sa hodnota nachádza, resp. kde vzniká 
a prejavuje sa, či vo výrobnom procese, alebo vo výmene. Fakt, že existujú rozličné interpretácie, svedčí o tom, že túto otázku nie je 
ľahké rozriešiť. Spomínané interpretácie sa pritom opierajú o citáty z Marxa: tzv. »nové čítanie Marxa« zdôrazňuje spoločenskú pova
hu hodnoty, do ktorej nevchádza »ani atóm prírodnej látky« a ktorá »sa môže prejavovať len v spoločenskom vzťahu tovaru k tovaru« 
(K1, 55). Iné interpretácie hľadajú vznik hodnoty vo výrobe: každý vyrobený produkt má hodnotu nezávisle od výmeny, hodnota je 
v tovare prítomná podobne, ako marmeláda v buchte. Spolu s Marxom potom možno povedať, že »veľkosť hodnoty tovaru reguluje 
jeho výmenné vzťahy« (K1, 68). – Nadhodená otázka (kde presne sa hodnota nachádza, resp. kde vzniká a kde sa prejavuje) nás bude 
sprevádzať čítaním bez toho, aby sa už v tomto bode dala uspokojivo zodpovedať.
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SÉRIA »DVA FAKTORY TOVARU«
Snímka 12 (z 15) 

Veľkosť hodnoty 

Hodnototvorná nie je jednotlivá vynaložená práca, ale 
spoločensky nutný pracovný čas. 

Čo to je? 

Len taká pracovná sila, ktorá má charakter 
spoločenskej priemernej pracovnej sily. 

Čo je spoločenská priemerná pracovná sila? 

  spoločensky normálne výrobné podmienky 

  spoločensky priemerný stupeň 
 zručnosti robotníka 

  spoločensky priemerný stupeň intenzity práce 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Otázka hodnoty sa tým ešte úplne nerieši. Nasledujú ďalšie bližšie určenia (pozri sériu »Dvojaký charakter práce stelesnenej v tovar
och«, snímky 4 a 6). Často sa objavuje otázka: v ako zmysle »priemerný«? Ako sa tento priemer určuje? Výraz »priemerný« tu netre
ba chápať v aritmetickom zmysle, ale ako »najrozšírenejší«. Táto priemerná veľkosť sa určuje až vo výmene: až na trhu sa výrobcovia 
dozvedajú, čo sa presadilo ako normálna úroveň techniky, zručnosti a kvalifikácie. Pri výklade sa tu preto oplatí pripomenúť tento 
spoločenský aspekt tvorby hodnoty. V druhej časti 1. kapitoly sa táto téma rozoberá podrobnejšie (pozri sériu »Dvojaký charakter 
práce stelesnenej v tovaroch«).
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SÉRIA »DVA FAKTORY TOVARU«
Snímka 13 (z 15) 

Čím väčšia je produktívna 
sila práce, tým menší je pracovný 

čas potrebný na zhotovenie nejakého 
predmetu, tým menšie je množstvo 

práce v ňom kryštalizované, tým 
menšia je jeho hodnota. 

(K1, 49) 

Produktívna sila práce 
POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Názorný príklad k citátu pozri na 
nasledujúcej snímke.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Toto je prvé miesto, kde Marx hovorí o produktívnej sile práce. Zväčšenie produktívnej sily znamená, že za rovnaký čas, resp. pri 
vynaložení rovnakého množstva práce, možno vyrobiť viac produktov (naor. vďaka zavedeniu stroja). V nasledujúcich kapitolách to 
bude znova a znova hrať významnú úlohu, práve s ohľadom na konkurenciu medzi kapitalistami. Zmena produktívnej sily práce vo 
výrobe určitého tovaru pôsobí na spoločensky nutné množstvo práce a tak na veľkosť hodnoty tovaru. Uvedený citát objasňuje túto 
súvislosť.
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SÉRIA »DVA FAKTORY TOVARU«
Snímka 14 (z 15) 

                          zvýšenie produktívnej sily 

Zvyšovanie produktívnej sily práce 

Výroba troch stolov trvá 60 hodín: 

= 60 hodín 

= 30 hodín 
hodnota 
jedného 
stola klesá  

Výroba troch stolov trvá už len 30 hodín: 

Po kúpe a nasadení stroja 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Výklad na tejto snímke (ako aj na mnohých ďalších) hrozí tým, že sa hodnota bude zdať ako čosi, čo prebýva v jednotlivom tovare. 
Hodnotu však neurčuje individuálna práca vynaložená vo výrobe, ale len taká práca, ktorá sa vykryštalizuje ako spoločensky prie
merný nutný pracovný čas (k otázke priemeru spoločensky nutného pracovného času pozri napr. snímku 12 o veľkosti hodnoty).
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SÉRIA »DVA FAKTORY TOVARU«
Snímka 15 (z 15) 

Záverečné spresnenia 

Existujú tovary, ktoré nie sú produktmi práce: majú ÚH a môžu mať 
VH (keď sa predávajú), ale nemajú hodnotu. 
Príklad: neobrábaná pôda 

Existujú produkty práce, ktoré majú ÚH, ale nemajú VH: kto svoj 
výrobok nevymieňa, nevyrába tovar a teda ani hodnotu. 
Príklad: domáca pizza upečená pre priateľov 

Výrobok, ktorý sa nedá vymeniť (lebo ho nikto nechce), nemá pre 
iných nijakú úžitkovú hodnotu, je teda neužitočný. Aj práca, ktorá sa v 
ňom stelesnila, sa vynaložila neužitočne. 

výmenná hodnota tu nie je javovou formou hodnoty 

žiadna hodnota, žiadna výmenná hodnota, len úžitková hodnota 

žiadna úžitková hodnota pre iných a teda žiadna hodnota; výrobok 
nie je ani tovarom 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Najmä vo vzťahu k tovarom, ktoré nie sú produktmi práce a napriek tomu sa vymieňajú, sa často kladie otázka, na ktorú Marx na 
tomto mieste (zatiaľ) nemôže odpovedať. Marx najprv skúma tovary, ktoré sú produktmi práce – ako predpokladaný »normálny prí
pad« (pozri text k snímke 9). Určovaním výmennej hodnoty tovarov, ktoré nie sú produktmi ľudskej práce, sa zaoberá v treťom zväzku 
Kapitálu (napr. v oddiele o pozemkovej rente), na čo tu sám krátko upozorňuje.
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SÉRIA »DVOJAKÝ CHARAKTER PRÁCE STELESNENEJ V TOVAROCH«
Snímka 1 (zo 7) 

V čom spočíva dvojaká povaha práce 
obsiahnutej v tovare? 

Konkrétna, užitočná práca 
účelná činnosť, ktorá tvorí 
úžitkové hodnoty (práca 
obuvníka, stolára, učiteľa alebo 
programátorky) 

Abstraktná ľudská práca  
ľudská práca vôbec, t. j. pri 
odhliadnutí od konkrétnych 
činností 

Konkrétna práca musí byť vo výmene 
uznaná ako abstraktná práca, ako 
práca vôbec. Inak nie je hodnototvorná 
a preto sa stáva (v kapitalistickom 
zmysle) neužitočnou. 

… je osou, okolo 
ktorej sa točí pochopenie 

politickej ekonómie …  
(K1, 50) 

Marx nehovorí jednoducho o dvojakom charaktere práce, ale o dvojakom charaktere práce stelesnenej v tovaroch. Tento dvojaký 
charakter možno zaviesť analogicky k dvom faktorom tovaru: »Tak ako tovar, aj práca má v kapitalizme dvojaký charakter...« Tak ako 
pri »dvojakej povahe« tovaru, aj tu ide o čisto analytické rozlíšenie, ktoré skúma tú istú prácu z dvoch stránok: z hľadiska zmyslovo 
vnímateľnej látkovej stránky a z hľadiska jej formy. Na nasledujúcich dvoch snímkach sa obe stránky práce ešte podrobnejšie objas
nia. Citát o »osi« má zdôrazniť, aké dôležité bolo toto rozlíšenie pre Marxa. Jeho význam sa ešte ukáže v ďalších kapitolách. Marx 
toto rozlíšenie zaviedol ako prvý a tým svoj prístup zásadne odlíšil od klasickej politickej ekonómie.

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Na znázornenie dvojakého 
charakteru poslúži nasledujúca 
predstava: na ten istý predmet 
sa možno pozrieť cez dvojo 
rôznych okuliarov. Každé z nich 
umožňujú vidieť niečo iné: cez 
jedny vidíme to, čo je látkové, 
cez druhé to, čo je spoločenské.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov
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SÉRIA »DVOJAKÝ CHARAKTER PRÁCE STELESNENEJ V TOVAROCH«
Snímka 2 (zo 7) 

Konkrétna, užitočná práca 

  
Spoločenská 
deľba práce 

Prácu, ktorej užitočnosť 
sa […] prejavuje […] v tom, že  

jej výrobok je úžitkovou hodnotou, 
nazývame krátko  
užitočnou prácou.  

(K1, 50) 

Práca ako tvorkyňa 
úžitkových hodnôt, ako užitočná 

práca, je teda podmienkou existencie 
človeka, nezávislou od akýchkoľvek 

spoločenských foriem, je večnou prírodnou 
nevyhnutnosťou, bez ktorej by 

nebola možná výmena látok medzi 
človekom a prírodou [...]  

(K1, 51) 

Dvojaký charakter práce vyrábajúcej tovary – 1. látkové hľadisko: čiary, ktoré spájajú rozličné produkty s jedným bodom, znázorňujú, 
že v každej spoločnosti musia byť ľudia spoločne činní, t. j. rozdeliť si medzi sebou rozličné práce a zároveň organizovať rozdeľovanie 
vyrobených úžitkových hodnôt. Táto vec sa vôbec netýka len kapitalizmu, práve tak ako ani konkrétna užitočná práca nie je špecific
ká len pre kapitalizmus. Zdôrazňuje to aj druhý z citátov.

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

V dôsledku o čosi ťažšej znázor
niteľnosti aj tu medzi produktmi 
chýbajú služby. Namiesto stolov 
by však ako príklad mohli rovna
ko poslúžiť jazdy taxíkom.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov
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SÉRIA »DVOJAKÝ CHARAKTER PRÁCE STELESNENEJ V TOVAROCH«
Snímka 3 (zo 7) 

  treba ju odlišovať od špecifického vyjadrenia konkrétnej činnosti 
    (stolárstvo, krajčírstvo, šoférovanie taxíka, filozofovanie) a jej 
    charakteru (namáhavá, nudná, striedavá, duševná, jednoduchá 
    alebo zložitá) 

Abstraktná ľudská práca 

Iba ako abstraktná práca je práca substanciou hodnoty. 

Ako sa však určuje kvantita vytvorenej hodnoty? 

  označuje »redukciu na rovnakú ľudskú prácu«, 
 na prácu vôbec 

  práca chápaná ako »vynaloženie ľudskej pracovnej sily 
 bez ohľadu na formu [=spôsob], v akej sa vynaložila« 

  čisto spoločenská charakteristika čiže »určenie« 

  špecifikum kapitalistickej tovarovej výroby 

? ? 

? 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Dvojaký charakter práce vyrábajúcej tovary – 2. hľadisko formy: táto snímka zavádza jednu z najťažších kategórií Kapitálu. Podľa 
našich skúseností sa o abstraktnej práci spočiatku premýšľa veľmi ťažko. V priebehu tejto série snímok sa pochopenie problematiky 
môže zlepšovať, ale rovnako môžu pribúdať omyly. Často sa objavuje otázka, či abstraktná práca nie je čosi, čo je prítomné vo všet
kých spoločnostiach, keďže vždy a všade treba vynakladať ľudské »prácu vôbec«. Abstraktná práca je redukciou konkrétnych prác, 
ktoré zoči-voči sebe stoja vo výmene, na rovnakú ľudskú prácu, »prácu vôbec«. Spoločenské určenie abstraktnej práce, teda špecific
ky kapitalistický obsah tejto kategórie, bude jasnejší až neskôr.
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SÉRIA »DVOJAKÝ CHARAKTER PRÁCE STELESNENEJ V TOVAROCH«
Snímka 4 (zo 7) 

Hodnototvorná substancia 
Do akej miery bude individuálna a konkrétna práca uznaná ako abstraktná ľudská 
práce, to sa ukáže až vo výmene. 

Keďže rozličné práce – pokiaľ vytvárajú hodnotu – platia ako kvalitatívne rovnaké, 
možno ich kvantitatívne porovnávať. Veľkosť hodnoty tovaru závisí od toho, koľko 
tejto rovnakej práce je v ňom obsiahnuté. 

Vo výmene (t. j. v akte, ktorým sa rozličné práce kladú vedľa seba ako 
rovnaké) dochádza k trom redukciám: 

Stopkami sa dá 
merať len 

konkrétna práca! 

  individuálne práce, vynaložené rozličným spôsobom, sa redukujú na 
 priemernú spoločensky nutnú prácu (technológia, zručnosť, 
 veda, produktívna sila) 

  zložitá práca sa redukuje na jednoduchú prácu 
 (chápe sa ako jej násobok) – to závisí od spoločenských  
 konvencií, mocenských vzťahov, rodových hierarchií atď. 

  súkromne vynaložená práca sa redukuje na spoločensky 
 potrebnú prácu (»úžitková hodnota pre iných«: počíta 
 sa s celospoločenským dopytom) 

Uvedené tri redukcie sú síce v Marxovom texte pomenované, ale nie takto systematicky vysvetlené. Táto snímka sa teda trochu 
vymyká tým, že na rozdiel od ostatných sa textu nedrží tak silno. Marx tiež nehovorí o dopyte, ale o »úžitkovej hodnote pre iných« 
(K1, 50). Podľa našich skúseností táto systematizácia uľahčuje sledovanie procesu redukcie pri výmene. Rovnako môže byť užitočné 
poukázať na to, že táto redukcia rozličných konkrétnych činností na čosi rovnaké sa neodohráva vo vedomí aktérov. Tí konajú bez 
toho, aby museli vedieť, čo robia. – Najneskôr pri stopkách sa zdvíha obočie: »A ako to teda je?« Spoločenský priemer sa predsa 
musí dať zmerať, pričom by sme získali počet hodín abstraktnej práce a pod. – Nasledujúce snímky ďalej skúmajú toto zložité určenie 
abstraktnej práce...

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Ide o husto popísanú snímku, 
ktorú preto treba prechádzať 
pomaly, bod po bode. Pri uvede
ných redukciách je obvykle veľký 
dopyt po diskusii.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov
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SÉRIA »DVOJAKÝ CHARAKTER PRÁCE STELESNENEJ V TOVAROCH«
Snímka 5 (zo 7) 

Ako táto redukcia funguje? 

Rôzne proporcie, v akých sa 
rozličné druhy práce redukujú na 

jednoduchú prácu ako na jednotku svojej miery, 
ustaľujú sa spoločenským procesom za chrbtom 

výrobcov, a preto sa im zdá, že sú 
dané tradíciou. 

(K1, 53) 

Zobrazený trh je celkom bežné víkendové trhovisko. Fotografia môže pomôcť predstaviť si priebeh redukcií, pretože znázorňuje 
výmenu ekvivalentov, tovaru za tovar. Konkrétnym zobrazením sa však netreba nechať pomýliť: Marx ešte nezaviedol peniaze, a ani 
majitelia tovarov ako aktéri zatiaľ nevstúpili na javisko. – Marxov citát sa vzťahuje len k druhej z menovaných redukcií, ale poukazuje 
na osobitosť spoločnú všetkým trom redukciám: uznanie konkrétnej práce ako abstraktnej, hodnototvornej práce na trhu prebieha 
za chrbtom zúčastnených. Tento citát preto často vyvoláva otázku, ako k tej redukcii rozličných prác na spoločnú mieru dochádza. K 
tomu nasledujúca snímka...

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Pri tejto snímke netreba strácať 
veľa času. Tá ďalšia je dôležitej
šia a vyjasňuje aj otázky, ktoré 
môžu vyvstať už tu.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov
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SÉRIA »DVOJAKÝ CHARAKTER PRÁCE STELESNENEJ V TOVAROCH«
Snímka 6 (zo 7) 

abstraktná práca 

4 4 

x tovaru A = y tovaru B 
konkrétna/individuálna práca    konkrétna/individuálna práca 

Redukcie 

výmena 

kvalitatívne & kvantitatívne 
porovnateľná 

abstraktná hodnototvorná práca = abstraktná hodnototvorná práca 

platí ako platí ako 

priemerne spoločensky 
nutný pracovný čas  

 
vzťah medzi ponukou 

a kúpyschopným 
dopytom (»úžitková 

hodnota 
pre iných«) 

   
redukcia zložitej práce 
na jednoduchú prácu 

čisto spoločenské 

čisto spoločenské 

stolárka krajčír 

individuálne nutná 
konkrétna práca 

5 
hod. 

spoločenský 
priemer 

2 

ponuka zodpovedá 
dopytu 2 

stolárčina platí ako 
zložitá práca 4 

individuálne nutná 
konkrétna práca 

6 
hod. 

spoločenský 
priemer 

8 

ponuka je oproti 
dopytu dvojnásobná 4 

krajčírstvo platí ako 
jednoduchá práca 4 

Táto grafika znázorňuje spoločenský proces alebo vzťah, ktorý je ťažké predstaviť si práve preto, lebo nie je ani viditeľný, ani vypo
čítateľný, ani uvedomený. Tak ako hodnota, ani abstraktná práca nie je zmyslovo vnímateľná. Ide o kategóriu, ktorá vyjadruje niečo 
spoločenské. Táto snímka je pokusom o znázornenie tohto procesu redukcie konkrétnych prác na abstraktnú prácu. V samostatných 
momentoch zobrazuje to, čo treba chápať ako celok. Pritom je dôležité: redukcie sa neodohrávajú postupne, ako sugeruje grafika, 
ale súčasne. Čísla v kruhoch nie sú nejaké merateľné, resp. vôbec pred samotnou výmenou určené počty hodín (preto jednotku 
»hod.« uvádzame len pri konkrétnej vynaloženej práci). Len ilustrujú vzťah platnosti, ktorý sa prejavuje vo výmene: 5 hodín platí ako 4 
hodiny.

UPOZORNENIE: 

Žiadnu paniku! Táto snímka vy
zerá zložito len na prvý pohľad. 
Treba si na ňu vyhradiť dostatok 
času (min. 15 minút).

V animovanej prezentácii sa jed
notlivé prvky objavujú postupne. 
To pomáha udržať si prehľad.

Každý prvok potrebuje vlastné 
vysvetlenie. Najlepšie je však 
prebehnúť najprv celý obsah 
snímky, aby bola jasná postup
nosť.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov
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SÉRIA »DVOJAKÝ CHARAKTER PRÁCE STELESNENEJ V TOVAROCH«
Snímka 7 (zo 7) 

Nejasnosti u Marxa 

 Každá práca je na jednej strane 
vynakladaním ľudskej pracovnej sily 

vo fyziologickom zmysle a vďaka tejto vlastnosti […] 
vytvára hodnotu tovarov. Na druhej strane každá 

práca je vynakladaním ľudskej pracovnej sily 
v osobitnej účelnej forme a vdaka tejto vlastnosti 

konkrétnej užitočnej práce 
vyrába úžitkové hodnoty 

(K1, 54) 

Každá práca je v istom 
zmysle vynakladanie 
telesnej sily. 
 
To však ešte nič nehovorí 
o špecificky spoločenskom 
charaktere abstraktnej 
práce. 

abstrakcia v zmysle 
fyziologickej 
podobnosti 

abstrakcii v zmysle 
spoločenského 
vzťahu platnosti 

≠ 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Na záver tejto série ešte jeden Marxov citát, ktorý často vyvoláva nedorozumenie: nejde pri abstraktnej práci jednoducho o telesnú 
alebo duševnú námahu, merateľnú ako určité množstvo vynaloženej energie? Takéto chápanie viedlo napr. k interpretáciám, ktoré 
abstraktnú prácu chápu v zmysle stereotypnej, monotónnej práce. Proti tomuto spôsobu čítaniu sa však vyslovuje sám Marx: na 
početných miestach zdôrazňuje, že na abstraktnej práci nie je nič telesné. Skutočnosť, že sám Marx uvedeným citátom (ale aj inými, 
napr. »vynaložením ľudského mozgu, svalov, nervov, rúk«, K1, 52) podnietil nedorozumenia, ukazuje, že samotný autor občas narážal 
na ťažkosti pri pokusoch doviesť do dôsledkov to, čo je na jeho teórii hodnoty v porovnaní s klasickou politickou ekonómiou radikál
ne nové. V ďalšom priebehu výkladu (od druhej kapitoly) sa toto mätúce stotožnenie fyziologického vynakladania pracovnej sily s 
kategóriou abstraktnej práce už neobjavuje.
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SÉRIA »FORMA HODNOTY ČIŽE VÝMENNÁ HODNOTA«
Snímka 1 (z 9) 

V prvej časti 1. kapitoly začal Marx výmennou hodnotou ako výmenným vzťahom dvoch tovarov, aby sa dostal na stopu hodnote. 
Teraz sa vracia k výmennej hodnote, pričom predchádzajúca analýza hodnoty mu už slúži ako základ. Uvedené dve vety zastupujú 
rozličné hľadiská skúmania: pri hodnotovom vzťahu je dôraz na tom spoločnom »treťom« dvoch tovarov (t. j. hodnote). Pri vyjadrení 
hodnoty sa hodnota jedného tovaru znázorňuje v inom tovare. – Klasická politická ekonómia si otázku, prečo sa dá za peniaze všetko 
kúpiť, ani len nepoložila; jednoducho to predpokladala ako vopred danú skutočnosť.

UPOZORNENIE 1: 

Keďže táto časť kapitoly je veľmi 
hutná, oplatí sa znova a znova si 
pripomínať Marxovu východisko
vú, navádzaciu otázku o genéze 
peňažnej formy.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

UPOZORNENIE 2: 

Pri prezentácii snímok k analýze 
formy hodnoty možno vety 
»20 lakťov plátna = 1 kabát« 
a »20 lakťov plátna je hodných 1 
kabáta« napísať na tabuľu, preto
že sa k nim bude treba viackrát 
vrátiť.

Späť k výmennej hodnote 

Ako Marx postupuje? Sleduje vyjadrenie hodnoty 
od jeho najjednoduchšej podoby až po peňažnú formu. 

je najjednoduchším vyjadrením hodnoty tovaru 

Hodnotový vzťah dvoch tovarov 

Treba vysvetliť genézu peňažnej formy. 

     Ide o riešenie tajomstva peňazí:  
     Prečo možno za peniaze kúpiť všetko? 

20 lakťov plátna = 1 kabát 

20 lakťov plátna je hodných 1 kabáta 
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SÉRIA »FORMA HODNOTY ČIŽE VÝMENNÁ HODNOTA«
Snímka 2 (z 9) 

jednoduchá 
nepredpokladá nič viac, než dva tovary 

Jednoduchá, jednotlivá čiže náhodná 
forma hodnoty I 

20 lakťov plátna = 1 kabát 

jednotlivá   
nezahŕňa vzťahy k iným vyjadreniam hodnoty, 
zaoberáme sa ňou izolovane 

náhodná   
mohlo by ísť o akýkoľvek iný tovar x: pšenicu, klobúk, 
salámu či malinovku 

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Pri prechode od jednoduchej, 
jednotlivej čiže náhodnej formy 
hodnoty k úplnej alebo rozvinu
tej forme hodnoty (snímka 7) sa 
k tejto snímke možno opätovne 
vrátiť.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Keďže »[t]ajomstvo každej formy hodnoty tkvie v tejto jednoduchej forme hodnoty« (K1, 56), je analýza jednoduchej, jednotlivej čiže 
náhodnej formy hodnoty v Kapitáli veľmi podrobná. Preto jej venujeme nasledujúce tri snímky. Aj v súvislosti s analýzou formy hod
noty vyvstáva spor medzi historickým a logicko-pojmovým čítaním: kým niektorí čítajú odvodenie foriem hodnoty ako opis historic-
kého vzniku výmeny tovarov a peňazí, iní vychádzajú z toho, že v analýze formy hodnoty ide o skúmanie peňazí v rámci kapitalistickej 
spoločnosti.
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SÉRIA »FORMA HODNOTY ČIŽE VÝMENNÁ HODNOTA«
Snímka 3 (z 9) 

Jednoduchá, jednotlivá čiže náhodná 
forma hodnoty II 

20 lakťov plátna = 1 kabát 
20 lakťov plátna je hodných 1 kabáta 

Relatívna forma 

AKTÍVNA 

Ekvivalentná forma 

PASÍVNA 

pól 

úloha 

Vo vyjadrení hodnoty sa jeden tovar nemôže nachádzať súčasne na oboch miestach. Ide tu o to, vyjadriť hodnotu tovaru, ktorý stojí 
naľavo, pomocou tovaru, ktorý stojí napravo. Každý z tovarov tu hrá inú úlohu.

UPOZORNENIE: 

Občas pomôže dramatické rozp
týlenie:
Plátno: »Som čosi hodné, ale ne
mám nič a nikoho, kto by moju 
hodnotu vyjadril. Milý kabát, 
vyjadri, prosím, moju hodnotu.«
Kabát: »Dobre teda. Vieš však, že 
to nemám rád, lebo potom ma 
nikto nechce ako kabát, ale 
iba ako obyčajné vyjadrenie 
hodnoty.«
Plátno: »To je od teba milé. 
Konečne som teda našlo niečo, 
vďaka čomu každý môže vidieť, 
čo som hodné: 1 kabát.«

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov
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SÉRIA »FORMA HODNOTY ČIŽE VÝMENNÁ HODNOTA«
Snímka 4 (z 9) 

Obsah relatívnej formy hodnoty 

… veľkosti rozličných vecí možno 
kvantitatívne porovnať až po ich redukcii 

na tú istú jednotku […] plátno a kabáty ako veľkosti 
hodnoty vyjadrujú tú istú jednotku, […] sú vecami 
tej istej povahy. […] ľudská práca vytvára hodnotu,  

ale nie je hodnotou. Stáva sa hodnotou 
v stuhnutom stave, v predmetnej forme. 

(K1, 57–58.) 

Vo vyjadrení hodnoty 20 lakťov plátna je hodných 1 kabáta  
platí kabát ako forma existencie hodnoty, ako »hodnotová vec«. 

Hodnota plátna nadobudla formu kabáta. 

Takto má plátno formu hodnoty odlišnú od svojej naturálnej formy. 

Marx najprv analyzuje obe odlišné roly tovarov v prvej forme hodnoty oddelene. Táto a nasledujúca snímka sa týkajú analýzy tovaru 
naľavo, v relatívnej forme hodnoty. Analýza kvalitatívnej stránky tovaru v relatívnej forme hodnoty predchádza analýzu kvantitatívnej 
stránky. Tým sa opäť poukazuje na to, že hodnota a jej substancia, abstraktná ľudská práca, tvoria základ, vďaka ktorému môže tovar 
získať formu hodnoty v inom tovarovom telese. Marx na klasickej politickej ekonómii kritizuje, že sa zaoberala len kvantitatívnou 
stránkou a kvalitatívnu prehliadla. Dôvodom bolo, že si klasická politická ekonómia nevšimla rozdiel medzi hodnotou na jednej strane 
a formou hodnoty ako jej nevyhnutným stelesnením na druhej strane.

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Tu sa možno opäť vrátiť k pasá
žam o abstraktnej ľudskej práci v 
prvej a druhej časti prvej kapi
toly.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov
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SÉRIA »FORMA HODNOTY ČIŽE VÝMENNÁ HODNOTA«
Snímka 5 (z 9) 

Kvantitatívna určenosť relatívnej formy hodnoty 

Vyjadrenie hodnoty tovaru A sa mení, keď: 

DÔLEŽITÉ:  
Ak sa hodnota oboch tovarov mení v rovnakej miere 
a v rovnakom smere, potom sa ich vyjadrenie hodnoty 
nemení! 

  sa mení hodnota tovaru A a hodnota tovaru B je stála 

  sa nemení hodnota tovaru A, ale mení sa hodnota tovaru B 

  mení sa hodnota oboch tovarov, ale nie v rovnakej miere 
 alebo v rovnakom smere 

Posledná veta poukazuje na to, že zmena vo veľkosti hodnoty tovarov sa nemusí vždy odraziť vo vyjadrení ich hodnoty: ak teda 
vyjadrenie hodnoty zostáva rovnaké, neznamená to ešte, že sa veľkosti hodnôt tovarov nezmenili. Vyjadrenie hodnoty je vždy čosi 
relatívne, t. j. vo vzťahu k niečomu inému.

UPOZORNENIE 1: 

Tu sa môže trochu zakrútiť hlava. 
Na znázornenie možno použiť 
príklady, ktoré v tejto časti uvá
dza Marx (K1, 60 a ď.).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

UPOZORNENIE 2: 

Túto snímku možno použiť aj ne
skôr, keď pôjde o rozdiel medzi 
hodnotou a cenou (pozri sériu 
»Peniaze«, snímky 2 a 3).
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SÉRIA »FORMA HODNOTY ČIŽE VÝMENNÁ HODNOTA«
Snímka 6 (z 9) 

Ekvivalentná forma 

Ekvivalentná forma tovaru = forma jeho bezprostrednej 
vymeniteľnosti s iným tovarom: kabát je bezprostredne vymeniteľný 
za plátno. 

Tri osobitosti ekvivalentnej formy: 

Záhada ekvivalentnej formy: kabát je stelesnením hodnoty len vo 
svojom vzťahu k plátnu. Mimo tohto vzťahu je púhou úžitkovou 
hodnotou. 

  Úžitková hodnota sa stáva javovou formou svojho opaku, 
 hodnoty. 

  Konkrétna práca sa stáva javovou formou svojho opaku, 
 abstraktnej ľudskej práce. 

  Súkromná práca sa stáva formou svojho opaku, práce 
 v bezprostredne spoločenskej forme. 

Z analýzy ekvivalentnej formy sú zrejmé tri osobitosti tejto formy. Treba ich dôkladne rozobrať. Sú dôležité pre pochopenie »prevráte
ných vzťahov« v kapitalizme – pozri napr. sériu »Fetišový charakter tovaru«. – »Záhadnosť ekvivalentnej formy« je základom peňažné
ho fetišu.

UPOZORNENIE: 

Podľa našich skúseností si disku
sia o troch osobitostiach vyžadu
je veľa času.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

POZNÁMKY:
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SÉRIA »FORMA HODNOTY ČIŽE VÝMENNÁ HODNOTA«
Snímka 7 (z 9) 

Úplná alebo rozvinutá forma 

20 lakťov plátna   =  y tovaru B 

20 lakťov plátna   =  1 kabát 

20 lakťov plátna   =  10 libier čaju 

20 lakťov plátna   =  1 štvrtka pšenice 

20 lakťov plátna   =  2 uncie zlata 

Z ohraničených vlastností prvej formy hodnoty, jednoduchej, jednotlivej a náhodnej (pozri snímku 2) vyplýva nevyhnutnosť logicko-
pojmového odvodenia ďalšej formy hodnoty, ktorá prekonáva nedostatky tej prvej (pozri K1, 67). To sa deje prostredníctvom úplnej 
čiže rozvinutej formy hodnoty. V jednoduchej forme hodnoty sa hodnota 20 lakťov plátna vyjadruje v kabáte. Kabát bol vybraný 
náhodne – hodnotu 20 lakťov plátna možno vyjadriť aj v čaji, obilí, železe atď. Tento nekonečný zoznam jednoduchých foriem hodno
ty 20 lakťov plátna vytvára úplnú čiže rozvinutú formu hodnoty. Dostávame tak síce nekonečný rad jednoduchých vyjadrení hodnoty, 
nie však také vyjadrenie hodnoty, ktoré by bolo všeobecné. 

UPOZORNENIE 2:

Nemecký výraz »Rock«, ktorý 
používa Marx, kedysi označoval 
kabát, dnes sa ním bežne ozna
čuje sukňa. Tomu zodpovedá i 
obrázok použitý na snímke.

UPOZORNENIE 1: 

V akom zmysle Marx hovorí o 
»nedostatkoch« formy hodnoty 
možno najlepšie posúdiť až na 
konci celej analýzy formy hodno
ty a s ohľadom na otázku sfor
mulovanú v úvode k tejto časti 
(pozri snímku 1).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov
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SÉRIA »FORMA HODNOTY ČIŽE VÝMENNÁ HODNOTA«
Snímka 8 (z 9) 

Všeobecná forma hodnoty 

železo 

kabát 

nohavice 

pšenica 

čaj 

všeobecný 
ekvivalent 

= je výsledkom 

1 kabát = 

10 libier čaju = 

1 štvrtka pšenice = 

2 uncie zlata = 

1 tona železa = 

atď. = 

20 lakťov plátna 

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Aj tu musíme pripomenúť pre
chod od úplnej k všeobecnej 
forme hodnoty, ako ho v Kapitáli 
opisuje Marx (pozri K1, 69).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Každú rovnicu možno obrátiť. Z úplnej čiže rozvinutej formy hodnoty tak získame všeobecnú formu hodnoty. Všetky tovary teraz 
majú formu hodnoty odlišnú od ich naturálnej formy, v jednom a tom istom tovare. Hodnota všetkých tovarov má teda samostat
nú formu. Až tu, kde všetky tovary stoja vo vzájomných vzťahoch (pozri grafiku vpravo hore), možno skutočne hovoriť o tovaroch. 
Zdôrazňuje to aj uvedená grafika: pretože všetky tovary sa vzťahujú k sprostredkujúcemu všeobecnému ekvivalentu (ako naznačujú 
šípky), môžu sa navzájom kvalitatívne, ako aj kvantitatívne vzťahovať ako hodnoty (prerušované čiary). Teraz možno jednoducho 
prejsť od všeobecnej formy hodnoty k...
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SÉRIA »FORMA HODNOTY ČIŽE VÝMENNÁ HODNOTA«
Snímka 9 (z 9) 

Peňažná forma 

1 kabát 

10 libier čaju 

1 štvrtka pšenice 

1 tona železa 

atď. 

= 

= 

= 

= 

= 

2 uncie zlata 

Na rozdiel od ostatných prechodov nemá prechod od všeobecnej formy hodnoty k peňažnej forme charakter rozvinutia formy. Zlato 
sa »na základe spoločenského zvyku« (K1, 74) stáva ekvivalentným tovarom. – Vo svojej analýze formy hodnoty Marx predpokladá, 
že peňažnú formu nadobúda tovar, ktorý má – ako všetky tovary – úžitkovú hodnotu a hodnotu. Dnes už peniaze nie sú takto zviaza
né s peňažným tovarom. O tom existujú spory: znamená to, že je Marxova analýza peňazí bezpredmetná, alebo si udržiava platnosť 
aj nezávisle od toho, či sú peniaze tovarom?

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

V súvislosti s peňažným tovarom 
tu, ako aj v ďalších dvoch kapi
tolách (o výmennom procese a 
o funkcii peňazí) často vyvstáva 
veľa otázok.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov
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SÉRIA »FETIŠOVÝ CHARAKTER TOVARU«
Snímka 1 (zo 14) 

Čo sa fetišom nemá na mysli: 

 ww  ww 

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Pred použitím tejto snímky sa 
oplatí pozbierať v skupine rôzne 
asociácie a príklady k pojmu 
fetišu – a to bez akýchkoľvek 
obmedzení, aby vyšli najavo 
predstavy obvyklé v každoden
nej, bežnej reči.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Fetiš u Marxa nemá nič spoločné s dnešným bežným chápaním tohto termínu. Tri uvedené obrázky symbolicky zastupujú obvyklé 
predstavy: sexuálny fetiš, fetiš značiek a honbu za najnovšími produktmi atď. Tak ako pri iných pojmoch v Kapitáli (napr. pri pojme 
hodnoty) je dôležité položiť si otázku, ako ho Marx používa. Časť 1. kapitoly o fetiši je veľmi známa a vyvoláva veľký záujem. Na 
druhej strane existuje veľa nepresných predstav o tom, čo presne Marx »fetišom« myslí a prečo je pre kritiku politickej ekonómie 
tento pojem taký významný. Je teda dôležité hovoriť o prípadných nedorozumeniach a odlíšiť pojem od súvisiacich kategórií, ako je 
»prevrátenie« či »mystifikácia«.
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SÉRIA »FETIŠOVÝ CHARAKTER TOVARU«
Snímka 2 (zo 14) 

  

Stôl ako úžitková hodnota a ako tovar 

Ako úžitková hodnota je stôl jednoducho stolom: 
ako výsledok stolárskej práce ho možno používať 
na rôzne účely (jedenie, písanie, kúrenie atď.). 

Ten istý stôl ako tovar je však zrazu »záhadný« ... 

… Len čo však vystupuje ako tovar,  
premieňa sa na zmyslovo nadzmyslovú 

vec. Nielenže nestojí nohami na zemi, ale  
stavia sa voči všetkým ostatným  

tovarom na hlavu …  
(K1, 75)  

Pre každodenný zdravý rozum sa tovary nemusia zdať ničím záhadné. Až Marxova analýza ukazuje, že je tu čosi mysteriózne. Samoz
rejme, nie je to tak, že by sa stôl jednoducho postavil na hlavu. Marxovi tu ide o problematizáciu vzťahov, ktoré sa javia ako samoz
rejmé, kvázi-prirodzené. Zmyslovo nadzmyslová povaha tovaru spočíva v tom, že na jednej strane je zmyslovo vnímateľnou vecou 
(alebo službou) s konkrétnou materiálnou užitočnosťou a kvalitou, no zároveň má aj vlastnosti, ktoré sa nedajú vnímať zmyslami (sú 
»nadzmyslové«). Má totiž hodnotu, ktorá sa pri výmene kladie na roveň iným tovarom. Táto vlastnosť poukazuje na celkom osobitú 
formu, ktorú produkty práce nadobúdajú v kapitalizme (pozri nasledujúcu snímku).

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Prvé strany o fetiši sú veľmi hut
né: oplatí sa prečítať si viaceré 
pasáže nahlas (kedy a ktoré – 
pozri nasledujúce snímky).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov
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SÉRIA »FETIŠOVÝ CHARAKTER TOVARU«
Snímka 3 (zo 14) 

Záhada tovarovej formy 

Skadiaľ teda pramení 
záhadný charakter  

produktu práce, len čo nadobudne 
tovarovú formu?  

Zrejme zo samej tejto formy. 
(K1, 75)  

Marx chce prísť na stopu príčinám fetišizmu, ktorý považuje za čosi špecifické pre tovarovú výrobu. Očividne súvisí s týmto spôso
bom zospoločenštenia. Marxova prvá odpoveď, »zrejme zo samej tejto formy« poskytuje príležitosť na pripomenutie si, čo to zname
ná, že produkt nadobúda »tovarovú formu«. 

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Tu sa vyplatí prečítať si v skupine 
nahlas posledné dva odseky na 
s. 75 a prvé dva odseky na 
s. 76.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov
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SÉRIA »FETIŠOVÝ CHARAKTER TOVARU«
Snímka 4 (zo 14) 

Riešenie záhady … 

Tajuplnosť tovarovej 
formy spočíva […]  

v tom, že ľuďom odzrkadľuje 
spoločenský charakter ich vlastnej 
práce ako […] spoločenské prírodné 

vlastnosti týchto vecí … 
(K1: 75 – 76) 

Často sa objavuje otázka, čo sa myslí »spoločenskými prírodnými vlastnosťami«. »Spoločenské« (ľuďmi vytvorené) a »prírodné« (od 
ľudského konania nezávislé) tu tvoria dvojicu protikladov, ktoré Marx pojmovo spája. V kapitalistických podmienkach však »spolo
čenský charakter práce« (utvorený ľuďmi) vystupuje ako čosi prirodzené, resp. prírodné. Hodnota a abstraktná ľudská práca sú čosi 
spoločenské, no javia sa ako prírodné, to znamená ako »večné«, »nevyhnutné«. (Pre lepšie pochopenie pozri aj nasledujúce snímky.)

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Odsek, ktorý sa začína na 
samom konci s. 75, tu možno 
podrobne prediskutovať, vetu za 
vetou.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov



60

SÉRIA »FETIŠOVÝ CHARAKTER TOVARU«
Snímka 5 (zo 14) 

Navzájom nezávislí súkromní výrobcovia 

Myslím, že  
nohavice sa budú 
dobre predávať. 

Dúfam, že 
na trhu nie je  
priveľa stolov. 

Nazdávam sa,  
že je veľký dopyt 

po stoličkách. 

Špekulujem 
s tým, že trh 

potrebuje stoly. 

Stavím sa,  
že predám všetky 

nohavice. 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Táto snímka znázorňuje spôsob, akým sa v kapitalizme organizuje výroba: »navzájom nezávislí súkromní výrobcovia« dospievajú k 
individuálnym, vopred nekoordinovaným rozhodnutiam. Tieto rozhodnutia preto môžu byť len domnienkami o tom, koľko a čoho 
vyrobia ostatní výrobcovia a po akom množstve produktov je dopyt na trhu. Výrobcovia sa síce pokúšajú spresniť tieto domnienky 
(prieskum trhu), ale predsa sa až na trhu dozvedajú, či obstoja v konkurencii s ostatnými a svoje produkty sa im podarí úspešne (t. j. 
za predpokladanú hodnotu) predať. Neexistuje tu nijaká spoločná organizácia alebo koordinácia s vopred zistenými potrebami. Istý 
špekulatívny prvok je teda štrukturálnou súčasťou kapitalistického spôsobu výroby, preto »myslím«, »špekulujem«, »dúfam«, »nazdá
vam sa«, »stavím sa«.
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SÉRIA »FETIŠOVÝ CHARAKTER TOVARU«
Snímka 6 (zo 14) 

Celková spoločenská práca 

Súkromní výrobcovia A, B, 
C, D, E vyrábajú produkty 
a, b, c, d, e, ktoré sa majú 
na trhu vymieňať ako 
tovary. 

Produkty e a d sa 
nevymenia. Práca, 
ktorá sa na ne 
vynaložila, sa 
nestáva súčasťou 
celkovej 
spoločenskej práce. 

Produkty a, b, c sa 
vymenia. Práca, ktorá sa 
na ne vynaložila, sa stáva 
súčasťou celkovej 
spoločenskej práce a má 
charakter abstraktnej 
práce. 

B 
celková 

spoločenská práca 

A 

a 

b 
E 

e 

d 

D 

c 

C 

Výmena 
na trhu 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Táto snímka sčasti rekapituluje to, čo sa už povedalo. O »celkovej spoločenskej práci« je však prvýkrát reč až v časti o fetiši. – Práca 
v kapitalistickej spoločnosti nie je bezprostredne spoločenská. Či sa individuálne vynaložená práca dočká uznania zo strany spo
ločnosti, to sa výrobcovia dozvedajú až na trhu. Len práca tých výrobcov, ktorým sa skutočne podarí predať svoje tovary, sa stane 
súčasťou celkovej spoločenskej práce.
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SÉRIA »FETIŠOVÝ CHARAKTER TOVARU«
Snímka 7 (zo 14) 

Spoločenské vzťahy vecí 
– vecné vzťahy osôb 

Táto snímka zobrazuje nasledujúce. Keďže ľudia v kapitalizme vstupujú do spoločenského kontaktu len prostredníctvom tovarov (na 
neskoršom stupni výkladu bude tento vzťah sprostredkovaný peniazmi), sú na obrázku tovary v popredí. Ich »spoločenský vzťah« 
(t. j. že sa tovary akoby samy stavajú do hodnotových vzťahov a navzájom sa vymieňajú) symbolizujú čiary medzi nimi. Lenže tovary 
nemôžu samy konať, potrebujú ľudí, ktorí ich prinesú na trh. Vzťahy medzi týmito ľuďmi však nie sú bezprostredné, ale sprostredko-
vané týmito tovarmi – »vecami« (prerušované čiary v pozadí). Fetiš nie je žiadny klam: majitelia tovarov si tieto vzťahy predstavujú 
také, aké skutočne sú: »ako vecné vzťahy osôb a spoločenské vzťahy vecí« (K1, 76). Fetišizmus teda nie je jednoducho problémom 
poznania; za svoju existenciu vďačí reálnym podmienkam. V dôsledku fetišu sa však spred očí stráca skutočnosť, že tieto podmienky 
vytvára sama ľudská ruka.

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE 1: 

Skôr než sa začne s vysvetľo
vaním, mali by si účastníci túto 
snímku obzrieť.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

UPOZORNENIE 2: 

Tu možno pokračovať v čítaní 
ďalšieho odseku na s. 76.
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SÉRIA »FETIŠOVÝ CHARAKTER TOVARU«
Snímka 8 (zo 14) 

Konanie a vedomie 

Tým, že [ľudia] svoje rozličné 
výrobky dávajú vo výmene na roveň 

ako hodnoty, dávajú vzájomne na roveň 
svoje rôzne práce ako ľudskú prácu. 

Nevedia o tom, ale robia to. 
(K1, 77)  

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Citát je úryvkom z dlhšieho od
seku (K1, 77, prvá tretina stra
ny), ktorý si na doplnenie možno 
prečítať nahlas.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Citát poukazuje na ústredný aspekt fetišu: nezávisle od toho, čo si pri tom ľudia myslia, konajú de facto ako výrobcovia tovarov. Ľudia 
nevymieňajú tovary preto, lebo sú si vedomí hodnoty a abstraktnej práce. Naopak: tým, že vymieňajú, uskutočňujú (nimi neuvedo
mený) vzťah tovaru a hodnoty. Skutočnosť, že ľudia rozmanité tovary kladú vo výmene na roveň a tým ich medzi sebou vzťahujú ako 
hodnoty, možno uchopiť pojmom »reálnej abstrakcie«: nejde o abstrakciu v myslení, ale v skutočnom konaní ľudí. Ľudia abstrahujú od 
úžitkových hodnôt tovarov a vymieňajú ich ako hodnoty – nezávisle od toho, či vedia, čo vlastne robia.
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SÉRIA »FETIŠOVÝ CHARAKTER TOVARU«
Snímka 9 (zo 14) 

Zvecnenie a naturalizácia 

stolička je hodnotou: vždy a všade 

= 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Zvecnenie: spoločenské vzťahy vystupujú ako vecné vlastnosti. Tak ako je stolička hnedá, hranatá a drevená, má aj hodnotu. Natu
ralizácia: javí sa ako prirodzené, že produkty nadobúdajú tovarovú formu a majú hodnotu, ako keby to tak bolo odnepamäti. Zdá sa, 
akoby stolička vždy mala hodnotu (vyjadrenú v peniazoch), pretože predsa všetky veci musia mať hodnotu a vždy ju už majú. To, čo 
je iba v kapitalizme prevládajúcou formou styku, sa prostredníctvom naturalizácie mení na nadhistorickú konštantu. Kým zvecnenie 
má vecný základ – látkové veci sú skutočne nositeľkami spoločenských vzťahov –, vzniká naturalizácia z chybnej predstavy: tovarová 
forma produktov a ich hodnotový charakter totiž nie sú ani prirodzené, ani nadhistorické. Rovnica »stolička = peniaze« nemá sym
bolizovať chamtivosť majiteľa tovarov, ale s fetišom spojené zvecnenie a naturalizáciu. Marx sám nepoužíva výraz naturalizácia, a 
zvecnenie sa prvýkrát objavuje až v 3. kapitole.
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SÉRIA »FETIŠOVÝ CHARAKTER TOVARU«
Snímka 10 (zo 14) 

Príklady naturalizácie 

To, čo platí len pre túto konkrétnu formu výroby, »javí sa 
ľuďom zajatým vo vzťahoch tovarovej výroby« (K1, 77) ako 
prirodzené, nadhistorické a večné: 

v každej spoločnosti len v tovarovej výrobe 

> 

> 

> 

produkt práce 

vzťahy osôb 

konkrétna, užitočná práca 

tovar 

vzťahy vecí 

abstraktná ľudská práca 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Znamienko > v tabuľke znamená: to, čo je špecifické pre tovarovú výrobu, sa javí ako platné pre každú spoločenskú formu, teda ako 
prirodzené a nevyhnutné. Napríklad produkty ľudskej práce (v zmysle činnosti!) existujú v každej spoločnosti (pozri o tom sériu »Dva 
faktory tovaru«, snímka 3), kým tovary len v spoločnosti s tovarovou výrobou. Fetiš spôsobuje, že sa všetky produkty práce naturali
zujú do podoby tovarov. Táto snímka prehlbuje tú predchádzajúcu a ponúka rozličné príklady naturalizácie.
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SÉRIA »FETIŠOVÝ CHARAKTER TOVARU«
Snímka 11 (zo 14) 

… veci, ktoré ich kontrolujú … 
POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

V tejto súvislosti by sa tiež malo 
spomenúť, čo je zákon hodno
ty a ako sa násilne presadzuje 
(pozri veľmi zhustenú formuláciu 
v prvej polovici s. 78).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Táto snímka zobrazuje nasledujúce: tým, že ľudia vstupujú do vzájomného kontaktu prostredníctvom tovarov, sa ich spoločenský 
vzťah osamostatňuje v podobe tovarov, hoci sú to sami ľudia, kto tento vzťah vytvára – preto analógia s božskými postavami nábo
ženstiev, ktoré sú výplodmi ľudskej hlavy, no javia sa ako samostatné a všemocné. Na rozdiel od moci božstiev však moc tovarov 
nie je žiadnou ilúziou: vyrobené tovary skutočne majú rozhodujúci význam pre otázku, či bude ich výrobca na trhu uznaný a bude sa 
môcť podieľať na fungovaní spoločnosti tovarovej výmeny. To, že nejde o nijakú ilúziu, ozrejmuje Marx pojmom »objektívnych myš
lienkových foriem« (K1, 78), ktorý sa na tomto mieste oplatí prediskutovať.
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SÉRIA »FETIŠOVÝ CHARAKTER TOVARU«
Snímka 12 (zo 14) 

Združenie slobodných ľudí 

Čo 
potrebujeme? 

Zorganizujme 
si to sami! 

A koľko 
čoho? 

Kto by čo 
vedel a chcel 

robiť? 

»Združenie slobodných ľudí« tu Marx načrtáva ako jednu z viacerých spoločenských foriem, v ktorých vzťahy nie sú fetišizované: k 
zospoločenšteniu dochádza už pred výrobou a v nej; slobodne združení jednotlivci spoločne organizujú výrobu, ktorá sa riadi ich roz
ličnými potrebami. (Tento proces zobrazuje snímka.) Rovnako ani v stredovekej roľníckej rodine či na Robinsonovom ostrove neexis
tujú žiadni nezávislí súkromní výrobcovia. Spoločenské vzťahy sú bezprostredné a priehľadné. – V súvislosti so združením slobodných 
ľudí sa tiež objavuje otázka, či ide o charakteristiku komunistickej spoločnosti. Krátky náčrtok tohto »združenia«, ako aj ostatných 
spôsobov výroby, tu však slúži len na odlíšenie od fetišizovaných vzťahov v kapitalizme.

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Na tomto mieste sa možno vrátiť 
k sérii »Dva faktory tovaru«, 
snímka 3, aby sa objasnil rozdiel 
medzi oboma spoločenskými 
formami.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov
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SÉRIA »FETIŠOVÝ CHARAKTER TOVARU«
Snímka 13 (zo 14) 

Kritika politickej ekonómie I 

Čo sa však týka hodnoty 
vôbec, klasická politická ekonómia 
nikde vyslovene a celkom vedome 

nerozlišuje prácu, ktorá sa prejavuje 
v hodnote, od tej istej práce, 

pokiaľ sa prejavuje 
v úžitkovej hodnote produktu. 

(K1, 81, poznámka 31) 

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Na spoločnom čítaní Kapitálu 
často nezostáva čas na diskusiu 
o poznámkach pod čiarou. Preto 
aspoň jeden citát z nich.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Od konca strany 81 a v poznámkach pod čiarou č. 31, 32 a 33 Marx podrobne kritizuje klasickú politickú ekonómiu. Vysporadúva 
sa tu s najdôležitejšími predstaviteľmi ekonomickej klasiky. – Dvojaký charakter práce stelesnenej v tovaroch bol pre Marxa »osou, 
okolo ktorej sa točí pochopenie politickej ekonómie« (K1, 50) (pozri tiež sériu »Dvojaký charakter práce stelesnenej v tovaroch«, 
snímka 1). Klasickej politickej ekonómii vyčíta, že nerozlišovala medzi konkrétnou a abstraktnou prácou, čím naturalizovala prácu 
vyrábajúcu tovary: každá práca sa tak v jej očiach stala prácou, ktorá vyrába tovary (k pojmu naturalizácie pozri snímku 10).
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SÉRIA »FETIŠOVÝ CHARAKTER TOVARU«
Snímka 14 (zo 14) 

Kritika politickej ekonómie II 

Politická ekonómia 
síce analyzovala, aj keď nedokonale, 

hodnotu a veľkosť hodnoty 
a odhalila obsah skrytý v týchto formách. 

Ale nikdy ani len nepoložila otázku, 
prečo tento obsah 

nadobúda takúto formu …  
(K1, 81 – 82) 

Týmto citátom sa opäť nastoľuje otázka o forme: klasická politická ekonómia síce odkryla obsah hodnoty, prácu (ako v učení o 
pracovnej hodnoty A. Smitha a D. Ricarda), no nepýtala sa na formu, ktorú práca nadobúda v podmienkach tovarovej výroby. (Toto 
ohnisko záujmu je špecifikom Marxovej analýzy.) Keďže klasici neskúmajú formu hodnoty a formu jej substancie, práce, nemôžu si 
tiež všimnúť osobitosti tovarovej výroby. Zaobchádzajú s ňou preto ako s prirodzenou, a nie historicky špecifickou (naturalizácia). Čo 
je historické, to sa tiež dá zmeniť, resp. celkom prekonať. Čo, naopak, platí ako prirodzené, to zostáva také, aké už je – navždy. Podľa 
Marxa sa teda fetišu nepodriaďuje len každodenné vedomie, ale aj buržoázna veda.

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Tu možno hovoriť o tom, ako 
Marx odpovedá na otázku, ktorú 
si sám položil (»prečo tento ob
sah nadobúda takúto formu«).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov
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SÉRIA »VÝMENNÝ PROCES«
Snímka 1 (z 5) 

UPOZORNENIE: 

Táto séria snímok sa dá využiť 
aj ako malá hádanka: snímky sa 
samostatne vytlačia, pomiešajú 
a rozdelia medzi menšie pra
covné skupiny, ktoré ich majú 
správne zoradiť. Celá skupina 
potom spoločne diskutuje o 
rozličných spôsoboch riešenia. 
Poradie snímky 5 nie je dôležité, 
ale poradie všetkých ostatných 
snímok áno. Želáme veľa zábavy!

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

V druhej kapitole Marx vo výklade prechádza od formových určení tovaru ku konaniu majiteľov tovarov. Ukazuje sa, že toto kona
nie musí zodpovedať určeniam formy, ktoré sa analyzovali predtým (majitelia tovarov sú »ekonomické charakterové masky«, K1, 
85 – 86). V prvej kapitole sa na výmennom vzťahu (T – T bez majiteľov tovarov) skúmala peňažná forma. Teraz ide o vznik peňazí vo 
výmennom procese (T – T s majiteľmi tovarov): každý majiteľ tovaru chce, aby jeho tovar bol všeobecným ekvivalentom, teda aby sa 
dal vymeniť za akýkoľvek iný tovar. Riešením tohto protirečenia sú peniaze, ako sa ukáže na nasledujúcich snímkach.

Majitelia tovarov a ich tovary 

Môj tovar má byť 
všeobecným ekvivalentom 
pre všetky ostatné – tak, 

aby sa dal vymeniť za 
čokoľvek. 

Ale aj môj tovar by 
mal byť všeobecným 

ekvivalentom pre 
všetky ostatné. 

úžitková hodnota úžitková hodnota 

tovar 
hodnota hodnota 

= tovar 

POZNÁMKY:
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SÉRIA »VÝMENNÝ PROCES«
Snímka 2 (z 5) 

Majitelia tovarov sa hádajú … 

Všetky tovary však 
nemôžu byť súčasne 

všeobecnými ekvivalentmi. 
To nejde. Môže byť len 

jeden ekvivalent. 
Čo len budem robiť? 

… a čo ja? 

úžitková hodnota úžitková hodnota 

tovar 
hodnota hodnota 

= tovar 

Majitelia tovarov tušia: všetky tovary nemôžu súčasne nadobúdať rolu všeobecného ekvivalentu. Z analýzy formy hodnoty vieme, že 
sa k sebe tovary môžu vzťahovať len prostredníctvom všeobecnej formy hodnoty. Bez všeobecného ekvivalentu by neexistovali nijaké 
tovary, ale len úžitkové hodnoty. Výmenný proces sa zdá byť nemožný...

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

DÔLEŽITÉ! Bubliny s textom 
(najmä na snímkach 3 a 4) 
vzbudzujú dojem, že konajúci si 
uvedomujú, čo sú peniaze. Nie 
je to tak. Bubliny znázorňujú 
proces, ktorý fakticky prebieha, 
ale nereflektuje sa a možno ho 
identifikovať len prostredníctvom 
analýzy.
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SÉRIA »VÝMENNÝ PROCES«
Snímka 3 (z 5) 

… a nájdu riešenie 

Super, nakoniec sa to 
dá vyriešiť. 

Juchú! Ide to úplne 
samo! 

Hurá, peniaze!  
Sú bezprostredne 

vymeniteľné, dá sa za ne 
vymeniť hocičo. 

»Na začiatku bol čin. 
Preto konali prv, ako rozmýšľali.« (K1, 87) 

peniaze peniaze 

všeobecný ekvivalent 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Majitelia tovarov vyčleňujú – nereflektovane, neplánovane – jeden tovar, ku ktorému potom vzťahujú svoje tovary. Tento vylúčený to
var nadobúda funkciu peňazí. Ide tu o spoločenský čin. Aby Marx zdôraznil jeho charakter ako činu, cituje z Fausta: »Na začiatku bol 
čin« (K1, 87). Nemyslí sa tu však časový, ale logický začiatok. Peniaze sú výsledkom procesu, ktorý majitelia tovarov už vo svojom 
konaní realizovali bez toho, aby si to uvedomovali.
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SÉRIA »VÝMENNÝ PROCES«
Snímka 4 (z 5) 

Peňažný fetiš 

Aha – vďaka tomu, 
že máme peniaze, môžeme 
k nim všetky naše tovary 
vzťahovať ako hodnoty. 

Praktické, no nie? 

Človeče, ty si úplne 
prepadol peňažnému fetišu. 

Je to práve naopak: len preto, lebo 
hodnoty všetkých našich tovarov 
vyjadrujeme v jednom osobitnom 

tovare, mení sa tento tovar 
na peniaze. 

peniaze 

tovar tovar 

tovar tovar 

tovar 

tovar 

tovar 

tovar 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Fetiš peňazí (K1, 91 a ď.) je rozvinutím fetišu tovaru. Jeho dôsledkom je, že majiteľom tovarov sa vzťah medzi tovarom a peniazmi javí 
ako »prevrátený«: zdá sa, akoby tovary vyjadrovali svoju hodnotu v peniazoch preto, lebo nejaký iný tovar je zdanlivo od prírody 
peniazmi. V skutočnosti je to naopak: pretože všetky tovary vyjadrujú svoju hodnotu v jednom osobitnom tovare, je tento tovar 
peniazmi. »Sprostredkujúci pohyb [tovary vyjadrujú svoje hodnoty vo vyčlenenom tovare] mizne vo svojom vlastnom výsledku [pe
niazoch] a nezanecháva nijaké stopy [fetiš peňazí]« (K1, 91). – Ľudia nemusia rozumieť tomu, čo robia: skutočnosť, že denne všade 
používajú peniaze, nemusí ešte znamenať, že vedia, čo sú peniaze.
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SÉRIA »VÝMENNÝ PROCES«
Snímka 5 (z 5) 

Historický proces: vznik peňazí 

Historické rozšírenie a prehĺbenie výmeny 
rozvíja protiklad medzi úžitkovou hodnotou 
a hodnotou driemajúci v povahe tovaru. […] 

Teda v tej istej miere, v akej prebieha 
premena produktov práce na tovary, 

prebieha aj premena tovaru na peniaze. 
(K1, 87) 

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Na tomto mieste možno opäť 
tematizovať vzťah dejín 
a logicko-pojmovej úrovne v 
Kapitáli (pozri sériu »Takzvaná 
pôvodná akumulácia«, snímka 1, 
sprievodný text).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Tento citát odkazuje na historický proces, ktorým sa peniaze vyvinuli na všeobecný ekvivalent. Historický vznik peňazí sa v tejto veľmi 
všeobecnej podobe načrtáva až po analýze formy (1. kapitola) a konania (2. kapitola po s. 87 vrátane). Hoci ide o dve odlišné úrovne, 
spájajú sa tu dejiny s analýzou: v procese historického rozširovania tovarovej výmeny sa upevňuje odtrhnutie kategórií (úžitková hod
nota a hodnota). V Kapitáli však dejiny neslúžia na zdôvodnenie analýzy. Naopak: analýza kapitalistickej spoločnosti poskytuje kľúč k 
pochopeniu spoločenských foriem, ktoré predchádzali kapitalizmu (pozri sériu »Takzvaná pôvodná akumulácia«, snímka 1, sprievod
ný text).
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Miera hodnôt 

Prostredníctvom peňazí ako miery hodnôt sú hodnoty 
tovarov: 

  kvalitatívne rovnaké (vyjadrené v zlate) 

  kvantitatívne porovnateľné 

ale 

  Nie je to zlato, čo robí tovary porovnateľnými 
 (porovnateľné sú ako hodnoty). 

  Peniaze sú naopak nevyhnutnou javovou formou 
 hodnoty tovarov. 

SÉRIA »PENIAZE«
Snímka 1 (zo 14) 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Po analýze peňažnej formy (1. kapitola) a peňazí (2. kapitola) sa tu prvýkrát hovorí o obehu tovarov. Na tomto analytickom základe 
Marx skúma funkcie peňazí. Iné teórie peňazí začínajú naproti tomu jednoduchým zoznamom týchto funkcií. – Marxov predpoklad 
existencie peňažného tovaru spravidla provokuje veľa otázok (pozri sériu »Forma hodnoty čiže výmenná hodnota«, snímka 9, sprie
vodný text). – Analýza peňazí sa nekončí treťou kapitolou prvého zväzku. Pokračuje až do tretieho zväzku Kapitálu. Mnohé otázky 
preto na tomto mieste zatiaľ nemožno uspokojivo zodpovedať.
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Cenová forma a meradlo cien 

Cenová forma 
Hodnota tovarov sa v peňažnom tovare 
vyjadruje ideálne. Toto vyjadrenie si 
nevyžaduje skutočné peniaze. Na 
informovanie o cene stačí cenovka.  

Meradlo cien 
Určité váhové množstvo zlata, ktoré 
slúži ako merná jednotka množstiev 
zlata, napríklad 1 uncia. 

SÉRIA »PENIAZE«
Snímka 2 (zo 14) 

UPOZORNENIE 1: 

Cenová forma sa prvýkrát objavi
la na konci analýzy formy hod
noty (K1, 74), kde sa ňou však 
Marx podrobnejšie nezaoberal.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

POZNÁMKY:

Funkcie »miera hodnôt« a »meradlo cien« sa zásadne líšia: zlato je mierou hodnôt, pokiaľ predstavuje určité kvantum čiže množstvo 
abstraktnej práce. Meradlom cien je ako určité fyzické množstvo a vyžaduje si fyzickú mieru, akou je napríklad uncia. Pri meradle 
cien musí byť merná jednotka fixná (napr. 1 uncia alebo 1 kg). Pri miere hodnôt sa hodnota zlata môže meniť: 1 uncia alebo 1 kg 
zlata môže predstavovať rozličné množstvá abstraktnej práce.

UPOZORNENIE 2: 

Pochopenie funkcie »meradlo 
cien« si podľa našich skúseností 
vyžaduje viac času.
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Hodnota a cena 

Cena je peňažný 
názov práce spredmetnenej 

v tovare. 
(K1, 98) 

Cena a hodnota však nie sú totožné! 

Hodnota 
vyjadruje vzťah medzi vynaloženým individuálnym pracovným 
časom a celkovou spoločenskou prácou. 

Cena 
vyjadruje výmenný vzťah medzi daným tovarom a peňažným 
tovarom. 

SÉRIA »PENIAZE«
Snímka 3 (zo 14) 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Cena nie je vždy presným ukazovateľom veľkosti hodnoty tovaru; môže sa od nej odchyľovať. Marx na tomto mieste upozorňuje na 
možnosť takej odchýlky, ale nevysvetľuje ju. Rozdielom medzi hodnotou a cenou, ich vzťahom, ako aj cenou tovarov, ktoré nie sú 
produktmi práce (napríklad voda, neobrábaná pôda alebo akcie), za zaoberá v treťom zväzku Kapitálu.



78

T P 

Premena tovaru na peniaze: predaj 

Ťažkosti metamorfózy tovaru 

T – P – T = výmenný proces 

Premena peňazí na tovar: kúpa 

P T 

SÉRIA »PENIAZE«
Snímka 4 (zo 14) 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Príklad, ktorý sa začína na konci s. 101 (K1), je tu znázornený obrázkom (s inými produktmi): osoba A (postava vľavo hore) vymieňa 
svoj pár nohavíc za fľaše (T – T) prostredníctvom peňazí (P). Látkovým obsahom pohybu je to, že produkty (nohavice a fľaše) pre
chádzajú z rúk do rúk. Jeho spoločenskou formou je výmena tovarov. Predpokladom tejto výmeny je: osoba A vyrába nohavice, ale 
nepotrebuje ich. Osoba B (postava vpravo hore) potrebuje nohavice a má peniaze. Ak by nikto nepotreboval nohavice, osoba A by 
tie svoje nemohla predať. Mohlo by sa tiež stať, že osobe A trvala výroba nohavíc pridlho. Jej konkrétna užitočná práca (alebo jej 
časť) by nebola uznaná ako spoločensky nutná (pozri sériu »Dva faktory tovaru«, snímka 12). Aj vtedy, ak by osobe A výroba netrvala 
pridlho, ale celkovo by sa vyrobilo priveľa nohavíc, by sa všetka individuálne vynaložená práca nepočítala ako hodnototvorná. Až vo 
výmene sa výrobcovia dozvedajú, či a v akom rozsahu bola ich konkrétna užitočná práca hodnototvorná (pozri sériu »Dvojaký cha
rakter práce stelesnenej v tovaroch«, snímka 6). Od všetkých týchto možných ťažkostí Marx ďalej odhliada a predpokladá, že preme
na tovaru na peniaze prebieha bez trenia.
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T P 

P T 

Ekonomické charaktery 

T – P – T = výmenný proces 

predajca kupujúci 

kupujúci predajca 

SÉRIA »PENIAZE«
Snímka 5 (zo 14) 

Každá kúpa je súčasne predajom, takže prvá metamorfóza jedného tovaru je zároveň poslednou metamorfózou iného tovaru. Celková 
metamorfóza (T – P – T) pozostáva teda z dvoch protikladných pohybov, T – P a P – T, ktoré vykonávajú dve osoby. Proti sebe tu stoja 
dve »ekonomické úlohy« (K1, 106): predávajúci a kupujúci. Tak ako v prvej a druhej kapitole, aj tu Marx najprv analyzuje formu (zme
na formy tovaru: vymieňaný tovar mení svoju formu, »stáva sa« peniazmi) a až potom konanie osôb. Následne sa vracia k analýze 
formy. T – P a P – T tvoria kolobeh tovaru, ktorý sa preplieta s kolobehmi iných tovarov a utvára »obeh tovarov«.

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Na prvý pohľad sa zdá, že táto 
snímka len opakuje predchádza
júcu. Rozdiel spočíva v odlišnom 
uhle pohľadu na ten istý proces: 
zmena formy (snímka 4) a »cha
rakterové masky« (snímka 5).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov
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T T 

Výmena výrobkov a obeh tovarov 

výmena výrobkov 

obeh tovarov T P T 

Obeh tovarov 
sa odlišuje od bezprostrednej 

výmeny výrobkov nielen formou, 
ale aj svojou podstatou. 

(K1, 106) 

SÉRIA »PENIAZE«
Snímka 6 (zo 14) 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Výsledkom kolobehu T – P – T je síce pohyb T – T, ale oba sa medzi sebou zásadne líšia: na výmene sprostredkovanej peniazmi sa 
nepodieľajú dve, ale prinajmenšom tri osoby a okruh výmeny sa spolu s počtom produktov rozširuje. Zároveň sa v tejto rozšírenej 
výmene rozvíja sieť »prirodzene vzniknutých spoločenských súvislostí, ktoré sú celkom mimo kontroly konajúcich osôb« (K1, 107).
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Možnosť krízy 

Preto tieto formy 
[rozpory metamorfózy tovarov] 

zahŕňajú možnosť, ale len možnosť kríz. 
Vývin tejto možnosti na skutočnosť 

vyžaduje celý okruh vzťahov, ktoré z hľadiska 
jednoduchého obehu tovarov 

ešte vôbec neexistujú. 
(K1, 108) 

SÉRIA »PENIAZE«
Snímka 7 (zo 14) 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Pri bezprostrednej výmene produktov sú predaj a kúpa tým istým aktom. Pri výmene sprostredkovanej peniazmi nemusí na predaj 
nevyhnutne nadviazať kúpa, takže kúpa a predaj sa môžu osamostatniť. T – P a P – T sú na jednej strane dva navzájom sa dopĺňajúce 
momenty celkového procesu (T – P – T), na druhej strane dva samostatné procesy. »Ak […] vnútorne nesamostatné procesy pokra
čujú vo vonkajšom osamostatňovaní sa po určitý bod, jednota sa uplatní násilne – krízou« (K1, 108). Na úrovni jednoduchého obehu 
tovarov možno zdôvodniť len možnosť krízy, ale nie uskutočnenie tejto možnosti. Kríza je témou na viacerých miestach troch zväzkov 
Kapitálu. – Marx kritizuje pozície, ktoré tovarovú výmenu redukujú na bezprostrednú výmenu produktov a tak prichádzajú k záveru, 
že kapitalistický výrobný spôsob je principiálne bezkrízový. Táto pozícia je obvyklá aj v súčasnej neoklasickej ekonómii (Sayov zákon).



82

Obeh peňazí 

v 
P M = 

množstvo peňazí 
fungujúcich ako obeživo 

suma cien tovarov 
rýchlosť obehu peňazí 

= 

SÉRIA »PENIAZE«
Snímka 8 (zo 14) 

Ako sprostredkovateľ výmeny tovarov vykonávajú peniaze vlastný obeh: vzďaľujú sa od východiskového bodu a vždy prekonávajú ten 
istý proces. Tovary po výmene vypadávajú z obehu, kým peniaze v ňom zostávajú a neustále obiehajú. To vzbudzuje dojem, že tovary 
obiehajú preto, lebo obiehajú peniaze. V skutočnosti je to práve naopak: peniaze sa pohybujú len preto, lebo tovary menia svoju 
formu. Pohyb peňazí ako obeživa »je v skutočnosti iba vlastnou formou pohybu tovarov« (K1, 109). – Vzniká otázka: aké množstvo 
peňazí musí byť v obehu? Marx sa jej venuje na stranách 110 – 115 a prichádza k tomuto záveru: množstvo peňazí fungujúcich ako 
obeživo závisí od sumy cien tovarov. Táto téza je kritikou na adresu politickej ekonómie, ktorá naopak tvrdí, že ceny tovarov závisia 
od množstva peňazí (kvantitatívna teória peňazí). Túto koncepciu dodnes zastáva neoklasická ekonómia.

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Správne, chýbajú tu farebné 
obrázky a milé animácie. Teraz 
musíte všetci bez výnimky pre
trpieť tento mrzký vzorec, ktorý 
je pointou časti o obehu peňazí 
(K1, 108 a ď.). Rovnica nižšie je 
legendou k vzorcu.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov
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Minca a znak hodnoty 

štátom vydané kúsky papiera, 
ktoré nahrádzajú zlaté mince 
(štátne papierové peniaze) 

zlaté mince, 
ktoré fungujú ako peniaze 

SÉRIA »PENIAZE«
Snímka 9 (zo 14) 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Keďže zlaté mince sa opotrebúvajú, no napriek tomu naďalej obiehajú a sú akceptované, zahŕňa obeh tendenciu nahradiť mince 
pomocou symbolov. Toľko Marxova argumentácia, ktorá len konštatuje to, čo sa historicky udialo. Vzniká však otázka, »prečo možno 
zlato nahradiť jeho púhymi bezcennými znakmi«? (K1, 119). Marxova odpoveď sa odvoláva na analýzu obeživa v procese T – P – T. 
Nahradenie zlata znakom (kovovým, papierovým atď.) je už zabudované v logike tovarovej výmeny, v ktorej sa obeživo neustále na
hrádza inými tovarmi (napr. peniaze za nohavice). Peniaze tu fungujú ako púhy znak, »znak samých seba«. Preto ich konajúci môžu 
skutočne nahradiť znakmi, ktoré následne potvrdzuje a kryje štát.
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Peniaze ako peniaze 

tvorba pokladu 

platidlo 

svetové peniaze 

SÉRIA »PENIAZE«
Snímka 10 (zo 14) 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Názov tretej časti (»Peniaze«) vyvoláva otázku: čo sa tým myslí? Celý čas je predsa reč o peniazoch. Peniaze v tejto tretej časti tretej 
kapitoly sú »tovar, ktorý funguje ako miera hodnoty, a preto či už vo svojej telesnej podobe alebo prostredníctvom svojho zástupcu 
aj ako obeživo […]. Zlato (resp. striebro) sú preto peniaze« (K1, 120). Peniaze fungujú ako »peniaze« (a nie jednostranne buď len ako 
miera hodnoty, alebo len ako obeživo) tam, kde stoja oproti tovarom ako »jediná podoba hodnoty« a »jedine adekvátne jestvovanie 
výmennej hodnoty« (K1, 120). Tak je to vo funkciách pokladu, platidla a svetových peňazí. Na nasledujúcich snímkach sa na tieto 
pojmy pozrieme bližšie.
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T P 

Tvorba pokladu 

P T 

z predajcu sa stáva tvorca pokladu 

SÉRIA »PENIAZE«
Snímka 11 (zo 14) 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Ako sme už ukázali na snímke 7, predávajúci nemusí hneď nevyhnutne kupovať, keď už predal. Tí, ktorí peniaze sťahujú z obehu, tvoria 
poklady. Tvorca pokladu nepredáva tovar (nohavice) preto, aby kúpil iný tovar (fľaše), ale preto, aby získal a udržal peniaze. Cieľ procesu 
sa zmenil. Ale prečo hromadiť peniaze? V kapitalistickej spoločnosti stelesňujú peniaze bezprostrednú vymeniteľnosť. Kto má peniaze, 
môže si kúpiť čokoľvek. Peniaze stelesňujú bohatstvo a spoločenskú moc ako takú. Sú to spoločenské vzťahy, čo podľa Marxa vysvet
ľuje »túžbu po zlate« tvorcu pokladu. Chamtivosť teda nie je ani individuálny motív, ani nič, čo by bolo v »prirodzenej povahe« človeka. 
Na tomto mieste sa často objavuje otázka, prečo je tvorba pokladu bezhraničná. Aj tu platí: Marxovi ide o analýzu štruktúr, ktoré môžu 
vplývať na konanie. Peniaze sú kvalitatívne bezhraničné (t. j. neexistuje dôvod, prečo by sa tvorba pokladu mala zastaviť), no zároveň 
kvantitatívne ohraničené (500 € je vždy menej ako 1000 €, čo je vždy menej ako 2000 € atď.) – Poklady plnia aj ekonomické funkcie: 
slúžia ako rezerva a ako kanál obehu.
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T prísľub platby 

Peniaze ako platidlo 

veriteľ dlžník 

peniaze = platidlo 

SÉRIA »PENIAZE«
Snímka 12 (zo 14) 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Keď sa za tovar neplatí okamžite peniazmi, ale prísľubom budúcej platby (napr. zmenkou), nefungujú peniaze ako obeživo, ale ako 
platidlo. Zodpovedajúce ekonomické charakterové masky sú veriteľ a dlžník. Keďže peniaze nie sú prítomné pri predaji, tento proces 
už nesprostredkúvajú. Celý proces uzatvárajú, keď je tovar už dávno mimo obehu. Dlžník musí predávať, aby sa dostal k peniazom. 
Tak ako pri poklade, aj tu sú peniaze »samoúčelom predaja« (K1, 125), kým pri obežive len sprostredkúvajú výmenu dvoch tovarov. – 
Pozor: rozlíšenie medzi obeživom a platidlom je Marxovo. V dnešnej ekonómii sa obeživo nazýva aj platidlom.
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POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarovEšte jedna možnosť kríz 

Funkcia peňazí ako platidla 
zahŕňa bezprostredné protirečenie. 

Pokiaľ sa platby vyrovnávajú, peniaze fungujú 
len ideálne ako počítacie peniaze čiže 

ako miera hodnoty. Pokiaľ treba vykonať skutočnú 
platbu, nevystupujú ako obeživo […], ale ako […] 

absolútny tovar. Toto protirečenie prepukne 
v tom momente výrobných a obchodných kríz, 

ktorý sa nazýva peňažná kríza. 
(K1, 126) 

SÉRIA »PENIAZE«
Snímka 13 (zo 14) 

Peniaze ako platidlo utvárajú novú možnosť krízy: pokiaľ sa platby vyrovnávajú, skutočné peniaze nie sú potrebné. Keď však treba 
vykonať skutočné platby, musia byť k dispozícii peniaze ako »absolútny tovar«, teda tvar, za ktorý možno kúpiť čokoľvek – neexistuje 
však nijaká záruka, že skutočne budú k dispozícii. Tak vzniká možnosť peňažnej krízy.
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Svetové peniaze 

Keď peniaze opustia sféru 
vnútorného obehu, znova zhadzujú zo seba 

lokálne formy meradla cien, ktoré tam nadobudli, 
formy mince, drobných peňazí a znaku hodnoty, 

a vracajú sa do pôvodnej formy 
prútov drahých kovov. 

(K1, 129) 

SÉRIA »PENIAZE«
Snímka 14 (zo 14) 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Jednoduchý obeh tovarov

Svetové peniaze sú peniaze, ktoré sa používajú na svetovom trhu. Uvedený citát opisuje situáciu v Marxovej dobe, no pre obdobie po 
2. svetovej vojne neplatí. Odvtedy totiž ako svetové peniaze funguje jedna z národných mien (americký dolár). – Často sa vyskytujú 
otázky súvisiace s vetou »Spôsob jestvovania peňazí stáva sa adekvátnym ich pojmu.« (K1, 129). Marx tu naráža na tri osobitosti 
ekvivalentnej formy (pozri sériu »Forma hodnoty čiže výmenná hodnota«, snímka 6): až na svetovom trhu sa peniaze (ako svetové 
peniaze) skutočne stávajú všeobecným vyjadrením hodnoty, teda tým, čo Marx v 1. kapitole nazýva »všeobecným ekvivalentom«.
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SÉRIA »PREMENA PEŇAZÍ NA KAPITÁL«
Snímka 1 (z 8) 

Formy obehu 

T–P–T 

P–T–P 

Peniaze ako peniaze 
a peniaze ako kapitál sa sprvu 
odlišujú len rozdielnou formou 

obehu. 
(K1, 133) 

jednoduchý obeh tovarov 

obeh kapitálu 

V 4. kapitole sa mení úroveň výkladu. Prvýkrát je tu reč o kapitáli. Kategoriálny prechod od T – P – T k P – T – P v Kapitáli chýba. 
Popri T – P – T »nachádzame« P – T – P, píše Marx (K1, 134). To môže vyvolať veľa otázok. Iný výklad tohto prechodu, ako aj súvislos
ti medzi jednoduchým obehom a obehom kapitálu, sa nachádza v tzv. pôvodnom texte (Urtext) spisu Ku kritike politickej ekonómie 
(pozri MEGA II/2: 63 a ď.; slovenský ani český preklad tohto textu nejestvuje), ako aj v rukopisoch Grundrisse (pozri Marx, K.: Základy 
kritiky politickej ekonómie. Rukopisy »Grundrisse« I., Bratislava: Pravda, 1974, s. 182 a ď.). – V citáte je dôležitá aj príslovka »sprvu«, 
pretože spôsob obehu kapitálu sa v priebehu kapitoly ešte spresní (P – T – P’).

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Obeh kapitálu

UPOZORNENIE: 

Blahoželáme! Zvládli ste to: na 
scénu konečne vstupuje kapitál.
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SÉRIA »PREMENA PEŇAZÍ NA KAPITÁL«
Snímka 2 (z 8) 

Formy obehu: spoločné znaky 

V T–P–T a v P–T–P vidíme: 

  tie isté fázy: predaj a kúpa 
 (P–T a T–P) 

  tie isté prvky: tovar a peniaze 
  tie isté ekonomické charakterové masky: 

 predávajúci a kupujúci 

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Obeh kapitálu

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

K významu pojmu charaktero
vej masky pozri tiež K1, 85 – 86 
(pozri aj snímku 7).
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SÉRIA »PREMENA PEŇAZÍ NA KAPITÁL«
Snímka 3 (z 8) 

T-P-T P-T-P 

 
 

 
 

 
 
 

Formy obehu: rozdiely 

Krajné body sa môžu 
líšiť len kvantitatívne 
forma P-T-P má zmysel 
len v podobe 

Sprostredkovateľom sú peniaze. 

Peniaze sa definitívne vydávajú. 

Tie isté peniaze dvakrát prechádzajú 
z rúk do rúk. 

Nedochádza 
k návratu peňazí. 

Cieľom je spotreba. 

Krajné body sú 
odlišné úžitkové hodnoty. 

Sprostredkovateľom je tovar. 

Peniaze sa preddavkujú. 

Ten istý tovar dvakrát prechádza 
z rúk do rúk. 

Návrat peňazí je 
motorom pohybu. 

Cieľom je výmenná hodnota. 

P-T-P’ 

Kým cieľom T – P – T bola výmena jedna úžitkovej hodnoty za inú (napr. stola za nohavice), takže na začiatku a konci procesu boli 
kvalitatívne odlišné tovary, na začiatku i na konci kolobehu P – T – P je čosi kvalitatívne totožné. Cieľom P – T – P teda môže byť len 
kvantitatívny rozdiel, čiže získať na konci procesu viac peňazí, než bolo na začiatku (P – T – P’). Proces P – T – P’ je zhodnocujúca sa 
hodnota čiže kapitál. Tento pohyb je bezmedzný a nekonečný. Pri P – T – P’ nejde o uspokojenie potrieb, ale o výrobu zväčšeného 
množstva hodnoty. Uspokojenie potrieb je tu len prostriedkom na dosiahnutie cieľa, ktorým je zhodnocovanie. Tu sa často namieta: 
formula P – T – P’ veľa nevysvetľuje, resp. je to len niečo, čo si Marx vymyslel. Prečo by tento pohyb mal byť bezmedzný? Skutočne 
chcú kapitalisti stále viac? Tu ešte nemožno túto otázku zodpovedať, pretože kapitalisti zatiaľ nie sú v hre. Kapitalista je ten, kto z 
obsahu obehu kapitálu robí svoj »subjektívny cieľ« (K1, 138). Robí tak v dôsledku tlaku konkurencie.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Obeh kapitálu

POZNÁMKY:
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SÉRIA »PREMENA PEŇAZÍ NA KAPITÁL«
Snímka 4 (z 8) 

Vznik nadhodnoty 

Premenu peňazí na kapitál 
treba vysvetliť na základe zákonov 

imanentných tovarovej výmene, takže 
východiskovým bodom je výmena 

ekvivalentov.  
(K1, 148) 

Analýza formy odvodila, že jediným cieľom P – T – P je zväčšovanie P. Ale ako je toto zväčšovanie vôbec možné? V druhej časti 4. 
kapitoly Marx vysvetľuje, prečo nadhodnota na jednej strane nemôže vzniknúť v obehu, no prečo zároveň v obehu vzniknúť musí. 
Citát opisuje úlohu, pred ktorou tu skúmanie stojí: nadhodnotu treba vysvetliť na základe ekvivalentnej výmeny. Za tejto podmienky 
môže mať zmena hodnoty pôvod len v úžitkovej hodnote toho tovaru, ktorý sa kupuje v prvom akte P – T. Len jeden tovar má však 
vlastnosť byť zdrojom hodnoty...

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Obeh kapitálu

POZNÁMKY:
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SÉRIA »PREMENA PEŇAZÍ NA KAPITÁL«
Snímka 5 (z 8) 

Špecifický tovar pracovná sila 

schopnosť pracovať pracovná sila =  

pracovný čas spoločensky nutný na jej (re-)produkciu (ako 
pri každom inom tovare) 

hodnota tovaru Ps 

spočíva v jej schopnosti vytvárať hodnotu. 
Pri dostatočne dlhom pracovnom čase dokáže Ps vytvoriť 
viac hodnoty, než sama má. 

úžitková hodnota 
tovaru Ps 

je mzda vyjadrená v peniazoch. Platí sa za hodnotu 
pracovnej sily, nie za vykonanú prácu. 

cena tovaru Ps 

Hodnota potrebných existenčných prostriedkov ako sú 
potraviny, bývanie, ošatenie, vzdelanie atď. (»historický 
a morálny prvok«      platí len pre hodnotu tovaru Ps). 

práca (tvorí hodnotu) ≠ pracovná sila (má hodnotu)      

Pojem (re-)produkcie tovaru Ps zahŕňa viac, než len stravu a bývanie, keďže reprodukciou sa dosahuje aj budúca možnosť zhodnoco
vania (napr. pomocou detí pracujúcich). Zahŕňa preto aj čas potrebný na rekreáciu, vzdelávanie, partnerský život a rozmnožovanie. 
»Historický a morálny prvok« pevne neurčuje hodnotu tovaru Ps. Tá závisí aj od politických faktorov a pomeru síl v spoločnosti. Ra
sistické alebo patriarchálne vzťahy vplývajú napr. na hodnotu tovaru Ps v rozličných sociálnych skupinách. Na tejto úrovni abstrakcie 
však nehrá žiadnu úlohu, či je pracovná sila mužská, ženská alebo queer, biela alebo farebná, stará či mladá. – Pri hodnote tovaru 
pracovná sila často vznikajú diskusie o sfére reprodukcie a o tom, či Marx zohľadnil nezaplatenú, no nevyhnutnú domácu prácu (čas
to ženskú alebo migrantskú). Vo feministických debatách sa tento aspekt široko diskutuje a kritizuje. – Pozor: Hodnota Ps a mzda nie 
sú to isté.

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Obeh kapitálu

UPOZORNENIE: 

»Historický a morálny prvok« 
možno znázorniť pomocou 
konkrétnych otázok: Ako vyze
rá priemerný životný štandard 
na určitom mieste a v určitom 
čase? Patrí k priemeru laptop, 
alebo nie? Do akej miery sú pra
cujúci schopní presadzovať svoje 
mzdové požiadavky? Akú rolu 
hrá uznanie určitého povolania 
zo strany spoločnosti?

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Obeh kapitálu
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SÉRIA »PREMENA PEŇAZÍ NA KAPITÁL«
Snímka 6 (z 8) 

Dvojaká sloboda námezdného robotníka 

Robotník predáva kapitalistovi svoju pracovnú silu ako tovar. 

1. Robotník musí byť formálne slobodný,   
    mať možnosť predávať svoju pracovnú 
    silu. Nenachádza sa v žiadnom vzťahu 
    osobnej závislosti (napr. otroctvo 
    alebo nevoľníctvo). 

Aby sa pracovná sila dala nájsť na trhu, 
musia byť splnené dve podmienky: 

2. Robotník musí byť materiálne  
    »slobodný« od výrobných prostriedkov,  
    takže je neustále nútený predávať  
    svoju pracovnú silu. 

Základom kapitalistickej spoločnosti je určitý triedny vzťah: podmienkou jej existencie sú na jednej strane ľudia, ktorí disponujú 
výrobnými prostriedkami a peniazmi, na druhej strane ľudia, ktorí nevlastnia nič okrem pracovnej sily. Obe podmienky sú výsledkom 
historického procesu, ktorý Marx skúma až v 24. kapitole (pozri sériu »Takzvaná pôvodná akumulácia«).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Obeh kapitálu

POZNÁMKY:
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SÉRIA »PREMENA PEŇAZÍ NA KAPITÁL«
Snímka 7 (z 8) 

… a teraz stručne: 

nadhodnota 
prebytok nad pôvodne preddavkovanú sumu 
(rozdiel medzi P’ a P) 

kapitalista 
nositeľ pohybu kapitálu, charakterová maska, 
personifikovaný kapitál 

kapitál 
hodnota, ktorá sa zhodnocuje 

hodnota, ktorú robotník vyrobí, mínus hodnota 
tovaru pracovná sila 

Pojem nadhodnoty sa prvýkrát objavuje na s. 136. Nadhodnota nie je to isté ako »zisk« či »profit« (týmito pojmami sa Marx zaoberá 
neskôr), hoci sa za ne často zamieňa. Kapitál je »zhodnocujúca sa hodnota«, či už vo forme tovaru alebo peňazí. Tovar a peniaze sú 
len »rôzne spôsoby existencie hodnoty« (K1, 139). Kapitalista je charakterová maska: koná podľa logiky kapitálu. Marx skúma osoby 
ako »personifikácie ekonomických kategórií« (pozri sériu »Úvod do čítania Kapitálu«, snímka 6). To znamená: skôr než možno pocho
piť, prečo osoby konajú tak, ako konajú, treba vysvetliť štruktúry, v rámci ktorých konajú.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Obeh kapitálu

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Táto snímka sa hodí na opako
vanie.
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SÉRIA »PREMENA PEŇAZÍ NA KAPITÁL«
Snímka 8 (z 8) 

Čo je teda vykorisťovanie? 

Vykorisťovanie spočíva v tom, že robotníci sú nútení pracovať 
dlhšie, než je nevyhnutné na ich vlastnú reprodukciu, pričom 
plody tejto nadpráce si privlastňujú iní. 

Kto hovorí o pracovnej schopnosti, 
nehovorí o práci, takisto ako ten, 
kto hovorí o schopnosti zažívať, 

nehovorí o zažívaní. Ako je známe, 
k tomuto procesu treba niečo viac 

ako dobrý žalúdok. 
(K1, 154)  

Vykorisťovanie v Marxovom zmysle sa nevyznačuje len nízkymi mzdami alebo zlými pracovnými podmienkami. Nejde o morálnu 
kategóriu. Vykorisťovanie je normálny stav kapitalizmu, pri ktorom sa neporušuje zákon hodnoty. Robotníci dostávajú ekvivalent 
výmennej hodnoty svojej pracovnej sily. Kapitalisti kupujú tovar (pracovnú silu) a používajú jeho úžitkovú hodnotu (prácu). V rámci 
tovarovej výroby nejde o nijakú nespravodlivosť, nikto nie je podvedený. Rozlíšenie medzi pracovnou silou a prácou (pozri snímku 5) 
je dôležité aj pre neskorší oddiel o mzde.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Obeh kapitálu

POZNÁMKY:
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SÉRIA »PRACOVNÝ A ZHODNOCOVACÍ PROCES«
Snímka 1 (zo 4) 

Pracovný proces 

Pracovný proces […] je 
cieľavedomá činnosť zameraná na 
zhotovovanie úžitkových hodnôt, 

prisvojovanie si prírodného materiálu pre ľudské 
potreby, všeobecná podmienka výmeny látok 
medzi človekom a prírodou, večná prírodná 

podmienka ľudského života, a preto nezávislá od 
akejkoľvek formy tohto života, ale naopak, je 

rovnako spoločná jeho všetkým 
spoločenským formám. 

(K1, 162) 

Bez ohľadu na to, ako ľudia v rozličných epochách organizujú spoločenskú prácu (výrobu a rozdeľovanie vyrobených statkov), musia 
vstupovať do procesu látkovej výmeny s prírodou. Marx najprv skúma prácu nezávisle od jej spoločenskej formy. Takto poňatá práca 
je abstraktum: práca existuje vždy iba v rámci určitej spoločenskej formy. Načo to všetko? Marx chce odlíšiť skutočné nevyhnutné 
črty ľudského pracovného procesu od nevyhnutných čŕt zhodnocovacieho procesu, teda konkrétnej historickej formy pracovného 
procesu v kapitalizme (pozri nasledujúcu snímku). Uvedený citát pochádza z pregnantného zhrnutia na konci kapitoly.

UPOZORNENIE: 

Čítať pekne piánko alebo nah
las...

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:
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SÉRIA »PRACOVNÝ A ZHODNOCOVACÍ PROCES«
Snímka 2 (zo 4) 

Zhodnocovací proces 

Čím sa vyznačuje pracovný proces v kapitalistických podmienkach: 

  »Robotník pracuje pod kontrolou kapitalistu, ktorému patrí jeho práca.« 
 (K1, 163) 

  »...výrobok je vlastníctvom kapitalistu, nie bezprostredného výrobcu, 
 robotníka« (K1, 163) 

  »Úžitkové hodnoty sa tu vôbec vyrábajú len preto a potiaľ, lebo a pokiaľ sú 
 materiálnym substrátom, nositeľom výmennej hodnoty.« (K1, 164) 

  Pod velením kapitalistu pracuje robotník dlhšie, než je nevyhnutné na 
 jeho reprodukciu. »Tento rozdiel v hodnote mal kapitalista na zreteli, keď 
 kupoval pracovnú silu.« (K1, 170) 

  Minulá, spredmetnená »mŕtva práca« sa v zhodnocovacom procese 
 mení použitím »živej práce« na kapitál, na »zhodnocujúcu sa hodnotu« 
 (K1, 171). 

zhodnocovací proces 

Zhodnocovací proces (forma) je pracovný proces (obsah) v kapitalistických podmienkach. V záujme odlíšenia oboch kategórií sú na 
snímke uvedené najvýstižnejšie Marxove vyjadrenia, aby bolo zrejmé, čo je na zhodnocovacom procese historicky špecifické. Aj v 
tomto ohľade zrastá v každodennom uvažovaní obsah s formou: každá práca sa javí ako námezdná. Na tomto mieste sa oplatí (zno
va) pripomenúť historicky rozličné formy spoločenskej organizácie práce: výroba v kapitalizme, feudalizme, v antickom mestskom 
štáte atď. Nie každý pracovný proces ako taký je zhodnocovacím procesom, tak ako ani výrobné prostriedky či peniaze osebe nie sú 
kapitálom (pozri K1, 163, poznámka pod čiarou č. 9). Ani v kapitalizme sa všetko nevyrába ako tovar (napr. v sfére reprodukcie sa 
odohrávajú činnosti ako výchova detí či starostlivosť o starých, ktoré nemusia byť nevyhnutne organizované po kapitalisticky). Mar
xovi však ide o to, analyzovať spoločensky dominantnú formu práce a výroby.

UPOZORNENIE 1: 

Na tejto snímke je veľa hutného 
textu. Treba si vyhradiť dostatok 
času na otázky a diskusiu.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE 2: 

Kategórie »pracovný proces« a 
»zhodnocovací proces« možno 
tiež rozdeliť medzi menšie pra
covné skupiny.
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SÉRIA »PRACOVNÝ A ZHODNOCOVACÍ PROCES«
Snímka 3 (zo 4) 

Proces výroby tovarov 

Tak ako sám tovar je 
jednotou úžitkovej hodnoty 

a hodnoty, aj proces jeho výroby musí 
byť jednotou pracovného procesu 

a hodnototvorného procesu.  
(K1, 164) 

Už sme skonštatovali, že rozlíšenie medzi látkovým obsahom a spoločenskou formou je akýsi »analytický rebrík«, ktorý sa tiahne 
celým Kapitálom. Uvedený citát upozorňuje na ďalšie kategórie, ktoré pojmovo uchopujú dvojakosť spoločenských vzťahov (úžitková 
hodnota/hodnota, konkrétna/abstraktná práca) – ide o kategórie, ktoré si možno na tomto mieste zopakovať (k forme a obsahu pozri 
sériu »Dva faktory tovaru«, snímka 3). – Keďže sa v tomto citáte hovorí len o hodnototvornom procese, uveďme krátke doplnenie k 
rozdielu medzi hodnototvorným a zhodnocovacím procesom: výrobný proces, ktorý presahuje jednoduchý hodnototvorný proces 
sa stáva zhodnocovacím procesom od momentu, v ktorom sa končí nutný pracovný čas – t. j. keď sa hodnota tovaru pracovná sila 
nahradila a začína sa čas nadpráca. Tu leží zdroj nadhodnoty.

UPOZORNENIE: 

V tomto kontexte často vzniká 
otázka, čo platí ako »jednodu
chá« a čo ako »zložitá« práca 
– napriek tomu (alebo práve 
preto), že v texte sa o tom hovorí 
len málo (pozri K1, 212, poznám
ka pod čiarou 18). 

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:
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SÉRIA »PRACOVNÝ A ZHODNOCOVACÍ PROCES«
Snímka 4 (zo 4) 

… a teraz stručne: 

kapitalistický výrobný proces 
jednota pracovného a zhodnocovacieho procesu 

pracovný proces 
spoločné momenty každej konkrétnej užitočnej práce 

hodnototvorný proces 
spoločenská forma pracovného procesu tam, 
kde produkt práca nadobúda formu tovaru 

proces výroby tovarov 
jednota pracovného a hodnototvorného procesu 

zhodnocovací proces 
hodnototvorný proces, ktorého trvanie je také, že veľkosť hodnoty 
novovyrobených tovarov je väčšia ako suma hodnôt tovarov 
použitých pri výrobe 

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE 2: 

Nasledujúca séria snímok úzko 
súvisí s touto. Najlepšie je pre
berať ich spoločne.

UPOZORNENIE 1: 

Táto snímka sa hodí na opako
vanie.
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SÉRIA »KONŠTANTNÝ A VARIABILNÝ KAPITÁL«
Snímka 1 (z 2) 

Dvojaký charakter pracovného procesu 

Keďže však pridanie novej hodnoty 
pracovnému predmetu a zachovanie starých 
hodnôt vo výrobku sú dva celkom rozdielne 

výsledky, ktoré robotník dosahuje v tom istom 
čase, hoci v tom istom čase pracuje iba raz, 

možno túto dvojakosť výsledku 
zrejme vysvetliť len 

dvojakosťou jeho práce sámej. 
(K1, 174) 

Citát hovorí: tú istú prácu skúmame z dvoch strán. Rozlíšenie pracovného a zhodnocovacieho proces je analogické k dvojakému 
charakteru práce: v tovarovej výrobe zachováva konkrétna práca hodnotu spotrebovaných výrobných prostriedkov a prenáša časť ich 
hodnoty na nový produkt. Abstraktná ľudská práca zároveň vytvára dodatočnú hodnotu. Na úrovni pracovného procesu sa jedno i 
druhé deje súčasne, počas toho, čo robotník účelne vyrába a v dôsledku toho. Vo vzťahu k zhodnocovaciemu procesu možno ana
lyticky rozlíšiť uchovávanie hodnoty (resp. jej prenášanie) a tvorbu novej hodnoty. Podľa našich skúseností je spočiatku dosť ťažké 
premýšľať naraz o kvantitatívnych a kvalitatívnych aspektoch toho istého procesu a zároveň ich analyticky rozlišovať. Na znázornenie 
sú užitočné Marxove príklady zo s. 175.

UPOZORNENIE 1: 

Táto snímka úzko súvisí s pred
chádzajúcou sériou (»Pracovný a 
zhodnocovací proces«). Najlep
šie je preberať ich spoločne.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

UPOZORNENIE 2: 

Odporúča sa tu zopakovať si 
nasledujúce: hodnota nie je pri 
výrobe jednoducho »vyrobe
ná«. Jej realizácia predpokladá 
výmenný vzťah, bez ktorého 
hodnota neexistuje.
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SÉRIA »KONŠTANTNÝ A VARIABILNÝ KAPITÁL«
Snímka 2 (z 2) 

K pojmom: 

konštantný kapitál: »... tá časť 
kapitálu, ktorá sa premení na výrobné 
prostriedky, t. j. na suroviny, pomocné 
látky a pracovné prostriedky, nemení 
vo výrobnom procese veľkosť svojej 
hodnoty.« (K1, 181 – 182) 

Tie isté súčasti kapitálu, 
ktoré sa z hľadiska pracovného procesu 

líšia ako objektívne a subjektívne činitele, 
ako výrobné prostriedky a pracovná sila,  

z hľadiska zhodnocovacieho procesu sa líšia ako 
konštantný kapitál a variabilný kapitál. 

(K1, 182) 

variabilný kapitál: »... časť kapitálu, ktorá sa 
premenila na pracovnú silu, mení vo 
výrobnom procese svoju hodnotu. 
Reprodukuje svoj vlastný ekvivalent a okrem 
toho prebytok, nadhodnotu, ktorá sa tiež 
môže meniť ...« (K1, 182) 

Snímka uvádza výstižné definície oboch pojmov. Nadväzujúci Marxov citát je užitočný na uvedenie kategórií 5. kapitoly do súvislosti 
s kategóriami 6. kapitoly: na ten istý proces možno hľadieť z dvoch uhlov. Figúrky majú zdôrazniť, že kategória variabilného kapitá
lu, živej práce, sa nachádza na takej úrovni abstrakcie, na ktorej konkrétne vlastnosti ako pohlavie, pôvod alebo vek nehrajú nijakú 
úlohu. Keďže ide o kategórie, ktoré sú kľúčové pre ďalšie pochopenie výroby nadhodnoty, treba si aj tu vyhradiť dostatok miesta. 
Diskusie sa tu často krútia okolo otázky, prečo výrobné prostriedky (konštantný kapitál) nevyrábajú nadhodnotu, teda prečo neodo
vzdávajú novému produktu viac hodnoty, než samy nezávisle od pracovného procesu majú, a prečo tiež počas výrobného procesu 
nemenia veľkosť svojej hodnoty.

UPOZORNENIE: 

A teraz krátka pauza po toľkej 
hustej teórii.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:
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SÉRIA »MIERA NADHODNOTY«
Snímka 1 (z 2) 

celková dĺžka pracovného dňa = 8 hod. novovytvorenej hodnoty 

Nutný pracovný čas a čas nadpráce 

Kapitalista nekupuje osobu robotníka (námezdní robotníci nie sú 
otroci), ale iba jeho pracovnú silu, s ktorou potom môže ľubovoľne 
zaobchádzať. 

nutná práca 
Časť pracovného dňa, počas ktorej sa vytvorí hodnota produktov, ktoré 
robotník potrebuje na vlastnú (re-)produkciu. 

nadpráca 
Všetka práca presahujúca nadprácu, ktorá sa vynaloží pod velením 
kapitalistu. Je zdrojom nadhodnoty. 

čas nadpráce 
3 hod.      nadhodnota 

nutný pracovný čas 
5 hod.      hodnota pracovnej sily 

Zobrazený príklad pracovného dňa slúži len na ilustráciu. Trvanie nadpráce pochopiteľne nemožno merať stopkami. Ide tu – ako je 
u Marxa zvykom – o analytické rozlíšenie, ktoré síce má empirické dôsledky (vyrobený nadprodukt je predsa skutočný), ale počas 
výrobného procesu ho nemožno zmyslovo uchopiť. Grafika znázorňuje, ako sa k sebe majú obe veličiny, ako sa môžu relatívne alebo 
absolútne meniť atď.

UPOZORNENIE: 

Pred začiatkom tejto série si 
možno zopakovať, čím je tovar 
pracovná sila špecifický – najmä 
kategóriu »hodnota pracovnej 
sily« (pozri sériu »Premena peňa
zí na kapitál«, snímka 5).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:
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SÉRIA »MIERA NADHODNOTY«
Snímka 2 (z 2) 

c     konštantný kapitál 
v     variabilný kapitál 
m    nadhodnota 

Miera nadhodnoty a stupeň vykorisťovania 

v 
m 

= miera nadhodnoty miera zhodnotenia variabilného 
kapitálu 

= 

nutná práca 
nadpráca 

= miera vykorisťovania miera vykorisťovania pracovnej sily = 

Obe miery sú rovnako veľké a obe opisujú vzťah vykorisťovania: prvá vo vzťahu 
k hodnotovým veličinám, druhá vo vzťahu k časovým veličinám. 

hodnota množstva tovarov   c+v+m 

c+v 
m 

miera zisku 

Miera nadhodnoty je teda 
presný výraz stupňa vykorisťovania 

pracovnej sily kapitálom 
čiže robotníka kapitalistom. 

(K1, 189) 

Obe miery vyjadrujú rozličným spôsobom rovnaký obsah. Miera nadhodnoty (stupeň zhodnotenia variabilného kapitálu) vyjadruje vzťah 
dvoch hodnotových veličín, kým miera vykorisťovania (stupeň vykorisťovania pracovnej sily) vyjadruje vzťah časových veličín. Miery sú 
rovnako veľké. Miera nadhodnoty nie je jedinou mierou zhodnotenia: existuje tiež miera zisku ako miera zhodnotenia celého kapitálu. 
Marx poznamenáva, že mieru zisku bližšie určí na inej úrovni abstrakcie v treťom zväzku (K1, 186). Prečo sa teda kategóriou zisku zao
berať už tu? Miera nadhodnoty – čisto analytická kategória – nie je pre vedomie kapitalistu relevantná, na rozdiel od miery zisku (ktorej 
základom je však miera nadhodnoty). Miera zisku však zastiera stupeň vykorisťovania, ktorý je naopak zrejmý z miery vykorisťovania. 
Zisk sa navyše zakladá na každodennom chápaní »zisku« ako vzťahu nákladov a výnosov. Vo vzťahu k ďalšej Marxovej argumentácii nás 
však predovšetkým zaujíma nadhodnota. Ziskom sa bude Marx zaoberať až oveľa neskôr. – Z citátu je zrejmé: miera nadhodnoty vyjad
ruje spoločenský vzťah medzi prácou a kapitálom, ktorý sa prejavuje v antagonistickom postavení osôb robotníka a kapitalistu.

UPOZORNENIE: 

Pripomíname: u Marx vykorisťo
vanie nie je morálnou kategóriou 
(pozri sériu »Premena peňazí na 
kapitál«, snímka 8).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:
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SÉRIA »PRACOVNÝ DEŇ«
Snímka 1 (z 3) 

Pracovný deň: formálne určenie 

Dĺžka pracovného dňa nie je konštantná: pracovný deň sa »dá určiť, ale sám 
osebe je neučitý« (K1, 200) – prečo? 

minimálna hranica pracovného dňa = nutný pracovný čas 

Maximálna hranica pracovného dňa sa môže meniť v rámci určitých hraníc: 

»Neobmedzená potreba nadpráce« (K1, 203) nemá pôvod v individuálnej 
chamtivosti kapitalistu. Je dôsledkom logiky kapitalistickej výroby, ktorá sa 
presadzuje prostredníctvom tlaku konkurencie. 

  fyzickej hranice  zaťažiteľnosti robotníkov 

  morálnej hranice na pokrytie ich duševných a sociálnych potrieb 

nutný pracovný čas: hodnota pracovnej sily čas nadpráce: nadhodnota 

celková dĺžka pracovného dňa 

ak čas nadpráce = 0 žiadne vykorisťovanie a žiadny kapitalizmus 

Snímky k pracovnému dňu sú rozčlenené takto: úroveň formy, úroveň konania a úroveň dejín. Sčasti na seba tieto rozličné aspekty v 
Marxovom texte bezprostredne nadzväzujú. Je dôležité odlišovať ich a ujasniť si, prečo na otázku o skutočnej dĺžke pracovného dňa 
nemožno odpovedať na úrovni formy. Slovná hračka »určitá«/»neurčitá« už na začiatku poukazuje na rozličné úrovne: dĺžka pracov
ného dňa je na úrovni formy principiálne neurčitá. V dôsledku toho vedie formovo určené konanie aktérov nevyhnutne ku konfliktu. 
Výsledok tohto konfliktu sa ukazuje v konkrétnom historickom procese triednych bojov. Na rozdiel od hodnoty pracovnej sily, ktorej 
určenie je takisto výsledkom takýchto stretov (historický a morálny prvok), v prípade pracovného dňa Marx explicitne poukazuje na 
tento aspekt.

UPOZORNENIE: 

Na rozptýlenie si na konci sním
ky možno spoločne prečítať dia
lóg kapitalistu a robotníka, ktorý 
sa začína na s. 201 (»Kapitalista 
sa teda odvoláva...«).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:
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SÉRIA »PRACOVNÝ DEŇ«
Snímka 2 (z 3) 

Pracovný deň: konanie 

Kapitalista sa odvoláva na zákon 
tovarovej výmeny, teda na svoje 
výsostné právo používať úžitkovú 
hodnotu zakúpeného tovaru tak 
dlho, ako si zmyslí. 

Robotník sa rovnako odvoláva na 
zákon tovarovej výmeny, teda na 
šetrné hospodárenie s jediným, čo 
vlastní: so svojou pracovnou silou, 
ktorú musí aj v budúcnosti predávať 
ako tovar. 

… z povahy samej 
tovarovej výroby 

nevyplýva nijaká hranica 
pracovného dňa […]  

… Medzi rovnakými právami 
rozhoduje moc. 

(K1, 202) 

Marx tu prechádza od úrovne formy k úrovni konania (boje medzi kapitálom a prácou). Historické pasáže v kapitole o pracovnom dni 
neslúžia primárne na ilustráciu. Sú súčasťou argumentácie. Tam, kde forma výmeny tovarov nezahŕňa žiadne ďalšie určenia, ktoré by 
skracovali alebo predlžovali pracovný deň, vstupujú do hry v úlohe regulatívov triedne boje a štát. Tým, že štát zákonným skrátením 
pracovného dňa ohraničuje vykorisťovanie, zabezpečuje si z dlhodobého hľadiska vlastné základy: pracovná sila zostáva zachovaná. 
Tento proces nie je naplánovaný »zhora«, ide o výsledok triednych bojov. – Ilustrácia na snímke zobrazuje protiklad záujmov kapitalis
tu a robotníkov. Kým tí sa nechcú nechať upracovať v záujme zvyšovania zisku (čo znázorňuje symbol pre »pauzu« v bubline vpravo), 
kapitalista ich k tomu poháňa. 

UPOZORNENIE: 

Na osvieženie jedna hádanka: 
Kto bola Mary Anne Walkley? 
A ako to súvisí s »death from 
simple overwork«? (Riešenie 
nájdete v K1, 217).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:
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SÉRIA »PRACOVNÝ DEŇ«
Snímka 3 (z 3) 

Pracovný deň: dejiny 

Zmeny v materiálnom spôsobe výroby 
a im zodpovedajúce zmeny v sociálnych vzťahoch 
výrobcov vedú najprv k bezmedzným prehmatom, 

a potom naopak vyvolávajú spoločenskú kontrolu […]. 
Na »ochranu« pred »hadom svojho utrpenia« robotníci musia 

dať hlavy dokopy a ako trieda si vynútiť štátny zákon […], 
[ktorý] im samým zabráni, aby dobrovoľnou 
zmluvou s kapitálom predali seba a svoj rod 

nadosmrti do otroctva.  
(K1: 253, 256) 

Skôr, než »spútali kapitál reťazou zákonnej úpravy« (K1, 209), nebolo bezmedzné 
nadmerné vykorisťovanie a neustále predlžovanie pracovného dňa žiadnou výnimkou: 
»Kapitál slávil svoje orgie.« (K1, 236) 

Z dlhých pasáží o továrenskom zákonodarstve je zrejmý jednak rozsah historických bojov o pracovný deň, jednak otrasné podmienky 
vo fabrikách. Citát objasňuje dva ústredné aspekty: súvislosť medzi výrobným spôsobom a spoločenskými konfliktmi, ako aj úlohu 
štátu v nich. Pri dejinách bojov o reguláciu pracovného dňa už nejde o jednotlivého robotníka alebo kapitalistu, ale o triedy, ktoré 
stoja zoči-voči sebe a začínajú samy seba chápať ako také. – Dôrazný štýl, ktorý Marx v používa v kapitole o pracovnom dni, dal po
pud mnohým debatám o eticko-politických pohnútkach jeho analýzy.

UPOZORNENIE 1:  

Marx podrobne skúma boje o dĺž
ku pracovného dňa a továrenské 
zákonodarstvo. O týchto historic
kých pasážach sa nemusí disku
tovať do najmenších podrobností. 
Treba však upozorniť na ich dôle
žitosť zo systematického hľadiska 
(pozri k tomu snímky 1 a 2).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

UPOZORNENIE 2:  

Na konci týchto troch snímok sa 
núka možnosť opäť upozorniť na 
zmeny úrovní (forma, konanie 
a dejiny), ako aj na prechod od 
jednotlivých osôb 
k triedam.



108

SÉRIA »VÝROBA ABSOLÚTNEJ A RELATÍVNEJ NADHODNOTY«
Snímka 1 (z 11) 

Bezmedznosť kapitálu 

Cieľom kapitalistického výrobného spôsobu je 
zvyšovať nadhodnotu. To tvorí »povahu kapitálu«. 
(K1, 268) 

P – T – P’ 

Pod tlakom konkurencie sa kapitalisti permanentne 
usilujú o zvýšenie nadhodnoty. 

Ako sa to presne deje? 

Táto snímka je úvodom k sérii o absolútnej a relatívnej nadhodnote. Z formových určení kapitálu v 4. kapitole vieme, že kapitál je 
zhodnocujúca sa hodnota, čo znamená, že je v ňom prítomná tendencia k neprestajnému zväčšovaniu. V 3., 4. a 5. oddiele prvého 
zväzku Marx skúma, ako to funguje vo výrobnom procese.

UPOZORNENIE: 

Na tomto mieste možno odkázať 
na určenie kapitálu v 4. kapitole: 
pohyb kapitálu je nekonečný a 
bezhraničný (pozri sériu »Preme
na peňazí na kapitálu«, snímka 
3, sprievodný text).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:
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SÉRIA »VÝROBA ABSOLÚTNEJ A RELATÍVNEJ NADHODNOTY«
Snímka 2 (z 11) 

Výroba nadhodnoty 

absolútna  
nadhodnota  

relatívna 
nadhodnota 

Pri nezmenenej dĺžke pracovného dňa sa 
nadhodnota zväčšuje skrátením trvania nutnej 
práce. 

Zväčšenie nadhodnoty prostredníctvom 
predĺženia pracovného dňa. 

predtým 6 hod. 2 hod. 8-hodinový deň 

potom 6 hod. 4 hod. 10-hodinový deň 

predtým 6 hod. 2 hod. 8-hodinový deň 

potom 4 hod. 4 hod. 8-hodinový deň 

Existujú dve možnosti, ako zväčšovať nadhodnotu. Buď predĺžením pracovného dňa alebo, pri nezmenenej dĺžke pracovného dňa, 
skrátením času nutnej práce. Ako je to druhé možné? Zvyšovaním produktívnej sily práce.

UPOZORNENIE: 

Na tomto mieste sa tiež možno 
vrátiť k snímkam o pracovnom 
dni (pozri sériu »Pracovný deň«, 
snímka 1)

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:
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FOLIENSATZ «DIE PRODUKTION DES ABSOLUTEN UND RELATIVEN MEHRWERTS»
Folie x (von 11) 
SÉRIA »VÝROBA ABSOLÚTNEJ A RELATÍVNEJ NADHODNOTY«
Snímka 3 (z 11) 

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:

Výroba relatívnej nadhodnoty 

Ako sa skracuje nutný pracovný čas? 

Prostredníctvom zvýšenia produktívnej sily v odvetviach, 
ktorých výrobky sú nevyhnutné na reprodukciu pracovnej sily. 

Jednotlivý kapitalista si to však takto neuvedomuje. 
Jeho hybným motívom je hon na… 

Ide o rozdiel medzi spoločenskou hodnotou tovarov a hodnotou 
tovaru vyrobeného s vyššou produktivitou. Mimoriadna 
nadhodnota existuje dovtedy, kým sa zvýšenie produktívnej 
sily nestane všeobecným. 

Hnacia sila: konkurencia 

...mimoriadnu nadhodnotu 

Skracovanie nutného pracovného času nie je motiváciou kapitalistu. Jeho poháňa jednak úsilie o mimoriadnu nadhodnotu, jednak 
konkurenčný tlak. Keď jeden kapitalista vo vlastnej továrni zavedie nové, produktívnejšie metódy, ostatní kapitalisti ho v tom budú 
nasledovať. Tým sa z dlhodobého hľadiska vyrovnávajú rozdiely v hodnote: pôvodná individuálna výhoda sa stráca. Ak tovary vy
robené produktívnejšie vchádzajú do hodnoty pracovnej sily (napr. nevyhnutné potraviny či stroje potrebné na výrobu životných 
prostriedkov), tak sa prostredníctvom tohto rozvoja výrobných síl – keď sa stane všeobecným a keď klesnú hodnoty týchto tovarov – 
znižuje aj hodnota tovaru pracovná sila. Skracuje sa trvanie nutnej práce.
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SÉRIA »VÝROBA ABSOLÚTNEJ A RELATÍVNEJ NADHODNOTY«
Snímka 4 (z 11) 

Konkurencia 

Teraz nebudeme skúmať spôsob, 
ako sa imanentné zákony kapitalistickej 

výroby prejavujú vo vonkajšom pohybe kapitálov, 
ako sa uplatňujú ako donucovacie zákony konkurencie 

a ako si ich individuálny kapitalista uvedomuje ako 
hybné motívy, toľko je však od začiatku jasné: 

vedecká analýza konkurencie je možná až vtedy, 
keď pochopíme vnútornú povahu kapitálu, 

celkom tak ako zdanlivý pohyb nebeských telies 
môže pochopiť len ten, kto pozná ich skutočný, 

ale zmyslami nevnímateľný pohyb. 
(K1, 268) 

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:

Marx od prvého po tretí zväzok postupne odvodzuje imanentné zákony kapitalistického výrobného spôsobu. Až potom možno sys
tematicky pristúpiť k rozboru konkurencie, k čomu dochádza v treťom zväzku, hoci na veľmi abstraktnej úrovni. Už na tomto mieste 
však Marx niečo anticipuje, a to v záujme plauzibilnosti svojej argumentácie. Presadzovanie imanentného zákona (výroba relatívnej 
nadhodnoty prostredníctvom zvyšovania produktívnej sily) nie je možné bez konkurencie, pretože v každodennej praxi kapitalistov 
neexistuje medzi zvýšením produktívnej sily u jednotlivého kapitálu a časom spoločensky nevyhnutným na reprodukciu jednotlivej 
pracovnej sily žiadna súvislosť.



112

SÉRIA »VÝROBA ABSOLÚTNEJ A RELATÍVNEJ NADHODNOTY«
Snímka 5 (z 11) 

Obe metódy kapitalistu nestoja nič – sú zdarma! 

Kooperácia 
Viacerí robotníci používajú výrobné prostriedky a priestory spoločne, 
pracujú spolu a popri sebe na základe plánu. 
  Výrobné prostriedky sa vynakladajú hospodárnejšie. 
  Zväčšuje sa produktívna sila jednotlivca. 
  Pracujúci spoločne vykonávajú práce, ktoré jednotlivec 

 nezvládne. 

Metódy zvyšovania 
relatívnej nadhodnoty I 

Deľba práce 
Zložité pracovné procesy sa rozložia na množstvo jednoduchých 
funkcií a vykonávajú sa rýchlejšie. 
    napr. taylorizmus, práca pri páse 

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:

Metódy výroby relatívnej nadhodnoty, znázornené na tejto a nasledujúcej snímke, tu uvádzame len prehľadovo. Ich rozličnými as
pektmi sa Marx podrobne zaoberá na mnohých stranách.
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SÉRIA »VÝROBA ABSOLÚTNEJ A RELATÍVNEJ NADHODNOTY«
Snímka 6 (z 11) 

Metódy zvyšovania 
relatívnej nadhodnoty II 

V protiklade k ostatným metódam tu kapitalista musí zvážiť, či 
takto možno vyrobiť jednotlivý tovar lacnejšie a tým zväčšiť 
nadhodnotu. 

Nasadenie strojov sa oplatí vtedy, 
ak ním možno ušetriť viac variabilného 
kapitálu, než je potrebné investovať 
do konštantného kapitálu. 

Investície do strojov závisia 
od výšky miezd. 

Stroje a veľkopriemysel 
napr. automatizácia, továreň 

Zavádzanie strojov je v záujme kapitalistu vtedy, ak ním možno znížiť výrobné náklady, t. j. vtedy, keď je výška miezd taká, že sa 
oplatí kúpiť relatívne lacnejšie stroje, namiesto toho, aby sa platili robotníci. Tí sa stávajú nadbytočnými a v dôsledku toho ešte lac
nejšími. Na druhej strane je však pracovná sila jediným zdrojom hodnoty, resp. nadhodnoty. Týmto rozporom sa bude Marx zaoberať 
v treťom zväzku. – Najmä kapitola o strojoch a veľkopriemysle provokuje množstvo otázok, napr. ako sa Marx staval k technickému 
pokroku, aké účinky má vo všeobecnosti zavedenie strojov na človeka a prírodu, do akej miery je ničivosť určitých technológií len 
dôsledkom kapitalistického výrobného spôsobu, alebo či sa v plne automatizovanej výrobe bez ľudí vôbec vyrába hodnota.

UPOZORNENIE: 

Nezaoberáme sa tu jednotlivými 
účinkami zavádzania strojov. 
Je však dôležité prediskutovať, 
prečo sa pracovný deň predlžuje 
napriek rastúcej produktivite. 
Aj v súvislosti s intenzifikáciou 
práce vyvstáva podľa našich skú
seností množstvo otázok.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:
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SÉRIA »VÝROBA ABSOLÚTNEJ A RELATÍVNEJ NADHODNOTY«
Snímka 7 (z 11) 

Deštruktívne tendencie kapitálu 

Kapitalistická výroba 
rozvíja teda techniku a kombináciu 
spoločenského výrobného procesu 

len tým spôsobom, že zároveň 
podkopáva zdroje vzniku každého 

bohatstva – pôdu a robotníka.  
(K1, 418 – 420) 

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:

Deštruktívnymi tendenciami kapitálu sa Marx síce zaoberá najmä vo vzťahu k pracovným silám, no všímal si – ako ukazuje citát – aj 
ničenie prírody. Tento citát sa často objavuje v debatách o otázke, do akej miery Marx tematizoval ekologické problémy.
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SÉRIA »VÝROBA ABSOLÚTNEJ A RELATÍVNEJ NADHODNOTY«
Snímka 8 (z 11) 

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:

Práca, ktorá predtým neprebiehala pod velením kapitálu, sa mu 
teraz podriaďuje, ale bez toho, aby sa zásadne zmenil pracovný 
proces. 

Formálne podriadenie 

    výroba absolútnej nadhodnoty 

… remeselníci, ktorí predtým 
pracovali pre seba alebo aj ako 

tovariši cechového majstra, dostávajú 
[sa] teraz pod priamu kontrolu 

kapitalistu... 
(K1, 423) 

V nemeckom origináli Marx hovorí o »reálnej subsumpcii«, slovenský preklad používa výraz »podriadenie« (pozn. prekl.). S rozvojom 
kapitalistického výrobného spôsobu sa pod kapitálový vzťah subsumuje stále viac oblastí práce. Dodnes existujú príklady formálne
ho podriadenia, napr. keď  pôvodne samostatné šičky začnú domáckou prácou zhotovovať oblečenie pod velením kapitalistického 
podnikateľa. – Formálne a reálne podriadenie sú pojmy, ktoré úzko súvisia s pojmami absolútnej a relatívnej nadhodnoty, ako aj s 
pojmom produktívnej práce. Formálnym a reálnym podriadením sa Marx podrobnejšie než v Kapitáli zaoberal v rukopise Výsledky 
bezprostredného výrobného procesu (pozri MEGA II/4.1, s. 91 a ď. alebo Karl Marx: Das Kapital 1.1 Resultate des unmittelbaren Pro-
duktionsprozesses, Berlin: Dietz, 2009, s. 99 a ď.; slovenský ani český preklad tohto textu, teda tzv. nepublikovanej 6. kapitoly Kapitá-
lu, nejestvuje, pozn. prekl.).
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SÉRIA »VÝROBA ABSOLÚTNEJ A RELATÍVNEJ NADHODNOTY«
Snímka 9 (z 11) 

Reálne podriadenie 

    výroba relatívnej nadhodnoty 

Príklady: 

  tayloristická organizácia pracovných úkonov 

  zvyšovanie produktivity práce pomocou konkurencie 
 medzi samostatnými tímami v tom istom podniku 

  strojom stanovený rytmus práce 

Pracovný proces sa od základu 
revolucionizuje zavedením nových technológií 
alebo spôsobov práce, resp. aplikáciou 
vedy vo výrobe. 

Pri reálnom podriadení nejde o redukciu jednotlivca na malé koliesko v súkolí, ale predovšetkým o hlboké revolucionizovanie pracov
ných procesov. Napríklad zavedenie strojov zásadne revolucionizuje pôvodne remeselne alebo manufaktúrne organizované činnosti. 
Reálne podriadenie (tak ako ani formálne) sa však neobmedzuje len na proces historického vzniku kapitalistického výrobného spô
sobu. Je dodnes relevantné všade tam, kde sa kapitál pokúša zväčšiť produktivitu a intenzitu pracovných procesov, ktoré prebiehajú 
pod jeho velením. Pokiaľ organizácia práca slúži zväčšovaniu relatívnej nadhodnoty, môže mať reálne podriadenie rovnako podobu 
monotónnej práce za pásom, ako aj kreatívne pôsobiacej, zdanlivo samostatnej tímovej práce.

UPOZORNENIE: 

Tu možno spoločne uvažovať o 
príkladoch moderných mana
žérskych metód na zvyšovanie 
produktivity.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:
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SÉRIA »VÝROBA ABSOLÚTNEJ A RELATÍVNEJ NADHODNOTY«
Snímka 10 (z 11) 

Produktívna a neproduktívna práca 

Byť produktívnym 
pracovníkom nie je teda nijaké 

šťastie, ale smola. 
(K1, 422) 

Perspektíva pracovného procesu 
Práca vyrába úžitkové hodnoty.  
Z hľadiska tejto vlastnosti je produktívnou prácou. 

Perspektíva zhodnocovacieho procesu 
Cieľom výroby je nadhodnota.  
Produktívna je preto len taká práca, ktorá vyrába nadhodnotu. 

Podobne ako na ďalších miestach, aj tu sa v diskusii často objaví otázka, či je domáca práca neproduktívna. Marx sa stáva terčom 
kritiky, lebo pre kapitalizmus nenahraditeľnú sféru reprodukcie označil za neproduktívnu. Treba však pamätať na to, že Marxove 
termíny »produktívny« a »neproduktívny« nie sú hodnotiace, t. j. nehovoria, či je práca dobrá alebo zlá, nevyhnutná alebo nadbytoč
ná, dôležitá alebo nedôležitá. Ide o analytické kategórie. – V koncepte 6. kapitoly prvého zväzku Kapitálu (Výsledky bezprostredného 
výrobného procesu) sa Marx podrobne zaoberá pojmami »produktívnej« a »neproduktívnej práce« (pozri MEGA II/4.1, s. 108 a ď., 
alebo Karl Marx: Das Kapital 1.1 Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses, Berlin: Dietz, 2009, s. 99 a ď.; slovenský ani český 
preklad tohto textu nejestvuje, pozn. prekl.).

UPOZORNENIE: 

Pozri napr. sériu »Pracovný a 
zhodnocovací proces«, snímky 
1 a 2.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:
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SÉRIA »VÝROBA ABSOLÚTNEJ A RELATÍVNEJ NADHODNOTY«
Snímka 11 (z 11) 

Príklady 

Každá (kapitalisticky) produktívna práca je námezdnou prácou, 
ale nie každá námezdná práca je (kapitalisticky) produktívnou 
prácou. 

V kapitalizme: 

  Ak pre spolubývajúcich upečiem koláč, tvorím úžitkovú 
 hodnotu, ale nie hodnotu. Práca je neproduktívna. 

  Ak rovnaký koláč upečiem ako námezdná pracujúca 
 v pekárni organizovanej po kapitalisticky, vzniká hodnota 
 a nadhodnota. Práca je produktívna. 

  Ak rovnaký koláč upečiem ako námezdná pracujúca 
 v súkromnej domácnosti, vyrábam pre svojho šéfa len 
 úžitkovú hodnotu. Práca je neproduktívna. 

V prvom príklade sa koláč nepredáva, slúži len na to, aby si ho vychutnali priatelia. V druhom príklade stojí voči pracovnej sile kapi
talista a máme tu do činenia s kolobehom P – T – P’. V treťom príklade nestojí zamestnávateľ voči pracovnej sile ako kapitalista, ako 
reprezentant kapitálu. Nevyrába sa tu nadhodnota. Keď pracovná sila v súkromnej domácnosti vykonáva námezdnú prácu, vyrába 
úžitkové hodnoty, ktoré slúžia na spotrebu, nie na predaj.

UPOZORNENIE: 

Tu možno diskutovať o rôznych 
príkladoch pracovných vzťa
hov, ktoré sú produktívne alebo 
neproduktívne. Pritom treba brať 
ohľad na to, že niektoré príklady 
môžu byť zmiešanými formami 
(živnostníci, jednočlenné s. r. o. 
atď.), ktoré si Marx nevšíma.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:
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SÉRIA »MZDA«
Snímka 1 (zo 4) 

Mystifikácie mzdovej formy I 

  Mzda sa javí ako hodnota, resp. cena 
 práce: zdá sa, že sa platí za prácu, 
 a nie za pracovnú silu. 

  Mzda sa javí ako platba za celý 
 pracovný deň. 

  Platba za prácu je »imaginárny výraz« 
 (K1, 446), ktorý vyrastá z výrobných 
 vzťahov. 

V každodennom vedomí i v klasickej politickej ekonómii sa mzda definuje ako hodnota či cena práce. Nerozlišuje sa teda medzi 
prácou a pracovnou silou. (Marxova analógia z 5. kapitoly, ktorú sme si kreatívne prispôsobili: Možno predávať olej, ale nie teplo, 
ktoré pri spaľovaní oleja vzniká. Pozri K1, 170). Vo výmene s majiteľom peňazí (kapitalistom) predáva robotník svoju pracovnú silu a 
dostáva za ňu ekvivalent v peniazoch. Až po tomto predaji začína pracovať. Ako dlho pracuje a koľko hodnoty svojou prácou vyrobí, 
nezávisí od hodnoty jeho pracovnej sily. Výrazy »hodnota práce« a »cena práce« zobrazujú tieto vzťahy v prevrátenej podobe. Forma 
mzdy ich mystifikuje. Na pripomenutie: už v sérii k 4. kapitole bola reč o »cene tovaru pracovná sila«, no na tej úrovni abstrakcie sa 
forma mzdy ešte nezavádzala.

UPOZORNENIE 1: 

Pri čítaní tejto kapitoly by mali 
byť prítomné pojmy zo 4. kapito
ly (pozri sériu »Premena peňazí 
na kapitál«).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

UPOZORNENIE 2: 

Na tomto mieste si v prípade 
potreby možno zopakovať, v 
čom spočíva delenie pracovného 
dňa (pozri sériu »Miera nadhod
noty«).
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SÉRIA »MZDA«
Snímka 2 (zo 4) 

Mystifikácie mzdovej formy II 

Forma mzdy teda stiera každú stopu 
delenia pracovného dňa na nutnú prácu 

a nadprácu, na zaplatenú a nezaplatenú prácu. 
Všetka práca sa javí ako zaplatená práca. […] 

Na tejto javovej forme, ktorá zakrýva skutočný vzťah 
a ukazuje práve jeho opak, sa zakladajú všetky robotníkove, 

ako aj kapitalistove právne predstavy, všetky mystifikácie 
kapitalistického spôsobu výroby, všetky jeho 

ilúzie o slobode … 
(K1, 449) 

Zdá sa, akoby sa mzdou platil celý pracovný deň. To je základom právnych predstáv, mystifikácií a ilúzií o slobode, ktoré vôbec 
nestrašia len v hlavách kapitalistov, ale formujú aj každodenné chápanie robotníkov. Citát ozrejmuje, že pozícia vo výrobe nevedie 
automaticky k určitému vedomiu. Naopak, každý (spočiatku) podlieha prevráteniam. (Trochu predbehneme: v prvom oddiele tretieho 
zväzku Kapitálu sa Marx opäť vracia k forme mzdy: len preto, lebo sa v mzde zdá zaplatená celá práca, môže sa zisk javiť ako plod 
kapitálu. Mzdová forma má teda zásadný význam pre tzv. trojjedinú formulu na konci tretieho zväzku.) – Na tomto mieste možno 
upozorniť na rozdiel medzi fetišom (tovarový fetiš, ktorý nie je jednoducho klamom a jeho základom je materiálna skutočnosť) a mys
tifikáciou (v zmysle zastretia a chybnej predstavy). Marx je dôsledný a preto vo vzťahu k forme mzdy nehovorí o fetiši.

UPOZORNENIE: 

Marx na s. 451 stručne uvádza 
pojmy »nominálnej mzdy« (= 
výmennej hodnote tovaru Ps) 
a »reálnej mzdy« (= množstvu 
životných prostriedkov, na ktoré 
sa nominálna mzda premieňa). 
Hoci v ďalšom výklade nehrajú 
mimoriadnu úlohu, možno tu 
o nich diskutovať: súvisia aj s 
dnešnými pojmami nominálnej 
a reálnej mzdy, ktoré sú často 
prítomné v diskusiách.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu
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SÉRIA »MZDA«
Snímka 3 (zo 4) 

Časová mzda a úkolová mzda 

Úkolová mzda 
robotníka platia za 
produkt 

pracovný deň 
s daným počtom hodín 

denná hodnota Ps 

priemerný počet výrobkov, 
ktoré možno vyrobiť za 
pracovný deň 

denná hodnota Ps 

Časová mzda  
robotníka platia za 
časovú jednotku 

Samo osebe je však 
jasné, že rozdiely vo formách 
platenia mzdy nič nemenia 

na jej podstate … 
(K1, 459) 

Časová mzda i úkolová mzda posilňujú mystifikácie mzdovej formy. Časová mzda vzbudzuje dojem, že sa platí celá práca za určitú 
časovú jednotku. Táto predstava je základom javových foriem ako sú hodinová mzda alebo čiastočné úväzky, pri ktorých sa platí 
zodpovedajúca nižšia mzda. Úkolová mzda naznačuje, že sa platí za prácu vynaloženú na vyrobené produkty. Marx ukazuje, že formy 
platenia mzdy nemenia nič na definícii mzdy ako peňažného vyjadrenia hodnoty tovaru pracovná sila. Môže byť, že kapitalista nechá 
robotníka pracovať napríklad tri hodiny. Ten však na prežitie potrebuje protihodnotu najmenej ôsmich hodín práce. Podobne pri úko
lovej mzde: mimoriadne pracovití alebo svižní (seba-vykorisťujúci) pracujúci môžu síce dosiahnuť vyššiu mzdu (a »leniví« pracujúci 
nižšiu), ale tí pracujúci, ktorí vyrobia priemerný denný počet produktov, dostanú mzdu, ktorá zodpovedá dennej hodnote ich pracov
nej sily.

UPOZORNENIE: 

Na snímke sú horeuvedené 
definície foriem vyplácania mzdy, 
ktoré sa pohybujú na úrovni 
javov. Zlomky pod nimi predsta
vujú ich podstatu, ako ju rozlúštil 
Marx (v žiadnom prípade tu teda 
nejde o metódy výpočtu mzdy, 
ktoré by prakticky používali kapi
talisti!).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:
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SÉRIA »MZDA«
Snímka 4 (zo 4) 

Osobitosti úkolovej mzdy 

  Kvalitu práce kontroluje sám výrobok. 

  Úkolová mzda slúži ako meradlo intenzity práce. 

  Úkolová mzda uľahčuje »príživníkom« votrieť sa medzi 
 kapitalistu a robotníka: »dávať prácu do podnájmu« 
 (K1, 460). 

  Kapitalisti môžu jednoduchšie zvyšovať intenzitu práce. 

  Individualita dostáva väčší priestor na uplatnenie. 

  Zostruje sa konkurencia medzi robotníkmi. 

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný výrobný proces 
individuálneho kapitálu

POZNÁMKY:

Tieto charakteristiky bližšie určujú a znázorňujú úkolovú mzdu. K týmto rozličným aspektom možno hľadať analógie v dnešných pra
covných vzťahoch, keďže forma úkolovej mzdy zostáva naďalej aktuálna.
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SÉRIA »REPRODUKCIA A AKUMULÁCIA KAPITÁLU«
Snímka 1 (z 8) 

Jednoduchá reprodukcia I 

Nadhodnota ako periodický 
prírastok hodnoty kapitálu čiže ako 
periodický plod kapitálu v procese 

nadobúda formu dôchodku 
rodiaceho sa z kapitálu.  

(K1, 473 – 474) 

Jednoduchá reprodukcia 
Kapitalista používa dôchodok iba ako spotrebný fond. Žiadna časť 
nadhodnoty sa neinvestuje do nového výrobného cyklu. 

Podmienka: musí sa vyrobiť dostatok výrobných prostriedkov pre budúce 
výrobné cykly. 

Výrobný proces nie je nejaká jedinečná udalosť – neprestajne sa opakuje.         
     reprodukčný proces 

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný proces reproduk
cie a akumulácie individuálneho 
kapitálu

POZNÁMKY:

Jednoduchá reprodukcia nie je niečo, čo by bolo špecifické pre kapitalizmus. Každá spoločnosť, ak chce spotrebúvať a udržať sa, 
musí vyrobiť dosť pre nasledujúci cyklus a mať úspešnú cirkuláciu produktov. Špecifickou formou obehu produktov v kapitalizme 
je výmena tovarov. Marx tu mlčky predpokladá, že obeh je úspešný. Jeho bližšia analýza je predmetom druhého zväzku Kapitálu. – 
Marx sa až tu prvýkrát zaoberá reprodukciou kapitálu a odhaľuje zdanlivo samozrejmé predpoklady akumulácie. Tie sú všetkým, len 
nie samozrejmými, čo však môže ukázať až analýza.



124

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný proces reproduk-
cie a akumulácie individuálneho 
kapitálu

SÉRIA »REPRODUKCIA A AKUMULÁCIA KAPITÁLU«
Snímka 2 (z 8) 

Jednoduchá reprodukcia II 

Variabilný a konštantný kapitál sa dosiaľ javili 
ako preddavkované zo strany kapitalistu.  

Analýza jednoduchej reprodukcie teraz ukazuje: 

  Každý kapitál je po kratšom alebo dlhšom období 
 kapitalizovanou nadhodnotou. 

  Preddavkovaný kapitál je v skutočnosti na peniaze 
 premenený produkt, ktorý neustále reprodukuje robotník. 

  Kapitál v novom cykle funguje ako kúpny prostriedok na 
 zakúpenie (c + v). 

POZNÁMKY:

Zo skúmania neustáleho opakovania procesu akumulácie je zrejmé, čo je zdrojom kapitálu a nadhodnoty. Okolnosť, že kapitalista ne
preddavkuje vlastné peniaze, ale produkt nezaplatenej cudzej práce z predchádzajúceho výrobného cyklu, má svoje historické pred
poklady, ktorými sa bude Marx zaoberať neskôr (pozri sériu »Takzvaná pôvodná akumulácia«, snímka 1). Robotníci produkujú kapitál, 
ktorý si prisvojuje kapitalista, aby mohol opäť kúpiť výrobné prostriedky a pracovné sily určené na výrobu tovaru. Peniaze získané z 
predaja tovarov zostávajú v rukách kapitalistov. Robotníci musia svoju mzdu vydávať na vlastnú reprodukciu, takže na konci každého 
výrobného cyklu nevlastnia nič iné, než vlastnú pracovnú silu, ktorú musia opäť predávať, aby zabezpečili vlastnú reprodukciu.
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SÉRIA »REPRODUKCIA A AKUMULÁCIA KAPITÁLU«
Snímka 3 (z 8) 

Jednoduchá reprodukcia III 

Kapitalistický výrobný proces, 
keď ho berieme v celej súvislosti čiže ako 

proces reprodukcie, vyrába teda nielen tovar, 
nielen nadhodnotu, ale vyrába a reprodukuje 

aj sám kapitálový vzťah, na jednej strane 
kapitalistu, na druhej strane 

námezdného robotníka.  
(K1, 483) 

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný proces reproduk
cie a akumulácie individuálneho 
kapitálu

POZNÁMKY:

V tomto citáte sa tematizuje spoločenský vzťah, ktorý je jednak základom výrobného procesu, no ktorý sa prostredníctvom tohto 
procesu aj neustále reprodukuje. To znamená: aby mohol kapitalistický výrobný proces vôbec prebiehať, musí už predtým existovať 
určitý spoločenský vzťah medzi kapitalistom a robotníkom. Keďže však kapitalistický výrobný proces nevyrába len tovary, ale aj spo
ločenské štruktúry, reprodukuje vlastné podmienky existencie. Otázka znie: Ako tieto podmienky existencie pôvodne vznikli? Odpo
veď prináša kapitola o »tazkvanej pôvodnej akumulácii«.
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ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný proces reproduk-
cie a akumulácie individuálneho 
kapitálu

SÉRIA »REPRODUKCIA A AKUMULÁCIA KAPITÁLU«
Snímka 4 (z 8) 

Reprodukcia v rozšírenom rozsahu 

Čím viac kapitalista 
naakumuloval, tým viac 

môže akumulovať.  
(K1, 487)  

Akumulácia kapitálu 
reprodukcia v rozšírenom rozsahu 

Časť nadhodnoty sa v nasledujúcom 
výrobnom cykle spätne premieňa 
na kapitál. 

Špirála – metafora, ktorú používa aj Marx – symbolizuje rozdiel medzi jednoduchou reprodukciou a reprodukciou v rozšírenom roz
sahu. Kým v prvom prípade sa do pracovnej sily a výrobných prostriedkov nového výrobného cyklu investuje vždy rovnaká suma, v 
druhom prípade ide o proces, v ktorom novo investovaná suma peňazí obsahuje aj časť nadhodnoty získanej v predchádzajúcom vý
robnom cykle. Na základe tohto pohybu sa rozsah kapitálu postupne špirálovito zväčšuje. Za kapitalistických vzťahov máme v zásade 
vždy do činenia s reprodukciou v rozšírenom rozsahu. K jednoduchej reprodukcii dochádza len vo výnimočných prípadoch.

POZNÁMKY:
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SÉRIA »REPRODUKCIA A AKUMULÁCIA KAPITÁLU«
Snímka 5 (z 8) 

  Perspektíva jednoduchého obehu stiera tento 
     vzťah vykorisťovania. 

Prevrátenie vlastníckych zákonov 

Podľa buržoáznej predstavy je základom každého vlastníctva práca. 
Táto predstava sa zakladá na perspektíve jednoduchého obehu 
tovarov. 

Kapitalista si privlastňuje cudziu prácu – bez ekvivalentu.  
Vlastníctvo kapitalistu sa nezakladá na vlastnej práci, 
ale na práci niekoho iného.  

  K spomínanej »premene« dochádza na určitej úrovni analýzy, 
     nejde tu o nijakú historickú udalosť.  

Ak sa však nepozrieme len na jednotlivú výmenu, ale na 
rozšírenú reprodukciu kapitálu, táto predstava 
sa prevracia na svoj opak: 

UPOZORNENIE 2: 

V tejto súvislosti sa oplatí nahlas 
a spoločne si prečítať o Marxo
vom pojme vlastníctva (K1, 
487 – 488) a diskutovať o ňom.

UPOZORNENIE 1: 

Na lepšie porozumenie tejto 
snímke sa oplatí vrátiť sa k sním
kam 5 a 8 zo série »Premena 
peňazí na kapitál«.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Bezprostredný proces reproduk
cie a akumulácie individuálneho 
kapitálu

Marx sa tu kriticky vzťahuje k buržoáznym zmluvným teóriám (Locke a i.), podľa ktorých je základom súkromného vlastníctva pri
vlastňovanie prostredníctvom práce. Raní socialisti (Proudhon a i.) súhlasili s touto predstavou, no tvrdili, že v kapitalizme sa toto pô
vodné vlastnícke právo porušuje. Marx obe predstavy dekonštruuje pomocou »premeny vlastníckych zákonov«: (1) jednoduchý obeh 
tovarov, ktorý prepožičiava plauzibilnosť tejto zdanlivej totožnosti práce a vlastníctva, nikdy neexistoval nezávisle od kapitalizmu. (2) 
Pri jednotlivom, prvom výmennom akte možno pripustiť, že si kapitalista peniaze sám »odpracoval«. Ak sa však pozrieme na repro
dukciu v rozšírenom rozsahu, teda akumuláciu, potom je v jej ďalšom priebehu zrejmé, že kapitalista platí pracovnú silu z nadhodno
ty, teda z výsledkov nezaplatenej práce, pričom táto nanovo kúpená pracovná sila opäť vykonáva nezaplatenú prácu. Čím častejšie 
sa tento proces opakuje, tým viac sa práca a vlastníctvo rozchádzajú, a to bez toho, aby sa porušila výmena ekvivalentov.
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SÉRIA »REPRODUKCIA A AKUMULÁCIA KAPITÁLU«
Snímka 6 (z 8) 

Zloženie kapitálu 

hodnotový pomer, v akom sa 
kapitál delí na konštantný 
a variabilný kapitál 

Hodnotové zloženie 

pomer medzi určitým množstvom 
výrobných prostriedkov a množstvom 
práce, ktorá sa na ich použitie musí 
vynaložiť 

Technické zloženie 

hodnotové zloženie, pokiaľ je 
určené technickým zložením 

Organické zloženie 

Tieto tri pojmy sa zavádzajú na začiatku 23. kapitoly. Provokujú veľa otázok, aj preto, lebo ich Marx ďalej nerozvíja. Predovšetkým v 
súvislosti s organickým zložením sa často kladie otázka: Kedy teda hodnotové zloženie nie je určené technickým zložením? Z Marxo
vých krátkych definícií možno dospieť k záveru, že organické zloženie zohľadňuje len také zmeny v hodnotovom zložení, ktoré majú 
do činenia s technickými podmienkami (napr. keď sa nasadí nový, drahý stroj). – Tieto pojmy sú dôležité aj preto, lebo hrajú dôležitú 
úlohu vo vysvetlení existencie priemyselnej rezervnej armády (pozri nasledujúcu snímku), ako aj v treťom zväzku Kapitálu.

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Akumulácia celkového spoločen
ského kapitálu
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SÉRIA »REPRODUKCIA A AKUMULÁCIA KAPITÁLU«
Snímka 7 (z 8) 

buď 

nedochádza 
k narušeniu akumulácie 

Fázy akumulácie kapitálu 

Rozvoj produktívnych síl: relatívny pokles pracovnej sily v pomere k výrobným 
prostriedkom (teda rast organického zloženia). Konštantný kapitál v pomere 
k variabilnému kapitálu rastie. V priebehu akumulácie nevyhnutne dochádza 
k tejto fáze. 

Aby kapitál vzrastal, musí sa časť nadhodnoty premeniť na variabilný kapitál. 

Predpokladajme, že pomer medzi pracovnou silou a výrobnými prostriedkami 
zostáva nezmenený (organické zloženie sa nemení). Potom platí: 

rastie dopyt po Ps, takže rastie aj cena tovaru pracovná sila.  
To môže mať dva dôsledky: 

Kapitál produkuje relatívne preľudnenie (priemyselná rezervná armáda). 

akumulácia ochabuje 

alebo 

Snímka ponúka základný prehľad, tu sa obmedzíme na jedno spresnenie. Akumuláciu kapitálu sprevádzajú dve protikladné ten
dencie. Na jednej strane nárast pracovnej sily (Ps) v dôsledku rastu kapitálu (Marx nazýva tento rast »koncentráciou«, pričom tento 
výraz používa inak, ako je dnes obvyklé), na druhej strane pokles Ps v dôsledku rastúceho hodnotového zloženia kapitálu. Či sa 
priemyselná rezervná armády skutočne zväčší, závisí od toho, ktorá z oboch tendencií preváži. Marx vychádza z toho, že z dlhodo
bého hľadiska je silnejšia druhá tendencia. Príčinu vidí v procesoch centralizácie (ktorá sa dnes nazýva koncentráciou alebo fúziou): 
jednotlivé kapitály sa spájajú, prípadne sú menšie kapitály prevzaté menšími. Na jednotlivý kapitál to účinkuje ako prudký nárast, čo 
zase prináša možnosť zrýchleného rastu hodnotového zloženia. Pri centralizácii teda nejde o skutočný rast (z pohľadu ekonomiky ako 
celku), ale len o rastúce hodnotové zloženie. – Takzvané preľudnenie predstavuje obyvateľstvo, ktoré je nadbytočné len vo vzťahu k 
potrebám zhodnocovania kapitálu. Predstavuje tiež výhodu, pretože vytvára tlak na mzdy.

UPOZORNENIE: 

Čo sa deje, keď sa kapitál aku
muluje? Ako sa vyvíjajú mzdy? 
Kam sa čoraz viac investuje? 
Aké dôsledky majú tieto procesy 
pre robotníka? Tieto a podobné 
otázky pomôžu v diskusii zná
zorniť rozličné fázy akumulácie 
kapitálu.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Akumulácia celkového spoločen
ského kapitálu

POZNÁMKY:



130

SÉRIA »REPRODUKCIA A AKUMULÁCIA KAPITÁLU«
Snímka 8 (z 8) 

Všeobecný zákon 
kapitalistickej akumulácie 

Čím väčšie je spoločenské 
bohatstvo […], tým väčšia je priemyselná 

rezervná armáda. […]  Ale čím väčšia je táto 
rezervná armáda […], tým masovejšie je stále 

preľudnenie […]. Napokon čím väčšia je vrstva lazarov 
v radoch robotníckej triedy a priemyselná rezervná armáda, 

tým väčší je oficiálny pauperizmus. Toto je absolútny, 
všeobecný zákon kapitalistickej akumulácie. […] 

… v tej miere, v akej sa kapitál akumuluje, postavenie 
robotníka sa musí zhoršovať, či už je jeho mzda 

vysoká alebo nízka. 
(K1, 537 – 538) 

V súvislosti so všeobecným zákonom kapitalistickej akumulácie sa často diskutuje o otázke, či Marx sformuloval teóriu zbedačova
nia, podľa ktorej sa robotník pri raste akumulácie kapitálu stáva čoraz chudobnejším. Marx tu však nezakladá žiadnu teóriu absolút
neho zbedačovania (citát uvádza, že nejde o to, či sú mzdy vysoké alebo nízke), ale hovorí o rastúcej nerovnosti a rastúcom pauperiz
me. Nezamestnanosť je nevyhnutým produktom akumulácie kapitálu a nie je výsledkom napr. vysokých miezd. Je teda tiež zrejmé, 
že plná zamestnanosť nie je v kapitalizme ani cieľom, ani možnosťou.

UPOZORNENIE: 

Ďalšie strany (K1, 537 – 538) 
výstižne charakterizujú zákon 
kapitalistickej akumulácie. Prečí
tajte si ich spoločne!

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Akumulácia celkového spoločen
ského kapitálu
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SÉRIA »TAKZVANÁ PÔVODNÁ AKUMULÁCIA«
Snímka 1 (zo 4) 

Dejiny vzniku kapitalizmu 

Ostatne kapitálový vzťah 
vzniká na ekonomickej pôde, 
ktorá je produktom dlhého 

vývinového procesu. 
(K1, 424) 

Marx si uťahuje z buržoáznej historiografie. Podľa nej sa bohatstvo 
hŕstky ľudí zakladá na ich usilovnosti a šporovlivosti. 

Takzvaná pôvodná akumulácia: 

POZNÁMKY:

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Dejiny vzniku

Dochádza tu k prechodu na inú úroveň výkladu. Doteraz išlo najmä o logicko-pojmové odvodenie kategórií analýzy kapitalizmu. Teraz 
ide o dejiny vzniku kapitalizmu. Hoci aj v predchádzajúcich kapitolách sa vyskytujú historické naratívy, majú buď charakter ilustrá
cie, alebo sú rozhodujúce pre určenie jednotlivých kategórií. Prečo teraz tento prechod? Keď už Marx ukázal, ako (rozvinutý) kapita
listický výrobný proces reprodukuje svoje vlastné predpoklady, prichádza na rad otázka, ako tento proces historicky vznikol. Prečo 
však Marx nezaradil tento historický výklad na začiatok analýzy kapitálu? »Anatómia človeka je kľúč na pochopenie anatómie opice« 
(Marx, K.: Základy kritiky politickej ekonómie. Rukopisy »Grundrisse« I., Bratislava: Pravda, 1974, s. 59). Analýza výroby nadhodnoty 
nám hovorí, na čom sa nadhodnota zakladá: na špecifickom tovare pracovná sila. Kedy však pracovná sila existuje ako tovar? Keď 
existuje dvojako slobodný robotník. Analýza kapitalistického výrobného procesu nám teda hovorí, na akú otázku sa pri skúmaní roz
manitých dejín treba zamerať: na základe akých historických procesov vznikol dvojako slobodný robotník.
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FOLIENSATZ «DIE URSPRÜNGLICHE AKKUMULATION»
Folie x (von 3) 
SÉRIA »TAKZVANÁ PÔVODNÁ AKUMULÁCIA«
Snímka 2 (zo 4) 

»Idylické metódy« takzvanej 
pôvodnej akumulácie 

Ak […] peniaze 
»prichádzajú na svet s prirodzenými 
krvavými škrvnami na jednom líci«, 
kapitál sa rodí zaliaty od hlavy až po 
päty krvou a špinou, ktorá vyteká zo 

všetkých jeho pórov. 
(K1, 627) 

 vyháňanie roľníkov a malých nájomcov z ich domovov 
 vyvlastňovanie obecnej pôdy a premena ornej pôdy na pastviny 
 ohradzovanie, monopolizácia, koncentrácia veľkých statkov 

 premena feudálneho klanového vlastníctva na kapitalistické súkromné 
vlastníctvo 

 väznenie a nútené práce chudobných 

 vyvlastnenie cirkvi ako feudálnej vlastníčky      pauperizmus jej klientely 

Mimoriadne násilný historický vznik moderného kapitálového vzťahu ilustruje Marx na príklade Anglicka. Spolu s rozkladom feudál
nych štruktúr vznikli predpoklady kapitalistického výrobného spôsobu: odtrhnutie vlastníkov od výrobných prostriedkov, teda vytvo
renie dvojako slobodného námezdného robotníka (práca) a vlastníka výrobných prostriedkov (kapitál). – Existuje široká diskusia o 
tom, či je takzvaná pôvodná akumulácia jedinečnou historickou udalosťou, alebo pokračujúcim procesom. Diskutuje sa o tom, aké 
aspekty, v akom období a na akom mieste k nej možno zaradiť.

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

Na tomto mieste možno pouká
zať na súvislosť so 4. kapitolou. 
Tam sa existencia dvojako slo
bodného námezdného robotníka 
jednoducho predpokladala (pozri 
sériu »Premena peňaží na kapi
tál«, snímka 5 a 6).

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Dejiny vzniku



133

SÉRIA »TAKZVANÁ PÔVODNÁ AKUMULÁCIA«
Snímka 3 (zo 4) 

Slepý tlak … 

S pokrokom kapitalistickej výroby 
sa rozvíja robotnícka trieda, ktorá na základe 

výchovy, tradície a zvyklostí uznáva požiadavky tohto 
výrobného spôsobu ako samozrejmé prírodné zákony. 

[…] … slepý tlak ekonomických vzťahov spečaťuje 
nadvládu kapitalistu nad robotníkom. Ešte stále sa síce 
používa mimoekonomické, bezprostredné násilie, ale 

len výnimočne. Pri obvyklom chode vecí možno 
robotníka ponechať »prírodným zákonom výroby« … 

(K1, 609)  

V predkapitalistických triednych vzťahoch stáli nevoľníci v osobnom vzťahu závislosti. Zažívali »mimoekonomické, bezprostredné« 
násilie (boli nútení odovzdávať časť žatvy pozemkovému pánovi, nesmeli sa sťahovať, pozemkoví páni ich mohli násilím priviesť 
späť, ak utiekli atď.). Naproti tomu v kapitalizme majú robotníci osobnú slobodu: môžu vypovedať svoju pracovnú zmluvu. Na druhej 
strane sú robotníci vecne závislí, takže sa sami snažia nájsť niekoho, kto ich bude vykorisťovať. Kedy je tu potom potrebné mimoeko
nomické násilie? Len vtedy, keď sa porušia pravidlá styku (sloboda, rovnosť, vlastníctvo) – nie vždy, keď robotníci štrajkujú, ale len 
vtedy, keď prestávajú byť ochotní uznávať existujúci vlastnícky poriadok. K osobnej a neosobnej nadvláde pozri aj K1, 133, poznámka 
pod čiarou č. 1.

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

V tomto citáte sa skrývajú mno
hé dôležité aspekty, ktoré súvisia 
s predošlým výkladom. Najlepšie 
je prečítať si ho vetu za vetou a 
prediskutovať.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Dejiny vzniku
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Historická tendencia 
kapitalistickej akumulácie 

… keď už kapitalistický výrobný 
spôsob stojí na vlastných nohách, ďalšie 

zospoločenštenie práce […], a preto aj ďalšie 
vyvlastňovanie súkromných vlastníkov, nadobúdajú 

novú formu. […] Toto vyvlastňovanie prebieha […] na základe 
centralizácie kapitálov. […] Centralizácia výrobných prostriedkov 

a zospoločenštenie práce dosahujú bod, keď sa stávajú 
nezlučiteľnými so svojím kapitalistickým obalom. Obal praská. 

Odbíja posledná hodina kapitalistického súkromného 
vlastníctva. Vyvlastňovatelia sú vyvlastňovaní. 

(K1, 628 – 629)  

Marx tu sleduje líniu od pôvodnej akumulácie cez rozvoj kapitalizmu až po jeho budúci zánik. Tento proces zobrazuje ako historickú 
nevyhnutnosť a nazýva ho »negáciou negácie«: na »negáciu« predkapitalistického vlastníctva kapitálom nadväzuje »negácia« ka
pitalistického výrobného spôsobu robotníckou triedou. Historickú nevyhnutnosť prekonania kapitalizmu Marx vedecky nedokazuje 
(pritom nezohľadňuje ani protiargumenty, ako napr. úlohu fetišizmu a mystifikácie mzdy, ktoré sám predložil), ide skôr o politické že
lanie. V dejinách robotníckeho hnutia hral tento krátky úryvok ústrednú rolu: považoval sa za vedecký dôkaz prichádzajúceho konca 
kapitalizmu.

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: 

K pojmu »centralizácie« pozri 
sériu »Reprodukcia a akumulácia 
kapitálu«, snímka 8.

ÚROVEŇ VÝKLADU:

Dejiny vzniku

SÉRIA »TAKZVANÁ PÔVODNÁ AKUMULÁCIA«
Snímka 4 (zo 4) 
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