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Endnotes

Krize v třídním vztahu

Ano! Na jaře se vrátí růst!
Dějiny kapitalistické společnosti jsou dějinami reprodukce kapitalistického třídního vztahu. 
Jedná se o vztah, v němž se reprodukuje kapitál jako kapitál a – jeho nutná souputnice – děl-
nická třída jako dělnická třída. Jestliže předpokládáme, že reprodukce tohoto vztahu není nevy-
hnutelná, jaká je tedy možnost jeho ne-reprodukce?

Možná se zdálo, že nedávná krize nám na krátkou chvíli předestřela záblesk takové ne-
reprodukce: fenomén náhlého vybírání vkladů z bank se vrátil do srdce kapitalismu, čet-
nými zeměmi se přehnala vlna nepokojů kvůli cenám paliva a potravin, burzy se propadly 
a korporace vyhlašovaly bankrot, islandská ekonomika se zhroutila, svět jako celek vstoupil 
do krize mnohdy vyhlašované za tu nejhorší od Velké deprese, Řecko se rozhořelo povstáním 
a do Spojeného království se vrátily formy třídního boje, jaké jsme už desítky let neviděli. 
Pár měsíců se házelo prázdnými slovy o Marxově návratu a mainstreamoví ekonomové ma-
lovali katastrofické scénáře, až se pak objevily „první výhonky oživení“ a začala se ohlašovat 
obvyklá představa, že tato krize byla maximálně hodně vážnou poruchou v jinak normálním 
fungování kapitalistické ekonomiky, zapříčiněnou nějakým náhodným, nesystémovým fakto-
rem. Možná, že spíš než postulovat možnou nereprodukci kapitalistického třídního vztahu je 
za takové situace hodnověrnější interpretovat krizi jako aspekt autoregulace kapitalistické 
světové ekonomiky; maximálně jako obzvlášť extrémní „setřesení“ některých excesů či iracio-
nalit z jinak zdravého, plně funkčního systému.

Ale v jádru kapitalistické společnosti není žádný stav zdravé rovnováhy, žádné „normál-
ní“, plně funkční poměry. Krize je modem vivendi kapitalistického třídního vztahu, životním 
procesem tohoto rozporu. Nakolik je akumulace kapitálu vždy neklidný, problematický proces; 
nakolik se kapitál i během svých vítězství nad proletariátem stále blíží ke slepým uličkám na-
dakumulace; nakolik se kapitalistický třídní vztah nemůže roztančit bez obou váhavých part-
nerů, natolik je tu krize pořád. Práce je v kapitalistickém výrobním způsobu zdrojem hodnoty, 
jenže s průběhem akumulace je nutná práce veličinou, která má tendenci zmenšovat se. Krize je 
pořád s námi, protože pro kapitál je práce problém.

Jenže krize je i samostatná událost. Spektakulární katastrofismus, který zavládl na globál-
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ních akciových trzích kolem pádu Lehman Brothers, vlny exekucí, které se valily USA kvůli 
nesplaceným hypotékám, rýsující se bankrot celých států, nesmírné záchranné investice a před-
povědi deprese, vítání konce „neoliberální“ éry a výskyt – jakkoli iluzorní – představ o návratu 
ke Keynesovi: to vše jsou velmi reálné známky konkrétní krize v kapitalistickém třídním vzta-
hu. Konkrétní krize prozrazuje obecný rozpor tohoto vztahu, jakoby najednou ze stroje odletěl 
kryt a odhalily se všechny zadírající se převody. Tak, jako všechny krize, i tato odhaluje hlubší 
převodovou strukturu třídního vztahu: tam, kde jeden aspekt reprodukce vztahu narazí na své 
meze, tam se objevuje moment otevřenosti systému a prchavý záblesk možné ruptury. Pak se 
tam, kde jeden převod vypadnul ze setrvačníku, jakousi chaotickou mechanikou napojí jiný 
a změní se pohybová energie. Rozporuplná reprodukce kapitalistického třídního vztahu pro 
tuto chvíli pokračuje s jistými modifikacemi. Je tu šance, aby „výhonky“ ohlásily zahradníkovi 
konec zimy a krize se zase jednou vysvětlila nikoli jako chronický či permanentní stav, ale jako 
věčné opakování přirozeného cyklu.

Jaký je dnes charakter reprodukce třídního vztahu a jak se proměňuje? Jaké v něm můžeme 
nalézt náznaky jeho možné nereprodukce? Jaká – jinak řečeno – je dnes možnost kompletního 
rozchodu s touto autoreprodukcí? To jsou otázky, kterým se revoluční teorie musí věnovat. 
Právě v měnících se podobách této reprodukce můžeme uchopit skutečné dějiny kapitalistické 
společnosti jako něco víc než náhodné seskupení faktů, vyprávění či konceptů, strategických 
vítězství, porážek nebo rekuperací, protože právě ve své autoreprodukci se kapitalistický třídní 
vztah konstruuje jako totalita. Ze stejného důvodu musíme hledat možnosti imanentního zni-
čení této totality právě v těchto modalitách.

Reprodukce vztahu

„Výsledkem kapitalistického procesu výroby nejsou jen zboží a nadhodnota; je jím reprodukce 
vztahu samotného […] Kapitál a námezdní práce jsou jen dva výrazy téhož vztahu.“1

Má-li kapitál nějakou definující vlastnost, která ho odlišuje od pouhé sumy peněz nebo ně-
jaké nespecifikované masy materiálů, s nimiž by šlo peníze vydělat, je to rozpínavost: kapitál jsou 
peníze, z nichž se stává ještě víc peněz, hodnota, která se sama zhodnocuje. Aby zůstal kapitálem, 
musí kapitál ustavičně zvětšovat své množství. V tomto smyslu má jasně „teleologický“ charak-
ter: má jasný cíl – své vlastní rozpínání – a tento cíl vytrvale sleduje. Jelikož na systémové rovi-
ně takové rozpínání nelze uskutečňovat skrze pouhou realokaci hodnoty od jednoho kapitálu 
ke druhému, tak aby mohlo probíhat zhodnocování, musí existovat nějaká možnost produkce 
nové hodnoty. Touto možností je pracovní síla.

Jelikož dělníci netráví celý pracovní den výrobou jen takového množství produktů, které by 
dostačovalo pouze k tomu, aby se mohli reprodukovat na další den jakožto dělníci, vzniká pře-
bytek v podobě rozdílu mezi množstvím práce, kterou dělníci skutečně odvedli, a společensky 
průměrnou prací, která se vynakládá na výrobu zboží, s jehož pomocí se tito dělníci reproduku-
jí. Vyvstává tak rozdíl mezi prací a pracovní silou a je zcela na místě říci, že na základech tohoto 
rozdílu se tyčí celá budova kapitalistické společnosti.

Samozřejmě, že k odpracování tohoto přebytku je třeba dělníky přinutit, ale toto donucení 
je systémové. Co je pro dělníka jen počtem pracovních hodin potřebným k tomu, aby si vydělal 
mzdu nutnou k dané úrovni reprodukce jeho života, je pro kapitál jak výdajem na mzdy, tak 
možností zisku většího, než je pouhá hodnota těchto mezd. I když postavení dělníka vzhledem 
k vlastnictví znamená, že jeho formální svobodu zároveň doprovází systémové donucení, obě 
strany této úmluvy zůstávají souhlasícími „buržoazními subjekty“, které se svobodně vydávají 

1) Marx, 1861-1863 Manuscripts (MECW 30), str. 113-115.
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na trh. Toto setkání kapitálu s prací na trhu práce – samozřejmě – zahrnuje jisté neodmyslitelné 
třenice a jako všichni dobří obchodníci obě strany budou vždy hledat způsoby jak za méně zís-
kat více. Dělníci se neochotně šourají do práce, kradou si pro sebe tolik času, kolik jen mohou, 
a občas stávkují za vyšší mzdy, zatímco kapitál nastoluje pracovní den s maximální přísností 
a vždy bude usilovat o zvětšení onoho přebytečného dílu práce, který se v jeho výrobním pro-
cesu odehrává.

Toto den co den se opakující setkání kapitálu s prací není jen nahodilým faktem. Kdyby 
bylo, pak by přetrvání kapitalistické společnosti po tak dlouhou dobu bylo učiněným zázrakem. 
Ono ale není faktem, protože je procesem, jehož jsme všichni neustále účastni, a není nahodilé, 
protože – v jeho opakování – můžeme vysledovat jistou systematičnost způsobu, jímž se toto 
setkání uskutečňuje.2 Není to pouhá náhoda, že se dělníci na trhu práce potkávají s kapitálem 
a nemají, co jiného by prodali, než svoji pracovní sílu a není to pouhá náhoda, že kapitál proti 
těmto dělníkům stojí jako nahromaděné výrobní prostředky, které jsou soukromým vlastnic-
tvím. Spíše je to určitý proces, co vytváří dělníky jako prodejce pracovní síly a kapitál jako na-
hromaděné výrobní prostředky. Tímto procesem je sám výrobní proces: kromě toho, že vyrábí 
hodnotu a různé užitné hodnoty, je výrobní proces zároveň procesem výroby kapitalistického 
třídního vztahu.

Nebudeme-li uvažovat o začátku výrobního procesu, ale o jeho výsledku, pak si úspěšný 
kapitalista od dělníků přivlastnil nadhodnotu, realizoval ji směnou a teď tuto hodnotu může 
zapojit do dalšího cyklu výrobního procesu; zatímco dělník dostal zaplaceno jen za svoji 
pracovní sílu a opouští výrobní proces pouze se mzdou sloužící k pokrytí nákladů na jeho 
reprodukci pro další cyklus výroby. Obě strany se tak na konci výrobního procesu vracejí 
na strukturální pozice, z nichž do něho vstoupily. Dělník nemá jinou volbu než opět prodat 
svoji pracovní sílu, neboť v průběhu výrobního procesu nenahromadil nic vlastního, a kapita-
listu logika rozpínání kapitálu nutí, aby ho zase znovu zaměstnal. Jakmile kapitalistický výrobní 
proces jednou začal, jeho pokračování je – alespoň v tomto smyslu – automatické. Neustálá 
reprodukce kapitalistického třídního vztahu je nutnost, která plyne z charakteru samotného 
kapitalistického procesu výroby.3 Jelikož výrobní proces není nic jiného než tento třídní vztah 
in actu, můžeme říci, že reprodukce kapitalistického třídního vztahu nutně plyne z charakteru 
tohoto vztahu samotného.

Celek
Procesem, kterým kapitalistický třídní vztah zakládá sám sebe, zakládá rovněž celek kapitalis-
tických společenských vztahů. V tomto procesu autoreprodukce se nereprodukují jen dělníci 
a kapitál, ale také stát a všechny jeho orgány, rodinná struktura a systém genderových vztahů, 
konstituce individua jakožto subjektu se specifickým nitrem stojícím proti světu výroby a tak 
dále. Jedině díky opakování své reprodukce – závisejícím na opakování reprodukce kapitalistic-
kého třídního vztahu – mohou tyto mnohé momenty vykazovat nějakou systematičnost a tak 
utvářet celek.

To, že společenské struktury, které tvoří tento celek, nemohou přetrvat bez založení společ-
nosti na výrobě, je triviální pravda. Brána pouze ve svém bezprostředně materiálním aspektu, 

2) „Opakováním se z toho, co se zprvu jevilo jako pouhá záležitost náhody a nepředvídatelnosti, stává skutečná 
a potvrzená existence.“ Hegel, e Philosophy of History (e Colonial Press, 1900), str. 313.
3) Nutnost není totéž co nevyhnutelnost. Že je něco nutné, nám ještě neříká, zda k tomu dojde, nebo ne. A tak, byť 
má autoreprodukce kapitalistického třídního vztahu automatický charakter a tedy je v jistém smyslu „nutná“, nečiní 
to kontinuální reprodukci o nic nevyhnutelnější, než je kontinuální fungování spalovacího motoru nevyhnutelným 
výsledkem jeho konstrukce.
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výroba se jeví jako kvazi-přirozená základna pro reprodukci „společnosti“. Jenže v kapitalis-
tickém výrobním způsobu je to hodnota – a ne obecná produkce lidského života skrze nějaký 
„přirozený lidský metabolismus“ – co je přímým cílem výroby a předně a především je to kapi-
talistický třídní vztah, co se reprodukuje a nikoli „společnost“. „Společnost“ jako taková – neboli 
společenská formace – se jeví v abstrakci celku vztahů, které se reprodukují autoreprodukcí 
kapitalistického třídního vztahu. Teorie, která začíná u autoreprodukce abstraktního společen-
ského celku, může tento celek vyjádřit jen tautologicky: přetrvání součástí je funkčně nezbytné 
pro přetrvání celku a přetrvání celku není nic jiného než přetrvání těchto funkčních součástí. 
Althusseriánský pojem „strukturální kauzality“ dělá z této tautologie metafyzický princip – což 
je chyba nerozlučně spjatá s funkcionalistickou tendencí v althusseriánském marxismu.4

Hlásat ale nahodilost třídního boje, nebo že má otevřený konec či hlásat „kopernikovský 
obrat“ k dělnické třídě jakožto subjektu tohoto boje, není adekvátní alternativou k funkcio-
nalismu nebo naturalismu společenské reprodukce. Právě ve své systematické autoreproduk-
ci není třídní vztah náhodnou záležitostí, a proto se revoluční teorie nemůže zaměřovat jen 
na dělnickou třídu jako takovou, protože ta je partnerským pólem kapitálu ve vztahu vzájemné 
reprodukce. Samozřejmě, že tento celek má mnoho konkrétních rovin a je prošpikován sple-
titými a náhodnými faktory, které všechny nelze adekvátně vysvětlit nějakou prostou liturgií 
třídních vztahů. Ale jako místo kapitalistické výroby, jako bod, od nějž se odvíjí a k němuž se 
vždy vrací, jako moment, kterým se výrobní způsob sám zakládá, je reprodukce kapitalistického 
třídního vztahu stěžejní pro jakoukoli teorii revoluce.

Horizont

„Je-li nějaká éra současná, znamená to, že má horizonty. Uplyne-li, pozbude tyto horizonty.“5

Nastolit otázku revoluce znamená dát v sázku další existenci tohoto samotného kapitalis-
tického třídního vztahu. Revoluce nemůže být pouhým vyvlastněním kapitálu, uchvácením 
výrobních prostředků dělnickou třídou nebo v jejím jménu. Musí být přímou destrukcí vztahu, 
který sám sebe reprodukuje a v němž jsou dělníci pořád dělníci a kapitál zhodnocující se hod-
nota. Buď tedy revoluce bude komunistická, nebo nebude žádná. Takto chápané revoluci říkáme 
„komunizace“.

Imanentní sebezáchova kapitalistického třídního vztahu vypadá jako zvěčnění: protože 
zakládá sám sebe, třídní vztah se jeví jako nekonečný, po něm už není nic. A jelikož se tento 
vztah projektuje do nekonečné budoucnosti, revoluční teorie se nutně zabývá rupturou, trhli-
nou v samotné časovosti vztahu. Autoreprodukce ale není prostou tendencí k rovnováze nebo 
dynamickou konzervací v zásadě statického stavu. Postulovat autoreprodukci tohoto vztahu 
neznamená zaujmout východisko, které může jen vždy demonstrovat funkční uzavřenost systé-
mu a proti kterému musíme hlásat, že třídní boj má radikálně otevřený konec nebo předkládat 
vizi, v níž je revoluce čímsi radikálně vnějším, mesianistickým či transcendentním. Zde je pa-
trně případnější metafora z biologie než z kybernetiky nebo mechaniky: organismus je ze své 
podstaty sice homeostatický, ale v průběhu svého života se nutně mění a rovněž musí jednou 
zemřít, přičemž jeho tendenci k úmrtí nelze chápat jako vnější samotnému jeho životu. Jenže 
kapitalistický třídní vztah se nereprodukuje pouze s funkční jednotou, která musí, tak jako vše 

4) Viz například Louis Althusser, Etienne Balibar a další, Reading „Capital“ (New Le Books, 1970), str. 189: „jevy 
nejsou mimo strukturu, nejsou pre-existujícím objektem, prvkem či prostorem, do něhož struktura otiskuje svoji 
stopu: naopak […] struktura je ve svých jevech imanentní, příčina imanentní ve svých jevech ve spinozovském 
smyslu slova, […] struktura, která je pouze specifickou kombinací svých příznačných prvků, není mimo své jevy 
ničím.“
5) Jean Paul Sartre, „War Diary“, New Le Review č. 59 (2009).
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dobré, jednoho dne skončit. Jakožto třídní vztah – vztah vykořisťování – je nutně antagonistický. 
Nakolik směřují k prosazování jednoho proti druhému, jehož logickým vyvrcholením by bylo 
konečné vítězství, mohou oba póly tohoto vztahu projektovat samy sebe jako jeho fundamen-
tální pravdu, jeho finálního vítěze. Jak kapitál, tak proletariát si mohou legitimně nárokovat, 
že jsou esencí ležící v jádru kapitalistické společnosti, ale takové nároky budou vždy rozporupl-
né, protože ani jeden pól tohoto vztahu neznamená bez druhého nic.

Jelikož každý pól tohoto vztahu si může proti tomu druhému nárokovat, že je jeho pravdou, 
a jelikož se jedná o dynamický vztah, v jehož srdci je směřování vycházející z orientace procesu 
zhodnocování kapitálu na budoucnost, třídní vztah si vždy v sobě nese imanentní dočasný ho-
rizont. Nezvěčňuje se jednoduše jako monolitní, uzavřená totalita. Jakožto vztah boje si, coby 
svůj vlastní horizont, nese vizi budoucnosti, do níž se projektuje rozřešení tohoto antagonismu. 
Konečné vítězství dělnické třídy, permanentní vláda liberálního kapitalismu, rýsující se barbar-
ství nebo ekologická apokalypsa: třídní boj má vždy osobitý horizont a v závislosti na dynamice 
třídního vztahu v daném momentu má tento horizont proměnlivou kvalitu. V rámci tohoto 
horizontu se objevuje překonání, které může být více či méně rozporuplné. Není-li překonání 
kapitalistického třídního vztahu na základě prostého vítězství jednoho či druhého z jeho pólů 
možné – neboť ani jeden pól bez toho druhého není nic – pak lze říci, že revoluce 20. století, 
nakolik jejich obsahem byla afirmace dělnické třídy jakožto dělnické třídy, postulovaly neusku-
tečnitelné překonání kapitalistického třídního vztahu. Oproti tomu revoluce jako komunizace 
se objevuje teprve v boji, který si ve svém imanentním horizontu nese přímou nereprodukci 
třídního vztahu.

Jenom skrze svoji systematickou reprodukci se tento vztah prezentuje jako jednota a ne jako 
ad hoc uspořádání a – rozumíme-li dějinami víc než jen nemožnost popsat beztvaré plynutí 
– jenom jako taková jednota může mít dějiny. Tak, jako je základ akumulace kapitálu uvnitř 
kapitalistického třídního vztahu, tak jsou mu vnitřní – na společenské rovině – i její dopady. 
Klesající ziskovost přímo postihuje reprodukční schopnost nejen kapitálu, ale také dělnické 
třídy. Nepřetržitá technická reorganizace pracovního procesu vnáší do života dělníků radikálně 
odlišné zkušenostní modely. Reorganizace genderových rolí, která skrze rostoucí zaměstnávání 
žen upouští od rodiny s jednou mzdou, přináší jinou podobu rodiny a prožitku „osobního ži-
vota“ mimo výrobní proces. Expanze úvěrového systému umožňuje kapitálu stále lehčí globální 
pohyb, který mění role států ve světovém systému, a na straně dělnické třídy podrývá vyjedná-
vání na úrovni národního státu. Tendence práci šetřících inovací vyhánět dělníky z výrobního 
procesu a generovat přebytečnou populaci tlačí dolů mzdy a snižuje jistotu pracovního místa 
tam, kde tato přebytečná populace může potenciálně vstoupit na trh práce, a tam, kde nemů-
že, dává vzniknout obrovským slumům, kde bydlí nadbyteční lidé, jejichž reprodukce je čím 
dál tím nejistější a nahodilejší. Všechny tyto tendence jsou kapitalistickému třídnímu vztahu 
imanentní. Dějiny vývoje kapitalistického výrobního způsobu jsou dějinami rozvoje těchto ten-
dencí uvnitř kapitalistického třídního vztahu a tudíž interním proměňováním kvality tohoto 
vztahu samotného.

Horizont překonání, který si v sobě třídní vztah nese, má proměnlivou kvalitu: jeho charak-
ter je v každé dané chvíli neoddělitelný od historické modifikace třídního vztahu. Neměnné je, 
že tu vůbec takový horizont je. Měnící se charakter tohoto horizontu je primární bází a před-
mětem revoluční teorie. Ptáme-li se po revolučním překonání kapitalistického třídního vztahu, 
zkoumáme teoretický terén tohoto horizontu, jak se nám dnes naskýtá. Je to vrstevnatý terén 
s vlastní geologií sedimentů, průvalů a zlomů. Sledujeme linii tohoto horizontu takovou, jaká je 
– přičemž se co nejvíce přibližujeme koncipování našeho odchodu z této krajiny – a jaká kdysi 
byla a odlišujeme krajinu, v níž stojíme, od krajin minulosti. Komunistická teorie je teorií ima-
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nentního horizontu třídního boje. Když sledujeme tento horizont a koncipujeme přehoupnutí 
se přes něj, činíme z třídního boje v jeho historičnosti pevný předmět teorie a zabýváme se jím 
v jeho konečnosti. Když postulováním jeho konečného překonání dáváme v sázku samotný 
třídní vztah, můžeme ho vidět takový, jaký skutečně je. Jeho pravdu nemůžeme uchopit skrze 
projekci falešné neutrality, nýbrž skrze opak: musíme zaujmout předpojaté stanovisko jeho 
překonání – překonání, které neexistuje jen v „teorii“, ale v imanentní dynamice samotného 
třídního vztahu.

Tendence třídního vztahu: míra zisku

„Do té míry, do jaké kapitál klade pracovní dobu – pouhou kvantitu práce – jako jedinou de-
terminantu [hodnoty], do té míry mizí přímá práce a její množství jako určující princip výroby 
– tvorby užitných hodnot – a redukuje se kvantitativně na menší proporci a kvalitativně jako 
samozřejmě nepostradatelný, ale podřadný moment […] Kapitál tak pracuje na svém vlastním 
rozkladu jakožto formy panující výrobě.“6

Jestliže je kapitalistický třídní vztah rozporuplným vztahem, v němž reprodukce nikdy není 
prostou záležitostí konzervace stabilního stavu, pak je tomu tak proto, že – jak jsme naznačili 
výše – práce je pro kapitál problémem. Coby výhradní zdroj nadhodnoty je to právě nadpráce, 
čeho kapitál ve svém neustálém puzení akumulovat vyžaduje pořád víc. Když zvyšuje produk-
tivitu práce, má z toho kapitál prospěch, protože roste poměr nadpráce k nezbytné práci, jenže 
zároveň tím zmenšuje úlohu práce, coby „určujícího principu výroby“. Ve finále to znamená, 
že k výrobě stejné masy zboží je zapotřebí méně dělníků, a s tímto poklesem se tenčí možnosti 
zhodnocování. Z tohoto jednoduchého rozporu můžeme dovodit některé z fundamentálních 
tendencí v reprodukci třídního vztahu a na tomto jednoduchém rozporu můžeme tedy vidět, 
jak kapitál „pracuje na svém vlastním rozkladu“.

Proslulý zákon sestupné tendence míry zisku je výrazem aspektů tohoto jednoduchého 
rozporu. Jeho kanonická formulace se odvozuje od skutečnosti, že ve své konkurenční bitvě 
proti dalším kapitálům bude v průběhu času každý kapitál tendovat ke zvyšování produkti-
vity svých dělníků technickými vylepšeními výrobního procesu: jeho technické složení bude 
mít vzestupnou tendenci. S vyšší produktivitou stačí k výrobě stejného zboží kratší pracovní 
doba a jednotlivý kapitál tak získává výhodu oproti ostatním kapitálům, ale časem se tatáž 
vyšší produktivita stává všeobecnou, čímž se ruší počáteční výhoda a vede to k nižší hodno-
tě zboží, jelikož její výroba nyní vyžaduje méně společensky nezbytné pracovní doby. Takže 
i na této abstraktní rovině můžeme objevit první výskyt tohoto jednoduchého rozporu, ne-
boť puzení akumulovat nadhodnotu skrze výrobu zboží – přebytek, který se vytváří nadprací 
– vede ke zkracování pracovní doby, a tedy i prostoru pro nadhodnotu, potřebné k výrobě 
přesně toho stejného zboží.

Samo o sobě to však pro kapitál neznamená ztrátu, neboť při zvyšování produktivity práce 
rovněž snižuje náklady na práci, protože se zlevňuje zboží, které dělníci spotřebovávají. Lze 
tak poměrně snížit mzdy a prodloužit tu část pracovní doby trávenou výrobou nadhodnoty 
pro kapitál. Předpokládáme-li však, že časem toto narůstající technické složení povede na úrovni 
celkového společenského kapitálu k nárůstu hodnotového složení – k nárůstu podílu kapitálu 
věnovaného na výrobní prostředky (konstantního kapitálu) v poměru ke kapitálu věnované-
mu na mzdy (variabilní kapitál)7 – znamená to, že se kapitál, jehož rostoucí podíl je věnován 
na výrobní prostředky, musí zhodnocovat na bázi zmenšujícího se podílu variabilního kapitálu. 

6) Marx, Grundrisse (MECW 29), str. 85-6 (Nicolaův překlad).
7) Poměr, který Marx nazývá organickým složením.
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Jelikož pracovní dobu nelze prodlužovat donekonečna (den má jen 24 hodin a dělník musí 
některé z nich strávit reprodukcí sebe jako dělníka) a část pracovní doby věnovanou nutné práci 
lze snižovat pouze do nuly, má množství nadhodnoty, kterou kapitál může vysát z jednotlivého 
dělníka jednoznačné meze. Kapitál tak nakonec nebude schopen vysávat dostatek nadhodnoty, 
aby mohl pokračovat v akumulaci ve stejném měřítku. Jestliže tedy přímé snižování – zvyšová-
ním produktivity práce – pracovní doby nezbytné k výrobě daného zboží představovalo první 
vytanutí práce jakožto problému pro kapitál, zde vidíme, jak se tentýž rozpor objevuje znovu 
a na konkrétnější rovině.

To vše celkem jednoduše plyne z rostoucího hodnotového složení kapitálu. Pro účely této 
argumentace se předpokládá, že rostoucí hodnotové složení je cosi, co plyne z rostoucího tech-
nického složení. Vztah mezi technickým a hodnotovým složením však komplikují nejrůznější 
faktory a mírní tak tendenci ke klesání míry zisku jakožto přímý účinek prvního složení na to 
druhé. Zejména je třeba si povšimnout, že tatáž rostoucí produktivita práce, která by jinak pří-
mo zvětšovala podíl konstantního kapitálu k variabilnímu, zároveň snižuje hodnotu výrobních 
prostředků, čímž přinejmenším mírní jakoukoli tendenci k takovému zvětšování. Rozhodně 
tedy není samozřejmé, že se taková tendence ve skutečném průběhu kapitalistické akumulace 
projeví. Pomáhá-li však teorie o tendenci ke klesání míry zisku zviditelnit, do jaké míry je práce 
pro kapitál problémem, Marxova teorie „všeobecného zákona akumulace“ a neustálého genero-
vání přebytečných populací je v tomto ohledu jak objevnější, tak historicky zřejmější.8

Tendence třídního vztahu: přebytečné obyvatelstvo

„Poměrný úbytek nutné práce se jeví jako poměrný nárůst nepotřebných pracovních kapacit – tj. 
jako kladení přebytečného obyvatelstva.“9

Rozumí se samo sebou, že kapitalistická výroba tenduje k masivnímu zvyšování produk-
tivity práce. K tomuto zjištění dojdeme, aniž bychom se zabývali vztahem mezi technickým 
a hodnotovým složením kapitálu. Celkem jednoduše to znamená, že v průběhu času je k výrobě 
téhož množství užitných hodnot zapotřebí méně dělníků. Uvnitř kapitalistické akumulace tak 
existuje tendence redukovat vklad přímé práce. Neruší-li tuto tendenci žádná jiná opačná ten-
dence a ta se tak může historicky rozehrát, znamená, že víc a víc dělníků je pro výrobní proces 
nepotřebných. Z hlediska obyvatelstva má tedy kapitál sklon produkovat proletářskou populaci, 
která je přebytečná vzhledem k požadavkům výroby: přebytečné obyvatelstvo. Jedná se o další 
způsob, kterým se vyjevuje základní problematičnost práce pro kapitál.

Tato tendence není absolutní a stejně jako u klesající míry zisku i v tomto případě existují 
kompenzační faktory. Kapitál může nalézt nové užitné hodnoty, v jejichž výrobě lze dělníky 
zaměstnat, a s rostoucími rozměry výroby v kterémkoli daném odvětví se zvýšení produkti-
vity nemusí promítnout přímo do absolutního úbytku produktivní zaměstnanosti. A byť se 
ničení životního prostředí samozřejmě ukazuje být velice reálným problémem kapitalistické 
akumulace, kvantum užitných hodnot, které lze konzumovat, nemá jasně definované meze. Je 
tedy možné tvrdit, že ač kapitál v průběhu času tenduje ke snižování počtu dělníků potřebných 
k výrobě nějakého daného množství užitných hodnot, může přechodem k výrobě jiných užit-
ných hodnot – a spolu s ním vyvinutím nových potřeb, které po takových užitných hodnotách 
volají – nebo rozšířením výroby stávajícího zboží zabránit této tendenci, aby se stala chronic-
kým problémem.

Samozřejmě, že se to komplikuje několika faktory. Daná populace může spotřebovat jen ur-

8) Pro hlubší studii této tendence viz následující článek „Bída a dluh“.
9) Marx, Grundrisse (MECW 29), str. 528 (upravený překlad).
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čité množství konkrétního typu zboží a produktivita práce není při výrobě jakékoli nové užitné 
hodnoty prostě nepopsaným listem. Produktivitu zvyšující technologie velice často zevšeobecní 
napříč různými výrobními odvětvími, což znamená, že výroba v nových odvětvích často pře-
bírá jinde vyvinutá zvýšení produktivity a rovněž přináší další vylepšení, která mohou taktéž 
zevšeobecnět. Schopnost celkového společenského kapitálu překonat svoji vlastní tendenci 
ke snižování počtu produktivně zaměstnaných dělníků tudíž závisí na jeho schopnosti držet 
tempo s rostoucí mírou společenského růstu produktivity.

Historicky se tak neděje. V poměru k počtu obyvatel světa počet námezdně pracujících, 
produktivně zaměstnaných nejprve v zemědělství a teď i v průmyslu, na globální rovině klesá. 
To je skutečný význam „deindustrializace“, k níž v posledních 30 letech dochází. Samozřejmě 
lze snadno demonstrovat, že stále tu je spousta průmyslové výroby, a to nejen v důležitých 
exportérských státech jako je Čína, ale na globální rovině podíl dělníků fakticky zaměstnaných 
v průmyslové výrobě již téměř dvě desítky let klesá.10 Jak vysvětlujeme v následujícím článku, 
výsledkem je nárůst málo placené (a formálně přivtělované) práce ve službách a obří slumy 
v bývalém „třetím světě“.

Dochází-li k reprodukci kapitalistického výrobního způsobu v zásadě skrze podvojnou 
reprodukci dělníků jako dělníků a kapitálu jako kapitálu, přičemž se dělníci a kapitál produkují 
navzájem; setkávají-li se tyto dva koloběhy železného chodu v bodě výroby prostřednictvím 
mzdové formy; pak tendence kapitálu činit proletářskou populaci nadbytečnou pro výrobu 
podrývá integritu železného chodu.11 Čím dál tím méně se pak jedná o reciproční a cyklický 
vztah, v němž proletariát reprodukuje kapitál a kapitál reprodukuje proletariát. Proletariát 
se naopak v rostoucí míře stává produktem kapitálu, aniž by sám produkoval kapitál. Jakožto 
populace, která je pro kapitalistickou výrobu jednoduše nadbytečná, a přitom nemá žádný 
autonomní způsob reprodukce, se přebytečné obyvatelstvo reprodukuje jako vedlejší účinek 
kapitalistické výroby. Jelikož její autoreprodukci nezprostředkovává směňování produktivní 
práce s kapitálem za mzdu, neuzavírá s kapitálem koloběh a její existence se tak v poměru 
k existenci kapitálu jeví jako nahodilá nebo nepodstatná.12 Takovéto konsolidované přebytečné 
obyvatelstvo představuje tendenci k dezintegraci železného chodu kapitalistické reprodukce.

„Již samotný koncept svobodného dělníka znamená, že je pauper: potenciální pauper. […] Ne-
má-li kapitalista pro jeho nadpráci žádné využití, nemůže vykonávat svoji nezbytnou práci ani 
produkovat prostředky ke své obživě. V tomto případě si je nemůže obstarat prostřednictvím 

10) Tabulka 4: Zaměstnanost v průmyslu v Sukti Dasgupta a Ajit Singh „Will Services bet he New Engine of Indian 
Economic Growth?“, Development and Change 36 (6), 2005, str. 1041.
11) Termín „železný chod“ je českým překladem Marxova „Zwickmühle“, termínu, který nese jak význam „dvojí 
svázanosti“, tak v kontextu 23. kapitoly Kapitálu význam chodu dvou mlýnských kol, které představují reprodukční 
cykly kapitálu a pracovní síly:

12) „Kapacita práce může svoji nezbytnou práci odvést jen tehdy, má-li její nadpráce pro kapitál hodnotu, může-li 
ji kapitál zhodnotit. Existují-li pro její zhodnocení překážky toho či onoho druhu, sama kapacita práce […] se jeví 
jako vyřazená z podmínek reprodukce své existence; existuje bez podmínek své existence a je tak pouhým břeme-
nem; má své potřeby a postrádá prostředky k jejich uspokojení.“ Marx, Grundrisse (MECW 28), str. 528.
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směny. Pokud je získá, pak jen díky rostoucím almužnám z výnosu.“13

Nakolik může prodat jen svoji pracovní sílu a nemá ani jistotu, že se mu to podaří, je 
dělník pro Marxe potenciálním pauperem. Pro konsolidované přebytečné obyvatelstvo, jehož 
reprodukci přestalo zprostředkovávat směňování produktivní práce za mzdu, se tato pauperi-
zace stává faktickou. Pracovní síla, kterou musí třída „potenciálních pauperů“ prodávat, je sama 
tím, co ji v konečném důsledku redukuje na třídu faktických pauperů. Proletarizace obyvatel 
světa tak nenabírá prostou formu přeměny všech lidí v produktivní dělníky, neboť i když se 
stanou pro kapitál produktivními, titíž dělníci nakonec produkují svoji nadbytečnost pro vý-
robní proces.

Jak se zmenšuje ta část globální populace, jejíž reprodukci zprostředkovává směňování 
produktivní práce za mzdu, může mzdová forma ve společenské reprodukci vystupovat jako 
klíčová mediace stále slaběji. S takto se posouvajícími podmínkami se nevyhnutelně musí měnit 
horizont třídního vztahu a boje, v němž se tento horizont ukazuje. V tomto kontextu se staré 
projekty programatického dělnického hnutí stávají zastaralými: jeho svět byl světem rostoucí 
průmyslové pracovní síly, ve kterém mzda vystupovala jako fundamentální článek v řetězu 
společenské reprodukce, článek ležící v centru železného chodu, tam kde se potkávají kapitál 
s proletariátem, a světa, kde jistá vzájemnost mzdových požadavků – „když po mě chcete tohle, 
tak já od vás požaduji toto“ – mohla dominovat horizontu třídního boje. S růstem přebyteč-
ných populací se ale zpochybňuje samotná tato vzájemnost a mzdová forma se tedy odsouvá 
z centra sporu. Proletariát má tak tendenci nekonfrontovat kapitál v centru železného chodu, 
ale vztahuje se k němu jako k čím dál externější síle, zatímco kapitál naráží na své vlastní pro-
blémy se zhodnocováním.

Za takových podmínek se již na horizontu třídního vztahu nevyjevuje prostá samospráva 
výroby proletariátem. Jelikož výroba zaměstnává klesající podíl proletářské populace – podíl, 
který je sám stále více prekarizován, neboť potenciálně na trhu práce konkuruje rostoucí mase 
nadbytečných dělníků – a jelikož tato dezintegrace reprodukčních koloběhů kapitálu a pro-
letariátu nabírá na obrátkách, možná se horizont překonání tohoto vztahu může jevit snad 
až apokalypticky: kapitál postupně opouští svět v krizi a zanechává jej svému přebytečnému 
potomkovi. Ale krize reprodukce kapitalistického třídního vztahu není cosi, co se proletariá-
tu prostě přihodí. Protože je v sázce jeho vlastní reprodukce, proletariát nemůže než bojovat, 
a je to sama tato reprodukce, co se stává obsahem jeho boje. Jak mzdová forma pozbývá své 
ústřednosti ve zprostředkovávání společenské reprodukce, sama kapitalistická výroba se prole-
tariátu stále více jeví jako zbytečná: to ona z nás udělá proletáře a pak nás opustí. Za takových 
okolností jako horizont vystupuje komunizace: přímé podniknutí kroků k zastavení pohybu 
hodnotové formy a reprodukování nás samých bez kapitálu.

13) tamtéž, str. 522-3. Marx pokračuje: „Pouze ve výrobním způsobu založeném na kapitálu se pauperismus obje-
vuje jako výsledek samotné práce, výsledek rozvoje produktivní síly práce.“
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Bída a dluh
O logice a historii přebytečných populací

a přebytečného kapitálu

Současnou krizi máme sklon interpretovat skrze cyklické teorie starší generace. Zatímco se 
mainstreamoví ekonomové prohrabávají k „prvním výhonkům“ oživení, kritičtí kritikové 

se jen tážou, zda „obnova“ růstu nebude přeci jen trvat trochu déle. Jistě, pokud vycházíme 
z teorií obchodních cyklů či dokonce dlouhých vln, snadno se můžeme domnívat, že po pro-
padu automaticky přichází boom, že poklesy vždy „připravují cestu“ pro opětovné vzestupy. 
Jaká je ale pravděpodobnost, že – jestli a až tato šlamastyka pomine – spatříme nový zlatý věk 
kapitalismu?1

Možná můžeme začít u toho, že si připomeneme, že zázračná léta předchozího zlatého věku 
(zhruba 1950-1973) nebyla odvislá jen od světové války a nesmírného nárůstu státních výdajů, 
ale rovněž od historicky bezprecedentního transferu obyvatelstva ze zemědělství do průmyslu. 
Zemědělské populace se ukázaly být mocnou zbraní v úsilí o „modernizaci“, jelikož skýtaly 
zdroj levné práce pro novou vlnu industrializace. Roku 1950 bylo v zemědělství zaměstnáno 
23 procent německých pracovních sil, ve Francii to bylo 31, v Itálii 44 a v Japonsku 49 procent 
– do roku 2000 se však u nich zemědělské populace zmenšily pod 5 procent.2 Když se v 19. sto-
letí a na počátku století dvacátého vyskytla masová nezaměstnanost, kapitál s ní nakládal tak, 
že městské proletáře vypuzoval zpátky k půdě a také je vyvážel do kolonií. Eliminací rolnictva 
ve svém tradičním srdci ve stejnou dobu, kdy se přiblížil k mezím koloniální expanze, kapitál 
eliminoval své tradiční mechanismy regenerace.

Mezitím vlna industrializace, která absorbovala ty, kdo byli vytlačeni ze zemědělství, nara-
zila v 70. letech 20. století na své vlastní meze. Od té doby v hlavních kapitalistických zemích 
dochází k bezprecedentnímu poklesu průmyslové zaměstnanosti. Vyjádřená jako procento 
z celkové zaměstnanosti poklesla za poslední tři desetiletí v těchto zemích zaměstnanost 
v průmyslové výrobě o 50 procent. Dokonce i nově „industrializované“ země jako Jižní Korea 
a Tchaj-wan v uplynulých dvou desetiletích prožívaly pokles poměrného stupně průmyslové 

1) Tento článek napsali společně Endnotes a Aaron Benanav.
2) Statistická databáze FAOSTAT, Organizace OSN pro potraviny a zemědělství, http://www.fao.org/FAOSTAT 
(2009).
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zaměstnanosti.3 Zároveň rostl počet jak málo placených pracujících ve službách, tak obyvatel 
slumů, kteří pracují v neformálním sektoru, protože jsou to jediné možnosti, které zbyly těm, 
kdo se stali nadbyteční pro potřeby scvrkávajícího se průmyslu.

Pro Marxe se fundamentální tendence kapitalistického výrobního způsobu ke krizi ve svém 
záběru neomezovala na periodické poklesy v ekonomické aktivitě. Nejsilněji se projevovala 
v permanentní krizi pracovního života. Differentia specifica kapitalistických „hospodářských“ 
krizí – že lidé hladoví navzdory dobrým sklizním a výrobní prostředky leží bez užitku, přestože 
je hlad po jejich výrobcích – je jen jedním z momentů této širší krize: ustavičné reprodukce 
nedostatku pracovních míst uprostřed hojnosti zboží. A právě dynamiku této krize – krize re-
produkce vztahu kapitál-práce – tento článek zkoumá.4

Prostá reprodukce a reprodukce v rozšířeném měřítku

Přestože jeho důsledky jsou komplexní, kapitál má jen jeden zásadní předpoklad: lidé nesmí mít 
přímý přístup ke zboží, které považují za nezbytné k životu, a místo toho k němu musí nacházet 
přístup pouze prostřednictvím trhu. Odtud také samotný termín „proletariát“ odkazující pů-
vodně na občany-bezzemky, kteří žili v římských městech. Neměli práci a nejprve byli pacifiko-
váni chlebem a hrami a nakonec je zaměstnali jako žoldnéře. Postavení proletariátu však není 
v dějinách obvyklé: globální rolnictvo mělo jakožto soběstační farmáři nebo pastevci po celou 
historii většinou přímý přístup k půdě, i když skoro pořád byli nuceni odvádět část svého pro-
duktu vládnoucím elitám. Proto vyvstává potřeba „původní akumulace“: odtržení lidí od půdy, 
jejich nejzákladnějšího prostředku reprodukce, a vyvolání všestranné závislosti na směně zbo-
ží.5 V Evropě byl tento proces dovršen v 50. a 60. letech 20. století. Na globální rovině se začíná 
blížit svému završení teprve dnes – s výjimkami subsaharské Afriky, částí jižní Asie a Číny.

I když se jednou dosáhne prvotního odtržení lidí od půdy, nikdy to nestačí. Musí se nepřetr-
žitě opakovat, aby se zas a znova mohl na trhu potkávat kapitál se „svobodnou“ prací. Na jednu 
stranu kapitál vyžaduje, aby už na trhu práce byla přítomna masa lidí bez přímého přístupu 
k výrobním prostředkům a chtěla směnit práci za mzdy. Na druhou stranu vyžaduje, 
aby na trhu s komoditami už byla přítomna masa lidí, kteří již mzdy získali a chtějí své pení-
ze směnit za zboží. Nejsou-li tyto dvě podmínky splněny, je schopnost kapitálu akumulovat 
omezena: nemůže masově ani vyrábět ani prodávat. Mimo USA a Spojené království byl před 
rokem 1950 prostor pro masovou výrobu limitovaný právě proto, že velikost trhu měla svoji 
mez, tedy proto, že existovalo početné a celkem soběstačné rolnictvo, které nežilo primárně 
ze mzdy. Příběh poválečného období je příběhem tendence ke zrušení zbytku globálního rol-
nictva vlastnícího půdu, na které pracuje, a to nejprve z hlediska jeho soběstačnosti a pak jeho 
zrušení jako rolníků vůbec.

Marx vysvětluje tento strukturální rys kapitalismu v kapitole o „prosté reprodukci“ v prv-
ním dílu. Koncept „prosté reprodukce“ budeme interpretovat jako reprodukci – v cyklech vý-

3) Robert Rowthorn a Ken Coutts, „Deindustrialisation and the Balance of Payments in Advanced Economies“ 
(Konference OSN pro obchod a rozvoj, Diskusní materiál č. 170, květen 2004), str. 2.
4) Všímáme-li si tendence kapitálu generovat nedostatek pracovních míst uprostřed hojnosti zboží (které se tudíž 
uměle stává nedostatkovým v poměru k faktické poptávce), samozřejmě tím nijak nechceme přiživovat dožado-
vání se „nových pracovních míst“. Dokud prodej naší pracovní síly zůstává primárním způsobem jak si zaopatřit 
živobytí, budou takové požadavky vždy marné.
5) Ne vždy tato potřeba vyvstává skrze násilné prostředky popisované Marxem. Ve 20. století řada rolníků neztrati-
la přímý přístup k půdě kvůli vyvlastnění, ale spíše kvůli nadměrnému dělení pozemků, jak půda přecházela 
z generace na generaci. Drobní sedláci se tak v rostoucí míře stávali závislí na trhu a dostávali se do nevýhody vůči 
velkostatkářům, až nakonec o svoji půdu přišli.
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roby-spotřeby a skrze ně – vztahu mezi kapitálem a dělníky.6 Prostá reprodukce nepokračuje 
ze „zvyku“ ani kvůli falešnému nebo neadekvátnímu vědomí dělníků, ale z materiální nutnosti. 
Tou je vykořisťování námezdně pracujících, skutečnost, že i všichni dohromady si mohou kou-
pit jen část zboží, které vyrobí:

„[Kapitál brání tomu, aby] vědomím nadané výrobní nástroje neuprchly, a to tím, že ustavičně 
vzdaluje výrobek práce dělníků od jejich pólu k protikladnému pólu kapitálu. Individuální spo-
třeba dělníků zajišťuje na jedné straně jejich udržování a reprodukci, na druhé straně tím, že ničí 
životní prostředky, vyvolává nutnost, aby se ustavičně objevovali na trhu práce.“7

Akumulace kapitálu tedy není věcí organizace ani výrobní ani spotřební sféry. Přílišné zdů-
razňování buď výroby, nebo spotřeby, má tendenci generovat parciální teorie kapitalistických 
krizí: „z nadvýroby“ nebo „z podspotřeby“. Námezdní práce strukturuje reprodukční proces 
jako celek: mzda alokuje dělníky do výroby a zároveň alokuje výrobek dělníkům. V tom spočívá 
invariance kapitálu, nezávislá na zeměpisných či dějepisných specifikách. Zhroucení reproduk-
ce vytváří krizi jak z nadvýroby, tak z podspotřeby, jelikož pod kapitálem jsou jedno a totéž.

Od rozboru struktury prosté reprodukce však nemůžeme tak přímo přejít k teorii krize. 
Neboť prostá reprodukce je ze samé své podstaty rovněž reprodukcí v rozšířeném měřítku. 
Tak, jako se práce musí vracet na trh práce, aby doplnila svůj mzdový fond, i kapitál se musí 
vracet na kapitálový trh, aby své zisky reinvestoval do rozšíření výroby. Každý kapitál musí 
akumulovat, jinak zůstane pozadu v konkurenci s ostatními kapitály. Konkurenční utváření 
cen a proměnlivé struktury nákladů v rámci jednotlivých sektorů vedou uvnitř těchto sektorů 
k odlišným mírám zisku, čímž se pohání inovace zvyšující efektivitu, neboť sníží-li své náklady 
pod sektorový průměr, firmy mohou buď sklízet superzisky, nebo snížit ceny, aby získaly podíl 
na trhu. Klesající náklady ale každopádně povedou ke klesajícím cenám, neboť mezisektorová 
mobilita kapitálu ústí ve vyrovnání mezisektorových měr zisku, poněvadž přesuny kapitálu 
za vyššími zisky ženou nabídku (a tak i ceny) nahoru a dolů, v důsledku čehož se návratnost 
nových investic pohybuje kolem mezisektorového průměru. Tímto ustavičným pohybem kapi-
tálu se rovněž napříč sektory šíří inovace snižující náklady – čímž se ustavuje zákon ziskovosti, 
který všechny kapitály nutí maximalizovat své zisky bez ohledu na politickou a společenskou 
konfiguraci, v níž se nalézají. A naopak, když ziskovost klesá, nelze pro obnovení akumulace 
udělat nic menšího než „masakrovat kapitálové hodnoty“ a „zbavit se práce“, čímž se obnoví 
podmínky ziskovosti.

Jenže takovéto formalistické pojetí procesu zhodnocování nezachycuje historickou dyna-
miku, na niž je naladěna Marxova analýza. Zákon ziskovosti sám o sobě nemůže zajistit repro-
dukci v rozšířeném měřítku, neboť ta rovněž vyžaduje výskyt nových odvětví a nových trhů. 
Vzestupy a poklesy ziskovosti fungují jako signály pro třídu kapitalistů, že se v konkrétních 
odvětvích objevily inovace, ale podstatné je, že během času se mění kompozice výroby – a tudíž 
i zaměstnanosti: odvětví, která kdysi tvořila velkou část výroby a zaměstnanosti, dnes rostou 
pomaleji, zatímco stále větší podíl výroby i zaměstnanosti zabírají nová odvětví. A zde se musí-
me podívat na determinanty poptávky nezávisle na determinantách nabídky.8

6) Marx občas o prosté reprodukci hovoří jako o abstraktním myšlenkovém experimentu – kapitalismus bez růstu 
– ale zůstat u toho by znamenalo nepochopit, co nám tento koncept říká o vnitřním mechanismu procesu akumu-
lace. Kapitola o prosté reprodukci dochází k závěru: „Kapitalistický výrobní proces v celkové souvislosti čili jako 
proces reprodukce vyrábí tedy nejen zboží, nejen nadhodnotu, ale vyrábí a reprodukuje sám kapitalistický vztah 
– na jedné straně kapitalistu, na druhé straně námezdního dělníka.“ Marx, Capital, díl 1. (MECW 35), str. 573.
7) Marx, Capital, díl 1. (MECW), str. 573.
8) Kvůli údajnému neoklasickému monopolu na tento diskurs mají marxisté tendenci vyhýbat se otázkám poptáv-
ky, ale Marx takovouto zdrženlivostí rozhodně netrpěl. Puzení rozšiřovat trhy a bojovat o podíl na trhu je 
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pro fungování zákona hodnoty zásadní. Viz např. Marx, Capital, díl 1. (MECW 35), str. 434.
9) Saturace není záležitostí absolutního množství koupeného a prodaného výrobku, ale změněného poměru mezi 
stupni růstu kapacit a poptávkou.
10) Tento proces platí pouze pro odvětví vyrábějící spotřební zboží. Odvětví produkující kapitálové zboží mají ten-
denci expandovat a smršťovat se v souladu s potřebami konkrétních spotřebních zboží, které „vedou“ každý cyklus. 
Ale poměr mezi těmito dvěma „skupinami“ není nikdy tak jednoduchý. Jak si ukážeme, „procesní inovace“ šetřící 
práci ve skupině I mohou vést k „produktovým inovacím“ ve skupině II, čímž se trh rozšíří jako celek.
11) Marx, Capital, díl 1. (MECW 35), str. 627. (Poznámka překladatele: Endnotes na tomto místě upozorňují, že se 
jedná o Fowkesův překlad, který se významově a rovněž téměř doslovně shoduje s českým překladem Šmeralovým, 
upraveným pro vydání z roku 1978, který je tu použit.)

Poptávka se liší podle ceny daného výrobku. Když je cena vysoká, kupují si ho jen zámožní. 
Jak se ale akumuluje proces inovací šetřících práci, ceny klesají a výrobek se proměňuje ve zboží 
masové spotřeby. Na hranici této proměny inovace způsobí nesmírné rozšíření trhu pro daný 
výrobek. Toto rozšíření přesahuje kapacity stávajících firem a ceny klesají pomaleji než náklady, 
což vede k období vysoké ziskovosti. Kapitál se pak nahrne do tohoto odvětví a táhne s sebou 
i práci. V jistém bodě je však dosaženo mezí trhu; trh je tedy saturován.9 Nyní inovace způsobí, 
že celková kapacita přeroste velikost trhu: ceny klesají rychleji než náklady, což vede k období 
klesající ziskovosti. Kapitál dané odvětví opouští a zbavuje se práce.10

Tento proces, kterému ekonomové říkají „zrání“ odvětví, se objevil už mnohokrát. Zeměděl-
ská revoluce, která prvně vypukla v raně moderní Anglii, nakonec narazila na meze domácího 
trhu pro své výrobky. Inovace pracovního procesu jako třeba zcelování rozdrobených pozemků, 
zrušení úhorů a diferenciace využívání půdy podle přírodních předností znamenaly – za kapi-
talistických podmínek reprodukce – systematické vytlačování práce i kapitálu z venkova. Anglie 
se rychle urbanizovala, až se tak Londýn stal největším městem v Evropě.

A právě zde vstupuje do hry klíčová dynamika reprodukce v rozšířeném měřítku. Neboť 
dělníci vypuzení ze zemědělství nebyli ponecháni nekonečnému strádání ve městech. Nakonec 
se jich chopil výrobní sektor industrializující se Británie a zejména rostoucí textilní průmysl, 
který přecházel od vlněného sukna k bavlněnému. Jenže opětovné inovace pracovního pro-
cesu jako třeba spřádací stroj, dopřádací stroj a parní tkalcovský stav znamenaly, že nakonec 
i toto odvětví začalo vypuzovat práci a kapitál. A úpadek odvětví první průmyslové revoluce, 
z hlediska celkového procenta zaměstnané práce a nahromaděného kapitálu, připravil cestu od-
větvím druhé průmyslové revoluce (chemický průmysl, telekomunikace, elektřinou a motorově 
poháněné komodity). A právě tento pohyb práce a kapitálu do odvětví a z odvětví, na základě 
rozdílných měr zisku, zajišťuje neustálou možnost reprodukce v rozšířeném měřítku.

„[R]ozpětí není možné bez lidského materiálu, který lze vykořisťovat, bez zvětšení počtu dělní-
ků, nezávislého na absolutním vzrůstu obyvatelstva. Toto zvětšení počtu dělníků je výsledkem 
jednoduchého procesu, který neustále „uvolňuje“ část dělníků metodami, které zmenšují počet 
zaměstnaných dělníků v poměru ke vzrůstající výrobě. Celá forma pohybu moderního průmys-
lu vyrůstá tedy z ustavičné přeměny určité části dělnického obyvatelstva v nezaměstnané nebo 
polozaměstnané ruce.“11

Reprodukce v rozšířeném měřítku je tak kontinuální reprodukcí podmínek prosté repro-
dukce. Kapitály, které kvůli klesající ziskovosti nadále nemohou reinvestovat do určitého odvět-
ví, budou mít tendenci nalézat jim na trhu práce dostupné dělníky vyvržené z dalších odvětví. 
Tyto „volné“ kvantity kapitálu a práce pak najdou využití na expandujících trzích, kde budou 
míry zisku vyšší, nebo společně přejdou do zcela nových produktových odvětví, vynalezených 
pro trhy, které ještě neexistují. Rostoucí počet aktivit se tedy přivtěluje k procesu kapitalistické-
ho zhodnocování a komodity se šíří z luxusních trhů na trhy masové.
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Buržoazní ekonom Joseph Schumpeter popsal tento proces ve své teorii obchodního cyk-
lu.12 Povšimnul si, že ke kontrakci starších odvětví málokdy dochází hladce či pokojně, že ji 
obvykle doprovází zavírání továren a bankroty, jelikož kapitály se v konkurenčních cenových 
válkách pokoušejí přenést ztráty z jednoho na druhý. Když dojde k souběžné kontrakci něko-
lika odvětví (a obvykle se tak děje, neboť odvětví stojí na spojitých souborech technologických 
inovací), následuje recese. Schumpeter tomuto odbourávání kapitálu a práce říká „kreativní de-
strukce“ – „kreativní“ nejen ve smyslu, že je stimulována inovacemi, ale také proto, že destrukce 
vytváří podmínky pro nové investice a inovace: za krize kapitály nalézají na trhu dostupné 
výrobní prostředky a pracovní sílu za snížené ceny. Recese tak jako lesní požár čistí cestu pro 
nové období růstu.

Mnozí marxisté zastávají něco podobného, jako je Schumpeterova koncepce cyklického 
růstu, k níž pouze přidávají odpor dělníků (či třeba ekologické meze) jako vnější limit. Marxis-
tickou představu krize jako autoregulačního mechanismu tedy doplňuje přesvědčení, že krize 
skýtají příležitosti pro uplatnění moci práce (nebo nápravu ekologicky destruktivních tendencí 
kapitalismu). V těchto chvílích „je jiný svět možný“. Jenže Marxova teorie kapitalismu žádné 
takové rozlišování mezi „vnitřní“ dynamikou a „vnějšími“ limity neobsahuje. Pro Marxe se dy-
namika kapitálu manifestuje jako jeho vlastní limit v tomto procesu reprodukce v rozšířeném 
měřítku a skrze něj, nikoli tedy skrze cykly růstu a propadu, ale v kontinuálním zhoršování vlast-
ních podmínek akumulace kapitálu.

Krize reprodukce
Lidé obvykle hledají teorii kontinuálního úpadku v Marxových poznámkách o sestupné tenden-
ci míry zisku, které Engels zredigoval a zkompiloval jako kapitoly 13 až 15 třetího dílu Kapitálu. 
Tam se říká, že tendence míry zisku vyrovnávat se napříč odvětvími – v kombinaci s tendencí 
produktivity růst ve všech odvětvích – vede k sestupné tendenci ziskovosti v celém hospodář-
ství. Po desítky let se debata soustředila na „rostoucí organické složení kapitálu“, jemuž se tato 
tendence připisuje, ale také na komplexní souhru různých působících tendencí a protitendencí. 
Jenže diskutéři často opomíjejí, že tentýž výklad o složení kapitálu podtrhuje další zákonitost, 
která se projevuje jak v cyklické, tak v kontinuální tendenci ke krizi, zákonitost, kterou lze číst 
jako Marxovo uvážlivější přeformulování tohoto výkladu – kapitola 25 prvního dílu Kapitálu13: 
„Všeobecný zákon kapitalistické akumulace“.14

Je typické, že závěry této kapitoly, která následuje hned po třech kapitolách o prosté re-
produkci a reprodukci v rozšířeném měřítku, se čtou limitovaněji. Čtenáři se zaměřují pouze 
na první část Marxovy argumentace, v níž předkládá rozbor endogenního určení velikosti 
mzdy. Marx ukazuje, jak strukturální přetrvávání jisté míry nezaměstnanosti udržuje mzdy 
v souladu s potřebami akumulace. Když poptávka po práci roste, „průmyslová rezervní armá-
da“ se zmenšuje, což zapříčiňuje růst mezd. Rostoucí mzdy pak ujídají ze ziskovosti, což způ-
sobí zpomalení akumulace. Klesá poptávka po práci, rezervní armáda znovu roste a předchozí 
mzdové výdobytky se vypařují. Pokud by toto byl celý obsah kapitoly, pak by „všeobecný zákon“ 
nebyl ničím víc než poznámkou pod čarou k teoriím prosté reprodukce a reprodukce v rozšíře-

12) Joseph Schumpeter, Business Cycles: A eoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process 
(Martino Pub., 2005).
13) Poznámka překladatele: V českých vydáních se jedná o 23. kapitolu prvního dílu Kapitálu.
14) Ačkoli stojí první v řadě, publikovaná verze prvního dílu, napsaného v letech 1866-67, je fakticky mladší než 
třetí díl, pro nějž byla většina materiálů sepsána v letech 1863-65. Zdá se tedy smysluplné přistupovat k nápadným 
paralelám mezi 25. kapitolou prvního dílu a 15. kapitolou třetího dílu s předpokladem, že Marx vnesl klíčové prvky 
z materiálů pro třetí díl do uveřejněné verze prvního dílu, protože předvídal, že bude mít potíž dokončit třetí díl 
v nějakém rozumném čase.
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ném měřítku. Marx však svoji argumentaci teprve začíná rozvíjet. Jestliže nezaměstnaní tendují 
k opětovnému vstřebání do koloběhů kapitalismu jako průmyslová rezervní armáda – stále 
nezaměstnaní, ale podstatní pro regulaci trhu práce – pak mají zároveň tendenci přerůst tuto 
funkci a objevit se jako absolutně nadbyteční:

„Čím větší je společenské bohatství, fungující kapitál, rozsah a energie jeho růstu, a tudíž čím 
větší je absolutní velikost proletariátu a produktivní síla jeho práce, tím větší je průmyslová 
rezervní armáda. Pohotová pracovní síla se vyvíjí na základě týchž příčin jako rozpínavost ka-
pitálu. Relativní velikost průmyslové rezervní armády tedy roste s potencemi bohatství. Ale čím 
větší je tato rezervní armáda v poměru k aktivní dělnické armádě, tím větší je trvalý přebytek 
obyvatelstva, jehož bída je nepřímo úměrná útrapám jeho práce. Čím větší je konečně nuzácká 
vrstva dělnické třídy a průmyslová rezervní armáda, tím větší je oficiální pauperismus. To je ab-
solutní, všeobecný zákon kapitalistické akumulace.“15

Jinými slovy, všeobecný zákon kapitalistické akumulace znamená, že jako průvodní jev své-
ho růstu kapitál z části masy dělníků produkuje relativně nadbytečné obyvatelstvo, které pak 
tenduje stát se konsolidovaným přebytečným obyvatelstvem, absolutně zbytečným pro potřeby 
kapitálu.16

Jak Marx k tomuto závěru dochází, není ihned patrné, i když tendence, kterou popisuje, 
se v éře hospodářských oživení, která nepřinášejí nová pracovní místa, slumových měst a vše-
obecné prekérnosti zdá být stále evidentnější. Více svoji argumentaci Marx objasňuje ve fran-
couzském vydání prvního dílu. Poznamenává tam totiž, že čím větší je organické složení kapitá-
lu, tím rychleji musí akumulace probíhat, aby se udržela zaměstnanost, „ale sám tento rychlejší 
průběh se stává zdrojem nových technických změn, které dál redukují relativní poptávku 
po práci.“ A nejedná se jen o rys specifických silně koncentrovaných průmyslových odvětví. 
S průběhem akumulace rostoucí „přemíra hojnosti“ zboží snižuje míru zisku a zesiluje konku-
renci napříč odvětvími, čímž všechny kapitalisty nutí „šetřit na práci“. Přírůstky produktivity se 
tak „soustřeďují pod tímto velkým tlakem; vtělují se do technických změn, které působí převra-
ty ve složení kapitálu ve všech odvětvích přiléhajících k velkým sférám výroby.“17

Ale co nová průmyslová odvětví; nevyrovnají snad tento pokles zaměstnanosti? Marx 
v pohybech a skrze pohyby obchodního cyklu rozpoznává posun od odvětví náročných na práci 
k odvětvím náročným na kapitál, který vede k výslednému poklesu poptávky po práci v nových 
i starých odvětvích: „Na jedné straně … dodatečný kapitál, vytvořený v průběhu akumulace, 
přitahuje stále méně dělníků v poměru ke své velikosti. Na druhé straně starý kapitál, perio-
dicky reprodukovaný v novém složení, odpuzuje stále více dělníků, které dříve zaměstnával.“18 
A v tom je tajemství „všeobecného zákona“: práci šetřící technologie mají tendenci generalizovat 
se, jak uvnitř jednotlivých odvětví, tak napříč všemi odvětvími, což vede k relativnímu poklesu 
poptávky po práci. Tyto inovace jsou navíc nevratné: pokud a když se ziskovost obnoví, nemi-
zí (ano, jak ještě uvidíme, obnova ziskovosti je často podmíněná dalšími inovacemi v nových 
či rozpínajících se odvětvích). A tak, vymkne-li se tento relativní pokles poptávky po práci 
zpod kontroly, hrozí předehnat akumulaci kapitálu a absolutizovat se.19

15) Marx, Capital, díl 1. (MECW 35), str. 638.
16) Toto přebytečné obyvatelstvo se nemusí nacházet zcela „mimo“ kapitalistické společenské vztahy. Možná, 
že kapitál tyto dělníky nepotřebuje, ale oni přesto potřebují pracovat. Jsou tak nuceni nabízet se k těm nejbídnějším 
formám námezdního otroctví v podobě malovýroby a služeb.
17) Překlady francouzského vydání 1. dílu Kapitálu převzata ze Simon Clarke, Marx‘s eory of Crisis (St. Mar-
tin&apostles Press 1994), str. 172-5.
18) Marx, Capital, díl 1. (MECW 35), str. 622-3.
19) Marx si to občas představuje jako revoluční krizi: „Rozvoj výrobních sil, který by zmenšil absolutní počet dělní-
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Marx tento závěr nevyvodil jednoduše ze své abstraktní analýzy zákona hodnoty. 
V 15. kapitole Kapitálu20 se pokouší demonstrovat tuto tendenci empiricky. Prezentuje v ní 
statistiky z britského sčítání v roce 1861, které ukazují, že nová průmyslová odvětví vzešlá 
v důsledku technologických inovací nebyla z hlediska zaměstnanosti „významná“. Jako příklad 
uvádí „plynárny, telegraf, fotografování, paroplavbu a železnice,“ všechno vysoce mechanizova-
né a relativně automatizované procesy, a ukazuje, že ve srovnání s více než miliónem dělníků 
v textilním a kovodělném průmyslu, jejichž pracovní síla se tehdy v důsledku zavádění strojů 
zmenšovala, celková zaměstnanost v těchto nových odvětvích nepřesahovala 100 000 dělníků.21 
Už jen z těchto statistik je jasné, že odvětví druhé průmyslové revoluce ani zdaleka nevstřebaly 
tolik práce, jako odvětví první revoluce ve chvíli, kdy se poprvé objevily. Ve 25. kapitole22 Marx 
předkládá dodatečné statistické doklady, že od roku 1851 do roku 1871 zaměstnanost podstat-
ně rostla jen v těch starších průmyslových odvětvích, kde ještě nebyly úspěšně zavedeny stroje. 
Takže Marxovo očekávání kontinuální trajektorie nejprve relativního a pak absolutního pokle-
su poptávky po práci se opíralo o důkazy dostupné v jeho době.

Marx zde nepopisuje „krizi“ ve smyslu obvykle naznačovaném marxistickou teorií, tj. perio-
dickou krizi výroby, spotřeby či dokonce akumulace. Z těchto cyklických krizí a skrze ně vystu-
puje kontinuální krize, krize reprodukce samotného vztahu kapitál-práce. Ukazuje-li reprodukce 
v rozšířeném měřítku, že dělníci a kapitál vytlačení ze smršťujících se odvětví si budou snažit 
najít místo v nových rozpínajících se odvětvích, všeobecný zákon kapitalistické akumulace říká, 
že časem bude víc a víc dělníků a kapitálu zjišťovat, že už se do reprodukčního procesu nemo-
hou znovu vložit. Proletariát se tedy tendenciálně stává externalitou vůči procesu své vlastní 
reprodukce, třídou dělníků, kteří nejsou „uvolněni“ jen od prostředků reprodukce, ale také 
od samotné práce.

Pro Marxe tato krize vyjadřuje zásadní rozpor kapitalistického výrobního způsobu. 
Na jednu stranu jsou lidé v kapitalistických společenských vztazích redukováni na dělníky. 
Na druhou stranu nemohou být dělníky, jelikož svojí prací podrývají podmínky pro možnost své 
vlastní existence. Námezdní práce je neoddělitelná od akumulace kapitálu, od narůstání práci 
šetřících inovací, které časem snižují poptávku po práci: „A tak dělnické obyvatelstvo zároveň 
s akumulací kapitálu … vytváří ve stále větším měřítku i prostředky, kterými se stává relativně 
přespočetným.“23 Mohlo by se zdát, že hojnost zboží, která je výsledkem práci šetřících inovací, 
musí vést k hojnosti pracovních míst. Ale ve společnosti založené na námezdní práci se zkraco-
vání společensky nutné pracovní doby – které činí zboží tak hojným – může projevovat jedině 
nedostatkem pracovních míst, množením forem prekérní zaměstnanosti.24

Marxova formulace všeobecného zákona je sama přeformulováním, dramatickým rozvinu-

ků, tj. dovoloval by celému národu provádět svoji celkovou výrobu v kratším čase, by zapříčinil revoluci, protože by 
vyřadil velkou masu obyvatelstva z provozu.“ (Marx, Capital, díl 3. (MECW 37), str. 262).
20) Poznámka překladatele: v českých vydáních se jedná o 13. kapitolu.
21) Marx, Capital, díl 1. (MECW 35), str. 449.
22) Poznámka překladatele: v českých vydáních se jedná o 23. kapitolu.
23) Marx, Capital, díl 1. (MECW 35), str. 625.
24) Ano, lze si představit svět, kde by práci šetřící inovace nevedly ke snižování počtu dělníků v daném odvětví, 
ale zkracování doby, po kterou každý z nich pracuje. Jenže kapitalisté svůj zisk čerpají z hodnoty přidané dělníkem 
nad rámec hodnoty nutné k vyplacení jeho mezd, a proto nikdy není v zájmu kapitalistů snižovat počet hodin, 
po které každý jednotlivec pracuje (samozřejmě, pokud je k tomu nedonutí stát nebo neklid mezi dělníky). Takové 
snižování by přímo ořezalo zisky, pokud by ho ovšem nedoprovázelo snížení mezd. A tak se kapitalisté kvůli své-
rázu společenské formy založené na námezdní práci musí zbavovat samotných jednotlivců a nikoli hodin, po které 
každý jedinec pracuje, čímž zmenšují náklady na práci v poměru k přidané hodnotě a vytlačují velké masy lidí 
na dlažbu.
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tím toho, co přednáší jako svoji tezi na začátku 25. kapitoly.25 Tam Marx poněkud prostě píše: 
„Akumulace kapitálu je tedy rozmnožování proletariátu.“ Marxisté z dřívějších dob se domní-
vali, že tato teze znamená, že rozpínání kapitálu si vynucuje rozpínání průmyslové dělnické 
třídy. Proletariát ale není totožný s průmyslovou dělnickou třídou. Podle toho, co Marx říká 
v závěru této kapitoly, je proletariát spíše přechodnou pracující třídou, pracující třídou tendující 
stát se třídou vyloučenou z práce. Tato interpretace se opírá o jedinou definici proletariátu, kte-
rou Marx v Kapitálu uvádí, a která se nalézá v poznámce pod čarou k výše zmiňované tezi:

„‘Proletářem’ v ekonomickém smyslu je třeba rozumět pouze námezdního dělníka, který vyrábí 
a zhodnocuje ‘kapitál’ a je vyhozen na dlažbu, jakmile se stane zbytečným pro zhodnocovací 
potřeby…“26

Od reindustrializace k deindustrializaci
„Všeobecný zákon kapitalistické akumulace“, s jeho jasnými dopady na interpretaci Kapitálu, se 
v naší vlastní době přehlíží, protože pod názvem „teze o zbídačování“ se v průběhu 20. století 
mnohokrát používal a pak se od něj zase upustilo. Mělo se za to, že historie kapitalismu Marxo-
vu předpověď rostoucí nezaměstnanosti a tak narůstajícího zbídačování dělnického obyvatel-
stva vyvrátila: po Marxově smrti se nejen zvětšovala velikost průmyslové dělnické třídy, ale také 
rostla její životní úroveň. Jenže tyto tendence se často příliš generalizují a navíc jejich nedávný 
zvrat dodal tezi o zbídačování na hodnověrnosti. V posledních 30 letech jsme svědky globální 
stagnace v relativním počtu průmyslových dělníků. V zemích s vysokým HDP kompenzuje 
vzniklý přebytek sektor služeb s nízkými mzdami a vedle něj v zemích s nízkým HDP bez-
příkladná exploze obyvatel slumů a neformálních dělníků.27 Takže je tedy teze o zbídačování 
nakonec správná? To je špatná otázka. Skutečná otázka zní: za jakých podmínek platí?

Marx v roce 1867 psal o růstu konsolidovaných přebytečných populací. Jenže tendence, 
kterou popisoval – kdy novější průmyslová odvětví s vyšším stupněm automatizace vstřebávají 
proporčně méně kapitálu a práce, než vypudila mechanizace starších průmyslových odvětví 
– se nerozehrála tak, jak si představoval. Jak můžeme vidět z následujícího grafu, Marxův názor 
byl v jeho vlastní době, ve Spojeném království správný: nastupující odvětví začátku druhé 
průmyslové revoluce – jako třeba chemikálie, železnice, telegraf atd. – nedokázala kompenzovat 
klesající zaměstnanost v odvětvích první průmyslové revoluce. Výsledkem bylo vytrvalé klesání 
míry průmyslové zaměstnanosti, takže to vypadalo, že někdy začátkem 20. století se z něj stane 
pokles absolutní. V 90. letech 19. století se však stalo něco, co Marx nepředvídal: vznikla nová 
průmyslová odvětví, která vstřebávala zároveň práci i kapitál, a dokázala onen pokles oddalovat 
po více než půl století. Růst těchto nových odvětví – v zásadě auta a zboží dlouhodobé spotřeby 
– byl odvislý od dvou změn, k nimž došlo ve 20. století: sílící úloha státu v řízení ekonomiky 
a přeměna spotřebních služeb ve spotřební zboží.28

 Nová odvětví, o nichž Marx v 60. letech 19. století psal – plynárny, telegraf a železnice (my 
bychom ještě dodali elektrifikaci) – se ještě za jeho života začínala zpřístupňovat spotřebitelům. 
Avšak spotřební služby, které tyto technologie generovaly – původně vyhrazené pro požitek bo-

25) Poznámka překladatele: v českých vydáních se jedná o 23. kapitolu.
26) Marx, Capital, díl 1. (MECW 35), str. 609.
27) V tomto článku jsme se rozhodli používat k popsání dělby světa na bohatou menšinu kapitalistických států 
a zbídačenější většinu epiteta „s vysokým HDP“/„s nízkým HDP“ (ve významu HDP na hlavu). Tyto ne zcela uspo-
kojivé termíny jsme si zvolili, protože nekonotují pochybné politické a teoretické analýzy nesené jinými dělítky 
(např. první svět/třetí svět, jádro/periferie, rozvinuté/nerozvinuté země, imperialistické/utiskované země).
28) Dále se budeme zabývat jen oním druhým fenoménem. Rozbor prvního viz další článek „Poznámky k nové 
realitní otázce“.
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haté elity – byly sekundární ve srovnání se službami, které prokazovaly v interním, plánovaném 
hospodářství průmyslových firem. Železnice vznikla jako práci šetřící inovace v důlním prů-
myslu a následně se rozšířila do dalších odvětví. Službou nabízenou zákazníkům se stala teprve 
poté, co státem podporované kartely vyvinuly rozsáhlou železniční infrastrukturu v celém 
státě. I když náklady klesaly a mechanizovaná přeprava po dráze se stávala dostupnou většímu 
a většímu počtu lidí, i jako spotřební služba si železnice zachovala řadu rysů svého původního 
použití jakožto „procesní inovace“ v průmyslu. A tak národní železnice, která kromě nákladu 
vozila i pasažéry, vstřebala velké množství kapitálu a práce při svém budování, ale pak už byla 
relativně automatizovaným procesem vyžadujícím ke své údržbě méně kapitálu i práce.29

Graf 1: Zaměstnanost v britském průmyslu: 1841-1991 
zdroj: Brian Mitchell, International Historical Statistics: Europe, 1750-2005 (Palgrave Macmillan 2007)

Nástup automobilového průmyslu, dotovaný státním financováním silnic, nakonec přemě-
nil spotřební službu mechanizované přepravy ve zboží, které si je možno zakoupit k individu-
ální spotřebě. Tato segmentace a replikace výrobku – přeměna práci šetřícího procesu v „pro-
duktovou inovaci“ vstřebávající kapitál a práci – znamenala, že automobilový průmysl dokázal 
vstřebávat další kapitál a práci, jak se jeho trh rozšiřoval. Podobný příběh lze vyprávět o posunu 
od telegrafu k telefonům a od elektronické výroby ke spotřební elektronice. Ve všech případech 
došlo k transformaci kolektivně konzumované služby – často vycházející z mezistupně, kterým 
byla služba v rámci průmyslu – v řadu individuálně zakoupitelných komodit, čímž se otevřely 
nové trhy, které se následně staly masovými trhy, neboť náklady klesaly a výroba rostla. Tak 
vznikla báze pro „masovou spotřebu“ 20. století, neboť tato nová průmyslová odvětví dokázala 
zároveň absorbovat velká množství kapitálu a práce a zároveň zvyšování produktivity snižovalo 
náklady na výrobu, takže z dalších a dalších rolníků se stávali dělníci a novým a novým dělní-
kům se dostávalo stabilního zaměstnání.

Jenže, jak naznačuje bezpříkladný deficit státních výdajů, o nějž se tento proces opíral, kapi-
tálu není vlastní žádná tendence k neustálému generování produktových inovací, které by vyva-
žovaly jeho práci šetřící procesní inovace. Naopak, samy produktové inovace často slouží jako 
inovace procesní, takže řešení jen zhoršuje původní problém.30 Když na přelomu 60. a 70. let 20. 

29) Sám rozdíl mezi úsporou času, kterou železniční doprava nabízela spotřebiteli, a úsporou času a práce, kterou 
nabízela kapitalistovi, byl mizejícím rozdílem, jelikož společnosti jako celku stále více dominovalo kapitalistické 
pojetí času jako vzácného zdroje, který je třeba alokovat s maximální efektivitou.
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století začal automobilový průmysl a průmysl vyrábějící zboží dlouhodobé spotřeby vyvrho-
vat kapitál a práci, nová odvětví jako mikroelektronika nedokázala tento přebytek vstřebat ani 
o několik desítek let později. Tyto inovace, stejně jako výše popisované inovace 2. průmyslové 
revoluce, vzešly ze specifických procesních inovací v průmyslu a armádě a teprve nedávno 
se přeměnily v celou škálu spotřebních výrobků. Z hlediska generování nové zaměstnanosti 
není potíží tohoto posunu pouze kontrola nad sowarovým trhem, ale fakt, že nové zboží 
vyráběné mikroelektronickým průmyslem tendenciálně vstřebává snížené množství kapitálu 
a práce. Nejenže rapidně klesá náročnost samotných počítačů na práci (mikročipový průmysl 
se na celém světě omezuje jen na hrstku továren a je neuvěřitelně mechanizovaný), ale ty mají 
rovněž tendenci snižovat potřebu práce napříč všemi odvětvími, protože rychle zvyšují míru 
automatizace.31 Takže vzestup počítačového průmyslu ani tak neoživil stagnující průmyslový 
sektor a neobnovil reprodukci v rozšířeném měřítku – podle Schumpeterových předpovědí – 
jako přispěl k deindustrializaci a menší míře akumulace – v souladu s Marxovou předpovědí.

Přebytečné populace za deindustrializace: práce ve službách a slumy
Deindustrializace začala v USA, kde podíl zaměstnanosti v průmyslové výrobě započal klesat 
v 60. letech 20. století, až v 80. letech došlo k poklesu absolutnímu. Tento trend se ale brzy rozší-
řil do většiny ostatních zemí s vysokým HDP a dokonce do zemí a regionů, které jsou nahlíženy 
jako „industrializující se“.32 Pokles průmyslové zaměstnanosti částečně vyvažoval explozivní 
růst sektoru služeb s nízkými mzdami. Ukázalo se však, že služby nedokážou nahradit průmys-
lovou výrobu jako báze pro nové kolo reprodukce v rozšířeném měřítku. Za posledních 40 let 
v USA a Evropě (s jedinou výjimkou USA na konci 90. let) rostl průměrný HDP cyklus 
od cyklu stále pomaleji, zatímco reálné mzdy stagnovaly a dělníci byli stále více odkázáni 
na úvěry, aby si udrželi svoji životní úroveň.

Jestliže reprodukce v rozšířeném měřítku, jak tvrdíme, generuje dynamický růst tehdy, když 
rostoucí produktivita uvolňuje kapitál a práci z některých odvětví a ty se pak znovu spojují 
v nových nebo expandujících odvětvích, pak to má důležité konsekvence pro chápání růstu 
sektoru služeb. Služby jsou málem ze své definice ty aktivity, u nichž se produktivita těžko zvy-
šuje jinak než okrajově.33 Jediným známým způsobem jak dramaticky zvýšit efektivitu služeb je 
jejich přeměna ve zboží a následná výroba tohoto zboží průmyslovými procesy, které se časem 
stávají efektivnější. Řada průmyslově vyráběných jednotek zboží jsou vlastně bývalé služby 
– nádobí v zámožných domácnostech původně umývaly služky; dnes tuto službu efektivněji 
vykonávají myčky na nádobí a samy jsou vyráběny s použitím menšího a menšího množství 
práce. Ty aktivity, které zůstávají službami, jsou většinou právě ty, za něž zatím bylo nemožné 
nalézt náhradu ve světě zboží.34

Samozřejmě, že buržoazní pojem „služby“ je notoricky nepřesný a zahrnuje vše od tzv. 

30) „Progresívně se zrychlující akumulace celkového kapitálu je nutná nejen k tomu, aby pohltila určitý počet dal-
ších dělníků, a dokonce nejen k tomu, aby – přes ustavičné metamorfózy starého kapitálu – byli dále zaměstnáváni 
už fungující dělníci. Tato vzrůstající akumulace a centralizace se zase sama stává zdrojem nových změn 
ve složení kapitálu čili dalšího zrychleného zmenšování jeho variabilní součásti oproti konstantní.“ Marx, Capital, 
díl 1. (MECW 35), str. 623-4.
31) Viz Beverly Silver, Forces of Labor (Cambridge University Press, 2003).
32) V žádné zemi (s výjimkou Spojeného království) však deindustrializace neznamenala pokles reálného objemu 
průmyslové výroby. V roce 1999 průmyslová výroba stále čítala 46 procent z celkových zisků v USA, ale jen 14 
procent pracovní síly.
33) Robert Rowthorn a Ramana Ramaswamy, „Deindustrialization: Causes and Implications“ (IMF Working Paper 
97/42, duben 1997).
34) Jonathan Gershuny, Aer Industrial Society?: the Emerging Self-Service Economy (Humanities Press, 1978).
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„finančních služeb“ až po kancelářské pracující a úklidovou četu v hotelu či dokonce některá 
outsourcovaná průmyslová pracovní místa. Mnozí marxisté se snaží kategorii služeb ztotožnit 
s kategorií neproduktivní práce, ale reflektujeme-li výše uvedenou charakterizaci, ozřejmuje se, 
že má blíže k Marxově koncepci „formálního přivtělení“. Marx kritizoval Smithe za metafyzické 
chápání produktivní a neproduktivní práce – jedna produkuje zboží a druhá ne – a nahradil 
ho technickým dělením na práci vykonávanou jako součást zhodnocovacího procesu kapitálu 
a práci vykonávanou mimo tento proces pro bezprostředního spotřebitele. Ve Výsledcích přímé-
ho výrobního procesu Marx tvrdí, že teoreticky lze z veškeré neproduktivní práce udělat produk-
tivní, neboť to znamená jen její formální přivtělení ke kapitalistickému zhodnocovacímu proce-
su.35 Avšak formálně přivtělené aktivity produkují jen absolutní nadhodnotu. Aby produkovaly 
relativní nadhodnotu, je třeba transformovat materiální proces výroby tak, že bude přístupný 
rapidnímu zvyšování produktivity (kooperace, manufaktura, velkoprůmysl a stroje) – tj. reálné 
přivtělení. Když buržoazní ekonomové jako Rowthorn hovoří o „technologicky stagnujících 
službách“, aniž by to věděli, křísí Marxův koncept pracovního procesu, který byl přivtělen jen 
formálně, ale ne reálně.

Takže, když ekonomika roste, má tendenci růst i reálný výkon ve „službách“, ale děje se tak 
jen přidáváním dalších zaměstnanců nebo intenzifikací práce těch stávajících, tedy prostřednic-
tvím produkce absolutní a nikoli relativní nadhodnoty. Ve většině těchto sektorů mzdy tvoří té-
měř veškeré náklady, a proto se musí držet dole, aby služby zůstaly dostupné a ziskové, zejména, 
když lidé, kteří si je kupují, jsou sami chudí: odtud tedy McDonald‘s a Wal-Mart v USA – nebo 
obrovský neformální proletariát v Indii a Číně.36

Příznačným selháním analýzy je dnes v některých kruzích svalování deindustrializace zemí 
s vysokým HDP na industrializaci zemí s nízkým HDP, zatímco v jiných kruzích se deindustri-
alizace zemí s nízkým HDP svádí na politiku MMF a Světové banky, která slouží zájmům zemí 
s vysokým HDP. Ve skutečnosti se téměř všechny země světa účastní téže globální transformace, 
ale v různé míře. V časně poválečné době se mnohé země daly na „fordismus“ – tedy na do-
voz metod masové výroby umožněný vládami sponzorovanými „technologickými transfery“ 
ze zemí s vysokým HDP. Fordismus je často považován za národní politiku hospodářského 
rozvoje založenou na „dohodě“ mezi kapitálem a dělníky, že se budou dělit o přínosy vyšší pro-
duktivity. Fordismus ale téměř od začátku stál na internacionalizaci trhu s průmyslovými vý-
robky. Z obnovy mezinárodního trhu v 50. a 60. letech 20. století měly největší prospěch Evropa 
a Japonsko: kapitály v těchto zemích dokázaly vytvořit masivní ekonomiky, protože vyráběly 
pro mezinárodní obchod a tudíž překonávaly limity svých vlastních domácích trhů. V polovině 
60. let už totéž dělaly i kapitály v zemích s nízkým HDP jako Brazílie a Jižní Korea: i když se 
mohly zmocnit jen malé části rapidně se rozpínajícího mezinárodního exportního trhu, pořád 
rostly daleko nad rámec, který by jim dovolovaly jejich domácí trhy. Takže v období před rokem 
1973 byla internacionalizace obchodu spojena s vysokými mírami růstu ve všech industrializujících 
se zemích.

Po roce 1973 se situace změnila. Trhy pro průmyslové výrobky začínaly být nasycené 
a stále více tomu bylo tak, že hrstka zemí mohla průmyslovými výrobky zásobovat celý svět 
(v současnosti jedna čínská firma dodává více než polovinu mikrovlnek světa). Výsledkem byla 

35) Marx, „Results of the Direct Production Process“ (MECW 34), str. 121-46.
36) Řada pracovních míst ve službách existuje jen díky mzdovým diferenciálům – tedy masivní společenské nerov-
nosti. Marx si všimnul, že ve viktoriánské Británii domácí sluhové početně převyšovali průmyslové dělníky (Marx, 
Capital, díl 1. [MECW 35], str. 449). Protože reálné mzdy rostly, pro středostavovské domácnosti (jako ta Marxova) 
bylo stále neudržitelnější zaměstnávat sluhy. Po většinu 20. století se tak tato nuzná pracovní síla scvrkla na pouhou 
vzpomínku jen proto, aby se v každém koutu moderního světa znovu objevila jako pracující ve „službách“.
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krize vztahu kapitál-práce, která je takříkajíc kombinovanou krizí z nadvýroby a podspotřeby. 
Signalizoval ji globální pokles míry zisku a ústila v množení forem nezaměstnanosti a prekérní 
zaměstnanosti. Rozpadla se dohoda mezi kapitálem a prací, která se vždy v celém světě zaklá-
dala na zdravé míře růstu, a mzdy stagnovaly. Kapitál se ve všech zemích stal ještě závislejším 
na mezinárodním obchodu, ale od nynějška měly kapitály v některých zemích expandovat jedině 
na úkor kapitálu v jiných zemích. Byť ještě nedohnaly země s vysokým HDP, země s nízkým 
HDP byly součástí téže mezinárodní krize. Programy strukturálních úprav jen akcelerovaly je-
jich přechod do nového, nestabilního mezinárodního rámce. V 80. a 90. letech 20. století se tak 
v industrializujících se zemích téměř univerzálně dostavila deindustrializace či přinejmenším 
stagnace průmyslové zaměstnanosti.37

Pro země, které zůstaly zemědělské nebo spoléhaly na tradiční vývoz zdrojů, byla krize ješ-
tě více zničující, jelikož ceny „tradičních“ komodit se tváří v tvář klesající poptávce propadly. 
I zde se musíme ohlédnout za dlouhodobějšími trendy. V době hned po válce pokrok v země-
dělství radikálně zvýšil dostupnost levných potravin. Zaprvé se v demobilizovaných muničních 
továrnách po druhé světové válce vyrábělo syntetické hnojivo, což spolu s novými odrůdami 
plodin, které dávaly vysoké výnosy, umožnilo zvýšit produktivitu půdy. Zadruhé motorová me-
chanizace zvýšila produktivitu zemědělské práce. Obě technologie byly přizpůsobeny produkci 
v tropickém podnebí. Takže sotva vysoké ceny zemědělských produktů, pramenící z boomu 
spojeného s korejskou válkou, vtáhly globální rolnictvo na trh, začaly tytéž ceny vytrvale klesat. 
A tak se v zemích s nízkým HDP od zemědělství upouštělo již v 50. letech 20. století. Nebyl 
to jen výsledek diferenciace a vypuzování rolníků podle jejich tržní životaschopnosti, ale také 
masivního růstu samotného obyvatelstva (opírajícího se o levné potraviny a moderní medicí-
nu). Zvětšující se velikost domácností znamenala, že tradiční formy dědictví nyní rozmělňovaly 
„grunty“, zatímco rostoucí hustota obyvatelstva napínala ekologické meze, jelikož zdroje se 
využívaly trvale neudržitelně.38 A znovu programy strukturálních úprav, které v 80. a 90. letech 
20. století donutily zadlužené země odstranit zemědělské dotace, pouze knokautovaly rolníky, 
kteří se již sotva drželi na nohou.

Mělo by tedy být jasné, že deindustrializaci nezpůsobuje industrializace „třetího světa“. Vět-
šina průmyslové dělnické třídy světa dnes sice žije mimo „první svět“, ale mimo něj žije i většina 
světového obyvatelstva. Země s nízkým HDP mají absolutně vyšší počet dělníků v průmyslu, 
ale nikoli v poměru k jejich počtu obyvatel. Relativní průmyslová zaměstnanost klesá, i když se 
hroutí zaměstnanost zemědělská. Tak, jako deindustrializace v zemích s vysokým HDP zname-
ná upouštění od průmyslu i neschopnost služeb zaujmout jeho místo, tak rovněž explozivní růst 
slumů v zemích s nízkým HDP zahrnuje exodus z venkova i neschopnost průmyslu vstřebat 
tento rurální přebytek. Světová banka kdysi tvrdívala, že na celém světě rostoucí přebytečné 
populace jsou pouze přechodným prvkem, kdežto dneska je nucena přiznat permanentnost 
tohoto postavení. Více než miliarda lidí dnes příšerně živoří, když donekonečna migruje mezi 
městskými a venkovskými slumy a hledá dočasnou či příležitostnou práci, kdekoli ji může na-
lézt.39

37) Sukti Dasgupta a Ajit Singh, „Will Services be the New Engine of Indian Economic Growth?“, Development and 
Change 36:6 (2005).
38) To neznamená, že svět je vzhledem k produkci potravin přelidněný. Jak jsme si ukázali, exodus z venkova sou-
visel s masivním zvýšením produktivity zemědělství. Produkce potravin na osobu neustále roste, i když se 
s blížícím se završením světové demografické tranzice populační růst zpomaluje. A byla by ještě větší, kdyby 
nadprodukce obilovin nevedla k tomu, že obilím se dotovaně krmí zvířata určená k produkci masa. Na Marxově 
konceptu přebytečného obyvatelstva není nic malthusiánského, protože to je přespočetné vzhledem k akumulaci 
kapitálu a ničemu jinému.
39) Viz Mike Davis, Planet of Slums (Verso, 2006).
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Přebytečný kapitál vedle přebytečného obyvatelstva
Popsali jsme si, jak akumulace kapitálu během dlouhé doby vede stará odvětví k vypuzování 
práce a kapitálu a ty se pak znovu spojují v nových a rozpínajících se odvětvích. V tom spočívá 
dynamika kapitálu, která se zároveň stává jeho mezí. Jelikož kapitál je vypuzován, ať už může 
nalézt produktivní způsoby investování nebo ne, jednou se dosáhne bodu, kdy se v systému 
začíná hromadit „přebytečný“ kapitál vedle přebytečné práce, pro kterou už nemá zaměstnání. 
Marx o tomto fenoménu pojednává v části 3. dílu Kapitálu nazvané „Nadbytek kapitálu při 
nadbytku obyvatelstva“.40 Větší část tohoto článku jsme se zaměřovali na onen druhý fenomén, 
zejména proto, že mezi čtenáři Marxe je tato tendence přehlížena. V této finální sekci se podí-
váme na některé nedávné projevy fenoménu prvního, jelikož příběh přebytečného kapitálu jak 
zprostředkovává, tak překrucuje příběh přebytečných populací. Bohužel se zde daného před-
mětu můžeme jen dotknout a delší pojednání necháváme na Endnotes číslo 3.

USA z druhé světové války vyšly nepošramocené a jako ta nejvyspělejší kapitalistická země 
s největším domácím trhem, nejmenší zemědělskou populací (v procentech zaměstnaných) 
a nejmodernějšími průmyslovými technologiemi. Podle některých odhadů stály za více než po-
lovinou světového produktu.41 Rovněž z války vyšly jako globální věřitel par excellence: vlast-
nily dvě třetiny světových zlatých rezerv a většina spojeneckých mocností jim dlužila nesmírné 
sumy peněz. Za těchto podmínek mohly USA rekonstruovat mezinárodní monetární řád – 
v němž byl od Velké deprese chaos – podle svého. A tak se v Bretton Woods z dolaru stala mezi-
národní rezervní měna, jediná, která měla být přímo podložena zlatem, a všechny ostatní měny 
k němu byly připoutány (čímž vznikl pevný systém směnných kursů, který nicméně umožňoval 
periodické úpravy). Tím, že své vlastní měny připevnily k dolaru, evropským mocnostem se 
na jednu stranu dočasně ulevilo od udržování vyrovnaného rozpočtu během obnovy. 
Na druhou stranu tím, že takto obnovu usnadnily, si USA zajistily trhy pro vývoz svého kapitá-
lu, čímž se zase usnadnil nákup amerického zboží v Evropě. Exportem kapitálu z USA se takto 
financovaly rozpočtové deficity v Evropě a obtížně odbouratelná nerovnováha v transatlantic-
kém obchodu byla fakticky vepsána do brettonwoodských dohod. Brzy však tato nerovnováha 
vyprchala.

Spolu s přílivem dolarů – skrze přímé zahraniční investice (často vojenské), půjčky a úvěry 
– totiž evropské státy i americké firmy podnikající v Evropě dovážely americké kapitálové zboží, 
aby tak rozšířily evropské výrobní kapacity. Ke stejnému procesu došlo v Japonsku, kde úlohu 
Marshallova plánu sehrála korejská válka (byť byly v Japonsku, americké filiálky se vyznačovaly 
svojí absencí). To vše podněcovaly USA, které usnadňovaly transfer svých technologií masové 
výroby a distribuce do celého světa. Jenže do 60. let 20. století už řada států rozvinula své vlastní 
výrobní kapacity do té míry, že přestaly být závislé na dovozech z USA. Navíc některé z těchto 
zemí začínaly konkurovat právě těm americkým výrobcům, na které byly předtím odkázané. 
Tato konkurence se nejprve rozehrála na třetích trzích a pak na samotném domácím trhu 
USA. Výsledný zvrat v obchodní bilanci USA v polovině šedesátých let značil, že zvětšování 
globálních průmyslových kapacit se blížilo svému limitu. Napříště se konkurenční boj o podíl 

40) „V tom, že tato nadvýroba kapitálu je provázena větším nebo menším relativním přelidněním, není žádný roz-
por. Tytéž okolnosti, které zvýšily produktivní sílu práce, zvětšily masu zbožních produktů, rozšířily trhy, zrychlily 
akumulaci kapitálu jak co do masy, tak co do hodnoty a snížily míru zisku – tytéž okolnosti vyvolaly a ustavičně 
vyvolávají relativní přelidnění, přebytek dělnictva, jehož nadbytečný kapitál nepoužívá, protože by ho mohlo být 
použito jedině při nízkém stupni vykořisťování práce, anebo přinejmenším proto, že by při daném stupni vykořis-
ťování mohl přinášet jen nízkou míru zisku.“ Marx Karel, Kapitál, díl 3. (Státní nakladatelství politické literatury, 
Praha 1955), s. 273.
41) Daniel Brill, „e Changing Role of the United States in the World Economy“ v John Richard Sargent, Matthijs 
van den Adel, a kol., Europe and e Dollar in the World-Wide Disequilibrium (Brill 1981), str. 19.
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na exportu stane hrou, v níž vždy jeden získá a druhý ztratí.
Zatímco během poválečného boomu vývoz dolarů skrze přímé zahraniční investice umož-

ňoval rapidní růst v deficitních zemích, v této fázi se americký kapitálový export stával čím 
dál tím inflačnějším.42 Tento problém inflace jen zintenzivňovaly stoupající rozpočtové de-
ficity USA v době vietnamské války, jelikož domněle nevyhnutelná devalvace dolaru hrozila 
podrytím rezerv a tedy i platební bilance všech národů, a proto se systém pevných směnných 
kursů napínal až k prasknutí. Výsledkem na jedné straně bylo, že mnohé centrální banky začaly 
vyměňovat své dolary za zlato (čímž USA donutily, aby roku 1968 fakticky skoncovaly s kon-
vertibilitou), zatímco na druhé straně se na eurodolarových trzích hromadily přebytečné dolary 
a začínaly vytvářet spekulantský tlak na měny exportně založených ekonomik, pro které deval-
vace dolaru znamenala největší riziko. Mezi ně patřily jak ty rozvojové země, které své měny 
ukotvily k dolaru a tak čelily riziku, že hodnota jejich primárních vývozních komodit poklesne 
v poměru k průmyslovým dovozům, na nichž závisel jejich rozvoj, tak vyspělé státy, kterým 
hrozilo, že jejich exportní trhy podryje revalvace jejich měn vůči dolaru. Když USA následně 
upustily od brettonwoodské politiky „záměrného přehlížení“ deficitu, využívaly této hrozby, 
že devalvují dolar, k tomu, aby zbytku světa vnutily dolar jako nový, flexibilní rezervní měnový 
standard, čímž fakticky delegovaly úkol stabilizovat dolar na zahraniční centrální banky, které 
pak musely své přebytečné dolary utrácet za americké cenné papíry, aby tak udržely dolarovou 
hodnotu svých vlastních měn. Prakticky tak USA ze sebe sňaly rozpočtová omezení a mohly 
libovolně navyšovat deficity a tisknout dolary, protože věděly, že cizí státy nebudou mít jinou 
volbu než je recyklovat zpátky na americké finanční trhy, zejména pak do vládního dluhu USA, 
který rychle nahradil zlato jako globální rezervní měna.43

Recyklované přebytečné dolary dodaly obrovskou vzpruhu globálním finančním trhům, 
kde se staly klíčovým faktorem na najednou silně vrtošivých měnových trzích – jakožto důvod 
této vrtošivosti i jediný dostupný zdroj k ochraně před ní. Jenže přebytečné dolary také přemě-
nily terén a příštích 30 let formovaly růst globální ekonomiky. Protože daleko převyšoval glo-
bální poptávku po investicích, stal se tento „gigantický peněžní fond“ zdrojem většího státního 
i spotřebitelského zadlužení, ale také spekulantských finančních bublin. V tom druhém případě 
se přebytečné dolary staly jakýmsi přízrakem obcházejícím planetu a vytvářejícím bezpříklad-
né majetkové bubliny v kterémkoli národním hospodářství, jež mělo tu smůlu, že upoutalo jeho 
pozornost.44

Tento řetěz bublin a krachů započal koncem 70. let v Latinské Americe. Příliv recyklova-
ných petrodolarů (stimulovaný reálně zápornými úrokovými sazbami na dolar) vyvolal celou 
řadu riskantních finančních inovací (včetně nechvalně proslulé „půjčky s pohyblivou sazbou“), 
které šly všechny ke dnu, když Volckerova šoková terapie zase posunula úrokové sazby směrem 
vzhůru. A byly to recyklované přebytečné dolary z Japonska, co zachránilo ekonomiku USA 
před následnou deflací a umožnilo Reaganovi zdvojnásobit keynesiánské výdajové programy. 

42) Většina marxistů připisuje tehdejší inflaci buď explodujícímu rozpočtovému deficitu USA (z větší části způso-
beného vietnamskou válkou), nebo narůstající síle práce. Jenže Anwar Shaikh přesvědčivě argumentuje, že omeze-
nou nabídkou, ve vztahu k níž je inflace indexem nadměrné poptávky, není plná zaměstnanost ani vzpurnost práce, 
ale spíše maximální stupeň akumulace neboli maximální kapacita míry zisku, jejíž pokles během tohoto období 
je vůdčím faktorem stagflace. Anwar Shaikh, „Explaining Inflation and Unemployment“ v Andriana Vachlou, ed., 
Contemporary Economic eory (Macmillan, 1999).
43) Viz Michael Hudson, Super Imperialism: e Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance (Pluto Press, 
2003).
44) V následném výkladu jsme se hodně inspirovali analýzou Roberta Brennera. Viz zejména prolog ke španělské-
mu překladu Economics of Global Turbulence: „What is Good For Goldman Sachs is Good For America: the Origins 
of the Current Crisis“ (2009).
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Jenže USA poděkovaly Japonsku za jeho laskavost tím, že roku 1985 v dohodách z Plaza deval-
vovaly dolar v poměru k jenu, čímž japonské hospodářství poslaly do bubliny (nafukovaly se 
v ní ceny aktiv) ještě větších rozměrů a ta nakonec praskla v roce 1991. Tím se pak spustila řada 
bublin ve východoasijských ekonomikách, kam Japonsko vyváželo své průmyslové kapacity 
(aby obešlo cenově rostoucí jen). Tyto ekonomiky, ale také latinskoamerické ekonomiky, které 
své měny ukotvily k dolaru, potom implodovaly, což byl opožděný důsledek revalvace dolaru 
v obrácených dohodách z Plaza, které byly uzavřeny roku 1995. Jenže tím se jen bublina posu-
nula zpátky k USA, protože zlatý důl, kterým se díky posilujícímu dolaru stal americký akciový 
trh, uvolnil cestu dot-com bublině. Ta se v roce 2001 přelila v realitní bublinu, když se ukázalo, 
že poptávka amerických firem po úvěrech k utopení globálních přebytečných dolarů nestačí. 
Jestliže se poslední dvě bubliny povětšinou omezovaly na Spojené státy (ačkoli realitní bublina 
dosáhla až do Evropy), tak proto, že vzhledem ke své velikosti a větším privilegiím je to dnes 
jediná ekonomika, která dokáže po delší dobu přestát příliv těchto přebytečných dolarů.

Zasadíme-li tento fenomén do kontextu výše vyloženého příběhu deindustrializace a stag-
nace, můžeme si ho věrohodně představit jako hru škatule hejbejte se, v níž šíření výrobních 
kapacit napříč světem, doplněné o rostoucí produktivitu, kontinuálně zvětšuje předimenzova-
nost globálních kapacit. Nadbytečné kapacity se pak udržují v chodu jen ustavičným procesem 
přesouvání břemene tohoto přebytku z jedné inflační ekonomiky na druhou. Ty onen přebytek 
mohou vstřebat jen tak, že se zadluží na bázi přespříliš nízkých, krátkodobých úrokových sazeb 
a fiktivního bohatství, které se tak generuje, a jakmile úrokové sazby začnou růst a spekulativní 
horečka polevuje, všechny bubliny musí nevyhnutelně prasknout – jedna po druhé.

Mnozí tomuto fenoménu říkají „zfinančnění“, což je nejednoznačný termín naznačující, že 
roste nadvláda finančního kapitálu nad průmyslovým nebo obchodním kapitálem. Ale všechny 
možné podoby příběhů o „vzestupu financí“ zatemňují jak zdroje, z nichž finanční kapitál pra-
mení, tak důvody jeho neustávajícího růstu coby sektoru, i když je pro finance stále těžší udržet 
si svoji míru návratnosti. Zdroje musíme hledat nejen ve fondu přebytečných dolarů, o čemž 
jsme již mluvili, ale také ve skutečnosti, že stagnace v nefinančních sektorech stále více přesou-
vá poptávku po investicích do IPO45, fůzí a buyoutů46, které finančním společnostem generují 
poplatky a dividendy. Co se růstu finančního sektoru týče, tak nouze o příležitosti k investicím 
do výroby kombinovaná s expanzivní monetární politikou držela jak krátkodobé, tak dlouho-
dobé úrokové sazby abnormálně nízko, což finance nutilo stále více riskovat, aby dosáhly stejné 
návratnosti svých investic. Tato rostoucí míra rizika (která je pro finance měřítkem klesající 
ziskovosti) se pak maskuje za stále spletitější finanční „inovace“, které se periodicky neobejdou 
bez pomoci státu, když krachnou.

Bezprecedentně slabý růst v zemích s vysokým HDP v období 1997-2009, nulový růst pří-
jmů domácností a zaměstnanosti během celého cyklu, téměř kompletní udržování HDP skrze 
stavebnictví a zadlužení domácností – to vše svědčí o neschopnosti přebytečného kapitálu 
v jeho finanční podobě znovu se spojit s přebytečnou prací a dát vzniknout dynamickým mode-
lům reprodukce v rozšířeném měřítku.47 V Evropě poloviny 19. století bubliny zplodily národní 
železniční soustavy. Dokonce i po japonské bublině 80. let 20. století tu zůstaly nové výrobní 
kapacity, které nikdy nebyly plně využity. Oproti tomu ony dvě na USA soustředěné bubliny 
uplynulých desetiletí zplodily jen nadbytek telekomunikačních kabelů v čím dál tím bezdráto-

45) Poznámka překladatele: První veřejné nabídky akcií, když firmy poprvé vstupují na burzu, většinou s cílem 
navýšit svůj kapitál.
46) Poznámka překladatele: Transakce, kterou investor získá vlastní jmění firmy nebo většinový podíl v ní.
47) Josh Bivens a John Irons, „A Feeble Recovery: e fundamental economic weaknesses of the 2001-07 expansi-
on,“ EPI Briefing Paper č. 214, Economic Policy Institute (2008).
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vějším světě a obrovské plochy ekonomicky i ekologicky neudržitelného bydlení. „Greenspano-
va prodejní opce“ – stimulování „boomu uvnitř bubliny“ – zcela selhala. Jen demonstrovala, jak 
se zmenšuje návratnost injektáže dalšího zadlužování do již tak předluženého systému.

A Čína?
Běžnou námitkou vůči rozboru, který jsme zatím předestřeli, bývá poukaz na Čínu jakožto 
zjevnou výjimku z tohoto obrázku globální stagnace, zejména pak ve vztahu k jinak globál-
ním trendům deindustrializace a podzaměstnanosti. Samozřejmě, že Čína se v těchto letech 
stala průmyslovým motorem světa, ale ne díky otevření nových trhů či inovacím v podobě 
nových výrobních technik, nýbrž díky masivnímu budování jejích výrobních kapacit na úkor 
ostatních zemí.48 Každý se domnívá, že tato expanze musela vyvolat historický růst velikosti 
čínské průmyslové dělnické třídy, ale to jednoznačně není pravda. Nejnovější statistiky ukazují, 
že v konečné bilanci Čína v letech 1993 až 2006 nevytvořila žádná nová pracovní místa v průmys-
lové výrobě, přičemž celkový počet těchto dělníků se pohybuje kolem 110 milionů lidí.49 Není to 
takové překvapení, jak by se na první pohled mohlo zdát, a to ze dvou důvodů.

Zaprvé, v posledních třiceti letech industrializace nových jižních oblastí – založená pů-
vodně na zpracování vývozů z Hongkongu a Tchaj-wanu – držela tempo s kucháním starého, 
maoistického průmyslového severovýchodu. Tím se možná částečně vysvětluje, proč Čína, 
na rozdíl od Německa, Japonska nebo Koreje (hned v poválečném období), během desítek let 
zázračné míry růstu nezaznamenala téměř žádný vzestup reálných mezd.

Zadruhé, Čína neroste jen na bázi průmyslové výroby náročné na práci. Její nízké mzdy 
jí pomáhají konkurovat v celém spektru odvětví, od textilu a hraček až po auta a počítače. 
Začlenění stávajících práci šetřících inovací do firem v rozvojových zemích, včetně Číny, zna-
mená, že i při sílící geografické expanzi každý soubor industrializujících se zemí dosahuje nižší 
míry průmyslové zaměstnanosti (v poměru k celkové pracovní síle). Tudíž: nejenže Čína přišla 
o průmyslová pracovní místa ve svých starších odvětvích, ale v poměru k růstu produktu nová 
odvětví tendenciálně vstřebávají méně práce.

V 19. století, kdy byla Anglie dílnou světa, tvořili 95 procent tohoto světa rolníci. Dnes, 
kdy je přežití obrovské většiny světového obyvatelstva závislé na globálních trzích, předzname-
nává schopnost jedné země vyrábět pro všechny ostatní zmar, a to jak pro ty, koho je třeba držet 
v bídě, aby nerostly vývozní ceny, tak pro nesmírné masy, jejichž práce už nadále není potřebná, 
ale které se už také v otázce přežití nemohou spoléhat na vlastní zdroje. V těchto souvislostech 
už pozůstatek světového rolnictva nemůže působit jako zbraň modernizace, tj. jako fond práce 
a spotřebitelské poptávky, z něhož lze čerpat, aby se akcelerovalo tempo industrializace. Stává se 
čistým přebytkem. Platí to jak v Indii a subsaharské Africe, tak v Číně.

Závěr
Mnozí dnes hovoří o „oživení bez nových pracovních míst“, ale pokud „všeobecný zákon ka-
pitalistické akumulace“ platí, pak všechna kapitalistická oživení tendenciálně nepřinášejí nová 
pracovní místa. Tendence „zralých“ odvětví vypuzovat práci, čímž usnadňují reprodukci v roz-
šířeném měřítku, je rovněž tendencí ke konsolidaci přebytečného obyvatelstva, které následná 
expanze plně nevstřebá. Příčinou je adaptabilita práci šetřících technologií na všechna odvětví, 

48) Japonsko v 90. letech 20. století přeneslo svá průmyslová odvětví náročnější na práci do rozvojových zemí 
v Asii – nejprve to byli východoasijští tygři, pak státy ASEAN a nakonec Čína. Když ale Čína tato průmyslová 
odvětví vstřebala, podryla se tím výrobní hierarchie v celém regionu.
49) Erin Lett a Judith Banister, „Chinese manufacturing employment and compensation costs: 2002-2006“, Monthly 
Labor Review č. 132 (duben 2009), str. 30.
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což znamená, že výroba nových produktů má tendenci využívat ty nejinovativnější výrobní 
procesy. Jenže procesní inovace jsou jednou provždy a šíří se napříč novými i starými kapitály, 
zatímco produktové inovace mají ze své podstaty jen omezenou schopnost generovat čistou ex-
panzi objemu výsledného výkonu i zaměstnanosti. A potíž není jen v tom, že by se produktové 
inovace musely objevovat stále rychleji, aby stačily vstřebávat přebytek vypuzený procesními 
inovacemi, protože sama akcelerace produktových inovací vyvolává akceleraci procesních ino-
vací.50

Jenže tak, jako byla platnost „všeobecného zákona“ po velkou část 20. století pozastavena 
z důvodů, které jsme nastínili výše, nelze ani současný globální růst mas podzaměstnaných při-
pisovat jeho opětovnému prosazení, přinejmenším ne v prostém slova smyslu. Trajektorie pře-
bytečného kapitálu totiž deformuje trajektorii přebytečné práce, kterou popsal Marx, a to nejen 
způsoby, které jsme si už vylíčili. Nejdůležitější je, že přebytečný kapitál, který se za posledních 
30 let nahromadil na mezinárodních peněžních trzích, překrývá rostoucím zadlužením dělnic-
kých domácností některé z tendencí k absolutnímu zbídačení. Tato tendence, která zabraňuje 
odpadnutí spodních pater od globální úhrnné poptávky, rovněž znemožňuje oživení, kterého 
lze dosáhnout jedině „masakrováním kapitálových hodnot“ a „uvolňováním práce“. Neboť 
cenová deflace aktiv sice může zvětšit možnost nového investičního boomu, ale devalorizace 
pracovní síly v tomto kontextu povede jen k rostoucí míře platební neschopnosti spotřebitelů 
a dalším finančním krachům.51 Dnes tedy není otázkou jen schopnost oživení generovat za-
městnanost, ale vůbec udržitelnost oživení samotného.

V dalších desetiletích může dojít k řadě erupcí, pokud se státům nepodaří ukočírovat glo-
bální deflační tlaky, nebo k dlouhému a pomalému poklesu. Nemáme sice sklon ke katastrofis-
mu, ale rádi bychom varovali před těmi, kdo zapomínají, že dějiny se občas řítí vpřed nepřed-
vídatelně. Přesto katastrofa, na kterou čekáme, není cosi, co leží někde v budoucnosti, nýbrž je 
pouze pokračováním přítomnosti podle jejího ohavného trendu. Byli jsme už svědky desítek 
let rostoucí chudoby a nezaměstnanosti. Hypotéza těch, kdo o stále ještě industrializovaných 
zemích říkají, že není tak špatně, že lidé to vydrží – říkají, že proletariát se stal ke své bídě lhos-
tejný – bude v nadcházejících letech podrobena zatěžkávací zkoušce, neboť míra zadlužování se 
utišuje a příjmy domácností dál klesají. Každopádně velké množství obyvatel světa už nemůže 
tu spoustu důkazů o katastrofě popírat. Otázka vstřebání tohoto přebytečného lidstva byla dána 
k ledu. Dnes ho lze jen krotit: segregovat do věznic, marginalizovat do ghett a táborů, ukázňovat 
policií a vyhladit válkou.

50) Viz poznámka 30.
51) Viz Paulo Dos Santos, „At the Heart of the Matter: Household Debt in Contemporary Banking and the Inter-
national Crisis“, Research On Money And Finance, Discussion Paper č. 11 (2009). Na straně kapitálu Phelps a Tilman 
načrtávají řadu mezí, které má potenciál inovátorů, pokud jde o využití krize: Edmund Phelps a Leo Tilman, „Wan-
ted: A First National Bank of Innovation“, Harvard Business Review (leden-únor 2010).
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Poznámky k nové realitní otázce
Vlastnictví domova, úvěr a reprodukce 

v poválečné ekonomice USA

Nalézáme se v nové Velké depresi. Hypotéky se dnes nesplácejí tak, jako se nesplácely 
ve 20. a 30. letech. Spolu s nezaměstnaností rostou i životní náklady. Tehdy ekonomiku 

před stagnací a depresí zachránila restrukturalizace státu a kapitálu usnadněná válkou, ale co 
ji spasí teď? Naše krize je krizí reprodukce v novém smyslu slova. Všechny krize jsou krizemi 
akumulace kapitálu a tudíž reprodukce dělníkova života. Protože však dělníkovým životem 
a jeho reprodukcí stále více prostupuje kapitál, posunula se i tato krize hlouběji: stala se krizí 
samotného třídního vztahu. Vývoj této hlubší krize bude příběhem 21. století.1

Příběh 20. století charakterizovala narůstající integrace života dělnické třídy do kolobě-
hu kapitálu. Někteří tyto přeměny charakterizují jako přechod z éry formálního přivtělování 
k novému režimu akumulace vyznačujícímu se reálným přivtělováním práce ke kapitálu. Tato 
periodizace sice může být problematická, ale prohlubování integrace, které popisuje, je zjevné 
v samotném domově: říši reprodukce, jejíž oddělení od výroby produkuje podmínky pro kapi-
talistickou akumulaci.

V letech, které bezprostředně vedly k předchozí Velké depresi, došlo k nafouknutí a splask-
nutí spekulativní bubliny s hypotečními a spotřebitelskými úvěry, což vyslalo nárazové vlny 
do celého bankovního systému USA. Obě formy úvěru sice již hrály v americké prosperitě 
a ziskovosti významnou úlohu, ale 30. léta znamenala dramatický posun na úvěrových a hypo-
tečních trzích. Spojené státy již tou dobou byly sílící ekonomickou elektrárnou, jejíž produk-
tivita – zejména v zemědělství – vedla k růstu reálných mezd a životní úrovně dělnické třídy 
a zavádění montážní linky a dalších průmyslových inovací nabízelo možnost vstupu dříve lu-
xusního zboží do dělnické spotřeby. Pouhá existence této možnosti však nestačila, neboť i přes 
zvyšování mezd (jako třeba Henry Ford a jeho „5 dolarů na den“) v určitých sektorech, obecně 
mzdy zůstávaly příliš nízké a úvěry příliš omezené, než aby dovolovaly skutečně masovou spo-
třebu nových výrobků, které vycházely z druhé průmyslové revoluce. Situaci změnilo až zave-
dení nového politického a hospodářského programu, jenž měl v úmyslu zvýšit zaměstnanost 
a úvěry a který dnes známe jako Nový úděl.

1) Děkuji Alexi Wohnsenovi, že mi pomohl s redakcí těchto poznámek.
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Nový úděl se obyčejně chápe jako řada státních zásahů, které se soustředily kolem soci-
álně pokrokové politiky, jako byly pozornost přitahující a často kontroverzní snahy o vytvá-
ření pracovních míst, ochranu práv dělníků, regulaci cen, budování veřejné infrastruktury 
a poskytování sociálního pojištění či pomoci. Oproti tomuto simplicistnímu obrázku historici 
typicky poukazují na posun v Novém údělu od rané fáze „rozvojový stát“, která se orientovala 
na rovnost a sociální spravedlnost, k „fiskalistickému státu“, který charakterizovalo keynesián-
ské pumpování – posun, který se kryl s „Rooseveltovou recesí“ v letech 1937-38, kdy „novoúdě-
lovci“ v zoufalé snaze o oživení domácích trhů skočili po deficitním hospodaření a kompenzač-
ní fiskální politice.

Jenže ekonomové již dlouho vypravují jiný příběh. Příběh, v němž ještě starší federální 
iniciativy – počínaje Hooverovou administrativou a konče Bankovním zákonem z roku 1935 
– vytvořily zásadní předpoklady poválečného růstu tím, že způsobily převrat ve schopnosti 
státu řídit peněžní nabídku a dotovat úvěrové trhy. A co je nejdůležitější, během těchto let začal 
stát regulovat a poskytovat kapitál soukromým bankám a spořitelnímu a půjčkovému průmys-
lu, transformoval Federální rezervní banku ve federální regulační orgán a chopil se kontroly 
nad úrokovými sazbami. Do roku 1935 zrušil zlatý standard, pojišťoval spoustu soukromých 
věřitelů proti ztrátě a rozšířil svoji schopnost nakupovat a prodávat státní cenné papíry jako 
prostředek k doplnění rezerv soukromých bank a také významně rozšířil své pravomoci v po-
skytování nouzových půjček institucionálním věřitelům.

Do poloviny 30. let 20. století tak federální vláda vytvořením a udržováním velmi bezpeč-
ného a pružného trhu se spotřebitelskými úvěry zřídila mechanismy k prosazování nového 
druhu národně hospodářského růstu. Jednoduše řečeno, stát soukromému sektoru usnadnil – 
v mnoha případech ho zbavil veškerého rizika – půjčovat a půjčovat si peníze a zároveň učinil 
národní měnu „elastičtější“, aby tak mohl uspokojovat měnící se potřeby výrobců a spotřebite-
lů.2 Nový systém dal státu značnou kontrolu jak nad tvorbou peněz, tak nad úvěrovými cykly, 
takže se mohl strategicky zaměřovat na zvolená průmyslová odvětví a spotřební trhy a dotovat 
je. A co je nejdůležitější, státní úvěr se teď stal základním pilířem jak stabilizace ekonomiky, 
tak podněcování dluhem poháněného ekonomického růstu. Celkově vzato tyto rané zásahy 
fundamentálně proměnily fungování amerického bankovního a úvěrového trhu.

Politika fiskálního státu usnadňovala monetární a úvěrovou revoluci, která umožňovala 
i aktivně podporovala nový druh hospodářského růstu založený na masové výrobě a spotřebě 
zboží dlouhodobé spotřeby. Konec druhé světové války poskytnul materiál pro tuto revoluci, 
a to jak ve formě nezbytných spotřebitelů, kteří se vraceli z války domů, tak ve formě klíčové 
komodity, která tomuto boomu dovolila, aby ve své velikosti nabral podobu – reality.

Poválečný státem poháněný trh s realitami
Americké vojáky, kteří se v roce 1945 vraceli z bojiště, vyzbrojila vláda USA celou škálou finanč-
ního proviantu a – jako dobré vlastence – je nabádala, aby ho použili v zájmu národní ekonomi-
ky. Jedním z hlavních prostředků těchto výhod byl Zákon o reintegraci příslušníků ozbrojených 
sil (GI Bill), který nabízel veteránům až dva roky učňovského nebo vysokoškolského vzdělání, 
jeden rok podpory v nezaměstnanosti a – což je důležité – půjčky, aby mohli začít podnikat 
nebo si koupit vlastní bydlení. V praxi byl tento zákon notoricky rasistický a upíral černošským 

2) Před Novým údělem byla národní nabídka peněz poměrně „neelastická“, protože peněžní rezervy ministerstva 
financí omezovaly množství nových peněz, které banky mohly injektovat do ekonomiky (buď půjčkami, nebo vý-
běry směnek). Po upuštění od zlatého standardu a po vytvoření mnohostranného federálního regulačního, rezerv-
ního a pojistného systému se nabídka peněz stala elastičtější, což soukromým věřitelům dovolilo zvětšit množství 
likvidního kapitálu poskytovaného jak podnikům, tak spotřebitelům.
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veteránům přístup k jim slíbeným financím. Jenže milióny bělošských veteránů, kteří se k půjč-
kám na bydlení skutečně dostali, se ocitly ve vlasti, kde nabídka dostupného bydlení pro ně 
a pro jejich rodiny vázla. Americký stát na tuto situaci nezareagoval produkcí sociálního bydle-
ní jako Evropa, ale rozhodl se dotovat soukromé poskytování této základní potřeby. Okamžitě 
odstartovaly masivní stavební a infrastrukturní projekty, které navracející se populaci nabízely 
zásobu domů. Od té doby míra osobního vlastnictví bydlení strmě a vytrvale rostla a zažila jen 
několik málo výkyvů během finančních krizí (viz graf 1).

 

Graf 1: Míra osobního vlastnictví domů v USA v letech 1900-2008 (v procentech)
zdroj: Hooverův institut, Facts On Policy: Homeownership Rates (2008)

Selektivními úvěrovými iniciativami, které byly pro fungování realitního trhu zásadní, byly 
programy pojištění hypoték Federální realitní asociace (Federal Housing Association – FHA), 
které v roce 1934 zavedl Národní realitní zákon (National Housing Act), a programy garance 
hypoték Vysloužilecké správy (Veterans Administration – VA) založené v roce 1944. Pojišťová-
ním soukromých věřitelů proti ztrátě a popularizací dlouhodobě amortizovaných hypoték FHA 
a VA oživily a dramaticky rozšířily trhy s rekonstrukcí bydlení a s osobním vlastnictvím domů, 
až nakonec z těchto trhů udělaly základ nové spotřební ekonomiky.

Federální činitelé plánovali, propagovali, personálně obsazovali a nakonec i řídili úvěrové 
agentury, protože úzce spolupracovali se stavebním průmyslem, finančními institucemi zamě-
řujícími se na domácnosti a s realitními agenturami. FHA od samého začátku spolupracovala 
se soukromými organizacemi na sběru údajů z každé metropolitní oblasti ohledně nájemních 
smluv, hodnoty majetků, stavebních povolení, objemu prodeje realit, zaměstnanostních trendů, 
výplatních listin a finančních podmínek místních věřitelů. Odborný personál FHA organizoval 
celonárodní vzdělávací konference, aby tak podnikatelům a komunálním činovníkům před-
stavil pojistný systém a koordinoval místní věřitelské snahy, zatímco ve Washingtonu se funk-
cionáři FHA radili s developery a bankéři, aby mohli zhodnotit dopad programu, navrhnout 
legislativní reformy a lobovat u kongresmanů za jejich schválení.

Sečteno a podtrženo, stát prostě jen neoživil a nerozšířil již existující realitní trhy ani nepro-
budil „hibernující“ kapitál, nýbrž napomáhal vytváření nové nabídky, nové poptávky a nového 
bohatství. Již ve 30. letech 20. století řekl James Moffett, první správce FHA, byznysmenskému 
publiku, že agentura vytváří „celoroční trh“ s rekonstrukcí bydlení a „školí banky jak doneko-
nečna půjčovat obrovské sumy“, které „rozjedou podnikání daleko více, než tomu bylo v minu-
losti.“ Moffett předpovídal, že v programech pojištění hypoték budou k mání miliardy dolarů, 
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a tvrdil, že takový trh ještě nikdy nikdo průmyslu nenabídnul.3

Expanze osobního vlastnictví domu stimulovala ekonomiku i za hranicemi samotného re-
alitního a hypotečního trhu. Při Federální rezervní bankou kontrolovaných úrokových sazbách 
– které se během expanze držely nízko – bylo možné investovat i do produktů, které doprová-
zejí rostoucí osobní vlastnictví domů, jako třeba do aut, praček a dalšího nákladného zařízení. 
Domov se stal koncentrovaným nodem vytváření nových potřeb americké dělnické třídy – pro-
storem, který bylo třeba zaplnit zbožím do domácnosti, který si obvykle vynucoval vlastnictví 
automobilu a který šlo donekonečna vylepšovat a renovovat. A konečně představoval i investici, 
dluh, který bylo třeba splácet, a ve finále majetek, a tak soustavně produkoval povolnější pra-
cující obyvatelstvo.

Osobní vlastnictví domu a přístup k úvěrům se staly materiální silou představující a pet-
rifikující dělítka a nerovnosti uvnitř dělnické třídy. Tím se pak rekonfigurovala situace práce 
s ohledem na kapitál a horizont třídního boje. Tyto posuny v kapitalistickém třídním vztahu se 
intenzifikovaly spolu s rozšiřováním příslibu osobního vlastnictví domu a úvěrů na stále širší 
složky dělnické třídy a zároveň klesala ziskovost a dluh se v rostoucí míře financializoval.

Začlenění (bělošské) dělnické třídy do realitního a úvěrového trhu
Počáteční rozdělování po válce nově postaveného bydlení mezi vracející se dělnickou třídu se 
provádělo spíše ad hoc, neboť rodiny se pídily po slušném přístřeší a po návratu k životu pozna-
menanému depresí a válkou. Životní úroveň byla poměrně nízká a lidé různého postavení žili 
vedle sebe. Avšak díky tomu, že měli přístup k GI Bill – a tak i k majetku, umístěnkám na vysoké 
školy, sociálním dávkám, pracovním místům a někteří i ke kapitálu, s nímž mohli rozjet drobné 
podnikání – měli veteráni podstatně výhodnější pozici. Postupně se tak začala formovat nová 
stratifikace pracujícího obyvatelstva, ale i specifická americká koncepce „střední třídy“, která 
rostla a držela se ve svých vlastních komunitách, čímž se stále více oddělovala od často rasově 
určených nižších tříd.

Přístup k hypotékám a dotacím poskytovaným státem způsobil, že pro mnohé bílé Ame-
ričany bylo nakonec rozumnější koupit si vlastní bydlení než si ho pronajímat. Ale pokusy 
rasových menšin o získání výhod osobního vlastnictví domu neustále končily neúspěšně, 
a to bez ohledu na to, jak zásadní byl jejich podíl na válečném úsilí. V manuálu FHA existo-
valy až do konce 40. let 20. století vysloveně rasistické směrnice ohledně hypoték a půjček, 
ale i po jejich odstranění FHA i VA na lokální bázi aktivně podporovaly rasově limitované 
uzavírání smluv až daleko do 60. let 20. století, čímž vylučovaly milióny lidí z rostoucího trhu 
s domy v osobním vlastnictví. Ani ne 2% domů, které byly postaveny s pomocí oněch 120 
miliard dolarů, které byly od 40. do 60. let poskytnuty jako půjčky na bydlení, připadala 
na nebělochy. Přesto těch 120 miliard dolarů představovalo takřka polovinu všech koupí nových 
jednogeneračních rodinných domů mezi lety 1947 až 1964. Tyto půjčky neumožnily jen nákup 
více než 12 miliónů většinou předměstských bytových jednotek, téměř výlučně bělochům, 
ale také pomohly zajistit financování dluhu za miliardy dolarů, které šly na rekonstrukci 
bydlení.

Vlastnictví nemovitosti některým lidem z dělnické třídy umožňovalo jednat pseudoka-
pitalisticky, organizovat ve svých vlastních životech kapitalistické vztahy jakožto vlastníci 
termínovaného zboží – hodnoty jejich komodifikované existence, která měla díky úvěru s ply-
nutím času růst. V dobrých časech hodnota bydlení rostla, což zajišťovalo pokračování úvěrů 
a majitelům domů to dovolovalo brát si další půjčky na koupi různého zboží, s nímž mohli 

3) Kevin Kruse a omas Sugrue, e New Suburban History (University of Chicago Press, 2006), s. 20.
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zaplnit své domovy, a automobilů, které je převážely mezi prací a jejich stále rozptýlenějšími 
a vzdálenějšími předměstími. Ačkoli se střední a podprůměrné rodinné příjmy v letech 1946 
až 1970 zdvojnásobily, průměrný poměr zadlužení k příjmu v témže období vzrostl na 20%, 
což umožňovalo ještě další zvětšení spotřeby dělnické třídy.

Zatímco před druhou světovou válkou doplňovala reprodukci domácnosti celá škála aktivit 
zaměřených na holé přežití, v poválečném období tyto aktivity – a výrobu domácích produktů 
– postupně nahradilo nakupování zboží do domácnosti, které bylo k mání na trhu, a externě 
nakupované služby nahradily samoobslužné výrobky. Řada produktů, které byly ve 20. letech 
podstatně inovovány a obchodovány na trhu, ale jejich prodej utrpěl za Velké deprese, do konce 
40. let vylepšovala svůj design a exponenciálně rozšiřovala své spotřebitelské trhy. V roce 1940 
tak mělo 60% z 25 miliónů elektrifikovaných bytů v USA elektrickou pračku vyrobenou jednou 
ze dvou nebo tří firem. Instantní směs na koláč, která se poprvé objevila ve 20. letech, se stala 
ve 40. letech pojmem. Mrazák a lednička – rovněž vyvinuté ve 20. a 30. letech – se staly stan-
dardními součástmi domácnosti na přelomu 40. a 50. let a díky tomu se mražené potraviny 
– dříve luxusní artikl – mohly stát samozřejmostí.

Zde tedy vidíme, jak zboží – v podobě zboží dlouhodobé spotřeby – bezpříkladnými způso-
by vstupuje do domácností a podstatně mění zkušenost domácí (či „reprodukční“) sféry. Zvýše-
ná spotřeba zboží dlouhodobé spotřeby vedla k transformaci toho, jaký druh práce se v domácí 
sféře vykonával, ale také k proměnám ve vztazích mezi lidmi uvnitř domácnosti („rodiny“), 
které ještě více prostupuje a zprostředkovává zboží.

Stírání rozdílu mezi reprodukční a výrobní sférou
Před vzestupem specificky kapitalistických výrobních vztahů neexistovala „domácí sféra“ izolo-
vaná od výrobní sféry. Výroba produktů – i těch vyráběných pro směnu – se často odehrávala 
„doma“ nebo se točila kolem „domova“ (místa, kde pracující žili). V sedmnáctém a osmnáctém 
století, aby se vyhnuli cechovním nařízením, kupci uzavírali smlouvy na výrobu celé škály pro-
duktů s venkovskými domácnostmi. Tento „systém domácké práce“ nakonec uvolnil cestu mo-
derní továrně a v průběhu kapitalistické akumulace moderní separaci domova od pracoviště. 
Domov se od té doby stal místem, kde dělník odpočíval a spotřebovával část produktu své práce 
ve formě mzdy. Rovněž byl místem, kde ještě více osifikoval útlak žen. Očekávalo se od nich, 
že buď zůstanou doma a budou vykonávat reprodukční práci, nebo se podřídí horšímu platu 
a horším pracovním podmínkám, než měli mužští dělníci, protože byly vytlačeny z komunál-
ního prostoru, kde si udržovaly určitou míru autonomie a kolektivní moci, a protože jejich 
přístup k výrobním prostředkům blokovala nebo omezovala patriarchálnost mzdové formy. 
Sečteno a podtrženo, domov se stal výlučnou lokalitou reprodukce pracovní síly, kterážto re-
produkce se tak poprvé jevila být zřetelně „mimo“ výrobní vztahy a pro mnohé tak i mimo 
kompetenci marxismu.

Jenže během poválečného období se v USA reprodukce dělnické třídy začala mísit s repro-
dukcí kapitálu a stále úžeji se vzájemně integrovaly. Více a více lidí z dělnické třídy se zapojovalo 
do realitního trhu, což znamenalo, že domov se stal nejen zbožím, které fyzicky pojímalo všech-
na ostatní zboží, ale také dělníkovým hlavním aktivem – zbožím, pro něž se všechna ostatní 
prodávala a nakonec zbožím, které také všechna ostatní kupovalo.

V poválečném období jsme tak svědky tendenciálního vyvracení separací, které byly 
pro vývoj kapitalismu stěžejní. Ve chvíli zrodu kapitalistických společenských vztahů se obje-
vuje primární separace, kdy jsou dělníci odloučeni od výrobních prostředků. Z prostorového 
hlediska toto odloučení nenabírá jen formu sílícího protikladu mezi městem a venkovem a roz-
členění města do rezidenčních a průmyslových zón, ale také fundamentálního a kategorického 
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rozlišení na domácí, „reprodukční“ prostor a „místo výroby“, přičemž jedno implikuje druhé. 
Takže, byť si kapitalismus původně podřídil reprodukci pracovní síly odloučením reprodukce 
od výroby, počínaje poválečným obdobím shledáváme, že společenské vztahy a formy každo-
denního života jsou v rostoucí míře podřizovány prerogativům vlastní reprodukce kapitálu, 
a to skrze stejně nátlakové sjednocování těchto sfér v rámci logiky kapitálu.

V poválečném období toto opětovné sjednocování či stírání rozdílu mezi reprodukcí a vý-
robou nabralo podobu domu s garáží pro dvě auta, pokojem pro každé dítě a dalšími prostory 
pro vložení příslušného zařízení – kompletní balíček zboží s vyšší cenou na etiketě a tudíž vyšší 
hodnota majetku, na niž si lze brát půjčky. Pro ty, kdo měli dům, se stalo zásadním chránit svůj 
majetek a všemožně udržovat nebo zvyšovat jeho hodnotu. Osobní vlastníci domů tak měli vět-
ší zájem na pokračování kapitalistického třídního vztahu a často začali věřit buržoaznímu rčení, 
že hodnota plodí zase hodnotu a že všechna zboží mohou být kapitálem. Námezdně pracující 
však – z definice – neakumulují kapitál, nýbrž jen zhodnocují kapitál druhých. A tak nakonec se 
dělník vrací domů jen se svojí mzdou, aby platil za budoucnost, na kterou si stále častěji musí 
půjčovat.

Tato situace rostoucího zadlužení dělnické třídy v kombinaci s rostoucími životními ná-
klady znamenala, že ženy a matky byly nuceny vstoupit na trh práce v nových počtech. Ačkoli 
za fordismu „rodinná mzda“ znamenala, že muž-živitel měl být schopen uživit jak manželku, 
tak dítě, již v 50. letech 20. století začínaly manželky stále více doplňovat příjmy svých manželů 
svým vlastním zaměstnáním. Jenže v 50. letech 20. století opětovný vstup žen do řad pracovních 
sil ukazoval na touhu zachovat model rostoucí životní úrovně, zatímco po 60. letech 20. století 
bylo smyslem manželčiny nebo matčiny mzdy vykompenzovat pokles reálných mezd, který utr-
pěli mužští dělníci. A tak vznikla rezervní armáda žen-dělnic, dočasně a prekérně zapojených 
do kapitálu a dodávajících mu pružnou a obětovatelnou práci, přičemž v tomto postavení je 
udržovaly patriarchální struktury v praxi firem i v dělnickém hnutí.

Vstup žen do řad pracovních sil byl pro kapitál dvojím dobrodiním, protože výrobky, které 
mohly nahradit různé v domácnosti vykonávané aktivity a domovu vnější reprodukční služby, 
byla tatáž zboží dlouhodobé spotřeby, která byla během tohoto období tak zásadní pro růst. 
Potřeba i schopnost domácnosti nakupovat takto drahá zboží rostla přímo úměrně míře, v jaké 
ženy opouštěly domov. Zkrácení času věnovaného domácím pracím živilo rostoucí poptávku 
po samoobslužných zbožích dlouhodobé spotřeby, ale také po – nyní nutném – dalším auto-
mobilu. S absolutním růstem spotřebitelských potřeb se schopnost platit za ně zajišťovala roz-
šiřováním práce dodávané domácnostmi. Celkem vzato se jednalo o cyklus reprodukce, který 
udržoval sám sebe: páry se vracely na trh práce, aby mohly splácet výrobky, které si nakoupily 
na půjčku, aby se mohly reprodukovat pro tentýž trh práce.

V tomto procesu se podstatně proměnila i rodina. Děti se z produktivních členů domác-
nosti změnily v pasiva. Z formování normalizované nukleární rodiny se spolu se samotným 
udržováním domácnosti stala řada nákupů a rizik podléhajících logice analýzy nákladů-výno-
sů, zatímco z domova se stal kontejner na rozškatulkované úzkosti ohledně budoucnosti jeho 
vlastní udržitelnosti. Život jedince získal svoji vlastní generační časovost určovanou kapitálem 
a projektovanou skrze úvěr: třicetiletá doba hypotéky objímá dětství, pubertu, léta na vysoké 
škole, manželství i děti; všechna stádia života se zcela provázala s reprodukcí námezdního vzta-
hu.

Rozpínání realitního trhu a přístup k úvěrům sice vzpružily kapitalistickou akumulaci 
tváří v tvář pokulhávající spotřebitelské poptávce, ale sílící integrace sféry reprodukce do sféry 
výroby ani tak nenarušila formy útlaku postavené na této dělbě, jako posílila kruté separace 
a nerovnosti uvnitř dělnické třídy. Rasově a genderově postavené bariéry v přístupu k bydlení 
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a úvěrům spolu s komodifikací rodinných vztahů a aktivit úspěšně uskutečnily „všeobecný 
posun k izolaci“ uprostřed „kontrolované reintegrace dělníků v závislosti na potřebách výroby 
a spotřeby“.4

To však bylo udržitelné jen, dokud mzdy rostly úměrně produktivitě. Do 70. let 20. století se 
tak financování dluhu domácností nikdy příliš nerozcházelo s odměňováním a průměrné hod-
noty bytů měly tendenci držet se kolem průměrných mezd, přičemž potřeby nerostly daleko 
nad schopnost uspokojit je. Lidé si půjčovali vždy o něco méně, než kolik byly jejich bezpro-
střední prostředky, ale jejich rostoucí mzdy tuto expanzi dluhu obecně kompenzovaly. Dokud 
se kapitalistické expanzi dál dařilo, zdála se projektovaná budoucnost reprodukce dělnické třídy 
nevyhnutelná. Po roce 1975 se – již beztak významné – zadlužení domácností začalo vymykat 
z pod kontroly. V roce 1975 začaly narůstat půjčky, za něž zákazníci ručili vlastní nemovitostí, 
v 80. letech nastal jejich boom a koncem 90. let se exponenciálně rozmnožily do té míry, že byly 
tím jediným, co v letech 2000 a 2001 udrželo americkou ekonomiku mimo recesi (viz graf 2). 
Celkový poměr dluh-příjem, který ve 20. letech nejprve chvíli prudce rostl, aby se pak za Velké 
deprese propadnul, začal koncem 70. let rovněž růst a na konci 90. let předčil rozmach z 30. 
let, aby dosáhnul dvojnásobku tehdejšího vrcholu (viz graf 3). Kolem roku 1989 zadlužení bytů 
z nejnižší příjmové kategorie pod 20. percentilem vzrostlo daleko nad zadlužení všech ostatních 
příjmových kategorií.

 

Graf 2: Růst HDP v USA a půjčky s ručením nemovitostí
zdroj: Calculated Risk (2006)

 

Graf 3: Celkový dluh na úvěrovém trhu v USA jako procento HDP
zdroj: Ned Davis Research (2007)

4) Debord, Společnost spektáklu (Intu, Praha 2007), § 172.
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Dnes jsme tak svědky zhroucení schopnosti dělnické třídy reprodukovat se na úrovni, 
na kterou si přivykla. V posledním realitně-spotřebitelském cyklu investice do bydlení již ne-
nastartovaly výrobu a ta tak podala nejhorší výkon v celém poválečném období. Jak se kapitálu 
tenčily investiční příležitosti ve výrobním sektoru, došlo k nadměrnému investování do hypoték 
a dluhových nástrojů, čímž se vyvolala nadakumulace bytového fondu. Dnes se tak nacházíme 
ve svízelné situaci podobné té, která nastala bezprostředně po válce, až na to, že v pervertova-
né podobě: dnes netrpíme nedostatkem realit, ale peněz a úvěrů, abychom si je mohli dovolit. 
Peníze ve formě mezd jsou limitovány mantinely akumulace kapitálu, které již reality a snadné 
peníze nedokážou poskytnout základnu pro její obnovu.



Endnotes

Komunizace 
a teorie hodnotové formy

Úvod1

„Hodnotová forma produktu práce je nejabstraktnější, ale také nejobecnější formou buržoaz-
ního výrobního způsobu, která jej charakterizuje jako zvláštní typ společenské výroby, a tak jej 
zároveň charakterizuje historicky.“2

V Endnotes 1 jsme popisovali vznik komunizační teorie ve Francii v letech po květnu 1968. 
Následující text i další texty v tomto čísle operují v rámci této komunizační perspektivy, ale rov-
něž silně čerpají z teoretického vývoje na poli marxiánské teorie hodnotové formy a zejména 
pak ze „systematicko-dialektické“ tendence, která se objevila v posledních letech.3

Marx jasně říkal, že čím se jeho přístup odlišuje a co z něj dělá kritiku a ne pokračování 
politické ekonomie, je jeho analýza formy hodnoty. Ve svém slavném expozé o „Fetišismu zboží 
a jeho tajemství“ píše:

„Politická ekonomie sice už analyzovala, i když nedokonale, hodnotu a velikost hodnoty a od-
halila obsah skrytý v těchto formách. Ale nikdy si nepoložila otázku, proč tento obsah přijímá 
takovou formu, proč se práce zračí v hodnotě a trvání práce, jako její míra, ve velikosti hodnoty 
produktu práce? Formule, které mají napsáno na čele, že náleží takové společenské formaci, 
kde výrobní proces ovládá lidi, ale člověk ještě neovládá proces – tyto formule se jejímu buržoaz-
nímu vědomí jeví stejně samozřejmou přírodní nutností jako produktivní práce sama.“4

Navzdory podobným Marxovým prohlášením souvislost mezi hodnotovou formou a feti-
šismem – inverze, kdy lidem dominují výsledky jejich vlastní činnosti – nehrála v interpretacích 
Kapitálu žádnou velkou úlohu až do 60. let 20. století. Místo toho popisy „Marxovy ekono-

1) Rádi bychom vyjádřili naši vděčnost německým soudruhům, kteří nám svými komentáři pomohli při zpracová-
vání konceptu tohoto článku, obzvláště pak DD a Felixovi z Kosmoprolet.
2) Marx, Kapitál, Kniha první, Kapitola I (Nakladatelství Svoboda, Praha 1978), str. 94-95.
3) Seznam autorů, který rozhodně není úplný, by zahrnoval lidi jako Chris Arthur, Werner Bonefeld, Hans George 
Backhaus, Riccardo Bellofiore, Michael Eldred, Michael Heinrich, Hans Jürgen Krahl, Patrick Murray, Moishe 
Postone, Helmut Reichelt, Geert Reuten, Ali Shamsavari, Felton Shortall, Tony Smith, Michael Williams.
4) Marx, Kapitál, Kniha první, Kapitola I (Nakladatelství Svoboda, Praha 1978), str. 94-95.
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mie“ zdůrazňovaly nad slunce prostý argument prvních dvou částí z první kapitoly Kapitálu, 
kde se jako podklad hodnoty zboží identifikuje práce. Další dvě části téže kapitoly – o hodno-
tové formě a fetišismu – se obecně braly jako více či méně zamotaný popis trhu a rychle se pře-
skakovaly. A tak se nijak nebádalo nad pečlivostí, s níž Marx odlišoval svůj pohled od Ricardovy 
klasické politické ekonomie.5

Když marxisté trvali na „pracovní teorii hodnoty“, činili tak na základě kvantitativního 
hlediska substance a velikosti hodnoty a nikoli kvalitativního hlediska formy hodnoty. Marxisté 
měli sklon stavět proti neoklasické revoluci v buržoazní ekonomii, která zavrhovala pracovní 
teorii hodnoty, klasickou pozici, že práce je substancí hodnoty a že hodnota je prací vtělenou 
do výrobku. Stejně jako klasičtí političtí ekonomové ani marxisté se tedy nezabývali svérázem 
společenského procesu redukce, kterého je nutně zapotřebí, mají-li se porovnávat taková množ-
ství kvantity. Jinými slovy, ani oni si nekladli otázku, proč se práce jeví v hodnotové formě svého 
výrobku a jaký druh práce se takto může jevit. Jenže, jak naznačuje Marx, pouze pokud poro-
zumíme spletitosti hodnotové formy, můžeme porozumět následným formám peněz a kapitálu 
či tomu, jak lidská činnost nabývá podobu akumulace kapitálu.

Pro Marxe je hodnotová forma výrazem dvojaké povahy práce v kapitalismu – její povaha 
coby konkrétní práce se objevuje v užitné hodnotě zboží a její povaha coby abstraktní práce 
se objevuje v hodnotové formě. Byť je pro kapitalismus abstraktní práce historicky specifická, 
neschopnost náležitě rozlišit tyto dva aspekty práce znamená, že hodnotová forma je brána jako 
výraz prosté přirozené práce člověka jako takové. Práce jakožto obsah či substance hodnoty 
byla nahlížena jako fyziologická práce – cosi nezávislého na své společenské formě. Substance 
se tu bere jako něco, co přirozeně přebývá v předmětu, ale pro Marxe jsou abstraktní práce 
a hodnota mnohem osobitější. Hodnota je vztah neboli proces, který se odvíjí a udržuje se 
v chodu skrze různé formy – v jedné chvíli peníze, v další zboží, z nichž sestává pracovní 
proces (včetně zboží zvaného pracovní síla), pak zbožní výrobek a potom zase znovu peníze – 
zatímco ve své peněžní formě si vždy udržuje vztah ke své zbožní formě a naopak. Podle Marxe 
tedy hodnota není ztělesněním práce ve zboží ani nehybnou substancí. Spíše se jedná o vztah 
či proces, jenž ovládá své nositele: o substanci, která je zároveň subjektem. Jenže v ortodoxně 
marxistické tradici se neuznávalo, že „abstraktní práce“ je společensky a historicky specifickým 
formátováním jedné části lidské aktivity, která znamená přeměnu lidských bytostí ve zdroj 
bezmezného růstu této aktivit a jejího výsledku – růstu, jenž je sám sobě účelem. Chápání 
hodnoty pouze jako formy uvalené – soukromým vlastnictvím výrobních prostředků – na zá-
kladní neproblematický obsah šlo ruku v ruce s představou socialismu jakožto státem řízené 
verze v zásadě té samé průmyslové dělby práce, kterou v kapitalismu organizuje trh. Z tohoto 
hlediska se práce, kterou za kapitalismu omezují tržní formy, v socialismu stane vědomým 
organizačním principem společnosti.

Velkou výjimkou mezi tradičními marxisty, kteří opomíjeli hodnotovou formu a fetišismus, 
byl ruský ekonom Izák Rubin. Ve svém průlomovém díle z dvacátých let si uvědomil, že „teorie 
fetišismu je, per se, základem celého Marxova ekonomického systému a obzvláště jeho teorie 

5) Zároveň se zdá, že Marx sám si uvědomoval, že jeho analýza hodnotové formy je problematická, což ho vedlo 
k sepsání minimálně čtyř verzí této argumentace. Mezi tím, jak pojednává o hodnotě Grundrisse, Urtext, Příspěvek, 
první vydání Kapitálu s jeho dodatkem a druhé vydání Kapitálu, jsou nápadné rozdíly; přičemž pozdější verze 
rozhodně nelze považovat za všestranné vylepšení těch předchozích. Vždyť poněkud popularizačnější pozdější 
prezentace – které Marx udělal v reakci na potíže porozumět mu, které měli i ti, kdo mu byli blízcí – ztrácejí ně-
které dialektické jemnůstky a přibližují se levě ricardiánskému čtení Marxovy argumentace, které bude dominovat 
dělnickému hnutí. Viz Hans-Georg Backhaus, „On the Dialectics of the Value-Form“, esis Eleven 1 (1980); Helmut 
Reichelt, „Why Marx Hid his Dialectical Method“, v Werner Bonefeld et al., Open Marxism svazek 3 (PlutoPress 
1995).
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hodnoty,“6 a že abstraktní práce coby obsah hodnoty není, „čímsi, k čemu se z vnějšku přilepuje 
forma. Naopak obsah sám skrze svůj vývoj plodí formu, která v něm již byla latentně přítom-
ná.“7 Ale v Rusku potlačené Rubinovo dílo zůstalo více méně neznámé. Pravověří – „marxis-
tická politická ekonomie“ – se nikterak nepřelo s buržoazními kritiky, kteří Marxe nahlíželi 
v podstatě jako Ricardova přívržence. Spíše ho hájilo právě na tomto základě jako někoho, 
kdo správně urovnal Ricardovo poznání práce jakožto obsahu hodnoty a pracovní doby jakožto 
její velikosti, přičemž přidal jen víceméně levě ricardiánskou teorii vykořisťování. Podle tohoto 
názoru je práce něco, co v produktu existuje kvazi-naturalisticky a vykořisťování se nazírá jako 
problém distribuce onoho produktu – a tudíž „řešením“ potíží kapitalismu mají být dělníci, 
kteří skrze stát nebo jiné prostředky vychýlí tuto distribuci ve svůj prospěch. Je-li vykořisťování 
o odečtení dílu společenského produktu parazitickou vládnoucí třídou, pak socialismus nemu-
sí zásadně měnit formu zbožní výroby, ale může ji jednoduše převzít, eliminovat parazitickou 
třídu a produkt spravedlivě rozdělit.

Společné zázemí
Až od poloviny 60. let 20. století – částečně díky znovuobjevení Rubina – začalo okluzi formy 
a fetišismu ve čtení Kapitálu vážně zpochybňovat několik přístupů, které se tu a tam označovaly 
jako „teorie hodnotové formy“. Ve stejnou chvíli jako teorie komunizace tehdy vznikly i deba-
ty o nuancích hodnotové formy, o metodologických záležitostech, o otázce Marxova vztahu 
k Hegelovi a tak dále. Jak teorie hodnotové formy, tak komunizace jsou výrazem nespokojenosti 
s obvyklými výklady Marxe a tudíž odmítnutím „ortodoxního“ nebo „tradičního“ marxismu.8 
Podle nás jsou tak teorie hodnotové formy a teorie komunizace implicitně v zákrytu, takže se 
mohou navzájem plodně inspirovat. My zde budeme zkoumat historické paralely a styčné body 
mezi těmito dvěma tendencemi.

Od poloviny 60. let 20. století do konce 70. let byl kapitalismus celosvětově charakterizo-
ván ostrými třídními boji a radikálními společenskými hnutími: od městských vzpour v USA 
až po povstalecké stávky v Polsku, od studentských hnutí a „revoltující mládeže“ až po svrhá-
vání zvolených i nezvolených vlád dělnickým neklidem. Ve všeobecném nesouhlasu, který šel 
napříč společností, se zpochybňovaly oficiální pracovní vztahy stejně jako rodina, gender a se-
xualita, duševní zdraví a lidské vztahy k přírodě. V propletenci s těmito boji skončil poválečný 
růst krizí kapitalistické akumulace doprovázené vysokou inflací a rostoucí nezaměstnaností. 
Mnohým se zdálo, že na pořadu dne je revoluční překonání kapitalismu a pseudoalternativy 
k němu ve východních zemích.

Vznik jak kritického marxismu založeného na teorii hodnotové formy, tak teorie komuni-
zace stál na těchto bojích a na revolučních nadějích, které plodily. A tak, jako obě tyto tendence 
vznikly ve stejnou chvíli, tak i ochably souběžně s vlnou bojů, která je vyprodukovala. Krize 
akumulace v 70. letech totiž nevedla k intenzifikaci bojů a k jejich vývoji revolučním směrem, 
nýbrž dala vzniknout radikální kapitalistické restrukturalizaci, v níž byla hnutí a s nimi spojená 
revoluční očekávání naprosto poražena. Tato restrukturalizace vedla k tomu, že ony diskuse 

6) Isaak Rubin, Essays on Marx‘s eory of Value (Black & Red 1972), s. 5.
7) ibidem, s. 117. Riccardo Bellofiore poukázal na to, že Rosa Luxemburgová byla mezi tradičními marxisty další 
výjimkou, protože hodnotové formě věnovala bedlivou pozornost. Viz jeho úvod k Rosa Luxemburg and the Criti-
que of Political Economy (Routledge 2009), s. 6.
8) Pravověří začalo znamenat dogmatický marxismus. Lukács učinil zajímavý pokus o očištění pojmu ortodoxie 
tvrzením, že se vztahuje výlučně k metodě. Snad právě pro tuto nejednoznačnost, co vlastně „pravověří“ znamená, 
používali kritičtí marxisté termíny marxistický „světonázor“ a „tradiční marxismus“, když mluvili o obvyklých in-
terpretacích Marxe, které chtěli vyvrátit. Zde budeme používat termíny ortodoxní a tradiční marxismus jako zcela 
záměnné.
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upadly do relativního zapomnění. Stejně jako francouzské rozpravy o komunizaci vznikly po-
čátkem 70. let, jen aby se na přelomu 80. a 90. let vytratily a teprve nedávno se zase vynořily, 
tak i soudobý zájem o „systematickou dialektiku“ je v mnoha ohledech návratem k debatám 
o hodnotové formě ze 70. let, a to po jistém období, kdy tato diskuse relativně utichla.

Komunizace

„Není to jednota živého a činného lidství s přírodními, neústrojnými podmínkami jeho metabo-
lické výměny s přírodou a tudíž jeho přisvojování si přírody, co si žádá vysvětlení či je výsledkem 
dějinného procesu – je to odloučení těchto neústrojných podmínek lidské existence od této činné 
existence, odloučení, které je kompletně nastoleno až ve vztahu námezdní práce a kapitálu.“9

Teorie komunizace vznikla jako kritika nejrůznějších koncepcí revoluce poděděných 
po dělnickém hnutí s jeho marxismem Druhé i Třetí internacionály, ale také s jeho disident-
skými tendencemi a opozicemi. Zdálo se, že revoluční debakly v první polovině 20. století jako 
zásadní otázku nastolily, zda dělníci mohou či by měly svoji moc vykonávat skrze stranu a stát 
(leninismus, Italská komunistická levice) nebo skrze organizaci ve výrobní sféře (anarchosyn-
dikalismus, Holandsko-německá komunistická levice). Na jedné straně tedy někteří tvrdili, 
že k promarnění revolučních šancí v Německu, Itálii nebo Španělsku vedla absence strany – 
či správného druhu strany – zatímco na druhé straně jiní mohli prohlašovat, že to byla právě 
strana a „etatistická“, „politická“ koncepce revoluce, co selhalo v Rusku a všude jinde sehrálo 
negativní úlohu.

Ti, kdo přišli s teorií komunizace, odmítali toto postulování revoluce jakožto otázky orga-
nizačních forem a místo toho se snažili revoluci uchopit z hlediska jejího obsahu. Komunizace 
znamenala odmítnutí pohledu na revoluci jako na událost, kdy se dělníci chopí moci, po čemž 
následuje přechodné období – místo toho byla nahlížena jako hnutí charakterizované oka-
mžitými komunistickými opatřeními (jako třeba bezplatná distribuce výrobků) prováděnými 
jak pro ně samotné, tak jako způsob likvidování materiální základny kontrarevoluce. Je-li 
po revoluci buržoazie vyvlastněna, ale pracující zůstávají pracujícími a vyrábějí v oddělených 
podnicích, přičemž jejich živobytí závisí na jejich vztahu k danému pracovišti a na směně 
s ostatními podniky, pak příliš nesejde na tom, zda si tuto směnu pracující organizují sami, 
nebo ji centrálně řídí „dělnický stát“ – kapitalistický obsah zůstává a dříve či později se znovu 
objeví zvláštní role nebo funkce kapitalisty. Oproti tomu revoluce jako komunizující hnutí by 
zničila – protože by je přestala ustavovat a reprodukovat – všechny kapitalistické kategorie: 
směnu, peníze, zboží, existenci oddělených podniků, stát a – což je nejdůležitější – námezdní 
práci a samotnou třídu pracujících.

Takže teorie komunizace povstala částečně z poznání, že stavět proti leninistickému mo-
delu státostrany jiný soubor organizačních forem – demokratických, antiautoritářských, rady 
– znamená nejít až ke kořenu věci. A částečně tento nový druh přemýšlení o revoluci povstal 
z charakteristik a forem třídního boje, které v té době vystoupily do popředí – jako třeba sa-
botáž, absentérství a další podoby odmítnutí práce – a ze sociálních hnutí mimo pracoviště, 
z nichž všechna zjevně nepřijímala afirmaci práce a dělnické identity jako bázi revoluce. Velkou 
pobídkou pro rozvoj představy komunizace bylo dílo Situacionistické internacionály (SI), která 
se svojí perspektivou totální revoluce pramenící z transformace každodenního života vycítila 
a teoretizovala nové potřeby vyjadřované v bojích, a tak byla později považována za nejlepší 
anticipaci a výraz ducha událostí roku 1968 ve Francii.

Jestliže však představa komunizace byla v jistém smyslu produktem dobových bojů a dění, 

9) Karl Marx, Grundrisse, (MECW 28), s. 413 (Nicolaův anglický překlad).
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schopnost francouzského milieu vyjádřit ji byla neoddělitelná od návratu k Marxovi a zejména 
od objevení a šíření „neznámého Marxe“ z textů jako Grundrisse a Results of the Direct Produ-
ction Process (nadále jen Results). Před zpřístupněním těchto textů koncem šedesátých let SI 
a další kritici ortodoxního marxismu spíše čerpali z raného Marxe jako třeba z Ekonomicko-filo-
zofických rukopisů z roku 1844. Dokonce, i když SI a Frankfurtská škola používaly teorii fetišis-
mu a zvěcnění převzatou z Kapitálu, došly k ní prostřednictvím Lukácse a nikoli skrze detailní 
osvojení si tří dílů Kapitálu. Takže zralá kritika politické ekonomie jako celek spíše zůstávala 
v rukou tradičního marxismu. A jak jsme už naznačili, této pozitivistické interpretaci valnou 
většinou unikala relevance Marxova popisu jeho díla jakožto kritiky politické ekonomie, dů-
ležitost hodnotové formy a fetišismu. Nově dostupné texty jako třeba Grundrisse však podryly 
tradiční čtení a umožnily docenit radikalitu zralé kritiky.

Vzhledem k okrajovosti jejich vztahu k pravověrnému marxismu se ti, kdo se ztotožňovali 
s levě komunistickými kritikami bolševismu a toho, co se událo v Rusku, nacházeli ve vhodné 
pozici, aby nově dostupné Marxovy texty četli. Ve francouzském kontextu byl velice důležitý 
Jacques Camatte a časopis Invariance, který se poprvé objevil v roce 1968. Stejně jako byl výra-
zem otevírání odkazu „bordigistické“ Italské levice jak zkušenostem Holandsko-německé levi-
ce, tak probíhajících bojů té doby, Invariance byl i místem pro neotřelé čtení Marxe. Camattův 
někdejší spolupracovník – Roger Dangeville – přeložil Grundrisse a Results do francouzštiny, 
čímž nasypal písek do soukolí althusserovského antihegeliánského výkladu Marxe, jenž byl ve 
Francii dominantní. Camatte pak v Invariance zveřejnil důležitý komentář k těmto textům.10

Pro francouzské diskuse po roce 1968 sehrál Camattův text podobnou roli, jakou ve stej-
né době sehrál Rosdolského text e Making of Marx‘s Capital pro diskuse, které měly nastat 
v Německu.11 Oba silně staví na citacích, aby představili a probádali význam Marxových tex-
tů, které tehdy byly povětšinou neznámé. Rosdolsky přináší vyčerpávající studii Grundrisse, 
zatímco Camattův ne tak systematický výklad čerpá z dalších Marxových konceptů, zejména 
pak z Results. Camatte sice oceňuje zásluhy Rosdolského knihy,12 ale rozdíl mezi nimi je v tom, 
že Rosdolsky ve finále redukuje Grundrisse na pouhou přípravu ke Kapitálu, zatímco Camatte 
spíše vnímá, jakým způsobem Grundrisse a další koncepty Kapitálu ukazují za interpretaci, 
kterou si marxisté z tohoto díla vyvodili. Camatte totiž rozpoznal, že různé způsoby, kterými 
Marx v různých verzích kritiky politické ekonomie zaváděl a rozvíjel kategorii hodnoty, mají 
význam přesahující postupné vylepšování výkladu. Některá ze starších pojednání odkrývají 
takové aspekty jako třeba historická autonomizace hodnoty, definice kapitálu jako hodnoty 
v pohybu a důležitost kategorie přivtělování mnohem jasnějším způsobem než publikované 
verze. V Camattově čtení nově dostupných textů lze nalézt poznání, že implikace Marxovy kri-
tiky politické ekonomie jsou daleko radikálnější, než se pozitivisticko-marxistická interpretace 
Kapitálu domnívala.13

V Camattově díle se objevuje fascinující rozchod s tradičními marxistickými předpokla-
dy – rozchod, jenž obzvlášť ostře vyvstává, postavíme-li do kontrastu jeho původní komentář 
z poloviny šedesátých let a poznámky, které přidal začátkem let sedmdesátých. Zatímco starší 

10) Jacques Camatte, Capital and Community: the Results of the Immediate Process of Production and the Economic 
Works of Marx (Unpopular Books 1998). Původně vyšlo v Invariance, řada I, č. 2 (1968).
11) Roman Rosdolsky, e Making of Marx‘s Capital (Pluto Press 1977). Německý originál vyšel v roce 1968.
12) Camatte nicméně Rosdolského kritizuje za to, že se „nedostává až ke konstatování toho, co je podle nás zásadní: 
kapitál je hodnota v pohybu, stávání se člověkem.“ Jacques Camatte, Capital and Community (Unpopular Books 
1998), s. 163.
13) Tento způsob čtení Grundrisse bude později ztotožněn s Negrim. Ne nadarmo se tvrdí, že jeho rané dílo za něco 
vděčí Camattovi. Pozoruhodné je, že ač je autonomistická politika jakkoli rozpolcená, kapitola „Communism and 
Transition“ v Negriho Marx Beyond Marx (1978) v podstatě argumentuje pro komunizaci.
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komentář se potýká s klasickou marxistickou teorií přechodu, v pozdějších poznámkách jsou 
předpoklady této teorie vyvráceny.14 Camatte tak své poznámky z roku 1972 zakončuje voláním 
po komunizaci:

„Lidé povstávající skoro jako celek proti celku kapitalistické společnosti, boj vedený souběžně 
proti kapitálu a práci, proti dvěma aspektům téže reality: tj. proletariát musí bojovat proti své 
vlastní porobě, aby mohl zničit sám sebe jako třídu a zničit kapitál a třídy. Jakmile je jisté ce-
losvětové vítězství, univerzální třída, která se reálně ustavuje (podle Marxe formování strany) 
v boji proti kapitálu během ohromného procesu předcházejícího revoluci, a která je psychologic-
ky transformována a sama transformovala společnost, zanikne, protože se stává lidstvem. Mimo 
ně není žádných skupin. Komunismus se pak volně rozvíjí. Nižší socialismus už neexistuje a fáze 
diktatury proletariátu se redukuje na boj za zničení kapitalistické společnosti, moci kapitálu.“15

Pro většinu následujících teoretiků komunizace se dříve nedostupné Marxovy spisy staly 
základními texty. Překlad Grundrisse s jejich dnes slavným „fragmentem o strojích“ přímo in-
spiroval Gillese Dauvého a jeho prototypický argument pro komunizaci.16 V tomto fragmentu 
Marx popisuje, jak kapitál ve své honbě za prodlužováním doby nadpráce redukuje nutnou 
pracovní dobu na minimum skrze masivní aplikaci vědy a znalostí ve výrobě. Vzniká tak mož-
nost, že si tento odcizený systém vědění přisvojí všichni, což jim umožní přisvojit si tuto dobu 
nadpráce jako volně využitelný čas. Komunismus se tedy nechápe jako nová distribuce stejného 
druhu bohatství založeného na pracovní době, nýbrž jako založený na nové formě bohatství 
měřitelného využitelným časem.17 Komunismus není o ničem menším než o novém vztahu 
k času či dokonce o jiném druhu času. Podle Dauvého, když se Marx takto zaměřuje na čas, zna-
mená to radikální zlom mezi kapitalismem a komunismem, který „vylučuje hypotézu jakékoli 
postupné cesty ke komunismu prostřednictvím progresivní destrukce zákona hodnoty“, čímž se 
dokazuje, že radovecká a demokratická alternativa k leninismu je sama nedostatečná.18

I starší koncepty na fundamentálnější ontologické rovině ukazovaly na radikálnější pojetí 
revoluce. Tyto koncepty odhalují, že pro Marxe kritika politické ekonomie zpochybňuje od-
dělenost subjektivity a objektivity, danost toho, co to znamená být jedincem a čím je a není 
samotné naše bytí. Pro Marxe jsou tyto ontologické otázky v podstatě společenské. Domníval se, 
že politickým ekonomům se víceméně podařilo objasnit kategorie, kterými se uchopovaly spo-
lečenské formy života za kapitalismu. Buržoazie však měla sklon prezentovat je jako ahistorické 
nutnosti, zatímco Marx v nich rozpoznal historicky specifické formy vztahu mezi lidmi a mezi 
lidmi a přírodou. Skutečnost, že lidskou činnost zprostředkovávají společenské vztahy mezi 
věcmi, vtiskuje lidské subjektivitě atomizovaný, nepředmětný charakter. Prožitek jednotlivce 
v kapitalismu je prožitkem čisté subjektivity a veškerá objektivita existuje proti němu ve formě 
kapitálu:

14) V komentáři ke své starší představě „formálního panství komunismu“ Camatte píše: „tato periodizace dnes 
ztrácí svoji platnost; také uskutečňování komunismu bude rychlejší, než se dříve předpokládalo. A konečně musíme 
upřesnit, že komunismus není ani výrobní způsob ani společnost…“ Ibidem, s. 148, č. 19.
15) Ibidem, s. 165.
16) Gilles Dauvé, „Sur L‘Ultragauche“ (1969). Česky poprvé vydáno pod titulem „Leninismus a ultralevice“ 
v: Gilles Dauvé a François Martin, Jak komunistické hnutí mizí z dohledu a znovu se objevuje (Knihovnička Starého 
Krtka 2011), s. 50.
17) „Neboť skutečné bohatství je rozvinutou produktivní silou všech jednotlivců. Měřítkem bohatství pak již 
rozhodně není pracovní doba, ale spíše využitelný čas.“ Karl Marx, Grundrisse (MECW 29), s. 94. Zajímavé je, že 
Moishe Postone, jenž nikterak neskrývá radikální politické implikace přístupu založeného na „hodnotové formě“, 
činí tyto pasáže základem své reinterpretace Marxe. Viz: Time, Labor and Social Domination (Cambridge University 
Press 1993).
18) Gilles Dauvé, Jak komunistické hnutí mizí z dohledu a znovu se objevuje (Knihovnička Starého Krtka 2011), s. 57.
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„Oddělení vlastnictví od práce se jeví jako nutný zákon této směny mezi kapitálem a prací. 
Práce postulovaná jako nekapitál je jako taková: 1) nepředmětnou prací, chápanou negativně 
[…] oddělenou od všech pracovních prostředků a předmětů, od celé její předmětnosti. Tato živá 
práce, existující jako abstrahovaná od těchto momentů její vlastní reality (rovněž nehodnota), 
toto naprosté obnažení, čistě subjektivní existence práce, zbavené veškeré předmětnosti. Práce 
jako absolutní chudoba: chudoba nikoli jako nedostatek, ale jako úplné vyloučení předmětného 
bohatství. […] 2) Nepředmětnou prací, nehodnotou, chápanou pozitivně, neboli jako negativita 
ve vztahu k sobě samé […]. Práce nikoli jako předmět, ale jako činnost; nikoli sama jako hodnota, 
ale jako živý zdroj hodnoty. [V]šemi způsoby vzájemně protichůdná tvrzení, že na jedné straně je 
práce jako předmět absolutní chudobou a na druhé straně jako subjekt a činnost obecnou možností 
bohatství, jsou recipročně určena a vyplývají z podstaty práce, jak ji postuluje kapitál coby svůj 
protiklad a coby své protikladné bytí a jak zase ona postuluje kapitál.“19

Takovéto ontologické úvahy hrají velkou úlohu v díle éorie Communiste (TC), supiny, 
která v polovině sedmdesátých let vzešla z diskusí komunizační scény po roce 1968. Pro TC 
komunistická revoluce chápaná jako komunizace nezakládá „dělnickou republiku“ či jakoukoli 
novou formu správy výrobních prostředků. Spíše jde o překonání odcizeného společenského 
vztahu výroby, jenž ustavuje oddělení subjektivity a objektivity zakoušené v kapitalismu. Překo-
náváním vzájemné separace jedinců a jejich oddělení od výrobních prostředků, překonává ko-
munizace oddělení lidské subjektivity od „zpředmětněné práce“,20 tj. rozpolcení subjekt/objekt, 
které v kapitalismu tvoří základ společenské reality. TC si to představuje jako překonání každé 
z dimenzí, které Marx popisuje v Grundrisse: práce přestává existovat jako oddělená činnost; 
výroba se už neodlišuje od reprodukce a nevládne jí; potřeby už nejsou oddělené od schopností; 
a jedinci se už se svojí společenskostí nestřetají prostřednictvím směny svých výrobků nebo 
jako se státem – stávají se bezprostředně společenskými. Revoluce jako komunizace rozpouští 
jak společenské formy věcí, tj. jejich existenci coby nositelek „zpředmětněné práce“, hodnoty 
(opět se stávají věcmi), tak atomizovanou, prázdnou a vyčleněnou subjektovou formu jedince. 
A tak pro TC, stejně jako pro Marxe v Grundrisse,21 dříve „objektivní“ moment výroby nadále 
nevládne subjektivnímu, nýbrž se stává „organickým společenským celkem, v němž se jedinci 
reprodukují jako jedinci, ale jako společenští jedinci.“22

Německé debaty
Nové osvojování si Marxe, z něhož vzešla perspektiva komunizace, bylo součástí mnohem 
širšího procesu přisvojování a rozvoje radikálního čtení Marxe. Po maďarské revoluci z roku 
1956 pozbyl oficiální marxismus hegemonii nad disentem a nad výkladem Marxe v západních 
zemích. Zatímco Marx říkal, „o všem pochybovat,“ ortodoxní či tradiční marxismus měl sklon 
prezentovat se jako ucelený světonázor s odpovědí na každou otázku. Měl všeobjímající filozo-
fii („dialektický materialismus“), mechanistický pohled na dějiny („historický materialismus“) 
a svoji vlastní ekonomii („marxistická politická ekonomie“).23 Tyto pilíře oficiální verze mar-

19) Karl Marx, Grundrisse (MECW 28), s. 221-2.
20) A od přírody, která je pro kapitál – stejně jako lidské bytosti – čistě zdrojem pro expanzi abstraktního bohat-
ství.
21) Přesto TC netvrdí, že Marxovou představou revoluce byla komunizace – viz pojednání o „programatismu“ níže.
22) Karl Marx, Grundrisse (MECW 29), s. 210.
23) Interpretace „tradičního marxismu“ jakožto „marxistického světonázoru“ viz Michael Heinrich, „Invaders from 
Marx: On the Use of Marxian eory, and the Difficulties of a Contemporary Reading“, Le Curve č. 31 (2007), 
s. 83-8. Tato charakterizace „tradičního marxismu“ se zdá mít původ u humanistického marxisty Iringa Fetschera, 
u nějž studoval jak Reichelt, tak Postone. Viz jeho Marx and Marxism (Herder and Herder 1971).
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xismu byly zpochybněny návratem k Marxovu kritickému duchu tak, jako předtím vykvetla 
generace kritického marxismu bezprostředně v důsledku ruské revoluce.24

Stejně jako ve dvacátých letech i tehdejší revitalizace marxiánské teorie zahrnovala rozchod 
s chápáním marxismu jakožto pozitivního systému vědění a opětovné uvědomění si jeho kritic-
kého rozměru, kterýmžto krokem se znovu stával otázkou Marxův vztah k Hegelovi. Do polo-
viny šedesátých let se odmítání obvyklých výkladů Marxe začalo rozšiřovat i na Kapitál – jeho 
stěžejní dílo. Nová čtení čerpala ze starších náčrtů kritiky politické ekonomie a nezajímala se 
jen o výsledky, k nimž Marx došel, ale také o metodu, kterou k tomu použil. Ve Francii se Kapitál 
znovu četl strukturalisticky, v Itálii ho Tronti a operaismus uchopili „z hlediska dělnické třídy“ 
a v Německu vzešlo Neue Marx-Lektüre (Nové čtení Marxe).

Němčina dávala Neue Marx-Lektüre jasnou výhodu nad jinojazyčným bádáním v Marxovi. 
Obecně byly nové texty „neznámého Marxe“ dostupné a známé v němčině dříve, než v kte-
rémkoli jiném jazyce a samozřejmě nebyl žádný problém s překladem.25 Navíc skvělý kulturní 
zdroj, který Marx využíval při kritice politické ekonomie – klasický německý idealismus – nebyl 
vystaven stejným problémům s vnímáním hegeliánského myšlení jako v jiných zemích. A tak 
zatímco v Itálii a Francii měla nová čtení Marxe sklon být silně antihegelovská, a to v reakci 
na dřívější módnost hegeliánství a „hegeliánského marxismu“, německé diskuse dokázaly dosíci 
vyváženějšího a poučenějšího obrazu o spojnici Hegel-Marx. Zásadní pak bylo, že nahlédly, 
kterak Marx v Kapitálu při popisu logické struktury skutečné totality kapitalistických společen-
ských vztahů není ani tak zavázán Hegelovu pojetí dialektiky dějin jako systematické dialektice 
Logiky. Nový kritický marxismus, občas přezíravě označovaný jako Kapitallogik, tak měl méně 
společného s předchozím kritickým marxismem Lukácsovým a Korschovým než s kritickým 
marxismem Rubinovým a Pashukanisovým. Neue Marx-Lektüre nebyla homogenní škola, 
ale kritický přístup, jehož součástí byly vážné spory a neshody, které však sdílely určitý směr.

Politickým kontextem německých debat byl vzestup radikálního studentského hnutí. Toto 
hnutí pak mělo dva póly: jeden tradicionalistický, občas napojený na východoněmecký stát 
a „ortodoxně marxisticky“ orientovaný na hnutí práce, a silnější „antiautoritářský“ pól ovliv-
něný kritickou teorií Frankfurtské školy, zejména její psychoanalytickou dimenzí, která na-
bízela vysvětlení toho, proč se zdálo, že dělníci nemají zájem o revoluci.26 Díky nemalému 
vlivu Frankfurtské školy se německé studentské hnutí rychle stalo věhlasným pro teoretickou 
sofistikovanost svých debat. Vhledy, ale také nestabilitu a rozkolísanost „antiautoritářského“ 
pólu vyjadřovala trajektorie jeho charismatického vůdce Rudiho Dutschkeho. Silně ovlivněn 
Korschem v roce 1966 historizoval Marxovu „dvoufázovou teorii“ komunistické revoluce jako 
anachronickou a „pro nás silně pochybnou“, neboť, „odkládá skutečnou emancipaci dělnické 
třídy do budoucnosti a považuje uchvácení buržoazního státu proletariátem za to nejdůležitější 
pro sociální revoluci.“27 Také však vymyslel heslo „dlouhý pochod institucemi“, z něhož se stal 
raison d‘etre německé Strany zelených (k níž se stejně jako další charismatický antiautoritář 

24) Díly, která ční z oné doby, jsou Lukácsovy History and Class Consciousness, Korschův Marxism and Philosophy, 
Rubinovy Essays on Marx‘s eory of Value a Pashukanisovo Law and Marxism. A jedním z rysů nové doby bylo 
znovuobjevení mnoha textů z tohoto dřívějšího období a prohlubování jejich problematiky.
25) Jak si všímá Chris Arthur, významným příkladem této tendence je, že téměř všechny zmínky o „ztělesněné“ 
práci v Kapitálu jsou překladem německého termínu Darstellung, jenž by bylo přesnější překládat jako „reprezento-
vaná“. Viz „Reply to Critics“, Historical Materialism, 13.2 (2005), s. 217.
26) Sem patřil i zájem o Freuda a Reicha kombinovaný s Adornovými kousavými výpady proti revisionismu sou-
dobé psychoanalýzy; Marcuseho Eros and Civilisation a Jednorozměrný člověk; a analýza „autoritářské osobnosti“, 
s níž tato škola přišla.
27) Rudi Dutschke, „Zur Literatur des revolutionären Sozialismus von K. Marx bis in die Gegenwart“, SDS-korre-
spondenz, sondernummer 1966.
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Daniel Cohn-Bendit připojil i on). Dnes se s jeho odkazem nejsilněji identifikuje veskrze eta-
tistická a reformistická Die Linke (levicová strana v Německu). Pro teorii důležitější postavou 
byl Hans Jürgen Krahl, který rovněž hrál v SDS čelní úlohu, zejména pak poté, co byl Dutschke 
postřelen. Krahl byl Adornovým studentem a vnesl do hnutí mnohé z klíčových pojmů Kritické 
teorie. Byl ale také aktivistou – Adorno nechvalně proslul tím, že na něj a jeho spolužáky ne-
chal zavolat policajty, když obsadili jednu z budov Institutu – a dál se orientoval na proletariát 
a třídní boj.28 Ačkoli Frankfurtská škola díky svému obratu k otázkám psychoanalýzy, kultury 
a filozofie z větší části přenechala studium Marxovy kritiky politické ekonomie ortodoxním 
marxistům, byl to Krahl a další Adornovi studenti – Hans George Backhaus, Helmut Reichelt 
– kdo odstartoval Neue Marx-Lektüre.

A tak zatímco otevřenost komunizační scény vůči radikalitě nových Marxových textů 
způsobilo její zázemí v radově komunistických a levě komunistických kritikách bolševismu, 
v Německu – kde byly tyto tendence vymazány za nacismu29 - jaksi ekvivalentní úlohu sehrál 
Adorno a Frankfurtská škola. Jak komunismus rad, tak Frankfurtská škola vznikly jako reflexe 
debaklu německé revoluce 1918-19. Zatímco vztah komunismu rad k německé revoluci je pří-
mější, když Sohn-Rethel mluví o Frankfurtské škole a s ní souvisejících myslitelích Lukácsovi 
a Blochovi, uchopuje jejich složitěji zprostředkovaný vztah k oné době paradoxní formulací:

„Nový rozvoj myšlení, který tito lidé představují, se vyvíjel jako teoretická a ideologická nadstav-
ba revoluce, k níž nikdy nedošlo.“30

Byť tedy byla oddělena od jakéhokoli dělnického prostředí, Frankfurtská škola se pokoušela 
udržet při životě kritický a emancipační marxismus proti jeho vývoji v apologetickou ideologii 
kolem státu soustředěné akumulace v Rusku. Jak blízko měla ke komunismu rad je nejjasněji 
viditelné ze starších textů jako třeba Horkheimerův Authoritarian State, který antiautoritář-
ští studenti uveřejnili k nelibosti spíše konzervativního pozdního Horkheimera. Nicméně 
radikální kritika kapitalistické společnosti zůstává v centru Adornových textů z padesátých 
a šedesátých let, které nejsou tak očividně politické, a to snad právě proto, že se vyhýbají logice 
bezprostřední politické účinnosti. Takže zatímco se „ultralevice“ pokoušela zachovat naživu 
emancipační příslib marxistické teorie proti faktickému vývoji dělnických hnutí tím, že zdůraz-
ňovala autonomii dělnické třídy oproti reprezentacím a institucím dělnické třídy, Frankfurtská 
škola se paradoxně pokoušela o totéž tak, že se odvrátila od bezprostředního třídního boje 
a „ekonomických otázek“.

To znamenalo, že nové radikální osvojování si Marxe v Německu 60. let 20. století mělo nut-
ně podobu jak pokračování v odkazu Frankfurtské školy, tak rozchodu s ním. Tento průsečík 
mezi citlivostí poučenou Frankfurtskou školou a obratem k detailnímu studiu kritiky politické 
ekonomie, kterému se tato vyhýbala, vyjadřuje jedna historka o Backhausovi. Podle Reichelta 
lze počátky programu Neue Marx-Lektüre vystopovat až k momentu v roce 1963, kdy Backhaus 

28) Krahl zemřel roku 1970 při autonehodě. Posmrtně uveřejněná sbírka jeho písemností a přednášek – Konstituti-
on und Klassenkampf – doposud nebyla přeložena do angličtiny.
29) Důležitou výjimkou byl Willy Huhn, který ovlivnil některé členy berlínských SDS. Jakožto člen „Rote Kämpfer“, 
přeskupení členů KAPD z konce 20. let 20. století, byl Huhn v letech 1933-34 krátce vězněn nacisty, načež se obrátil 
k teoretické práci, která zahrnovala významnou kritiku sociální demokracie: Der Etatismus der Sozialdemokratie: 
Zur Vorgeschichte des Nazifaschismus. Nicméně k řádnému znovuobjevení a uveřejňování komunistů rad došlo 
až po vyvrcholení hnutí.
30) Dodává: „Paradoxní postavení tohoto hnutí může být nápomocno při vysvětlení, proč se téměř výlučně zabýva-
lo nadstavbovými otázkami a proč mu nápadně scházel zájem o materiální a ekonomickou základnu, na němž by 
vše mělo stát.“ Alfred Sohn-Rethel, Intellectual and Manual Labour (Humanities Press 1978), s. xii. Srovnej s prvním 
řádkem Adornovy Negative Dialectics: „Filozofie, která se kdysi zdála být zastaralou, žije dál, protože byla promeš-
kána chvíle pro její uskutečnění.“ eodore Adorno, Negative Dialectics (Continuum 1983), s. 3.
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na studentské koleji ve Frankfurtu náhodou narazil na tehdy velice vzácné první vydání Kapitá-
lu.31 Povšimnul si, že odlišnosti od druhého vydání člověka okamžitě uhodily do očí. Ale tento 
efekt se mohl dostavit jen díky tomu, že si předtím vyslechnul Adornovy přednášky o dialektic-
ké teorii společnosti, neboť:

„[K]dyby Adorno opakovaně nepřicházel s ideou „konceptuálna v realitě samotné“, skutečné 
univerzality, kterou lze vysledovat až k abstrakci směny, kdyby nebylo jeho otázek ohledně 
ustavování kategorií a jejich vnitřního usouvztažnění v politické ekonomii, a kdyby nebylo jeho 
představy objektivní struktury, která se stává autonomní, byl by tento text dál mlčel – tak, jako 
mlčel už po celých (tehdy!) sto let diskusí o Marxově teorii hodnoty.“32

Debaty o novém čtení Kapitálu se však skutečně rozjely až po roce 1968. Otázky, které 
vynesly do popředí a jichž se jinojazyčné diskuse chopily obecně až později a často méně 
důkladně, se týkaly: charakteru Marxovy metody a platnosti Engelsova chápání této metody; 
vztahu mezi dialektickým rozvíjením kategorií v Kapitálu a hegeliánskou dialektikou; významu 
nedokončených aspektů Marxových plánů ohledně jeho kritiky; důležitosti termínu „kritika“ 
a rozdílu mezi Marxovou teorií hodnoty a teorií klasické politické ekonomie; a povahy abstrak-
ce v Marxově pojmu abstraktní práce a v kritice politické ekonomie obecně.

Navzdory jejich často filologickému a abstraktnímu charakteru měly debaty okolo nového 
čtení Kapitálu politický význam v pnutí mezi antiautoritářským a tradicionalistickým pólem 
studentského hnutí, přičemž ten druhý tvrdil, že stačí jen modernizovat a přizpůsobit rámec 
ortodoxního marxismu.33 Neue Marx-Lektüre se stavěla proti tomuto projektu renovované 
ortodoxie a neargumentovala pro nic menšího než pro fundamentální rekonstrukci kritiky 
politické ekonomie.34

Tehdejším dominantním pohledem na metodu používanou v Kapitálu byla vždy nějaká 
varianta logicko-historické metody, kterou postuloval Engels v textech, jako byly například 
jeho recenze (z roku 1859) Marxova příspěvku Ke kritice politické ekonomie a jeho Předmluva 
a Dodatky k třetímu dílu Kapitálu. Podle tohoto pohledu se kategorie Kapitálu objevují jedna 
po druhé tak, jak se v dějinách fakticky vyvíjely, takže prvních pár kapitol Kapitálu má údaj-
ně popisovat předkapitalistickou dobu „jednoduché výroby zboží“, kdy prý „zákon hodnoty“ 
fungoval čistým způsobem. Avšak v německých a následně i mezinárodních diskusích byla 
Engelsova autorita – stejně jako od ní odvislá autorita tradičního marxismu – naprosto zpo-
chybněna.35 Neue Marx-Lektüre tvrdilo, že ani Engelsova interpretace ani žádná z jejích navr-
hovaných modifikací36 nezachycují věrně pohyb skrytý za pořadím a rozpracováním kategorií 
v Kapitálu. Spíše než jako postup od staršího nekapitalistického stádia – nebo hypotetického 
zjednodušeného modelu – jednoduché výroby zboží k pozdějšímu stádiu – nebo složitějšímu 

31) První německé vydání Kapitálu bylo výrazně odlišné – zejména co do struktury a zpracování první kapitoly o 
zboží a hodnotě – od druhého vydání, které se stalo podkladem pro nepříliš pozměněná následující vydání 
a překlady do dalších jazyků.
32) Helmut Reichelt, Neue Marx-Lektüre: Zur Kritik sozialwissenschalicher Logik (VSA-Verlag, 2008), s. 11.
33) Zatímco až do roku 1968 byl tradiční marxistický pól SDS v zásadě reformistický a obhajoval legální přechod 
k socialismu, po roce 1968 vystoupil do popředí antirevizionistický maoistický stalinismus. V té době řada dřívěj-
ších „antiautoritářů“ pozbyla svoji kritiku stranického marxismu a zapojila se do formování „K-Skupin“ („K“ jako 
komunistický).
34) viz Michael Heinrich, „Reconstruction or Deconstruction? Methodological Controversies about Value and Ca-
pital, and New Insights from the Critical Edition“ in Riccardo Bellofiore a Roberto Fineschi, Re-Reading Marx: New 
Perspectives aer the Critical Edition (Palgrave Macmillan 2009).
35) viz „Rozpor procházející procesem“, Endnotes, č. 2.
36) Například Grossman přišel s ideou postupného přibližování, skrze kterou Kapitál nahlížel jako řadu analytic-
kých modelů, které nabývají na komplexitě spolu s přidáváním dalších aspektů reality.
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modelu – kapitalistické výroby zboží se měl pohyb v Kapitálu od začátku chápat jako prezen-
tace totality kapitálu, která postupuje od abstraktního ke konkrétnímu. Helmut Reichelt v e 
Logical Structure of Marx‘s Concept of Capital přišel s koncepcí, která je dnes v té či oné podobě 
základem pro teoretiky systematické dialektiky: že „logika pojmu kapitálu“ jakožto procesu, 
který určuje sám sebe, koresponduje s Konceptem překračujícím sebe sama v Hegelově Logi-
ce.37 Podle tohoto názoru lze svět kapitálu nahlížet jako objektivně idealistický: např. zboží je 
„smyslově nadsmyslovou věcí“.38 Dialektika hodnotové formy nám totiž ukazuje, jak – počínaje 
tou nejjednodušší formou zboží – materiálním a konkrétním aspektům procesu společenského 
života dominují abstraktní a ideální společenské formy hodnoty. Jak říká Reichelt o Marxovi:

„Kapitál tedy pojímá jako neustálou proměnu forem, do níž je ustavičně začleňována a záro-
veň z ní vypuzována užitná hodnota. V tomto procesu i užitná hodnota nabývá formu věčně 
mizejícího předmětu. Ale toto neustále obnovované mizení předmětu je podmínkou zachování 
hodnoty samotné – bezprostřední jednota hodnoty a užitné hodnoty se udržuje právě skrze 
vždy reprodukovanou proměnu forem. Ustavuje se tak převrácený svět, v němž je smyslovost 
v tom nejširším slova smyslu – jako užitná hodnota, práce, výměna s přírodou – degradována 
na prostředek sebezáchovy abstraktního procesu, jenž je podkladem celého předmětného světa 
neustálé proměny. […] Celý smyslový svět lidských bytostí, které se reprodukují skrze uspo-
kojování potřeb a práci, je krok za krokem vtahován do tohoto procesu, v němž jsou všechny 
činnosti „v sobě převráceny“. Vzhledem k jejich mizející jevovosti jsou všechny bezprostředně 
svým opakem; udržováním obecného.“39

Jedná se o ontologickou inverzi, o posedlost materiálního života duchem kapitálu. Právě 
toto Camatte pochopil, když mu došlo, jak je důležité pojímat kapitál coby hodnotu v pohybu 
a jako přivtělování. A jestliže užitná hodnota neexistuje jinak než ve formě hodnoty v kapita-
listické společnosti, jestliže hodnota a kapitál tvoří energickou, totalizující podobu socializace, 
která formuje každý aspekt života, pak jejich překonání není otázkou pouhého nahrazení 
tržních mechanismů státní manipulací s těmito formami nebo jejich dělnickou samosprávou, 
ale vyžaduje radikální transformaci všech sfér života. Oproti tomu tradiční marxistická kon-
cepce odvozená z Engelse – podle níž zákon hodnoty existoval už před kapitalismem – oddělila 
teorii trhu a hodnoty od teorie nadhodnoty a vykořisťování, čímž otevřela možnost pro nápady 
typu socialistický zákon hodnoty, socialistická peněžní forma, „tržní socialismus“ a tak dále.

Nekompletní Marx?
K dogmatické nátuře ortodoxního marxismu patřilo pojímání Marxových děl jako kompletní-
ho systému, k němuž už stačilo jen přidávat historické analýzy následných stádií kapitalismu, 
jako třeba imperialismu. Avšak objevení konceptů a plánů kritiky politické ekonomie ukázalo, 
že Kapitál je nekompletní, a to nejen v tom smyslu, že druhý a třetí díl a Teorie o nadhodnotě 
zanechal Marx nedokončené a zkompilovali je až Engels a Kautsky,40 ale že ty tvořily jen prv-

37) Helmut Reichelt, Zur logischen Struktur des Kapitalbegriffs bei Karl Marx (Suhrkamp Verlag 1970). Jak úzká tato 
korespondence je, je předmětem mnoha debat. Viz debaty mezi Chrisem Arthurem, Tonym Smithem a Robertem 
Finellim v Historical Materialism (čísla 11.1, 15.2 a 17.1). V Německu budou Michael Heinrich a Dieter Wolff po-
měrně odlišnými způsoby kritizovat tuto představu o „homologii“ kapitálu a ducha.
38) Toto je Bonefeldův přesnější překlad „sinnlich übersinnlich“, kteréžto slovní spojení není v anglických vydáních 
Kapitálu přeloženo zrovna nejlépe. Viz jeho poznámku překladatele k: Helmut Reichelt, „Social Reality as Appea-
rance: Some Notes on Marx‘s Conception of Reality“, in: Werner Bonefeld a Kosmas Psychopedis, Human Dignity, 
Social Autonomy And e Critique Of Capitalism (Hart Publishing 2005), s. 31.
39) ibidem, s. 46-47.
40) Když Moskva znovu vydala Teorie o nadhodnotě, dokázala zpochybnit způsob, kterým je redigoval Kautsky, 
ale o nic takového se nikdy ani nepokusila, pokud šlo o značné změny, které Engels provedl ve třetím dílu. Uveřej-
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ní ze šesti plánovaných knih, vedle svazků o pozemkovém vlastnictví, námezdní práci, státu, 
zahraničním obchodu a „Světovém trhu a krizích“.41 Poznání, že z Marxova projektu existuje 
jen zlomek, mělo nedozírný význam, neboť z něho plynulo, že marxiánská teorie je radikálně 
otevřeným projektem a že je třeba bádat v oblastech, jichž se Marx sám sotva dotknul. Takzvaná 
debata o derivaci státu a debata o světovém trhu byly pokusy o rozvinutí některých z těchto 
oblastí, jimiž se Marx v Kapitálu systematicky nezabýval.42

Účastníci debaty o derivaci státu čerpali z průkopnického Pashukanisova díla a chápali 
tedy separaci „ekonomického“ a „politického“ jako cosi specifického pro kapitalistické panství. 
To znamenalo, že revolucí by se mělo rozumět zničení jak „ekonomiky“, tak „státu“, což bylo 
na hony vzdáleno ustavení socialistického hospodářství a dělnického státu známým z tradič-
ního marxismu. Přestože se tyto debaty jeví jako abstraktní – a někdy akademické – můžeme 
vidět, jak tento kritický návrat k Marxovi, založený na bojích konce šedesátých let v Německu, 
konkrétně – a obzvláště radikálně – ovlivnil to, jak my dnes chápeme překonání kapitalistické-
ho výrobního způsobu.

Totéž platí pro zcela zásadní marxiánskou kategorii abstraktní práce, jak je konceptua-
lizována v německých debatách o hodnotě. Zatímco v buržoazních společenských vědách 
a v dominantních formách marxismu je abstrakce duševním aktem, Marx tvrdil, že v kapitalis-
mu je přítomna jiná forma abstrakce: „skutečná“ nebo „praktická abstrakce“, kterou lidé pro-
vádějí při směně, aniž by o tom věděli. Jak naznačuje Reicheltova historka o Backhausovi, byla 
to Adornova idea objektivní konceptualisty kapitalistického společenského života, co inspiro-
valo přístup Neue Marx-Lektüre k Marxově kritice politické ekonomie. Sama tato Adornova 
idea a jeho pojem „identitního myšlení“ pak byly inspirovány myšlenkami, které mu ve třicá-
tých letech sdělil Sohn-Rethel. Německou diskusi tak v roce 1970 posunulo vpřed uveřejnění 
těchto myšlenek v Sohn-Rethelově knize Intellectual and Manual Labour.43 V tomto díle Sohn-
-Rethel identifikuje abstrakci ze zvyklostí uplatňovaných ve směnném procesu a klade ji nejen 
ke kořenům zvláštního druhu sociální syntézy ve zbožních společnostech, ale také samotné 
existence abstraktně konceptuálního uvažování a zkušenosti nezávislého intelektu. Podle Sohn-
-Rethelovy teze není „transcendentální subjekt“, jak ho explicitně teoretizoval Kant, nic jiného 
než teoretický a zároveň slepý výraz jednoty či stejnosti věcí ustavovaných skrze směnu. Tako-
véto myšlenky – spolu s Pashukanisovými úvahami o historické koprodukci „právního subjek-
tu“ a zboží – se vepisovaly do období kritického zkoumání, v němž byly všechny aspekty života, 
včetně našeho vlastního pocitu vnitřní subjektivity a vědomí, pojímány jako formově určené 
kapitálem a hodnotou.

Pro Marxe je nejnápadnějším příkladem „skutečné abstrakce“ peněžní forma hodnoty 
a také snad ten nejdalekosáhlejší příspěvek německých debat spočívá v tom, že podle osno-

nění původního rukopisu (německy) odhalilo, že Engelsovo dílo zahrnovalo zásadní přepisování textu a pochybné 
redakční zásahy, ale pro tradiční marxismus bylo nepředstavitelné, že by měl vyvolat pochyby ohledně samotného 
jádra marxismu. Viz Michael Heinrich: „Engels‘ Edition of the ird Volume of Capital and Marx‘s Original Manu-
script“, in: Science & Society, svazek 60, č. 4, 1996, s. 452-466.
41) Rosdolskij neustále tvrdí, že druhá a třetí kniha jsou začleněny do změněné osnovy Kapitálu, ale i kdybychom 
souhlasili s ním a ne s Lebowitzovými a Shortallovými protiargumenty, zbývající tři knihy jasně zůstávají nedokon-
čeným dílem.
42) Co se debaty o derivaci státu týče, viz: John Holloway a Sol Picciotto, State and Capital: A Marxist Debate 
(University of Texas Press 1978) a Karl Held a Audrey Hill, e Democratic State: Critique of Bourgeois Sovereignty 
(Gegenstandpunkt, 1993). Z debaty o světovém trhu toho bylo přeloženo jen velmi málo, ale viz: Oliver Nachtwey 
a Tobias Ten Brink, „Lost in Transition: the German World-Market Debate in the 1970s“, Historical Materialism, č. 
16.1 (2008), s. 37-70.
43) Alfred Sohn-Rethel, Geistige und körperliche Arbeit. Zur eorie gesellschalicher Synthesis (Suhrkamp 1970). 
Anglický překlad: Intellectual and Manual Labour: A Critique of Epistemology (Humanities Press 1978).
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vy, kterou již načrtnul Rubin, rozvinuly „monetární teorii hodnoty“. V jedné důležité pasáži 
z prvního vydání Kapitálu Marx popisuje peníze jako abstrakci, která zvráceně nabývá existen-
ce v reálném světě nezávisle na své konkrétní součásti: „Jakoby vedle a mimo lvů, tygrů, králíků 
a všech dalších skutečných zvířat … navíc také existovalo zvíře, nezávislá inkarnace celé zvířecí 
říše.“44 Výrobky soukromé práce se musí směnit za toto konkrétní zpodobnění abstraktní práce, 
aby se tak ve skutečnosti realizovala jejich společenská platnost. A tak abstrakce není produk-
tem myšlení, ale existuje ve světě jako předmět se společenskou objektivitou, před níž se všichni 
musí sklonit.

Tradiční marxismus toto pojednání přehlížel a obecně následoval Ricarda a buržoazní 
ekonomii, když peníze nazíral jednoduše jako užitečný technický nástroj k usnadnění směny 
již existujících zbožních hodnot. Oproti tomu německé debaty začaly znovu od zvláštního 
druhu objektivity hodnoty – že netkví v žádném konkrétním zboží, nýbrž existuje jen ve vzta-
hu ekvivalence mezi jedním zbožím a celkem všech ostatních zboží – kterého lze dosáhnout 
jedině prostřednictvím peněz. Tato úloha peněz ve všeobecně zbožní společnosti se odráží 
na zkušenosti samotné živé práce. Nakolik je práce jednoduše činností prováděnou pro peníze, 
je druh vykonávané práce lhostejný a záležitostí náhody. Organické pojítko, které existovalo 
v předchozích společnostech mezi konkrétními jedinci a specifickými formami práce, je přetr-
ženo. Vzniká subjekt schopný lhostejného pohybu mezi různými formami práce:

„Zde se pak poprvé uskutečňuje v praxi východisko moderní ekonomie, jmenovitě abstrakce 
kategorie ‚práce?, ‚práce jako taková?, jednoduše ryzí práce. Ta nejjednodušší abstrakce, kterou 
moderní ekonomie staví do čela svých pojednání, a která vyjadřuje nezměrně starobylý vztah 
platný ve všech formách společnosti, pak jakožto abstrakce dosahuje praktické pravdivosti pouze 
jako kategorie té nejmodernější společnosti.“45

Abstraktní práce jakožto praktická abstrakce je pak fundamentálně kapitalistickou formou 
práce – produktem redukce všech činností na abstraktní aktivitu generující peníze. Podle tra-
dičního pohledu nemuselo překonání kapitalistického výrobního způsobu zahrnovat zrušení 
abstraktní práce: podle tohoto názoru je totiž abstraktní práce rodovou abstrakcí, obecnou tran-
shistorickou pravdou, na jejímž podkladě se v kapitalistickém výrobním způsobu objevují tržní 
formy. Za socialismu by tato pravda jasně zářila, protože by byla zlikvidována parazitická role 
kapitalisty a anarchickou tržní organizaci společenské práce by nahradilo (státní) plánování. 
Z kritického hlediska tak tradiční marxismus udělal z kapitalistických forem a zákonů obecné 
zákony dějin: v relativně zaostalých oblastech, jako bylo Rusko, kde se z marxismu stala ideolo-
gie státem řízeného rozvoje průmyslu, se Kapitál používal jako „manuál jak na to“. Oproti tomu 
pro teoretiky hodnotové formy Marxova teorie hodnoty – coby monetární teorie hodnoty 
– „není teorií o distribuci společenského bohatství, ale teorií ustavování společenského celku 
za podmínek kapitalistické zbožní výroby.“46 Nejde tedy už o otázku distribuce, ale o otázku 
překonání formy práce, bohatství a samotného výrobního způsobu.

I v jiných zemích padaly podobné otázky a docházelo se k podobným odpovědím – občas 
se znalostí německých diskusí, ale rovněž nezávisle na nich, přičemž motivací tam byly texty 
jako Grundrisse nebo Rubinovy Essays. Důležitost hodnotové formy si například uvědomil teh-
dejší Althusserův stoupenec Jacques Ranciére. Althusser totiž správně identifikoval, že Marx 
uskutečnil naprostý rozchod s teoretickým polem, na němž se pohyboval Ricardo a klasická 

44) Karl Marx, „e Commodity, Chapter One, Volume One of the first edition of Capital“, in Value: Studies by Karl 
Marx, přeložil A. Dragstedt (New Park 1976), s. 27.
45) Karl Marx, Grundrisse (MECW 28), s. 41 (Nicolausův překlad).
46) Michael Heinrich, „Invaders from Marx: On the uses of Marxian eory, and the Difficulties of a Contempora-
ry Reading“, Le Curve, č. 31 (2007).
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politická ekonomie, ale už nedokázal identifikovat analýzu hodnotové formy jako klíč k tomuto 
rozchodu, protože ji odmítal pro její „hegeliánství“. Ranciere si však povšimnul, že: „co Marxe 
radikálně odlišuje od klasické ekonomické teorie je analýza hodnotové formy zboží (či zbožní 
formy produktu práce).“47 Na toto poznání navázal i další antihegelovec, Colletti,48 a posiloval 
tak italskou debatu, kterou rozdmýchal on sám a Napoleoni.49 Tato debata došla k závěrům 
blízkým teoretikům hodnotové formy. Pro anglofonní diskuse byl ze všeho nejdůležitější Rubin, 
protože z německých debat bylo ještě na konci sedmdesátých let málo co přeloženo.50 Ústřed-
ním fórem těchto debat byla Konference socialistických ekonomů a zásadní spor se odehrával 
mezi Rubinem inspirovanou teorií hodnoty jakožto založené na abstraktní společenské práci 
a tradicionalističtější teorií hodnoty jakožto založené na vtělené práci. Prvně jmenovaný tábor 
se posouval směrem k monetární teorii hodnoty, stejně jako v německých debatách, ale mno-
hem méně se diskutovala a oceňovala relevance Hegelovy Logiky pro pochopení systematic-
kého vztahu kategorií v Kapitálu.51 Jelikož chyběly překlady Reichelta a Backhause, tak byla ta 
anglofonní hrstka, která následovala Němce ve snaze rekonstruovat Kapitál52 – Konstanzova-
-Sydneyho škola, chápaná jako „škola hodnotové formy“ – vnímána většinou dalších účastníků 
jako příliš extrémní. A nedávno vzniklá systematická dialektika se vyznačuje tím, že podobná 
přesvědčení o nutnosti radikálnější rekonstrukce se nyní stávají jádrem diskuse.

(Anti)Politika hodnotové teorie
Zásadním významem teorie hodnotové formy je, že zpochybňuje všechny politické koncepce 
založené na afirmaci proletariátu jakožto výrobce hodnoty. Rozpoznává Marxovo dílo jako 
v podstatě negativní kritiku kapitalistické společnosti. Při rekonstrukci marxiánské dialektiky 
hodnotové formy demonstruje, jak je proces společenského života přivtělován k hodnotové 
formě nebo jí je „formově určen“. Toto „formové určení“ je charakteristické zvráceným primá-
tem formy nad obsahem. Není tomu tedy tak, že by práce jednoduše existovala už před svým 
zpředmětněním v kapitalistickém zboží jako pozitivní základ, jenž bude za socialismu či komu-
nismu osvobozen změnou svého formálního výrazu. Naopak, ve fundamentálním slova smyslu 
hodnota – jakožto prvořadá společenská mediace – existuje před prací a má tedy nad ní navrch. 
Jak tvrdí Chris Arthur:

„Na té nejhlubší rovině selhává tradice, která používá model ‚jednoduché výroby zboží?, v tom, 
že se zaměřuje na lidského jedince jako na původce hodnotových vztahů místo toho, aby lidské 
aktivity nahlédla jako objektivně vepsané do hodnotové formy… Vždyť ve skutečnosti je zákon 
hodnoty na lidi uvalován skrze účinnost systému, jehož srdcem je kapitál. Kapitál, který si pod-
řizuje výrobu zboží, je cílem zhodnocování a je skutečným subjektem (a Marx ho jako takový 

47) Jacques Ranciére, „Le Concept de Critique et la Critique de l‘Économie Politique des Manuscrits de 1844 
au Capital“, in Althusser et al, Lire le Capital (RUF 1996), s. 128. Anglický překlad: „e concept of ‘critique’ 
and the ‘critique of political economy’“ in Ideology, Method and Marx, redigoval Ali Rattansi, s. 114.
48) Lucio Colletti, Marxism and Hegel (Verso 1979), s. 281.
49) viz Riccardo Bellofiore, „e Value of Labour Value: the Italian Debate on Marx, 1968-1976“ ve zvláštním ang-
lickém vydání Rivista di Politica Economica, IV-4-5V (duben-květen 1999).
50) V německých debatách se však Rubinův význam překvapivě podceňoval. Essays byly do němčiny přeloženy 
(z angličtiny) teprve roku 1973, přičemž byla vynechána první kapitola o fetišismu. Viz DD, „Sachliche Vermittlung 
und soziale Form. I. I. Rubins Rekonstruktion der marxschen eorie des Warenfetischismus“ v příští Kritik der 
politischen Philosophie Eigentum, Gesellsschasvertrag, Staat II.
51) Výjimkou, která stojí za povšimnutí, byla průkopnická stať, kterou napsal Jairus Banaji: „From the Commodity 
to Capital: Hegel‘s Dialectic in Marx‘s Capital“, in Diane Elson, ed., Value: e Representation of Labour in Capita-
lism (CSE Books 1979).
52) např.: Michael Eldred, Critique of Competitive Freedom and the Bourgeois-Democratic State: Outline of a Form-
-Analytic Extension of Marx‘s Uncompleted System (Kurasje 1984).
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identifikuje), s nímž se střetáváme.“53

Zdá se sice, že prohlásíme-li, že naší prací produkujeme kapitál, je to pravdivé a politic-
ky efektivní,54 ale ve skutečnosti by bylo přesnější říci (ve světě, jenž je doopravdy vzhůru 
nohama), že my – jakožto subjekty práce – jsme produkováni kapitálem. Společensky nutná 
pracovní doba je měřítkem hodnoty jen proto, že hodnotová forma klade práci jako svůj obsah. 
Ve společnosti, kterou již nebudou ovládat odcizené společenské formy – která již nebude stát 
na autoexpanzi abstraktního bohatství – zmizí donucování lidí k práci, které charakterizuje 
kapitalistický výrobní způsob.55 Spolu s hodnotou mizí i abstraktní práce jako kategorie. Re-
produkce jedinců a jejich potřeby se stávají cíly samy o sobě. Bez kategorií hodnoty, abstraktní 
práce a mzdy přestane „práce“ hrát svoji systematickou roli, jak ji určuje prvořadá společenská 
mediace: hodnota.

Proto teorie hodnotové formy, co se představy revoluce, která z ní plyne, míří stejným 
směrem jako komunizace. Překonání kapitalistických společenských kategorií nemůže být 
o prostém „osvobození práce“. Naopak jediným způsobem „jak z toho ven“ je potlačení samot-
né hodnoty – hodnotové formy, která klade abstraktní práci jako měřítko bohatství. Komuni-
zace je likvidací zbožní formy a souběžným ustavováním bezprostředně společenských vztahů 
mezi jedinci. Hodnoty, chápeme-li ji jako totální formu společenské mediace, se nelze zbavit 
po kouscích.

Že jen pár teoretiků hodnotové formy explicitně dovodilo ze svého díla takto radikální 
politické závěry, není důležité: pro nás jsou takto radikální politické (nebo antipolitické) závěry 
logickým výsledkem této analýzy.

Návrat k Marxovi?
Teorie hodnotové formy s jejím poznáním „skrytého jádra“ Marxovy kritiky politické ekono-
mie by mohla naznačovat, že Marx už v roce 1867 chápal hodnotu jako totalizující formu spo-
lečenské mediace, kterou je třeba překonat jako celek. A tak by bylo možno nazírat marxismus, 
který historicky afirmoval práci a hlásil se ke státem řízené „socialistické akumulaci“, jako dějiny 
dezinterpretování Marxe. Správné čtení, které ukazuje na radikální negaci hodnoty, tehdejšímu 
pohledu jaksi unikalo. Ovšem, implikovala-li Marxova teorie hodnotové formy komunizaci 
v moderním slova smyslu, pak tato implikace očividně unikala i Marxovi samotnému!

Vždyť Marxův postoj k důležitosti jeho hodnotové teorie nebyl jednoznačný. Na jedné 
straně trval na jejím „vědeckém“ významu, ale v reakci na potíže čtenářů s uchopením jejích 
nuancí byl zjevně ochoten ke kompromisům ve prospěch přijetí zbytku svého díla.56 Stejně 
tak byl ochoten své dílo popularizovat a „skrývat svoji metodu“ a Engelsovi (jenž, jak jsme 
viděli, byl jedním z lidí, kteří měli potíže s tímto aspektem díla vytvořeného jeho přítelem) 
dovolil psát různé recenze, které bagatelizovaly pojednání o hodnotě a penězích, aby čtenáře 
„neodvádělo od hlavního tématu“. Zdá se, že Marxovou pozicí bylo:

53) Chris Arthur, „Engels, Logic and History“ in Riccardo Bellofiori, ed., Marxian Economics a Reappraisal: Essays 
on Volume III of Capital, vol. 1 (Macmillan 1998), s. 14.
54) Mike Rooke kupříkladu kritizuje Chrise Arthura a systematicko-dialektický přístup za „zvěcnění dialektiky“ 
a ztrátu jejího významu jakožto „dialektiky práce“. „Marxism, Value and the Dialectic of Labour“, Critique, svazek 
37, č. 2, květen 2009, s. 201-216.
55) Mimo třídní společnost „práce“ – lidská potřeba vzájemné látkové výměny s přírodou („Příroda je neorganic-
kým tělem člověka… s nímž musí zůstat v ustavičném procesu, aby nezemřel.“ [Ekonomicko-filozofické rukopisy]) 
– není vnějším donucením, ale výrazem lidské přírody. Být determinován sám sebou v tom smyslu, že například 
musím něco udělat, abych se mohl najíst, není donucením.
56) Co se pojednání (čerpající z Backhause) o této otázce týče, viz Michael Eldred, Předmluva ke Critique of Com-
petitive Freedom and the Bourgeois-Democratic State (Kurasje 1984), xlv-li.



KOMUNIZACE A TEORIE HODNOTOVÉ FORMY                        55

„[H]odnotová teorie je logickým předpokladem jeho teorie kapitalistické výroby, ale není ne-
postradatelná pro pochopení významu této druhé teorie a zejména pak kritiky kapitalistické 
výroby. Diskuse mezi marxisty v posledních letech každým coulem přejala tento zjevně mar-
xiánský postoj (srovnej rovněž s Marxovou radou paní Kugelmannové)57 a nastolila problém, 
zda je marxiánská teorie hodnoty nutná pro marxiánskou teorii třídního vykořisťování.“58

Zdá se tedy, že Marx souhlasil s tím, že pro potřeby dělnického hnutí je adekvátní vícemé-
ně levicově ricardiánské čtení jeho díla. Ve svých politických spiscích předpokládal, že mocná 
dělnická třída – shromažďující se kolem čím dál tím homogennější dělnické identity – skrze 
své odbory a strany jednoduše rozšíří své každodenní boje v revoluční překonání kapitalistické 
společnosti. Proti lassallovskému sociálně demokratickému marxismu jeho dní Marx sice na-
psal sžíravou Kritiku Gothajského programu, v níž silně napadal jeho práci afirmující a z hlediska 
politické ekonomie nekonzistentní hypotézy, ale nepovažoval za nutné ji uveřejnit. Navíc myš-
lenky, které předestřel i v této Kritice (Engels ji později vydal), rozhodně nejsou neproblema-
tické. Mezi ně patří teorie přechodu, v němž bude v distribuci stále vládnout buržoazní právo 
– skrze používání pracovních poukázek – a v němž má jeho popis „prvního stádia socialismu“ 
daleko blíž ke kapitalismu než k atraktivnějšímu druhému stádiu, přičemž neuvádí žádný me-
chanismus, kterým by se vysvětlovalo, jak se jedno stádium může změnit v druhé.59

Bylo by však chybou tvrdit, že německé diskuse ignorovaly rozdíl mezi radikálním stano-
viskem, k němuž mnozí z účastníků docházeli nebo si ho utvářeli na základě Marxovy kritiky, 
a Marxovou vlastní politikou. V pozdních sedmdesátých letech bylo toto téma chápáno hlavně 
jako rozdíl mezi „esoterickým Marxem“ s jeho radikální kritikou hodnoty jakožto formy tota-
lizující společenské mediace a „exoterickým Marxem“, který se orientoval na cíle dělnického 
hnutí své doby a podporoval je.60 Exoterický Marx údajně stál na špatném čtení radikálního 
potenciálu proletariátu 19. století. Jedna, v německém kontextu silná, tendence tak odhodila 
„exoterického Marxe“ ve prospěch „Marxe esoterického“. Marxova představa kapitálu jako ne-
uvědomělého automatického subjektu měla nahradit představu, kterou, jak se zdá, rovněž míval 
– představu proletariátu jakožto subjektu dějin. Tento názor nepopírá třídní boj, ale nahlíží ho 
jako „systému imanentní“ – pohybuje se uvnitř jeho kategorií – a zrušení kategorií se hledá 
jinde. Podle tohoto hlediska se tedy Marx prostě spletl, když se ztotožnil s dělnickým hnutím, 
jež bylo hnutím za emancipaci uvnitř kapitalistické společnosti a nikoli hnutím za její zrušení, 
jak můžeme vidět z retrospektivy. Příkladem této tendence jsou skupiny „hodnotové kritiky“ 
Krisis a Exit. Ačkoli nepoužívá rozlišení esoterický/exoterický, Moishe Postone, jehož názory se 
rozvíjely začátkem sedmdesátých let ve Frankfurtu, v podstatě hájí stejnou pozici. Ve svém díle 
Time, Labor and Social Domination vidí Marxe jako někoho, kdo nabízí „kritiku práce v kapi-
talismu“ (esoterický Marx) a ne „kritiku z hlediska práce“ (exoterický Marx), jak tvrdí tradiční 
marxismus. Zajímavé je, že krom tohoto odklonu od třídy Postone na rozdíl od většiny akade-
mických marxistů, kteří staví na hodnotové formě, činí explicitnější závěry, které ho politicky 
řadí na „ultralevici“ či dokonce rezonují s komunizační tezí.61

57) Podle Marxovy rady mohla manželka jeho přítele přeskočit první část Kapitálu (o hodnotě a penězích) pro její 
složitost. Eldred tu naráží na skutečnost, že se mnozí čtenáři Marxe – třeba ti, co se nechali přesvědčit Sraffou 
a Althusserem – domnívají, že toto je správný způsob jak k Marxovi přistupovat.
58) Michael Eldred, ibidem, s. xlix-l.
59) viz R. N. Berki, Insight and Vision: e Problem of Communism in Marx‘s ought (JM Dent 1984), kapitola 5.
60) Byť by klidně mohlo pocházet od Backhause, podle van der Lindena s tímto rozlišením přišel Stefan Breuer 
v „Krise der Revolutionstheorie“ (1977). Marcel Van Der Linden, „e Historical Limit of Workers‘ Protest: Moishe 
Postone, Krisis and the ‚Commodity Logic?,“ Review of Social History, svazek 42, č. 3 (prosinec 1997), s. 447-458.
61) Stejně jako Dauvé i Postone vychází z „Fragmentu o strojích“, když podrývá tradiční marxistické koncepce 
socialismu; tradiční marxismus podle něj byl ricardiánským marxismem, který usiloval o seberealizaci proletariátu 
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V žádném případě však ne všichni ti, koho ovlivnilo Nové čtení Marxe, a rozhodně ne 
všichni z širší sféry kritického marxismu orientovaného na hodnotovou formu přijímají tento 
odklon od třídního boje. V anglofonních diskusích s sebou přijetí „monetární“ teorie hodnoty 
neboli teorie vysvětlující hodnotu „abstraktní společenskou prací“ obecně neneslo totéž od-
mítnutí třídní analýzy, ale také ne tutéž kritiku tradičních levičáckých hypotéz, jaká vzešla 
v Německu. Kupříkladu Werner Bonefeld, jenž pro uvedení kritických koncepcí, odvozených 
z německých diskusí, do anglofonního marxismu udělal více než většina jiných, zastává 
perspektivu, která je rozhodně pro třídní boj.62 Nicméně většina popisů Neue Marx-Lektüre 
chápe jako jednu z jeho hlavních charakteristik odmítnutí dějinného poslání, které Marx 
připsal proletariátu, a na německé levici převažuje pocit skepse vůči třídnímu boji. Odmítá-
-li však hledisko tohoto typu, že proletariát je hybatelem revoluce, pak samozřejmě vyvstává 
otázka: odkud se tedy vezme zrušení třídní společnosti? Zdá se, že poněkud neuspokojivou 
odpovědí, která v německých diskusích v různých podobách převládá, je, že jde o to mít tu 
správnou kritiku – tedy revoluce je chápána jako záležitost nabytí správného uvědomění. 
Vypadá to tak, že ironií osudu – vzhledem ke všemu zpochybňování tradičního marxismu 
– skrze tento fokus na správné uvědomění a kritiku přežívá leninistická problematika separující 
vychovatele a vychovávaného.

Už jsme zdůrazňovali, jakým způsobem Neue Marx-Lektüre rozvíjelo a vylepšovalo 
Frankfurtskou školu. Adornova dialektická teorie společnosti – z hlediska její systematické 
sebereprodukce za zády jedinců, inverze subjekt-objekt a existence skutečné abstrakce – byla 
odvozena z Marxovy kritiky politické ekonomie. Adorno sám však Kapitál a jeho náčrty po-
drobně nestudoval a do velké míry se spoléhal na výzkum druhých lidí.63 Neue Marx-Lektüre 
demonstrovalo správnost Adornova chápání kapitalistické společnosti, a to nikoli v obecné 
sféře filozofie a sociální teorie, nýbrž na vyvoleném terénu tradičního marxismu: na terénu 
výkladu Kapitálu. Jenže Adorno a Horkheimer nebyli schopni sledovat teoretické vývody svých 
studentů.64 Po jejich smrti podlehl odkaz Frankfurtské školy naprosté degeneraci v buržoazní 
teorii, výrazem čehož byl Habermas, zatímco Neue Marx-Lektüre se vepsalo do rozkvětu kri-
tické marxiánské teorie.

Nicméně jistým způsobem lze výsledky Neue Marx-Lektüre nahlížet i tak, že nedosahovaly 
Adornovy úrovně. V Backhausových a Reicheltových spisech totiž nehraje kategorie třídy té-
měř žádnou úlohu a otázka revoluce je pro ně čímsi mimo jejich pole akademické expertízy. Je 
to tak paradoxně Adorno, i s jeho představou integrace proletariátu, kdo má k těmto tématům 
co říci. Koncept antagonismu v jeho spisech velmi nápadně figuruje a je míněn ve velice orto-
doxním smyslu třídního antagonismu. Ve statích jako Society (1965), Remarks on social conflict 
today (1968) a Late capitalism or industrial society? (1968) Adorno dává najevo „pravověrnou“ 
(v dobrém slova smyslu) starost o realitu třídního antagonismu a vykořisťování. V Remarks, 
které napsal spolu s Ursulou Jaerisch, napadá pojem „sociální konflikt“ jako „pozitivistické“ 
zploštění Marxova konceptu třídního boje, ale zploštění umožněné vývojem třídní společnosti 

a ne – jak plyne z Marxe – o jeho sebezrušení; SSSR chápe jako kapitalistický a stejně jako TC zdůrazňuje historic-
ké ustavování objektivity i subjektivity. Když však dojde na praktické postoje, tak se v současnosti orientuje 
na reformy a příznačně konstatuje, že jeho analýza, „neznamená, že jsem ultra.“ Moishe Postone a Timothy Brenan, 
„Labor and the Logic of Abstraction: an interview“, South Atlantic Quarterly, 108:2 (2009), s. 319.
62) viz např. WERNER BONEFELD, „On Postone‘s Courageous but Unsuccessful Attempt to Banish the Class 
Antagonism“, Historical Materialism, č. 12.3 (2004).
63) Stejně jako za mnohé vděčil dílům Lukácsovým a Sohn-Rethelovým, tak za všechny citáty z Grundrisse, které 
používá v Negativní dialektice, byl zavázán Alfredu Schmidtovi. Viz Michael Eldred a Mike Roth, Úvod překladatelů 
k „Dialectics of the Value-Form“ in esis Eleven, č. 1 (1980), s. 96.
64) viz Helmut Reichelt, „From the Frankfurt School to Value-Form Analysis“, esis Eleven č. 4 (1982), s 166.



KOMUNIZACE A TEORIE HODNOTOVÉ FORMY                        57

(integrace). Byť se nevybojovává vědomě, je podle Adorna třídní antagonismus stále přímo 
jádrem současné společnosti. Vyplývá to z poznámek k Adornově přednášce, kterou Backhaus 
uznává jako inspirativní pro Neue Marx-Lektüre. Adorno tu a tam opakovaně zdůrazňuje, 
že „směnný vztah je pre-formován (präformiert) třídním vztahem“; jediným důvodem, 
proč dělník dané vztahy přijímá, je ten, že nemá na prodej „nic než svoji pracovní sílu“. Na roz-
díl od Backhause samotného se Adorno silně zaměřuje na skutečnost, že směna sice není žádná 
pouhá iluze, ale „zdání (Schein) procesu směny nalézáme právě v konceptu nadhodnoty.“65 
A tak byť se Backhaus s Reicheltem ponořili do Marxových spisů mnohem hlouběji, v jistém 
smyslu byl Adorno méně „akademický“, více „politický“ a měl blíže k Marxovu zájmu o vyko-
řisťování a třídní antagonismus.

V tomto ohledu se i Krahl naprosto lišil od svých dědiců. Jak naznačuje úplný název jeho 
posmrtně vydaných písemností,66 Krahlovou předností byl nejen zájem o mediaci hodnotový-
mi kategoriemi a o třídní boj, ale také o navýsost historickou perspektivu, která v Reicheltových 
a Backhausových dílech, jež jsou v podstatě filologická, povětšinou schází. Po Krahlovi v Neue 
Marx-Lektüre veškerý zájem o dějiny nahradil zájem o systemickou rekonstrukci. Backhaus, 
Reichelt a další generace hodnotových teoretiků jako Heinrich se snažila z Marxova díla vy-
mýtit všechno, co smrdí „nevědeckou“ filozofií dějin nebo teorií revoluce. Přitom nejde o to 
usilovat o jakousi mechanickou aplikaci této teorie, ale uvědomit si, že otázky, na které Adorno 
a Krahl dávali odlišné odpovědi, nezmizely. Systém je třeba uchopit historicky a historii syste-
maticky.

Nemáme tedy na mysli žádný zjednodušující návrat k Adornově pozici (nebo k nepřeklá-
daným Krahlovým spiskům). Adornův pesimistický postoj k možnostem třídního boje za jeho 
dní je třeba uchopit jako pokus o poctivý přístup k rozporům a slepým uličkám jeho doby a ne 
jako pouhé selhání z jeho strany. Podobně ani ústup od Krahlových otázek, skepse v německých 
diskusích ohledně „marxismu třídního boje“ a pokus založit revoluční teorii na něčem jiném 
nejsou pouhé ideologické aberace. Sice nedošly k žádné přesvědčivé alternativě, ale přinejmen-
ším identifikovaly skutečný problém. Z historických análů totiž evidentně neplyne, že dělnické 
hnutí směřuje ke komunismu chápanému jako konec hodnoty, třídy, státu atd. – právě naopak. 
Argument, že třídní boj je systému imanentní postihuje „lapenost“ bojů uvnitř kapitálu. Před-
stava esoterického a exoterického Marxe – touha odpojit marxiánskou kritiku od třídního boje 
– se bez ohledu na svoji kacířskost zdá nabízet věrohodné řešení problému, proč dělnická třída 
nedokázala sehrát svoji „historickou úlohu“: a to skrze myšlenku, že dělnické hnutí samo o sobě 
nikdy nebylo skutečně revoluční a že skutečně revoluční perspektiva spočívá jednoduše v Mar-
xově „esoterické“ vizi. Jenže takovéto rozpojení nám samozřejmě nedává žádný přesvědčivý 
alternativní scénář uskutečnění této vize.

Je tedy jasné, že teorii hodnoty a třídní analýzu ve finále nelze oddělit. Kategorie hodnota 
a třída navzájem implikují jedna druhou. Chápeme-li kapitál tak, že funguje jako „systema-
tická dialektika“,67 pak vidíme, že jejich vztah je vnitřní, že jak „kladení společenské práce 
ve formě rozporu mezi kapitálem a námezdní prací – je nejposlednějším vývojem hodnotového 
vztahu,“68 tak hodnotové vztahy jsou produktem oddělení živé práce od zpředmětněné práce, 
tedy třídní rozdělení. A tak nakonec je vždy nutně neplodné hledat zrušení hodnoty jinde než 

65) Backhausovy poznámky z roku 1962 k Adornově přednášce jsou součástí doplňku k Dialektik der Wertform 
(circa 1997).
66) Constitution and Class Struggle: On the historical dialectic of bourgeois revolution and proletarian emancipation 
(Verlag Neue Kritik 2008).
67) viz „Rozpor procházející procesem“, Endnotes č. 2.
68) Karl Marx, Grundrisse (MECW 29), s. 90 (Nicolausův překlad).
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u třídy, která je nucena ji vyrábět a kterou tato činí stále více nadbytečnou. Přesto je třeba po-
stavit se čelem k pochybám, které mnozí z kritiků hodnoty chovají k revolučnímu potenciálu 
dělnické třídy. A zdá se nám, že přesně to dělají éorie Communiste.

V jádru teorie TC je poznání reciproční implikace neboli vzájemného poměru mezi prole-
tariátem a kapitálem. Fundamentální otázka, kterou toto poznání nastoluje, zní: jak může boj 
třídy, která je třídou kapitalistické společnosti, zrušit tuto společnost. Příspěvek TC je z části 
důležitý tím, že odolali pokušení odpovědět tím, že proletariátu přisoudí revoluční lidskou pod-
statu, která má ležet pod jeho čistě třídní a kapitalistickou povahou, a přitom se jim neztratila 
stěžejnost třídního rozporu. Jejich odpovědí je uchopit třídní vztah tak, že se historicky vyvíjí 
skrze cykly bojů, a přitom vždy zahrnuje systematickou implikaci. A zásadní je i to, že pro TC 
tak „komunizace“ není tím, o čem komunismus a revoluce „vždy ve skutečnosti byly nebo měly 
být.“69 Koncept komunizace se naopak objevuje historicky s koncem cyklu bojů, v němž se 
komunismus a revoluce jevily jako něco jiného.

Podle TC klasické dělnické hnutí, od Marxe přes 2. a 3. Internacionálu, bylo součástí cyklu 
bojů, který označují termínem programatismus.70 V tomto období byly dělnické boje a vize pře-
konání kapitalismu, která z nich vycházela, založeny na autonomii a pozitivitě, které si dělníci 
dokázali ve vztahu kapitál-práce udržovat. Revoluci tohoto období by bylo možné popsat jako 
beznadějný pokus o zrušení vztahu skrze afirmaci jednoho z jeho pólů. Tragédie sociální demo-
kracie a stalinismu a zkušenosti anarchismu ve Španělsku byly produktem rozporů mezi cílem 
a metodami, které si hnutí na svém vrcholu stanovilo a které samy byly produktem tehdejší 
konfigurace třídního vztahu – tj. způsobu, jakým se potkávaly kapitál a třída. François Danel 
tuto situaci shrnuje v následující pasáži:

„Jelikož vývoj kapitalistického vztahu – tedy jinak řečeno boje tříd, jež jsou v tomto vztahu 
– nepřinesl okamžitě zrušení, ale zevšeobecnění námezdní práce, proletariát oddělil konečný cíl 
od hnutí a učinil revoluci – uchvácení moci jím samým – závislou na dozrání podmínek objek-
tivních (rozvoj výrobních sil) i subjektivních (jeho vlastní vůle a třídní uvědomění). Postuloval 
tedy komunismus jako program a jeho plné uskutečnění jako finální bod neproveditelného 
přechodu: uchvácení a ovládnutí pohybu hodnoty proletariátem, údajné ‚odumírání? námezdní 
práce od chvíle, kdy peníze nahradí pracovní poukázky. […] Dělnické hnutí tak nezpochybňova-
lo kapitál jako výrobní způsob, ale jen správu výroby buržoazií. Buď šlo o to, aby dělníci vyrvali 
výrobní aparát této parazitické třídě a zničili její stát a mohli tak vybudovat stát nový, vedený 
stranou jakožto nositelkou uvědomění, nebo o podrytí moci buržoazního státu samostatným 
organizováním výroby zdola nahoru, prostřednictvím orgánů jako byly odborové svazy nebo 
rady. Ale nikdy nepadla otázka ani nedošlo k pokusu o zrušení zákona hodnoty: onoho puzení 
k akumulaci a tudíž k reprodukci vykořisťování, které se zároveň zhmotňuje ve strojích, ve fix-
ním kapitálu jakožto kapitálu o sobě, a v nutné existenci proti dělnické třídě stojící vykořisťova-
telské třídy, buržoazní či byrokratické, jakožto kolektivní nositelky této reprodukce.“71

Definitivní debakl této programatické revoluce nastal za kapitalismu po druhé světové válce, 
kdy mělo dělnické hnutí v kapitalistické společnosti určitou moc, ale už si neneslo svůj dřívější 
aspekt autonomní revoluční afirmace. A právě s touto situací se rozvoj revoluční teorie musel 
potýkat. Boje, které tehdy daly vzniknout nové teoretické produkci v 60. a 70. letech, nešly – 
ať skupiny jako Situacionistická internacionála doufaly v cokoli – za programatismus. Spíše 

69) éorie Communiste, „Mnoho povyku pro nic“, Endnotes č. 1 (2008), http://kknihovna.wordpress.com/2011/
07/02/mnoho-povyku-pro-nic/. 
70) O tento koncept jde především v debatě mezi Dauvém a TC v Endnotes č. 1.
71) François Danel, Úvod k Rupture dans la théorie de la revolution: Textes 1965-1975 (Senonevero 2003).
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měly rozporuplný charakter: koincidence – a v mnoha ohledech závislost – kontrakulturního 
utopismu, „odporu proti práci“ a otázek každodenního života se silou programatičtějšího hnu-
tí. A tak právě v těchto rozporech a bojích mohla povstat teorie komunizace a nový kritický 
marxismus. Rozřešení těchto bojů ve prospěch kapitálu značilo ukončení onoho cyklu restruk-
turalizací, v níž budou potlačeny možnosti pozitivní autonomie a afirmace třídy uvnitř kapi-
talismu. Podle TC je to právě tato porážka, co vytváří novou konfiguraci třídního vztahu, v níž 
už existence třídy není zakoušena jako afirmovatelná pozitivita, ale jako vnější omezení v podo-
bě kapitálu. A tato konfigurace si vynucuje nové chápání komunismu a nové čtení Marxe.

Tento „návrat k Marxovi“ je sice možné interpretovat z hlediska přílivu a odlivu komunis-
tické teorie, který doprovází narůstání a opadání revolučních vln: 1917, 1968 atd. Ale tak jako 
se perspektiva komunizace neobjevila ani v marginálních heretických tendencích předchozí-
ho revolučního období, tak ani starší kritické marxismy nešly tak daleko jako ty, které vzešly 
ze šedesátých let. Lukács, Rubin a Pashukanis své koncepce rozvíjeli ve vztahu k dělnickému 
hnutí, které bylo na vzestupu a vyjadřovalo určitou konfiguraci vztahu kapitál-práce. Díla star-
ších kritických marxistů stejně jako dílo Marxovo – prvního teoretika hodnotové formy – měla 
své rozpory a limitace, které pozdější generace, píšící v době, kdy se programatismus chýlil 
ke konci, dokázala překročit.72 Přestože v dřívější době byl afirmativní proletářský projekt 
programatismu nutně debaklem nejen z naší perspektivy komunizace, ale dokonce i – což je 
důležité – z hlediska cílů, které si sám stanovil, dával rozporu mezi kapitálem a prací „prostor 
hýbat se“. Do konce šedesátých let se však tento prostor vyčerpal. A tak jedním z témat, které 
bylo pro teoretiky „druhé revoluční vlny“ 20. století nabíledni, bylo odmítnutí takové představy 
a praxe socialismu, která stála na tom, že dělníci budou v plánovité ekonomice dostávat skuteč-
nou hodnotu své práce.

Kritické čtení Marxe tedy chápe radikalitu obsahu revoluční negace: mluvíme stejně tak 
o překonání našich vlastních Já jako čehosi „tam venku“. Přínos TC spočívá v tom, že dokážou 
uchopit jak a proč v dřívější době konfigurace rozporu mezi kapitálem a prací nepostulovala 
takovéto překonání. Za Marxových dní a během historického dělnického hnutí kladl vztah 
kapitálu a proletariátu revoluci jako afirmaci a ne jako negaci práce, hodnoty a třídy. Dílo TC 
ukazuje, že radikální „cestu ven“, kterou implikuje teorie hodnotové formy, může určovat his-
torická evoluce samotného vztahu kapitál-práce a není tedy produktem ahistoricky správného 
uvědomění, volného vědeckého hlediska nebo kritické perspektivy. Historický pohled na třídní 
vztah doplňuje teorii hodnotové formy. A sofistikovaná analýza kapitalistických společenských 
vztahů v systematické dialektice a teorii hodnotové formy může obohatit perspektivu komuni-
zace, protože nabízí propracovaný pohled na to, čím přesně je tento třídní vztah a jak jsou kon-
krétní společenské vztahy kapitalistické společnosti formově určeny jako takové. Systematická 
dialektika a teorie hodnotové formy nám mohou pomoci pochopit charakter kapitalistického 
třídního vztahu, tj. co přesně může mít dějiny, v nichž se dříve revoluce ukazovala v podobě 
programatismu a jehož adekvátním obzorem překonání je dnes komunizace. Komunismus 
nutně vyžaduje zrušení mnohotvárného vztahu, jenž se s během času vyvíjí, ale zrušit ho jed-
noduše znamená, že přestaneme ustavovat hodnotu a ona přestane ustavovat nás. Radikálnost 
naší doby spočívá právě v tom, že toto je jediný způsob, jak můžeme komunismus pojímat.

72) Kupříkladu, navzdory tomu, že Rubin předznamenává nebo přímo inspiruje mnohem pozdější teorii hodnoto-
vé formy, některé z jeho kategorií, jako třeba transhistorickou kategorii „fyziologicky rovnocenné práce“ a kategorii 
„společensky rovnocenné práce“ coby základy socialismu, lze nazírat jako projev způsobu, kterým se v té době 
kladla revoluce, a postavení státního plánovače, v němž se on sám nalézal. Přestože většina dnešních teoretiků hod-
notové formy výslovně nezatracuje programatické pojetí revoluce, je tu nicméně mnohem větší odklon od afirmace 
práce než u staršího kritického marxismu. „Revoluční“ důsledky teorie hodnotové formy vycházejí najevo teprve 
tehdy, když to vývoj třídního boje – tedy kapitalismu – dovolí.



Endnotes

Rozpor procházející procesem
Systematická dialektika kapitálu 

jako dialektika třídního boje

„Sám kapitál je rozpor procházející procesem, a to proto, že usiluje o zkrácení pracovní doby 
na minimum, zatímco na druhé straně klade pracovní dobu jako jedinou míru a zdroj bohat-
ství.“1

Akumulace kapitálu a třídní boj
Teoretická kritika kapitalistických společenských vztahů vychází ze skutečnosti těchto vztahů, 
tj. ze vztahu vykořisťování mezi kapitálem a proletariátem. Tato teorie je prakticky reflexivní: 
usazuje se v třídním boji a je jím produkována.2 Jako taková je imanentně kritická: je teoretic-
kým výrazem rozporů vlastních totalitě kapitalistických společenských vztahů.

Vnitřní rozpory v dynamice kapitalistické akumulace lze teoretizovat na různých stupních 
abstrakce: jako rozpory mezi užitnou hodnotou a hodnotou; mezi konkrétní a abstraktní prací; 
mezi nutnou prací a nadprací; mezi akumulací hodnoty a tendencí redukovat to, co se klade 
jako její zdroj; a nejkonkrétněji mezi kapitálem a proletariátem. Jestliže se celek kapitalistických 
společenských vztahů musí teoretizovat jako komplex, jako rozporuplná totalita, jako „rozpor 
procházející procesem“, pak je nutno na jednodušší, abstraktnější rovině nakládat s rozpory 
jako s určitými momenty téhož celku. Každý z těchto momentů může být platný pouze v celku 
vztahů, které je ustavují; a tak je kupříkladu zbožní formě imanentní rozpor mezi užitnou hod-
notou a směnnou hodnotou určitým momentem kapitalistického třídního vztahu: není směnné 
hodnoty bez všeobecné zbožní výroby a není všeobecné zbožní výroby bez vykořisťování pro-
letariátu kapitálem.

Podobně je jasné, že proti sobě nelze ostře stavět třídní rozpor a rozporuplný průběh aku-
mulace kapitálu. Akumulaci kapitálu vlastní tendence jsou určitými momenty třídního vztahu. 
Na jistém stupni abstrakce je možné ukázat, že vnitřní rozpory kapitalistické akumulace mají 
sklon podrývat samotnou její základnu. Na konkrétnější rovině není historický průběh aku-
mulace kapitálu ničím jiným než rozporuplným vývojem vztahu vykořisťování mezi kapitálem 

1) Marx Karel, Rukopisy „Grundrisse“ II (Nakladatelství Svoboda, Praha 1974), s. 336-37.
2) Myšlenku prakticky reflexivní teorie rozvíjí Richard Gunn v „Practical Reflexivity in Marx“, Common Sense 1, 
1987.



a proletariátem; jeho dějiny jsou dějinami třídního boje.
Kapitalistické puzení vyrábět nadhodnotu je paradoxně jak puzením vykořisťovat pracovní 

sílu, tak zároveň vylučovat ji z výrobního procesu. Jeho vlastní dynamika – zprostředkovávaná 
konkurencí mezi kapitály – žene kapitál, aby snižoval nutnou práci na minimum, a přesto je 
nutná práce základem, na němž může získávat nadpráci. Nutné práce je tak pro kapitál vždy 
příliš mnoho i příliš málo.

Vztah vykořisťování je od počátku vnitřně antagonistický. V tomto již antagonistickém 
vztahu má kapitál odedávna tendenci produkovat více proletářů, než může se ziskem vykořis-
ťovat. Jak se akumuluje, kapitál má sklon vykořisťovat méně dělníků, protože vylučuje pracovní 
sílu z výroby (a to jak relativně, tak nakonec i absolutně), a zároveň se pokouší zvyšovat stupeň 
vykořisťování relativně umenšené pracovní síly. Proletáři jsou nuceni bojovat proti oběma as-
pektům této tendence.

Z toho je zjevné, že žádným abstrahováním od třídního boje se nedostaneme k „platnému 
procesu akumulace“. Stejně tak mezi akumulací kapitálu a třídním bojem neexistuje žádný 
vnější neboli kauzální vztah: dynamika kapitalistické akumulace je dynamikou třídního boje.3 
Proletariát a kapitál se nalézají ve vztahu vzájemné podmíněnosti: každý z pólů reprodukuje ten 
druhý, takže vztah mezi nimi reprodukuje sám sebe. Jedná se však o asymetrický vztah, neboť 
je to kapitál, kdo si přivtěluje práci proletářů.

Pohyb ekonomických kategorií je tedy zvěcnělým výrazem třídního vztahu. Takže síla pří-
stupu některých teoretiků spojených kupříkladu s Open Marxism spočívá v tom, že ekonomické 
kategorie – peníze, úrokové sazby a tak dále – chápou jakou mediované formy třídního boje.  
Samohybné ekonomické kategorie jsou zvěcnělými formami vlastní aktivity třídy, stávají se 
autonomními („vzpínají se na zadních nohou“) a ustavují se qua kapitál – jako antagonistický 
pól vůči proletariátu ve vztahu vzájemné podmíněnosti. Akumulace kapitálu probíhá skrze 
vztah vykořisťování, který je vždy již vztahem boje; a naopak třídní boj je vždy již vztahem 
určeným potřebami zhodnocování kapitálu.

To vše podrývá dualistické koncepce akumulace kapitálu na jedné straně a třídního boje 
na straně druhé, které ve 20. století charakterizovaly většinu variant marxismu.4 Uchopíme-li 
rozpor procházející procesem jako jeden pohyb celku kapitalistických společenských vztahů 
– historický vývoj vztahu vykořisťování mezi kapitálem a proletariátem jako zároveň historický 
průběh akumulace a průběh třídního boje – pak je to tento rozpor, co ve finále určuje revoluční 
konání proletariátu jakožto jednoho z pólů tohoto rozporu.5 Konání proletariátu, jímž se ruší 
kapitalistické společenské vztahy, je vnitřně produkovaným překonáním vztahu vykořisťování. 
A proto neexistují žádné „únikové cesty“ ani „exodus“ z kapitalistického třídního vztahu. I když 
skrze tendenci plodit přebytečný kapitál a přebytečné obyvatelstvo produkuje vztah vykořisťo-
vání i to, co se ocitá vně něj, tento rostoucí počet proletářů, jejichž pracovní síla je pro akumu-
laci nadbytečná, zůstává uvnitř kapitalistického třídního vztahu.6

***

Je-li kapitál zvěcnělou formou aktivity proletariátu, která se proti němu staví ve vztahu vy-
kořisťování – jeho vlastní, od něj abstrahovaná činnost, přivlastňovaná jako kapitál a zahrnutá 
pod formu sebezhodnocující se hodnoty – pak je i ta nejkonkrétnější rovina třídního vztahu 

3) viz např. tři svazky Open Marxism, které vydalo Pluto Press, ale také Werner Bonefeld a John Holloway, Global 
Capital, National State, and the Politics of Money (Palgrave Macmillan 1995).
4) viz Giacomo Marramao, „eory of Crisis and the Problem of Constitution“, Telos 26 (zima 1975-1976).
5) Náčrt historického určení revolučního konání proletariátu coby komunizace viz Endnotes č. 1, „Doslov“.
6) viz článek „Bída a dluh“, Endnotes č. 2.
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v moci abstrakce. Kapitalistický výrobní způsob charakterizuje „nadvláda abstrakcí“.7

Jakožto sebezhodnocující se hodnota je kapitál reálnou abstrakcí. Jedním z pólů vztahu vy-
kořisťování je samohybná reálná abstrakce. Její samopohyb je samozřejmě zprostředkováván 
jejím vztahem k druhému pólu tohoto vztahu, proletariátu, a hmotnými zájmy jeho činitelů 
a beneficientů v lidské podobě, nositelů kapitalistického vztahu. V průběhu svého sebezhodno-
cování kapitál nabývá různých podob: peněžní kapitál (včetně přemíry forem finančního kapi-
tálu), výrobní kapitál a zbožní kapitál. A tak přestože má v různých okamžicích svého koloběhu 
hmotné tělo, zůstává konceptuálně samohybnou reálnou abstrakcí; autoexpanzí abstraktního 
bohatství.

Takže vychází-li imanentní (tj. prakticky situovaná) kritika kapitalistických společenských 
vztahů z fenomenologického začátku – z chaotické žité zkušenosti těchto vztahů a třídního boje 
– okamžitě naráží na reálné abstrakce panující těmto vztahům. Proto musí teoretická kritika 
kapitalistického třídního vztahu zachycovat pohyb prakticky abstraktních forem, které tento 
vztah ustavují. Zbožní, peněžní a kapitálová forma hodnoty jsou formy, které zprostředkovávají 
kapitalistické společenské vztahy – jejich kritika je kritikou společenských forem. Imanentní kri-
tika těchto forem sleduje jejich rozporuplný pohyb od abstraktního ke konkrétnímu a znovu 
ustavuje komplexní celek kapitalistického třídního vztahu: rozpor procházející procesem.

Architektonika systematické dialektiky kapitálu
Všechny tyto úvodní poznámky byly nezbytné, protože architektonika systematické dialektiky 
kapitálu je vzhledem k celku kapitalistických společenských vztahů vystavěna na velice abs-
traktním základě: na hodnotě zboží. Jak však uvidíme, hodnota se ukáže jako totalizující kate-
gorie, neboť její pohyb je rozporuplným pohybem celku kapitalistických společenských vztahů 
– tj. kapitalistického třídního vztahu.

Rekonstrukce marxiánské systematické dialektiky kapitálu, kterou zde prezentujeme, ná-
sleduje v mnoha ohledech dílo Chrise Arthura.8 V Arthurově pojetí je hodnota provizorní 
základní kategorií v postupně se konkretizující a retroaktivně se opodstatňující dialektice, v níž 
vnitřní rozpory generují pohyb od kategorie ke kategorii. Začínáme na povrchu kapitalistické 
společnosti – tj. od sféry oběhu a směny zboží. Povšimněme si, že Marx nesestoupí do „skryté 
říše výroby“, aby tak vyřešil záhadu, odkud pochází nadhodnota, dříve než v 5. kapitole 1. dílu 
Kapitálu. A to ještě Arthur tvrdí, že Marx do této dialektiky vnáší práci, jakožto obsah či sub-
stanci hodnoty, příliš brzy – v Arthurově rekonstrukci je dialektika forem hodnoty dialektikou 
čistých forem, kterou generuje všeobecná směna zboží, a to bez ohledu na obsah, který tyto 
formy získávají ve výrobním procesu kapitálu v jeho celistvosti.9 Ze všeobecné směny zboží 
plyne dialektika hodnoty, abstraktního bohatství, která postupuje v abstrakci od obsahu či sub-
stance hodnoty – tj. v abstrakci od práce. Je to dialektika expanze abstraktního bohatství. Avšak 
aby se opodstatnila, musí se expanze abstraktního bohatství klást jako pravda hmotného světa 
lidské společenské praxe – tj. musí prokázat, že je pravdou tohoto světa, tím, že přivtělí práci 
ke kapitálu.

Dialektika čistých forem povstává ve sféře oběhu, ze směny zboží. Z hlediska celého výrob-
ního procesu kapitálu jakožto jednoty sfér výroby a oběhu zboží, je výroba teleologicky orien-
tována na směnu – či specifičtěji na zhodnocování hodnoty. Práce je přivtělována ke kapitálové 

7) Marx Karl, Grundrisse (MECW 28), s. 101.
8) viz zejména Chris Arthur, e New Dialectic and Marx‘s Capital (Brill 2002).
9) Možná, že Marx se cítí povinován hned od počátku prohlašovat, že obsahem hodnoty je práce, z politických 
důvodů. Viz pojednání o politickém rozměru Marxovy kritiky politické ekonomie v článku „Komunizace a teorie 
hodnotové formy“, Endnotes č. 2.
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formě hodnoty; formou je tedy výroba určena jako kapitalistická výroba – tj. jako zhodnocovací 
proces kapitálu. Samozřejmě, že tvrzení „bez výroby není co směňovat“ je truismus, ale přesto 
nelze prohlásit, že práce ustavuje dialektiku čistých forem hodnoty. V reprodukci kapitalistic-
kých výrobních vztahů má totiž logika kapitálu qua formy hodnoty navrch nad pracovním 
procesem – přivtěluje si tento proces a klade sama sebe jako jeho pravdu. Vzhledem k při-
vtělování práce ke kapitálu je forma pracovního procesu určena jako výrobní proces kapitálu. 
A tak se logika akumulace kapitálu uvaluje na výrobu pro lidské potřeby. Kapitál je alfou 
a omegou tohoto procesu. Výsledkem nastolení jeho perverzní logické/ontologické priority 
před výrobní činností je fakt, že reprodukce výrobců není cílem sama o sobě (nebo že výrobci 
nejsou s to sami sebe reprodukovat).10

Systematická dialektika kapitálu je vzájemným logickým vztahem kategorií, které určují 
formy společenské praxe v kapitalistickém výrobním způsobu. Arthurův přístup zachycuje 
logickou/ontologickou nadřazenost kapitálu – jakožto logiky čistých forem – nad společenskou 
praxí, jejíž formy určuje. Avšak aby si v systematické dialektice kapitálu mohl nárokovat pravdi-
vost – tj. nárokovat si, že je pravdou společenské praxe – musí si kapitál nejen přivtělovat práci, 
ale také reprodukovat odloučení kapitálu od pracovní síly – tj. musí si klást své předpoklady. 
Bez tohoto předchozího odloučení tedy není žádné systematické dialektiky kapitálu. Ta se může 
uskutečnit jako sám sebe zakládající (byť vnitřně rozporuplný a nakonec sám sebe podrývající) 
proces jedině tehdy, klade-li si kapitál tímto způsobem své předpoklady. Při artikulaci imanent-
ní kritiky kapitalistických společenských vztahů pak reprodukce – reprodukce třídního vztahu, 
jenž je sám ze své podstaty vztahem boje – nabývá stěžejní kategoriální důležitosti. Třídní boj 
je jak podmínkou, tak výsledkem systematické dialektiky.

Totéž lze říci i jiným způsobem, který jsme použili výše: není společnosti všeobecné zbož-
ní výroby bez kapitalistického vykořisťování dělníků. Jedině na tomto základě může fungovat 
zákon hodnoty. Bez lidských vztahů a praktik, které existují v „modu popření“ skrze perverto-
vané, fetišistické formy ekonomických kategorií, by nebylo žádných ekonomických kategorií: 
žádná hodnota, žádná zboží, peníze nebo kapitál.11 To však neznamená, že práce by měla být 
chápána jako něco, co jaksi ustavuje celý tento proces. A neměla by být ani chápána jako pri-
mární. Ne nadarmo jsou totiž fetišové formy kapitálu chápány a kritizovány jako samohybné, 
pervertované formy společenské praxe.

Jakmile se kapitalistické společenské vztahy ustavují jako sám sebe reprodukující – byť 
vnitřně rozporuplný – celek skrze přivtělování práce ke kapitálu a reprodukci třídního vztahu, 
je hodnota plně určena jako společensky nutná pracovní doba – či lépe řečeno, společensky 
nutná doba vykořisťování. Hodnota se tak ustavuje pouze negativně skrze vykořisťování dělníků 
a ne afirmativně skrze ustavující moc práce. Je to tedy kapitálová forma hodnoty, co postuluje 
abstraktní práci – neboli abstraktní vykořisťování dělníků – jako svoji substanci či svůj obsah.

V tomto konečném smyslu má hodnota vepsáno vykořisťování přímo v sobě či spíše sama 
vepisuje vykořisťování do své formy. Jde tu o to, že otázka substance hodnoty a expanzivní-
ho plození této substance je z ideálního či logického hlediska kapitálu aposteriorní úvahou, 
v níž se společenská praxe musí nacpat do formy logických potřeb kapitálu.

Shrnuto, kapitál se prakticky stává sám sebe zakládajícím tak, že reprodukuje strukturálně 
antagonistický vztah mezi kapitálem a proletariátem, jenž je sine qua non kapitalistické aku-
mulace. Když se hodnota takto totalizuje, ukazuje se, že toto východisko systematické expozice 

10) V kapitalistických společenských vztazích mají logické formy (tj. formy hodnoty) ontologický status reálných 
abstrakcí. Tím, že si přivtěluje práci, uplatňuje kapitál primát své logiky, o níž tedy lze říci, že reálně existuje.
11) Slovem „perverze“ překládáme Marxovo Verrückung, které lze rovněž přeložit jako „vyšinutí“, protože ono 
německé slovo konotuje i šílenství.
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není jen pouhým východiskem, ale momentem v samopohybu celku. Hodnota si tak nárokuje 
logickou prioritu. A jakmile jsme dosáhli hlediska celku, vidíme, že jedinou zárukou pravdi-
vosti, kterou si hodnota nárokuje, je strukturálně „lživý“ (tj. pervertovaný, vyšinutý), a přesto 
empiricky „pravdivý“ (tj. faktický, platný) vztah mezi proletariátem jakožto (re)producentem 
kapitálu a kapitálem jakožto (re)producentem proletariátu.

A přesto, jak jsme viděli, je sám celek ustavovaný systematickou dialektikou kapitálu – spo-
lečenská praxe, jejíž forma je určena jako praxe orientovaná na zhodnocovací proces kapitálu 
– vnitřně rozporuplný. A jsou to tyto vnitřní rozpory – jejich historický vývoj – co hrozí zruše-
ním kapitalistického celku skrze revoluční konání proletariátu.

Logika kapitálu
Systematická dialektika kapitálu je dialektikou forem hodnoty, jmenovitě zbožní, peněžní 
a kapitálové formy hodnoty. Tato dialektika funguje prostřednictvím logické souvislosti mezi 
těmito formami, a to nezávisle na obsahu, který nabývají. Každá forma plodí prostřednictvím 
dialektického přechodu formu následující. Tato dialektika čistých forem tak ustavuje kvazi-ide-
ální ontologii. Logika čistých forem, kdy jedna generuje druhou, a jsou nezávislé na jakémkoli 
hmotném obsahu: zdálo by se, že kapitál je paralelou abstraktní říše myšlenkových forem he-
geliánské logiky. Vždyť je dobře známa Marxova poznámka, že než začal psát nástin své kritiky 
politické ekonomie, listoval si v Hegelově Logice a to mu pomohlo rozhodnout se, jakou metodu 
pro své pojednání zvolí.12 Arthurova rekonstrukce marxiánské dialektiky kapitálu činí tuto spo-
jitost explicitní a demonstruje strukturální homologii mezi Marxovým Kapitálem a Hegelovou 
Logikou.13 Podle Arthura je třeba v obou případech – u Hegela formy myšlení, u Marxe formy 
hodnoty – logiku čistých forem do jisté míry ztotožnit.

Systematická dialektika je vyjádřením vzájemně propojených kategorií uvnitř existující-
ho konkrétního celku – v našem případě kapitalistického systému. Jako takové je vzájemné 
propojení těchto kategorií synchronní: koexistují v čase, neboli simultánně existují pospolu. 
Synchroničnost vzájemného vztahu logických kategorií však neznamená, že je nelze rozlišit. 
Vždyť dialektika postupuje od jedné kategorie ke druhé prostřednictvím nutných, vnitřních 
souvislostí neboli přechodů. Jak Hegelova dialektika v Logice, tak Marxova v Kapitálu postupují 
od těch nejabstraktnějších, nejjednodušších kategorií ke stále konkrétnějším a složitějším. Hegel 
tyto přechody nazírá jako vnitřně a objektivně určené. Podobně i Marx se domnívá, že cílem je 
vysledovat, „vnitřní souvislost existující mezi ekonomickými kategoriemi neboli vnitřní souvis-
lost nesrozumitelné struktury buržoazního ekonomického systému… přijít na kloub této skryté 
souvislosti, fyziologii, abych tak řekl, buržoazního systému…“14

Podle Hegela i Marxe musí systematická dialektika odpovídat svému předmětu, kterým je 
v obou případech konkrétní celek, charakterizovaný souborem interních vztahů. Systematic-
ká dialektika tedy vyslovuje vzájemnou souvislost logických momentů jednoho celku, při-
čemž každý z momentů tohoto celku předpokládá všechny ostatní a je předpokládán všemi 
ostatními:

12) viz Marx & Engels, Selected Correspondence (Progress Publishers 1975), s. 121. Marx dostal Bakuninův výtisk 
Hegelovy Logiky jako dárek od Freiligratha.
13) V Arthurově rekonstrukci se cesta od kategorie ke kategorii v prvních čtyřech kapitolách 1. dílu Kapitálu pohy-
buje podle mapy dané Hegelovou Logikou, takže logický pohyb od směny zboží k hodnotě je analogický s „Dok-
trínou bytí“; „rozdvojení peněz a zboží“ je analogické s „Doktrínou esence“; a konečně kapitál jakožto „absolutní 
forma“, která postuluje svoji faktičnost v práci a průmyslu, odpovídá Hegelově „Konceptu“. Viz Chris Arthur, e 
New Dialectic and Marx‘s Capital (Brill 2002), s. 79-110.
14) Marx, Economic Manuscript of 1861-63 (MECW 31), s. 390.
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„Věc je vnitřně usouvztažněna s jinou věcí tehdy, je-li tato jiná věc nutnou podmínkou její pod-
staty. Takovéto vztahy se pak nalézají v postavení momentů jednoho celku a skrze tento celek se 
fakticky reprodukují.“15

Marx zdůrazňuje, že „v dovršeném buržoazním systému… vše předpokládané je rovněž 
předpokladem, což platí pro každý organický systém.“16 V takto kruhové dialektice jsou vztahy 
dvojsměrné. V jednom směru kapitálová forma hodnoty předpokládá peněžní vztahy; peníze 
pak předpokládají zbožní vztahy. Stejně tak ovšem musí platit i opačná posloupnost interních 
vztahů: koncept hodnoty je totiž adekvátně ukotven pouze na úrovni celistvosti kapitalistických 
společenských vztahů. Kruhovost a dvojsměrnost systematické dialektiky implikují synchron-
nost jejích momentů v rámci totality kapitalistických společenských vztahů.17 Z toho pak plyne, 
že dialektický postup od zboží k penězům a ke kapitálu by neměl být chápán jako postup v čase. 
Nadto už od počátku je to vyjádření vztahů, co charakterizuje specificky kapitalistickou výrobu 
zboží. Dialektika tak jde po stopách logické a nikoli časové souslednosti momentů.

Dialektika forem hodnoty
Podle rekonstrukce Chrise Arthura pohání dialektiku pohyb sebezakládající se hodnoty. Počá-
teční určení hodnoty jako čisté univerzální esence zboží neboli „pouhé imanence“ se ukazuje 
jako nedostatečné. Odhaluje se totiž, že hodnota není imanentní jednotlivému zboží, ale vzta-
hům mezi jednotlivými zbožími. Určení hodnoty zbožními vztahy se však samo ukazuje jako 
rozporuplné a tento rozpor se dočasně řeší přechodem k všeobecnému ekvivalentu: „hodnota 
se nemůže stát skutečností při nahodilé směně, nýbrž vyžaduje sjednocení světa zboží skrze 
ustavení všeobecného ekvivalentu.“18 A tak se nyní abstrakce hodnoty, která je ve zbožních 
vztazích implicitní, zakládá na formě, jež ji výslovně předpokládá, tedy na penězích. Tento po-
hyb od zbožní formy hodnoty k peněžní formě hodnoty lze v hegeliánských pojmech nazírat 
jako pohyb od hodnoty o sobě k hodnotě pro sebe.

Sama peněžní forma hodnoty pak trpí strukturálními nedostatky či vnitřními rozpory. 
Neboť aby mohla být hodnotou pro sebe, aby se „koncept hodnoty uskutečnil v autonomní 
formě,“19 nemůže být peněžní forma hodnoty pouhým zprostředkováním mezi jednotlivými 
zbožími při jejich směně. Je-li ale na druhou stranu stažena z oběhu a hromaděna jako poklad, 
ztrácí svůj charakter hodnoty a stává se pouhou „skládkou kovu“. A tento rozpor nám přináší 
novou formu hodnoty, která už nehraje podřadnou úlohu pouhého prostředníka mezi jednot-
livými zbožími (jako ve vzorci Z-P-Z), nýbrž sama sebe činí předmětem svého vstupu do oběhu 
– neboli cílem, účelem, telos oběhu vyjádřeného vzorcem P-Z-P‘. Tento zvrat plodí kapitálo-
vou formu hodnoty. Řečeno hegeliánskou terminologií, nyní jsme se dostali k hodnotě o sobě 
a pro sebe: k hodnotě, která je sama svým cílem.

Kapitálová forma hodnoty, sebezhodnocující se hodnota, se však nemůže stát skutečností 

15) Chris Arthur, e New Dialectic and Marx‘s Capital (Brill 2002), s. 24-25.
16) Marx, Grundrisse (MECW 28), s. 208 (Nicolausův anglický překlad).
17) V Anti-Dühringovi i jinde Engels spojuje dohromady synchronní a diachronní rozměr dialektiky a rozvíjí meto-
du, která vejde ve známost jako „logicko-historická metoda“. Podle ní se v logické struktuře Kapitálu zrcadlí dějin-
ná stádia vývoje kapitalistického systému. Engels tedy interpretuje oddíl o směně zboží v kontextu údajné dějinné 
epochy tzv. „jednoduché směny zboží“. Kritika této interpretace viz Chris Arthur, „Engels as Interpreter of Marx‘s 
Economics“ in Chris Arthur, ed., Engels Today: A Centenary Appreciation (MacMillan 1996). Stoupenci systematické 
dialektiky se tudíž snaží, seč mohou, odlišit svůj přístup od všech pojetí historické dialektiky, včetně tzv. dialektiky 
výrobních sil a vztahů napříč různými výrobními způsoby, ale také od hegeliánštější marxistické problematiky 
dějin odcizení a jeho překonání.
18) Chris Arthur, e New Dialectic and Marx‘s Capital (Brill 2002), s. 31.
19) Ibidem.
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ve sféře oběhu, kde panuje směna ekvivalentů. Tento vnitřní rozpor ji žene, aby se realizovala 
v hmotném světě výroby, kde lze generovat nadhodnotu skrze vykořisťování pracovní síly. 
Tento pohyb, jímž se výroba přivtěluje k hodnotové formě, postuluje (abstraktní) práci jako 
substanci hodnoty.

Přechod od Z-P-Z k P-Z-P
Když Marx pojednává o logickém přechodu od Z-P-Z (peníze jako oběživo) k P-Z-P‘ (peníze 
jako cíl oběhu), uvádí několik souvisejících argumentů. Jedno vysvětlení tohoto přechodu může 
spočívat ve strukturální tendenci koloběhu Z-P-Z rozpadat se na své jednotlivé momenty Z-P 
a P-Z, což jsou dvě časově i místně oddělené transakce. Marxovými slovy:

„To, že procesy, které vystupují proti sobě navzájem samostatně [tj. Z-P a P-Z], tvoří jistou vnitř-
ní jednotu, znamená zároveň, že jejich vnitřní jednota se pohybuje ve vnějších protikladech. 
Jestliže vnější osamostatňování vnitřně nesamostatných, tj. vzájemně se doplňujících procesů 
dosáhne určitého bodu, prosazuje se jednota násilně – krizí.“20

Momenty Z-P a P-Z jsou na sobě vnějšně nezávislé – každý představuje konkrétní náhodné 
transakce, jež nejsou nutně navzájem usouvztažněné – a přesto dohromady tvoří vnitřní jedno-
tu, neboli vnitřně souvisejí (to znamená, že jeden je předpokladem druhého – prodejce prvního 
zboží musí prodat, aby mohl koupit druhé zboží). Lze tedy říci, že vzorec Z-P-Z vykazuje vnitřní 
rozpor. Ne vždy se na trhu kupci a prodejci úspěšně potkají. Z hlediska plně rozvinuté směny 
zboží se tato tendence projevuje jako tendence ke krizi – zejména ke krizi dané neschopností 
hodnoty uskutečnit sama sebe z důvodu přetržek ve sféře oběhu.

Když Tony Smith pojednává o tomto přechodu, říká, že „strukturální tendence“ k oddělo-
vání momentů Z-P a P-Z, „sama plodí strukturální tendenci překonat toto oddělení.“21 Mohli 
bychom říci, že vnitřní vada vzorce Z-P-Z produkuje jeho vlastní překonání vzorcem P-Z-P‘:

„akumulace peněz qua peněz skýtá princip jednoty, jenž může překonat strukturální tendenci 
k fragmentaci, jež je imanentní oběhu peněz jakožto oběživa.“22

Ve zvratu Z-P-Z v P-Z-P‘ si směnná hodnota uzurpovala místo užitné hodnoty jakožto fina-
lity směnného procesu. Dochází k akumulaci peněz, aby se předešlo problému, že zboží je prvně 
třeba prodat, aby mohlo dojít k nákupu jiného zboží. Rozeznáváme tedy objektivní strukturální 
tendence, které vedou k převládnutí vzorce P-Z-P‘ nad vzorcem Z-P-Z neboli peněz jakožto cíle 
směny nad penězi jakožto prostředkem oběhu.

Akumulace směnné hodnoty, která má zabránit přetržkám v oběhu, tudíž odpovídá převaze 
tekuté hodnotové formy nad ztuhlou formou užitné hodnoty zboží, což je naprosto zásadní, 
má-li se zachovat plynulost oběhu zboží. Lze říci, že tento zvrat je pro autoreprodukci celku – 
tj. systému kapitalistické směny zboží – strukturálně nezbytný.

Dialektický zvrat peněz jako prostředku směny v peníze jako cíl směny nutně znamená 
i zvrat Z-P-Z v P-Z-P‘, tj. v akumulaci směnné hodnoty a ne jen v pouhý vzorec P-Z-P. Jakmile 
dochází k ustavení strukturální převahy P-Z-P nad Z-P-Z – jakmile se peníze staly cílem smě-
ny – nemá směna žádný smysl, nezvětšuje-li sumu směňovaných peněz. Jediným způsobem, 
jak hodnota může zůstat cílem směny, je její zvětšení; jinak se znovu stane pouhým prostřed-
kem směny.

20) Marx, Kapitál, Díl 1. (Nakladatelství Svoboda 1978), s. 125.
21) Tony Smith, e Logic of Marx‘s Capital (SUNY Press 1990), s. 89.
22) ibidem.
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Rozpor mezi esencí a existencí u peněžní formy hodnoty
V Grundrisse Marx uvádí druhý související argument – z hlediska imanentní strukturální nut-
nosti či logiky – pro přechod od peněžní formy ke kapitálové formě hodnoty. Peněžní forma je 
rozpolcena vnitřním rozporem mezi esencí a existencí neboli mezi všeobecností a jednotlivostí: 
existence jednotlivé sumy peněz je v rozporu s jejich esencí, kterou je být bohatstvím jako ta-
kové. Marx píše:

„V případě peněz jsme již viděli, že poté, co se hodnota jako taková – čili obecná forma bohatství 
– osamostatnila, není schopna žádného jiného pohybu než kvantitativního; může se jedině zvět-
šovat. Podle jejího konceptu je esencí všech užitných hodnot; ale protože je vždy pouze určitým 
množstvím peněz (zde kapitálu), odporuje její kvantitativní omezenost její kvalitě. Proto je v její 
povaze ustavičně překračovat své vlastní meze […] A proto se v případě hodnoty, která je věrná 
své povaze hodnoty, nárůst kryje se sebezáchovou, neboť hodnota zachovává sebe sama jedině 
neustálým úsilím o překročení jejích kvantitativních mezí, které jsou v rozporu s její charakte-
ristickou formou, s její vnitřní obecností.“23

Každá jednotlivá suma hodnoty je nucena zhodnocovat se ve snaze uvést svoji existenci 
do souladu s její univerzální esencí neboli uskutečnit její koncept, kterým je být bohatstvím 
jako taková, a přeci je tento autoexpanzivní pohyb také jediným způsobem, jak se hodnota 
pro sebe může uchovat jako taková. Kapitálová forma hodnoty je definována strukturálně urče-
ným puzením k nekonečné autoexpanzi.

Z hlediska celkové dialektiky hodnotové formy, kterou – jak jsme si již ukázali – lze uchopit 
jako pohyb, v němž hodnota zakládá sebe samu, přechod od peněžní formy ke kapitálové formě 
překonává protiklad mezi penězi a zbožím. V podobě kapitálu hodnota – jakožto univerzální 
esence – nabývá jednou formu zboží a podruhé zase peněz a ty se tak stávají formami její exis-
tence, mezi nimiž ustavičně koluje. Hodnota je nyní o sobě a pro sebe a ustavila se jako zastřešu-
jící jednota pohybu mezi penězi a zbožím.24

Jak jsme již viděli, Marx popisuje, jak se – během přechodu od Z-P-Z k P-Z-P‘ – hodno-
ta proměňuje v „automaticky působící subjekt“ procesu, který je jejím účelem [Bestimmung] 
– tedy jejího sebezhodnocování. Vidíme tedy, že kapitál je strukturálně neboli logicky určen; 
jeho pohyb povstává z logické nutnosti. Jakožto zhodnocující se hodnota se kapitál stává domi-
nantním či „sám od sebe vzrůstajícím subjektem“ [übergreifendes Subjekt] procesu směny zboží, 
který je nyní postulován jako proces jeho vlastního zhodnocování.25 Mohli bychom tedy říci, 
že v kapitálu dostáváme logický subjekt, když ne subjekt vědomý.26

Koncept kapitálu a teleologie P-Z-P
Koncept kapitálu, P-Z-P‘, má v sobě vepsanou teleologii: autoexpanzi hodnoty. Jak jsme viděli, 
zvrat Z-P-Z v P-Z-P‘ je zvratem prostředku v cíl: prostředek oběhu se jako kapitál stává cílem 
oběhu. Hodnota – která je soběstačná – se stává svým vlastním cílem. Jakožto všeobecný vzorec 
kapitálu P-Z-P‘ tedy představuje či zhušťuje telos kapitálu.

Jenže tento telos je zvláštní v tom, že pouze tvoří výchozí bod nového cyklu zhodnocování. 

23) Marx, Grundrisse (MECW 28), s. 200.
24) Tento pohyb je paralelou pohybu od „Doktríny esence“ k „Doktríně konceptu“ v Hegelově Logice.
25) Marx, Kapitál, Díl 1. (Nakladatelství Svoboda 1978), s. 162.
26) Moishe Postone toto téma rozvíjí, když přirovnává kapitál k nevědomé verzi hegelovského Geist, a to v „Lukács 
and the dialectical critique of capitalism“, in R. Albritton a J. Simoulidis, eds., New Dialectics and Political Economy 
(Palgrave MacMillan 2003). Samozřejmě, že kapitál – jakožto odcizená objektivita, která v procesu svého sebezhod-
nocování nabývá subjektivity – není nic jiného než pervertovaná forma společenských vztahů mezi jedinci.
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A tak se koloběh P-Z-P‘ donekonečna nanovo opakuje. Když se prostředek stane cílem sám 
o sobě, vede to k podivným důsledkům, jak již před Marxem věděl Aristoteles. Když Marx 
v Kapitálu teoretizuje zvrat Z-P-Z v P-Z-P‘, odvolává se na aristotelovskou distinkci mezi 
ekonomikou (která odpovídá Z-P-Z a upřednostňuje užitnou hodnotu) a chrematistikou (která 
odpovídá P-Z-P‘ a upřednostňuje abstraktní formu bohatství, která nezná hranic) a takto cituje 
Aristotela:

„pro ni [chrematistiku] je oběh pramenem bohatství. Je celá vybudována na penězích, neboť ty 
jsou začátek a konec tohoto druhu směny. Proto je také bohatství, o něž chrematistika usiluje, 
neomezené. Vždyť každé umění, pro které jeho cíl není prostředkem, nýbrž posledním, koneč-
ným účelem, je ve své snaze neomezené, protože se snaží stále více se mu přiblížit, zatímco 
umění, jež hledají jen prostředky, jak dosáhnout účelu, nejsou neomezená, ježto jim sám účel 
klade meze. Tak neexistuje ani pro chrematistiku žádná hranice jejího cíle, nýbrž jejím cílem je 
absolutní obohacení.“27

Tuto neomezenost povstávající ze zvratu prostředku v cíl, kdy se prostředek stává cílem sám 
o sobě, popisuje Marx následovně:

„Prostý oběh zboží, prodej za účelem koupě, slouží jako prostředek k dosažení konečného vý-
sledku, který leží mimo oběh, k přivlastnění užitných hodnot, k uspokojení potřeb. Oběh peněz 
jako kapitálu je naproti tomu samoúčelem, neboť zhodnocení hodnoty existuje jen v rámci toho-
to stále se obnovujícího pohybu. Pohyb kapitálu tedy nezná hranice.“28

Oproti vzorci Z-P-Z, který postupuje od jednoho zboží na jednom konci přes zprostřed-
kování směnou k jinému zboží, které „vypadává z oběhu a přechází do spotřeby“ na druhém 
konci, cesta P-Z-P‘ „vychází z krajního bodu peněz a vrací se nakonec k témuž bodu.“29 Protože 
se tento pohyb neustále obnovuje a peníze se ustavičně vracejí k sobě, P-Z-P‘ lze hegelovsky 
charakterizovat jako pravé nebo ryzí nekonečno.30 Nakolik však vzorec P-Z-P‘ zahrnuje také 
moment zhodnocení, natolik ho lze považovat i za nepravé nekonečno; neboť, jak jsme viděli, 
hodnota coby kapitál je strukturálně hnána překračovat své kvantitativní hranice a donekoneč-
na hromadit.

Vezmeme-li tyto dva aspekty kapitálu dohromady – tj. ustavičný návrat kapitálu k sobě 
samému jakožto pravému nekonečnu a jeho nepřetržité překračování sebe samého jakožto 
nepravého či falešného nekonečna – zjistíme, že kapitálu dávají sisyfovské poslání. Jelikož 
v podstatě je kapitál zhodnocující se hodnotou, je odsouzen k neklidu, k neustálému pohybu, 
neboť zastavit se znamená zaniknout. Podivným telos kapitálu pak je nekonečná expanze. Proto-
že je pravým nekonečnem, jeho telos je on sám – sám je svým cílem. Protože je však i nepravým 
nekonečnem, jeho telos je překračovat sám sebe; jeho telos je nekonečný růst. Paradoxně je tedy 
akumulace kapitálu teleologií bez konce.

Kapitál neustále usiluje o cíl, který mizí z dohledu, neboli ustavičně se vzdaluje. Jakmile 
dosáhne svého telos, ukáže se, že to byla jen fata morgána; sotva se jeho cíl uskuteční, ihned se 
zase před něj klade nanovo. Kapitál je tedy odsouzen k existenci nemrtvého, k věčnému neklidu 
ghúla, jehož osudem je plížit se světem, zatímco jeho duše čeká v předpeklí.31 Kapitál je perpe-
tuum mobile.

27) Aristoteles, De Republica, citováno in Marx, Kapitál, Díl 1. (Nakladatelství Svoboda 1978), s. 161.
28) ibidem, s. 160 (zvýrazněno Endnotes).
29) ibidem, s. 158.
30) „[P]ři přechodu v jiné jen něco jde spolu se sebou; a tento vztah k sobě během přechodu a v jinakosti je ryzím 
nekonečnem.“ Viz Hegel, e Encyclopaedia Logic, §§ 94-95 (Hackett 1991), s. 149-152.
31) Jak si ukážeme níže, kapitál je duchem oživujícím výrobní proces – Marx používá metaforu upíra (nemrtvého), 
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Jak jsme si ukázali, systematická dialektika kapitálu je synchronním usouvztažněním logic-
kých momentů konkrétního celku, kapitalistického systému. Nyní však rovněž vidíme, že tato 
systematická logika dává vzniknout diachronní dynamice věčného pohybu autoreprodukce 
a autoexpanze kapitálu. A to je víc než jen odvěká tendence – je to imanentní zákon kapitalis-
tického výrobního způsobu.

Systematická dialektika kapitálu na konkrétnějších rovinách abstrakce
Tato expozice se doposud držela na velmi abstraktní rovině. Viděli jsme, jak dialektika forem 
hodnoty – povstávající ze všeobecné směny zboží – plodí imanentní logické puzení k neustá-
lému autoreprodukčnímu pohybu sebezhodnocování hodnoty. Tato dialektika čistých forem 
se odvíjí v abstrakci od bezprostředního výrobního procesu a v abstrakci od otázky substan-
ce hodnoty. Čisté formy však potřebují obsah, má-li se abstraktní logika akumulace kapitálu 
uskutečnit. A takovéhoto obsahu formy hodnoty nabývají skrze přivtělování práce ke kapitálu: 
přivtělením výroby ke „konceptu“ kapitálu je výrobní proces postulován a z hlediska formy 
určen jako zhodnocovací proces kapitálu. Zároveň je to však směna kapitalisticky vyráběných 
zboží, co klade abstraktní práci jako substanci hodnoty. Procesy výroby a oběhu jsou tedy urče-
ny jako momenty jednotného celku: kapitalistického výrobního procesu. Ani jeden z momentů 
tohoto procesu nepředchází těm ostatním – každý předpokládá i ty ostatní. Jak jsme však vi-
děli, tím, že si přivtěluje práci, kapitál uvaluje svoji logickou prioritu na proces společenského 
života.

Akumulace kapitálu je predikována na vykořisťování námezdní práce. Průběh kapitalis-
tické akumulace je vývojem tohoto vztahu vykořisťování – je vývojem vztahu mezi kapitálem 
a proletariátem. Již na té nejabstraktnější rovině můžeme rozpoznat řídící dynamiku, která 
určuje běh kapitalistických dějin – věčné puzení k akumulaci kapitálu. Průběh kapitalistic-
ké akumulace – tj. vývoj vztahu vykořisťování – však zprostředkovávají složitější, konkrétní 
kategorie, z nichž některé Marx rozvíjí ve třech dílech Kapitálu a jež jsou konkrétnějšími deter-
minantami logikou obdařeného procesu akumulace kapitálu. Neposkytujeme zde úplný nárys 
systematické dialektiky kapitálu – Marx tento projekt rozhodně nikdy nedokončil. Marxovy tři 
vydané díly Kapitálu pojednávají o kapitálu obecně, a to na rovinách univerzality, partikularity 
a singularity – tj. na stále konkrétnějších rovinách abstrakce neboli složitějších rovinách media-
ce.32 A tendence, jež jsou akumulaci kapitálu jako celku – jako jednotě mnoha kapitálů – vlastní, 
lze zkoumat až na rovině obecného kapitálu jakožto singularity, tedy ve třetím dílu Kapitálu.

Některé z těchto trvalých tendencí si tu jen v rychlosti přiblížíme. Jak jsme si již naznačili 
v úvodu k tomuto článku, kapitalistická akumulace má tendenci podrývat si svoji vlastní zá-
kladnu. Tu samou tendenci lze vyjádřit následovně: vztah vykořisťování rozežírá svůj vlastní 
základ, jelikož vykořisťovaná pracovní síla je s rozvojem produktivity společenské prá-
ce postupně víc a více vylučována z pracovního procesu. Tatáž tendence nalézá svůj výraz 
v rostoucím organickém složení kapitálu a klesající míře zisku – tedy v tendenci k nadakumu-
laci kapitálu, kdy se kapitál dostává do situace, v níž není s to v dostatečném rozsahu generovat 
nové oblasti produktivního vykořisťování pracovní síly – tedy oblasti, v nichž by vznikal dosta-
tek nadhodnoty, aby se kapitál mohl zhodnocovat.

jenž místo krve saje živou práci. Dalším přiléhavým obrazem kapitálu by patrně byl vládce zombií, nemrtvý duch, 
který zvnějšku řídí činnost dělníků coby zombií, oživlých mrtvých. Samozřejmě, že pro všechny tyto gotické před-
stavy bychom neměli zapomínat, že pohyb kapitálu je v jistém smyslu také všestranným rozvojem potřeb 
a univerzality, byť v modu popření (tj. jakožto kosmos hodnoty).
32) Pojednání o celém projektu viz Felton Shortall, e Incomplete Marx (Avebury 1994), s. 445-454, a Chris Arthur, 
„Capital in General and Marx‘s Capital“ in Martha Campbell a Geert Reuten eds., e Culmination of Capital (Pal-
grave 2002).
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Jak jsme viděli, vztah vykořisťování je z definice rozporuplným vztahem – vztahem třídního 
boje. Trvalé tendence, které jsme si začali nastiňovat, jsou pak determinantami třídního boje. 
A jeho dějiny jsou dějinami rozporu procházejícího procesem – konfliktní a krizemi protkané 
reprodukce vztahu vykořisťování mezi kapitálem a proletariátem.

Závěr
Systematická dialektika kapitálu je v první instanci dialektikou čistých forem – tj. forem 
hodnoty. Hodnota se zakládá retroaktivně skrze dialektické přechody od rozporuplných forem 
hodnoty (zboží a peníze) ke kapitálové formě hodnoty: k hodnotě, jejímž účelem je plodit 
sama sebe – totalizující, absolutní forma. Aby se stala skutečností a opřela se o realitu, musí tato 
totalizující forma nabýt obsahu, k čemuž dochází tak, že si k sobě přivtěluje práci a určuje tedy 
formu procesu společenského života jakožto výrobní proces kapitálu. Vždyť, jak jsme si ukázali, 
kapitál není nic jiného než pervertovaná forma lidských společenských vztahů. Navíc, aby se 
mohl opírat o realitu, kapitál musí postulovat své vlastní předpoklady – musí reprodukovat sám 
sebe a svůj vnitřní opak, proletariát, druhý pól vztahu vykořisťování. Musí tedy reprodukovat 
samotný vztah vykořisťování. Nakolik je vztah vykořisťování mezi kapitálem a proletariátem 
autoreprodukční, natolik lze říci, že systematická dialektika kapitálu je totalizující a uzavřená 
ve své cykličnosti.

Avšak je-li systematická dialektika kapitálu na jedné úrovni abstrakce uzavřená, na kon-
krétnější úrovni faktických dějin třídního vztahu je tato uzavřenost zpochybňována. Autore-
produkci vztahu vykořisťování skrze vzájemnou reprodukci kapitálu a proletariátu nelze trvale 
garantovat. Vždyť nakolik tu jsou trvalé tendence, které jsou kapitalistické akumulaci vlastní 
a hrozí podrytím jejích základů, a nakolik systematická dialektika kapitálu – jakožto dialektika 
třídního boje – produkuje proletariát náchylný zrušit samotný třídní vztah, natolik nelze tuto 
dialektiku prohlásit za uzavřenou. Naopak má otevřený konec.33

Tato otevřenost dialektiky není výsledkem nahodilosti třídního boje ve vztahu k systema-
tické logice kapitalistické akumulace: třídní boj není nějakou „exogenní proměnnou“. Co je 
na jedné rovině pouhá nahodilost ve vztahu k logice akumulace kapitálu – hmotné a duševní 
interakce mezi lidmi a mezi lidmi a přírodou – to se zlogičťuje – tj. začleňuje se do logiky ka-
pitálové formy hodnoty – v důsledku přivtělování práce ke kapitálu a autoreprodukce vztahu 
vzájemné podmíněnosti mezi kapitálem a proletariátem. Z toho pak plyne, že dějiny třídního 
vztahu jsou určovány samotným asymetrickým charakterem tohoto vztahu, v němž jeden 
pól definuje abstraktní logika autoexpanze hodnoty a ten si přivtěluje práci druhého pólu. 
Proletariát se vzpouzí potřebám kapitalistické akumulace, ale jeho vzpurnost – či snad raději 
jeho antagonismus – má určitý charakter v závislosti na jeho postavení jakožto pólu rozporu 
procházejícího procesem. Systematická dialektika kapitálu – jakožto dialektika třídního boje 
– je tak v poslední instanci otevřená, protože hrozí svým vlastním imanentně produkovaným 
překonáním v podobě revolučního konání proletariátu, který okamžitými komunizačními 
opatřeními zruší sebe i kapitál a vytvoří komunismus.

33) Třídní boj je prostředkován mnoha rovinami konkrétních určení, které se v tomto článku neteoretizují. Cykly 
bojů a formy, kterých revoluční hnutí historicky nabírají, jsou určovány posouvajícími se konfiguracemi třídního 
vztahu a změnami v charakteru vztahu, který proletariát ve svém vztahu s kapitálem nalézá sám k sobě. Odkazuje-
me čtenáře na další články v tomto a prvním čísle Endnotes, kde se o konturách třídního boje a jeho dějin uvažuje 
konkrétněji.
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Endnotes

Dějiny přivtělování

Doba
Naše doba je dobou kataklyzmatické krize, a přesto z ní zmizely staré projekty programa-
tické dělnické třídy. Tento nevyhnutelný fakt nás nutí hledat diskontinuity mezi minulostí 
a současností. Pochopíme-li, čím se dnešní doba liší, pomůže nám to „pohřbít naše mrtvé“ 
z neúspěšných revolucí 20. století a dát spočinout všem ztraceným duším, které stále ještě 
straší v komunistické teorii.

Při periodizaci jde především o otázku, kde končí minulost a začíná přítomnost. Identifi-
kace dějinných zlomů a diskontinuit nám pomáhá vyhnout se implicitní metafyzice v teorii 
třídního boje, kdy se každé historické specifikum nakonec redukuje na věčný návrat téhož. 
Jenže periodizace se snadno mohou jevit nikoli jako rozpoznání skutečných dějinných zlomů, 
nýbrž jako svévolná aplikace abstraktního schématu na husté tkanivo dějin. U každé narýso-
vané lomné linie lze najít nějaký zbytek nebo pozůstatek z jiné dějinné epochy, který se zdá 
danou periodizaci vyvracet. A pak s uspokojením, že takovéto deklarované zlomy nemohou 
platit absolutně, se můžeme s pocitem zadostiučinění vrátit k pohodlné představě, že se vlastně 
nic nemění. A to už je něco, oč se skeptik může opřít – neměnnost dějin nabývá předem dané 
jistoty selského rozumu.

Nebo se můžeme tvářit, že se ke zlomu stavíme čelem: uvědomovat si bídu ústupu a se-
trvávat v melancholickém poznání, že vše, co bylo dobré, pomíjí, a přitom udržovat plamen 
pro dobu, až se to dobré zase nakonec vrátí. Tak či onak je to totéž: ať už jako přítomnost 
nebo absence, minulost obestírá specifičnost současnosti.

Že před nějakými 30-40 roky došlo ke zlomu, který přinesl rozchod s tím, čemu někteří 
říkají „staré dělnické hnutí“ – nebo čemu éorie Communiste (TC) říkají „programatismus“ 
– je zcela evidentní. Nestačí se však přidržet bezprostřední evidentnosti dějinného zlomu. Otáz-
ka zní, jak můžeme o zlomu uvažovat, aniž bychom sklouzli buď k dogmatickému a abstraktní-
mu schematismu, nebo ke stejně dogmatickému apelu na bezprostřední historickou zkušenost. 
S tímto problémem je třeba utkat se teoreticky, ale asi bychom se měli mít na pozoru, aby-
chom neopustili dílčí hledisko současnosti, tuto stranu zlomu; abychom se příliš rychle nehnali 
za zevšeobecňujícím hlediskem schématu dějin, nárokujícím si abstrahovanost od partikulár-



1) „[K] užití pojmu patří i funkce síly úsudku, pomocí něhož je k němu přivtělen předmět…“ Immanuel Kant, 
Critique of Pure Reason (Cambridge 1998), B304/s. 359.

ních hledisek.
Periodizace ala TC má pro nás stěžejní význam, snažíme-li se popasovat s charakterem 

kapitalistického třídního vztahu takového, jaký dnes existuje, tedy nikoli metafyzicky, ale histo-
ricky. Jejich rozdělení dějin kapitalistické společnosti do fází přivtělování se ukázalo být užiteč-
né pro identifikaci skutečných posunů v charakteru kapitalistického třídního vztahu. A byť by 
se často mohla zdát být přesně tím druhem abstraktního schématu, kterému bychom se měli 
snažit vyhnout, periodizace ala TC není ani tak schématem nezaujatého intelektu, jenž se snaží 
každé historické datum vecpat do svojí svévolné taxonomické škatulky, jako spíše zaujatou de-
klarací dějinného předělu, s níž přicházejí komunisté, kteří tento předěl prožili a byli tak nuceni 
porvat se s tímto zlomem jako se skutečným problémem.

Jestliže tedy budeme dále kritizovat některé zásadní kategorie periodizace ala TC, nebu-
deme tak činit, abychom popřeli, že skutečně došlo k posunům, které TC za pomoci těchto 
kategorií identifikují. Pro nás – stejně jako pro TC – je reprodukce kapitalistického třídního 
vztahu něco, co se v průběhu času mění, a spolu s ní se mění i charakter bojů. Těžko můžeme 
pochybovat o tom, že si proletářské hnutí prošlo fází programatismu – fází, která již není – nebo 
že dnešní třídní boje si již v sobě nenesou horizont „dělnického světa“. Nadto určit jak přesně se 
tato reprodukce změnila je úkol, který nelze splnit pouhou aplikací různých kategorií nebo tím, 
že vyměníme jedno abstraktní schéma za jiné. Musíme si zachovat smysl pro detail v reálném 
pohybu dějin, a přitom se nesmíme bázlivě zříkat potřeby adekvátně tento pohyb teoretizovat.

Pojem „přivtělování“ (subsumpce – pozn. PK) se v marxistickém diskursu objevil v 70. 
letech 20. století – uprostřed historického rozchodu s programatickou epochou třídního boje – 
a to díky procesu, v němž docházelo k všeobecnému návratu k Marxovi a zejména pak k jeho 
náčrtům Kapitálu. Ve chvíli zlomu byla potřeba periodizovat dějiny kapitalistického třídního 
vztahu evidentní. Jelikož se zdálo, že distinkce mezi „formálním“ a „reálným“ přivtělováním 
práce ke kapitálu – která byla v tehdy teprve objevovaných Marxových textech markantní 
– ukazuje na cosi důležitého v historickém prohlubování kapitalistických výrobních vztahů, 
samozřejmě se ihned stala východiskem takových periodizací. Takže pojem přivtělení se nepo-
užíval jen v periodizaci ala TC, ale také v periodizacích Jacquese Camatta a Antonia Negriho 
– kteréžto periodizace se často významně překrývají. My se zde budeme zabývat konceptem 
přivtělování a jeho použitím v těchto periodizacích, a to tak že prvně odkryjeme filozofické 
kořeny tohoto pojmu a přezkoumáme systémovou úlohu, jakou hraje v Marxově díle, a pak si 
načrtneme několik problémů s jeho použitím jakožto historické kategorie.

Absurdita přivtělování
Ve svém obecnějším užití je „subsumpce“ (ve smyslu včlenění, zařazení, zahrnutí, přivtělení 
– pozn. PK) poměrně technický filozofický či logický termín, označující příslušnost nějaké 
masy zvláštních věcí k jednomu obecnému celku. Proto lze některé základní logické či onto-
logické vztahy označit za subsumující vztahy: velryby nebo pojem „velryba“ je možné přivtělit 
ke kategorii „savci“. V německé idealistické filozofii – kde se objevuje v díle Kantově, Schellin-
gově a příležitostně Hegelově – se tento termín používá v dynamičtějším smyslu, jako označení 
procesu, kterým se usouvztažňuje obecné se zvláštním. A odtud se koncept subsumpce dostává 
do Marxova díla.

Kant považuje vztah mezi „mnohotvárností“ a „kategoriemi poznání“ za subsumující 
vztah.1 Toto přivtělování zahrnuje proces abstrakce, jehož prostřednictvím se dobíráme pravdy 
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mnohotvárnosti. Z hlediska tohoto procesu zde subsumující vztah formálně připomíná vztah, 
který Marx nachází mezi konkrétními užitnými hodnotami a penězi jakožto všeobecným ekvi-
valentem: v obou případech se cosi „zvláštního“ uvádí ve vztah s jakýmsi vnějším „obecným“ 
a děje se tak právě přivtělením k obecnému. Tato homologie však může sahat ještě dále: 
když se zabýval otázkou, jak by se mohl čistý pojem poznání vztahovat k jevům, které si při-
vtěluje, Kant předpokládá transcendentální schéma jako „něco třetího“, co obě stránky spojuje.2 
Stejně tak Marx předpokládá práci jako „něco třetího“, co umožňuje poměřování dvou zboží.3

Pro Hegela je proces přivtělování a abstrakce, kterým u Kanta prochází poznání, problema-
tický právě proto, že pojímá abstrahované obecno jako pravdu zvláštních jednotlivostí, které si 
přivtěluje, a tudíž proměňuje a zamlžuje právě to, co by mělo být poznáno:

„Přivtělení k druhu pozměňuje to, co bezprostředně je. Sejmeme smyslové a vyzvedneme obec-
né. Změnu, ke které tu došlo, nazveme abstrakcí. Toužíme-li však po poznání vnějších předmětů, 
je absurdní měnit je právě samotným naším [abstrahujícím] působením na ně. […] Tato změna 
spočívá v tom, že oddělíme, co je jedinečné neboli vnější a prohlásíme, že pravda věci spočívá 
v tom, co je obecné a ne v tom, co je jedinečné či vnější.“4

Na subsumujícím vztahu je cosi absurdního. Když se zvláštní přivtělí k obecnému, pak se 
toto obecné prezentuje jako pravda zvláštního. Jakoby toto zvláštní nebylo ničím jiným než 
praktickým příkladem obecna, které si ji přivtěluje. Jenže se zdá, že z tohoto procesu muse-
lo něco vypadnout, neboť abstraktní obecno je pořád stejné jako na začátku, ale jedinečnost, 
kterou mělo zvláštní v protikladu k obecnému, se v abstrakci zcela ztratila. Vypadá to tedy, 
že přivtělování zahrnuje jistou nadřazenost či násilí vůči jednotlivosti.5

Zdá se, že Hegel by chtěl, aby se koncept nepohyboval jako abstrahující proces přivtělení 
zvláštních jednotlivostí k obecnu, kdy se obecno nakonec stává pravdou zvláštního, ale aby se 
hledalo „konkrétní obecno“, které je již přítomno ve zvláštních jednotlivostech a svým vztahem 
k nim je nutně zprostředkující i prostředkované. V Hegelově čtení Kanta je mnohotvárnost 
čistým kategoriím poznání vnější, což znamená, že proces poznání musí být procesem při-
vtělování, jelikož zvláštní jednotlivosti je třeba nějak zařadit pod kategorie. Nepopisuje-li sám 
Hegel pohyb konceptu jako subsumpci, můžeme to považovat za příklad jeho snahy dostat se 
za gnozeologická dělítka charakterizující stanovisko „reflexe“, s nímž často ztotožňuje Kantovu 
filozofii a s nímž bude Lukács ztotožňovat buržoazní myšlení per se.6

Ve Filozofii práva však Hegel popisuje vztah, který zahrnuje přivtělení zvláštního k obec-
nu, které je stejně tak vnější jako subsumpce mnohotvárnosti pod kategorie v Kantově pojetí 
– vlastně je to vztah zcela nepokryté politické poroby. Jedná se o vztah mezi „obecností“ monar-
chova rozhodnutí a „zvláštností“ občanské společnosti. V tomto případě se Hegel ani nesnaží 
prezentovat monarchovo rozhodnutí jako konkrétní obecno, které je již imanentní ve zvlášt-
ních jednotlivostech. Jednoduše se jedná o abstraktní, vnější obecno, kterému je třeba zvláštní 

2) „Nyní je jasné, že musí být i něco třetího, co je na jedné straně stejnorodého s kategorií a na straně druhé s jevy 
a umožňuje tak aplikovat kategorii na tyto jevy. Tato zprostředkující reprezentace musí být na jedné straně čistá 
(bez čehokoli empirického), a přesto intelektuální a na straně druhé smysly vnímatelná. Touto reprezentací je tran-
scendentální schéma.“ Ibidem, A138/B177, s. 272.
3) Marx, Kapitál, díl 1. (Nakladatelství Svoboda 1978), s. 53-54.
4) Hegel, Lectures on Logic (Indiana University Press 2008), s. 12-13.
5) V anglických překladech Marxe se německý termín „subsumtion“ často překládá jako „domination“ (podřízení, 
nadvláda – pozn. PK) a ne jako „subsumption“ (včlenění, zahrnutí nebo, jak říkáme my, přivtělení – pozn. PK). 
Tento překlad je sice problematický v tom smyslu, že zastírá logický/ontologický význam tohoto pojmu, ale zároveň 
je natolik přiléhavý, nakolik upozorňuje na cosi násilného, co s sebou subsumpce nutně nese.
6) Pojednání o těchto aspektech vztahu Kant-Hegel-Marx z hlediska hodnotové formy viz Isaak Rubin, Essays on 
Marx‘s eory of Value (Black & Red 1972), s. 117.
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jednotlivosti podřídit vládní mocí, jež koná prostřednictvím policie a soudního aparátu:

„Od rozhodování je odlišeno provádění a uskutečňování panovníkových rozhodnutí, vůbec 
další provádění a udržování v platnosti již rozhodnutého […]. Tuto subsumpci provádí vládní 
moc, v níž je zahrnuta i soudní a policejní moc, které mají bezprostřednější vztah k zvláštnímu 
v občanské společnosti a v těchto zvláštních účelech uplatňují obecný zájem.“7

Z jeho použití kategorie, kterou se zdá spojovat s problematickým, vnějším usouvztažněním, 
bychom sice mohli usuzovat, že Hegel je ke vztahu mezi monarchou a občanskou společností 
kritický, avšak ani zdaleka není jasné, jestli tomu tak skutečně je. Vždyť pro mladého Marxe – 
i pro mnohé další – Filozofie práva představuje ten nejkonzervativnější moment v Hegelově 
díle, kde se politické porobě dostává souhlasu ze strany spekulativní filozofie. V jeho příspěvku 
Ke kritice Hegelovy Filozofie práva Marx kritizuje způsob, kterým zde Hegel používá pojem 
přivtělování, jako přikládání filozofické kategorie na objektivní společenské procesy:

„Jediným filosofickým určením, jímž Hegel vymezuje vládní moc, je určení ‘subsumpce’ jednotli-
vého a zvláštního pod obecné atd. To Hegelovi stačí. Na jedné straně máme kategorii ‘subsumpce’ 
zvláštního atd. Ta musí být uskutečněna. A tu Hegel vezme některou z empirických existencí 
pruského nebo moderního státu (tak jak je, s kůží i chlupy), která mimo jiné uskutečňuje také 
tuto kategorii, třebaže se touto kategorií nevyjadřuje specifická podstata této existence. Vždyť 
aplikovaná matematika je také ‘subsumpce’ atd. Hegel se neptá, zda je to rozumný, adekvátní 
způsob subsumpce. Drží se jen této jedné kategorie a spokojí se tím, že pro ni nalezl odpovídající 
existenci. Hegel dává své logice politické tělo; nepodává logiku politického těla.“8

Ironií je, že Marx sám přijde s právě takovýmto užitím této kategorie. Od náčrtu Kapitálu 
z let 1861-63 je subsumpce pro Marxe přivtělováním jednotlivých zvláštností pracovního pro-
cesu k abstraktnímu obecnu zhodnocovacího procesu kapitálu.9 Zdá se, že abstraktní kategorie 
si nakonec skutečně nalézá své tělo. Marxova kritika německé idealistické filozofie jde tedy ruku 
v ruce s jeho kritikou kapitálu. Chyba však není na straně spekulujícího filozofa, neboť se skrý-
vá v kapitalistických společenských vztazích samotných. Abstraktní obecno – hodnota – jehož 
existenci postuluje abstrakce směny, nabývá reálné existence ve vztahu ke zvláštním konkrét-
ním pracím, které si přivtěluje. Reálná existence abstrakcí, které nabývají schopnosti přivtělovat 
si konkrétní svět výroby – a klást se jako pravda tohoto světa – pro Marxe není ničím jiným než 
pervertovanou, zakletou, ontologicky převrácenou realitou. Absurdita a násilnost, které Hegel 
vnímá u subsumujícího vztahu, neplatí jen pro Hegelův vlastní systém, ale také pro faktické 
sociální vztahy kapitalistické společnosti.10

Formálnost a reálnost přivtělování
Podle Marxe se výrobní proces kapitálu může odehrávat jedině na základě přivtělení pracov-

7) Hegel, Filozofie práva, citováno in Marx, Ke kritice Hegelovy filozofie práva (K. Marx, B. Engels – Spisy 1, Státní 
nakladatelství politické literatury 1956), s. 266-267.
8) Marx, Ke kritice Hegelovy Filozofie práva (KMBES 1), s. 274.
9) Zatímco v Grundrisse se kategorie subsumpce používá zeširoka a nesystematicky, v náčrtech Kapitálu z let 1861-
63 a 1863-64 Marx přichází s konceptem subsumpce jakožto s přivtělením pracovního procesu ke zhodnocovací-
mu procesu kapitálu. Můžeme říci, že subsumpcí je implicitně prodchnuta druhá třetina 1. dílu Kapitálu, která se 
věnuje kategoriím absolutní a relativní nadhodnoty, byť se výslovně objevuje jen v jednom oddílu. Marx, Kapitál, 
díl 1. (Nakladatelství Svoboda 1978), s. 496. (V české verzi se ovšem v tomto pátém oddílu používá nepřesný pře-
klad „podřízení“. Podruhé se koncept subsumpce v prvním dílu Kapitálu objevuje v sedmém oddílu, věnovaném 
akumulačnímu procesu kapitálu. Zde na straně 556 zaznívá daleko výstižnější český překlad, „přivtělení“, kterého se 
držíme. – pozn. PK)
10) viz „Rozpor procházející procesem“, Endnotes 2.
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ního procesu k procesu zhodnocování kapitálu. Aby mohl akumulovat nadhodnotu a tedy se 
jako kapitál zhodnocovat, musí kapitál podřídit pracovní proces svým vlastním cílům a tak 
ho přeměnit. Že má pojem přivtělování kořeny v německém idealismu, je zjevné ze způsobu, 
jakým Marx tento proces konceptualizuje: zvláštní je podřízeno abstraktně obecnému a tudíž 
transformováno či zastřeno. Rozlišení na formální a reálné přivtělování odhaluje implicitní 
distinkci mezi dvěma momenty, které tu máme: kapitál musí podřídit pracovní proces svému 
procesu zhodnocování – musí si ho formálně přivtělit – má-li ho změnit k obrazu svému neboli 
přivtělit si ho reálně.

V Results of the Direct Production Process (nadále Results) Marx velmi úzce spojuje kate-
gorie formálního a reálného přivtělování s kategoriemi absolutní a relativní nadhodnoty.11 
Na základě těchto dvou kategorií můžeme konkrétněji zjistit, čím se reálné přivtělování liší 
od formálního.

Formální přivtělování zůstává pouze formálním v tom smyslu, že nezahrnuje přeměnu 
daného pracovního procesu kapitálem, nýbrž prostě jeho ovládnutí. Kapitál dokáže vysávat 
nadhodnotu jednoduše z pracovního procesu takového, jaký je – s jeho danou produktivitou 
práce – ale dokáže to jen potud, pokud může prodloužit společenský pracovní den za hrani-
ce doby, kterou je třeba vynaložit na nutnou práci. Z tohoto důvodu může pouhé formální 
přivtělení přinášet vždy jen absolutní nadhodnotu: absolutnost absolutní nadhodnoty spočívá 
v tom, že její vysávání zahrnuje absolutní prodloužení společenského pracovního dne – je to 
prostě to, co je navíc po odečtení toho, co je společensky nutné k tomu, aby se dělníci mohli 
reprodukovat.12

Přivtělení pracovního procesu k procesu zhodnocování kapitálu se stává „reálným“, protože 
kapitál se nespokojí s pracovním procesem takovým, jaký ho převezme, nýbrž jde za formál-
ní ovládnutí tohoto procesu a přeměňuje ho k obrazu svému. Technologickými inovacemi 
a dalšími úpravami pracovního procesu je kapitál schopen zvýšit produktivitu práce. A jelikož 
vyšší produktivita práce znamená, že k výrobě zboží, které dělnická třída spotřebovává, je zapo-
třebí méně práce, kapitál tak zmenšuje díl společenského pracovního dne věnovaný nutné práci 
a spolu s tím zvětšuje díl věnovaný nadpráci. Relativnost relativní nadhodnoty tedy spočívá 
v tom, že přebytek společenského pracovního dne může být přebytkem v poměru ke zmenšující 
se nutné části, což znamená, že kapitál se může zhodnocovat na bázi dané délky společenského 
pracovního dne či dokonce dne, jehož absolutní délka se zkrátila.13 Výrobu relativní nadhod-
noty a reálné přivtělování, skrze které k této výrobě dochází, pohání konkurence mezi kapitály: 
jednotliví kapitalisté jsou nuceni přebírat iniciativu, protože je-li hodnota zboží určena dobou 
společensky nutnou k jeho výrobě, pak zavedou-li technologické inovace, které zvýší produkti-
vitu práce, budou schopni prodávat zboží za cenu vyšší, než je jeho „individuální hodnota“.14

Navzdory tomu, že Marx je používá v úzké souvislosti se systematickými kategoriemi jako 
absolutní a relativní nadhodnota, i navzdory tomu, že jsou abstraktně filozofické provenience, 
minimálně ve dvou smyslech můžeme kategoriím formálního a reálného přivtělování přisoudit 

11) „Jestliže výroba absolutní nadhodnoty byla materiálním výrazem formálního přivtělování práce ke kapitálu, 
pak lze výrobu relativní nadhodnoty nahlížet jako její reálné přivtělování.“ Marx, „Results of the Direct Production 
Process“ (MECW 34), s. 429.
12) Schéma vysávání absolutní nadhodnoty na bázi formálního přivtělení: posun od A-----B-C
k A-----B-----C. Nutná část pracovního dne (A-B) tu má daný rozsah, takže jedinou možností jak zvětšit rozsah 
nadčásti (B-C) je „absolutně“ prodloužit pracovní den (A-C).
13) Schéma vysávání relativní nadhodnoty na bázi reálného přivtělení: posun od A--------B--C
k A-----B‘--B--C. Délka pracovního dne (A-C) má daný rozsah, takže jedinou možností jak zvětšit rozsah nadčásti 
(B-C) je zmenšit nutnou část pracovního dne (A-B). Takto získaná nadhodnota je „relativní“ nadhodnotou.
14) Marx, „Results of the Direct Production Process“ (MECW 34), s. 428.
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„historický“ význam. Zaprvé, jelikož kapitál se jednoduše zmocňuje pracovního procesu, mů-
žeme formální přivtělování práce ke kapitálu chápat jako přechod ke kapitalistickému výrob-
nímu způsobu: je to „přivtělení [ke kapitálu] způsobu práce, který se vyvinul již před vznikem 
kapitalistického vztahu.“15 Marx popisuje transformaci otrokářských, rolnických, cechovních 
a řemeslných forem výroby v kapitalistickou výrobu – výrobci spojení s těmito formami se 
proměňovali v námezdně pracující – jako proces formálního přivtělování. A reálné přivtělování 
může historicky vzniknout jedině na základě tohoto formálního přivtělování: formální přivtě-
lení práce ke kapitálu je jak logickým/systematickým, tak historickým předpokladem reálného 
přivtělování.

Zadruhé, reálné přivtělování udává směr dějinám, neboť zahrnuje neustálý proces revolu-
cionizace pracovního procesu skrze materiální a technologické proměny, které zvyšují produk-
tivitu práce. Z tohoto zvyšování produktivity pak plynou širší proměny charakteru společnosti 
jako celku a obzvláště výrobních vztahů mezi dělníky a kapitalisty. Ilustrací reálného přivtě-
lování jakožto specificky kapitalistického upravování pracovního procesu je historický rozvoj 
výrobních sil společenské práce coby výrobních sil kapitálu. Děje se tak skrze kooperaci, dělbu 
práce a manufakturu, zavádění strojů a velký průmysl, což všechno Marx pojednává pod titu-
lem „Výroba relativní nadhodnoty“ v prvním dílu Kapitálu.

Z těchto důvodů se tedy kategorie formálního a reálného přivtělování mohou zdát jako 
vhodné k periodizaci dějin kapitalismu. Obecně schematizovat dějiny kapitalismu na zákla-
dě kategorií, které ukazují na původní extenzivní uchvácení pracovního procesu kapitálem 
a následný intenzivní rozvoj tohoto procesu v dynamickém kapitalistickém vývoji, nepochybně 
dává smysl, neboť na abstraktní rovině je výskyt těchto dvou momentů pro kapitál zcela zásad-
ní. Takovéto použití obou kategorií má i tu zjevnou výhodu, že zůstává v úzkém sepjetí s jádrem 
Marxova systematického chápání kapitalistických hodnotových vztahů, a přitom pojmenovává 
klíčové momenty jejich historické existence: jako by naznačovaly možnost sjednocení systému 
a dějin. A bezpochyby z některých – ne-li všech – těchto důvodů TC, Camatte a Negri formulo-
vali periodizace dějin kapitalismu na základě konceptu přivtělování.

Dějiny přivtělování
Když interpretuje Results, Jacques Camatte načrtává abstraktní periodizaci dějin kapitalismu 
na základě formálního a reálného přivtělování práce ke kapitálu. Čím se podle Camatta liší 
období reálného přivtělování od období formálního přivtělování, je fakt, že za reálného přivtě-
lování se výrobní prostředky stávají prostředky vysávání nadpráce; „zásadním prvkem“ v tomto 
procesu je fixní kapitál.16 Období reálného přivtělování charakterizuje aplikování vědy v bez-
prostředním výrobním procesu, které vede k tomu, že „výrobní prostředky již nejsou nic jiného 
než pijavice nasávající co největší kvantum živé práce.“17 Podle Camatta tak reálné přivtělování 
práce ke kapitálu charakterizuje zvrat: reálné přivtělování je obdobím, v němž samy výrobní 
prostředky začínají vykořisťovat dělníky.

Camatte však zachází ještě dále a hovoří o „totálním přivtělování práce ke kapitálu“, kdy 
kapitál získává absolutní vládu nad společností a přímo sám má tendenci stát se společnos-
tí.18 Toto období tedy charakterizuje skutečnost, že „kapitál se stává totalitou“, v níž je on sám 
„materiální pospolitostí“ stojící na místě opravdu lidského společenství.19 Jakoby kapitál obalil 

15) ibidem, s. 426.
16) Jacques Camatte, Capital and Community (Unpopular Books 1988), s. 43.
17) Marx, „Results of the Direct Production Process“ (MECW 34), s. 397 (Fowkesův anglický překlad).
18) Jacques Camatte, Capital and Community (Unpopular Books 1988), s. 45.
19) ibidem.
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společenské bytí člověka v celém jeho rozsahu; jakoby přivtělování bylo tak úspěšné, že se 
teď kapitál může vydávat nejen za „pravdu“ pracovního procesu, ale lidské společnosti jako 
celku. Není těžké v této teorii totálního přivtělení a „materiální pospolitosti“ spatřit logiku, 
která Camatta dožene k politice, jež nebude téměř o ničem jiném než o abstraktním prosazo-
vání jakési pravé lidské pospolitosti proti monolitní kapitalistické totalitě a nutnosti „opustit 
tento svět“.20

Camatte není jediným teoretikem, který nejnovější epochu kapitalistického vývoje popisuje 
jako jisté završení kapitalistického přivtělování; vlastně je to společné téma mnoha různých 
marxistických tradicí. Ačkoli sám termín „subsumpce“ nepoužívá, když Jameson marxisticky 
přepracovává koncept postmoderny, říká, že „právě ty předkapitalistické enklávy (příroda 
a nevědomí), které nabízely účinné kritice exteritoriální a archimedovské pevné body,“ jsou 
kolonizovány a jedinec je vnořen do všudypřítomné logiky kapitalistické kultury.21 Stejně jako 
u Camatta, jakoby právě úspěch jakéhosi kapitalistického přivtělování znamenal, že přivtělující 
již nejsme s to chápat jako něco, co se uvaluje zvenčí. V podobě teze o „společenské továrně“ 
Tronti přichází s koncepcí dějinné epochy, která je jakýmsi dovršeným přivtělením, ale s obvyk-
lým operaistickým optimismem ji chápe jako výsledek nezbytné kreativity a odporu dělnické 
třídy. Ve chvíli svého naprostého vítězství, kdy společenský kapitál ovládnul celou společnost, 
je kapitál odporem dělnické třídy nucen rozšířit své panství za zdi továrny na celou společnost. 
Ozvěna Trontiho teze o společenské továrně se objevuje i v Negriho popisu „totálního přivtěle-
ní společnosti“ v období po roce 1968.22 Negri tvrdí, že toto období značí „konec stěžejní úlohy 
tovární dělnické třídy jakožto oblasti, z níž se vynoří revoluční subjektivita.“23 V tomto období 
kapitalistický výrobní proces dosáhl tak vysokého stupně rozvoje, že obsáhnul i ty nejmenší 
zlomky společenské výroby. Kapitalistická výroba se již neomezuje na sféru průmyslové výro-
by, nýbrž je rozptýlená a objevuje se v celé společnosti. Současným výrobním způsobem je tak 
„toto přivtělení“.24

Ačkoli kategorie přivtělování sám často používá historicky, Negri varuje před „utvářením 
jakýchsi přirozených dějin postupného přivtělování práce ke kapitálu a vyobrazováním formy 
hodnoty v […] procesu zdokonalování jejích mechanismů.25 A tak když se při periodizaci při-
vtělování zjevně pokouší o autonomistický „kopernikánský obrat“, Negri popisuje specifické 
třídní kompozice a modely kontroverze odpovídající každému období dějin kapitalismu. S prv-
ní fází velkého průmyslu koresponduje „přivlastňovací“ fáze proletářského hnutí (1848-1914) 
a „profesionál“ neboli „řemeslný dělník“; druhé fázi odpovídá „alternativní fáze revolučního 
hnutí“ (1917-68) a třídní kompozice založená na hegemonii „masového dělníka“; a konečně se 
současnou fází kapitalistického vývoje koresponduje „zespolečenštěný dělník“ (operaio sociale) 
a „ustavený“ model „sebezhodnocování“ proletářů. Podobně i pro TC dějinná období přivtě-
lování neukazují jen na historii kapitálu samotného, ale také specifických cyklů boje. Podle TC 
tomu však není proto, že by cykly boje byly výsledkem „kopernikánského obratu“ k pozitivitě 
dělnické třídy, nýbrž proto, že kategorie přivtělování periodizují vývoj vztahu mezi kapitálem 
a proletariátem.

20) Jacques Camatte, „is World We Must Leave“ in is World We Must Leave: and Other Essays (Autonomedia 
1995).
21) Fredric Jameson, Postmodernism, or, e Cultural Logic of Late Capitalism (Verso 1991), s. 48-9.
22) Antonio Negri, „Twenty eses on Marx, Interpretation of the Class Situation Today“ in S. Makdisi, C. Casarino 
a R. Karl, eds., Marxism beyond Marxism (Routledge 1996), s. 159.
23) ibidem, s. 149.
24) ibidem.
25) ibidem, s. 151.
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TC následují Marxe a rýsují vztah mezi kategoriemi formálního a reálného přivtělování 
a kategoriemi absolutní a relativní nadhodnoty. Klíč k periodizaci dějin ala TC leží v jejich 
výkladu tohoto vzájemného systematického vztahu mezi kategoriemi. Podle TC jsou absolutní 
a relativní nadhodnota konceptuálními určeními kapitálu a formální a reálné přivtělování jsou 
historickými konfiguracemi kapitálu. A tak formální přivtělování práce ke kapitálu probíhá 
na základě absolutní nadhodnoty, relativní nadhodnota je jak základním principem, tak dyna-
mikou reálného přivtělování; je „principem, který dává strukturu první fázi [reálného přivtě-
lování] a pak v ní způsobí zvrat.“26 Relativní nadhodnota je tudíž principem, který jak spojuje 
obě fáze, do nichž TC rozdělují reálné přivtělování, tak vysvětluje proměňování reálného při-
vtělování (a v důsledku toho i jeho rozdělení do fází): „reálné přivtělování má dějiny, protože 
má dynamický princip, který ho formuje, nutí ho vyvíjet se, dělá z některých forem procesu 
zhodnocování nebo oběhu překážky a transformuje je.“27

TC klade konceptuální rozdíl mezi formální a reálné přivtělování na základě jejich dosahu: 
formální přivtělování postihuje jen bezprostřední pracovní proces, zatímco reálné přivtělování 
sahá za výrobní sféru, do společnosti jako celku – tak jako u Camatta a Negriho. Pro TC tedy 
formální přivtělování odpovídá konfiguraci kapitálu založené na vysávání absolutní nadhod-
noty, která se – z definice – omezuje na bezprostřední pracovní proces: kapitál přejímá stávající 
pracovní proces a intenzifikuje ho nebo prodlužuje pracovní den. Vztah mezi reálným přivtě-
lováním a relativní nadhodnotou je však komplexnější. Zvýšená produktivita práce, která je vý-
sledkem přeměn pracovního procesu, může zvětšovat relativní nadhodnotu jen natolik, nakolik 
tato vyšší produktivita snižuje hodnotu zboží vstupujících do spotřeby dělnické třídy. Proto 
reálné přivtělování vnáší do hry reprodukci proletariátu až tak, že mzda se stává variabilní část-
kou ovlivňovanou produktivitou práce v odvětvích vyrábějících zboží nakupované za mzdu. 
Reálné přivtělování tedy ustavuje systematické a historické propojení reprodukce proletariátu 
s reprodukcí kapitálu:

„Vysávání relativní nadhodnoty postihuje všechny společenské vazby, od pracovního procesu 
až po politické formy reprezentující dělníky, prochází integrací reprodukce pracovní síly 
do cyklu kapitálu, úlohou úvěrového systému, ustavením specificky kapitalistického světového 
trhu…, podřízením vědy… Reálné přivtělování je přeměnou společnosti a ne jen pracovního 
procesu.“28

Reprodukce proletariátu a reprodukce kapitálu se tak skrze reálné přivtělování stále více 
propojují. Reálné přivtělování spojuje oba koloběhy (reprodukce pracovní síly a reprodukce 
kapitálu) jakožto autoreprodukci (a autopresumpci) třídního vztahu samotného. TC tudíž re-
álné přivtělování práce ke kapitálu definují jako „kapitál stávající se kapitalistickou společností, 
tj. postulující ve svém vývoji sám sebe a vznik svých orgánů.“29

Kritérium převahy reálného přivtělování – které je samo definováno přeměnami pracov-
ního procesu – je tedy třeba hledat mimo pracovní proces, v modalitách (politických i socio-
ekonomických) reprodukce pracovní síly, které doprovázejí materiální proměny uskutečněné 
v pracovním procesu a do jisté míry jsou jimi určovány. Mezi příklady těchto modalit patří sys-
témy sociálního zabezpečení, „vynalezení kategorie nezaměstnaných“ a důležitost odborářství. 
To vše pomáhá „zajistit (a potvrdit), že v rámci tohoto specificky kapitalistického pracovního 
procesu již pracovní síla nemá žádné možné „únikové cesty“ ze své směny s kapitálem.“ A právě 

26) éorie Communiste, „Réponse a Aueben“ in éorie Communiste 19 (2004), s. 108.
27) ibidem.
28) ibidem, s. 109.
29) éorie Communiste, „éorie Communiste“ in éorie Communiste 14 (1997), s. 50.
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modality reprodukce pracovní síly se od základu mění restrukturalizací kapitalistického tříd-
ního vztahu, která započíná v 70. letech 20. století. Na tomto základě pak TC tvrdí, že „zřetelné 
fáze proměn na rovině modalit všeobecné reprodukce proletariátu“ by měly sloužit jako „krité-
rium periodizace reálného přivtělování.“30

Datace ala TC má velice blízko k datování, s nímž přišel Negri. Podle TC až do přelo-
mu století či někdy do první světové války charakterizuje fázi formálního přivtělování práce 
ke kapitálu skutečnost, že se proletariát jakožto pól třídního vztahu k sobě vztahuje pozitivně. 
V tomto období se tedy proletariát afirmuje jako třída produktivní práce, a to proti kapitálu, 
jenž je „vnějším omezením, od nějž se proletariát musí osvobodit.“31 Autoafirmace proletariátu 
nemůže nikdy přinést autonegaci proletariátu a negaci kapitálu. Takže v této fázi nebyla komu-
nistická revoluce možná či lépe řečeno komunistická revoluce jakožto afirmace/osvobození 
práce v sobě nesla kontrarevoluci. Ukázalo se, že období přechodu ke komunismu není nic 
jiného než obnova kapitalistické akumulace a jako takové bylo určováno konfigurací tříd-
ního vztahu a (kontra-)revolučním hnutím, které právě tato konfigurace třídního vztahu 
vyprodukovala.

V následné „první fázi reálného přivtělování práce ke kapitálu“ (od první světové války 
do konce 60. let 20. století) se vztah mezi kapitálem a proletariátem čím dále tím více internali-
zuje, takže „autonomní afirmace třídy se dostává do rozporu s růstem moci třídy uvnitř kapita-
lismu, neboť ten je více a více samopohybem reprodukce kapitálu samotného.“32 Při přechodu 
od formálního k reálnému přivtělování prodělává třídní vztah kvalitativní proměnu, protože 
reprodukce proletariátu je teď stále silněji integrována do reprodukčního koloběhu kapitálu, 
a to skrze jisté mediace. Mezi ně patří institucionální formy dělnického hnutí, odbory, kolek-
tivní vyjednávání a dohody o produktivitě, keynesiánství a sociální stát, geopolitické rozdělení 
světového trhu na oddělené národní oblasti akumulace a – na vyšší rovině – na zóny akumulace 
(Východ a Západ).

Formální přivtělování a první fázi reálného přivtělování práce ke kapitálu charakterizuje 
programatická autoafirmace proletariátu; první fáze reálného přivtělování se však stále jasně-
ji odhaluje jako „rozklad“ tohoto programatického sebepotvrzování proletariátu, i když moc 
proletariátu v rámci třídního vztahu roste. Kapitalistická restrukturalizace přicházející po letech 
1968-73 – kterou je třeba chápat jako restrukturalizaci vztahu mezi kapitálem a proletariátem 
– má přinejmenším tendenci všechny tyto mediace rozkládat. Nové období – „druhou fázi 
přivtělování práce ke kapitálu“ – pak charakterizuje bezprostředněji vnitřní vztah mezi kapi-
tálem a proletariátem a rozpor mezi nimi se tak dostává přímo na rovinu jejich reprodukce 
jakožto tříd. Programatická autoafirmace proletariátu je teď nadobro mrtvá, a přitom třídní 
antagonismus je zostřenější než kdy dříve. Jedinou revoluční perspektivou, kterou současný 
cyklus bojů dovoluje, je perspektiva autonegace proletariátu a doprovodného zrušení kapitálu 
skrze komunizaci vztahů mezi jedinci.

Kritika dějin přivtělování
Periodizace, s nimiž přišli Camatte, Negri a TC, sahají za bezprostřední výrobní proces. Camatte 
a Negri se domnívají, že reálné přivtělování platí pro společnost a podle TC lze říci, že formální 
a reálné přivtělování charakterizují fundamentální vztah mezi kapitálem a prací ve smyslu, jenž 
nejde redukovat na bezprostřední výrobní proces. Může se zdát, že takovéto použití těchto kate-

30) éorie Communiste, „Réponse a Aueben“ in éorie Communiste 19 (2004), s. 127-8.
31) éorie Communiste, „éorie Communiste“ in éorie Communiste 14 (1997), s. 57.
32) ibidem, s. 49.
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gorií má jistou oporu v Marxovi, jelikož Marx se odvolává na změny ve faktickém společenském 
vztahu mezi kapitalistou a dělníkem – za hranicemi výroby – které vyvstávají spolu s reálným 
přivtělováním nebo jako jeho výsledek:

„S reálným přivtělováním práce ke kapitálu dochází k naprosté revoluci v samotném výrobním 
způsobu, v produktivitě práce a ve vztahu – v rámci výroby – mezi kapitalistou a dělníkem, 
ale také ve společenském vztahu mezi nimi.“33

Je evidentní, že s ustavičnými převraty ve výrobě, k nimž dochází za reálného přivtělování, 
se dramaticky proměňuje i svět za hranicemi bezprostředního výrobního procesu. Důležitým 
vymezením tu však je, že k těmto proměnám dochází spolu s reálným přivtělováním pracovní-
ho procesu k procesu zhodnocování nebo v jeho důsledku: nepředstavují nutně aspekt reálného 
přivtělování samotného ani ho nutně nedefinují a vlastně je lze považovat za pouhé účinky 
reálného přivtělování. Byť tedy reálné přivtělování pracovního procesu ke kapitálu může vy-
ústit v nesmírně významné změny ve společnosti jako celku – a ve vztahu mezi kapitalistou 
a dělníkem – ještě z toho neplyne, že samotné tyto změny můžeme teoretizovat za pomoci 
pojmu subsumpce.

Jak jsme viděli, subsumpce má výrazně ontologický charakter. Násilí páchané přivtělující 
kategorií spočívá ve skutečnosti, že ta se dokáže vydávat za pravdu právě toho, co si přivtělu-
je, proměnit ono zvláštní v pouhý příklad všeobecného. Když je pracovní proces přivtělován 
k procesu zhodnocování, stává se bezprostředním výrobním procesem přináležejícím kapitálu. 
Jak Camatte tvrdí:

„Subsumpce znamená víc než jen podrobení. Subsumieren ve skutečnosti znamená ‘obsáhnout 
v něčem’, ‘podřídit’, ‘nepřímo znamenat’, takže se zdá, že Marx chtěl naznačit, že kapitál z práce 
dělá svoji vlastní podstatu, že začleňuje práci do sebe a činí z ní kapitál.“34

Při reálném i formálním přivtělování je pracovní proces bezprostředním výrobním proce-
sem kapitálu. O čemkoli za hranicemi výrobního procesu nelze nic podobného prohlásit, neboť 
kapitál si přímo bere za vlastní pouze výrobu. Je sice pravda, že proces zhodnocování kapitálu 
je ve své celistvosti jednotou procesu výroby a oběhu a kapitál způsobuje proměny ve světě 
za hranicemi jeho bezprostředního výrobního procesu, ale tyto proměny z definice nelze ucho-
pit stejnými termíny jako ty, k nimž za reálného přivtělování dochází uvnitř tohoto procesu. 
Nic, co je bezprostřednímu výrobnímu procesu vnější, se ve skutečnosti nestává kapitálem 
a – přísně řečeno – není k němu ani přivtěleno.

I kdybychom akceptovali představu, že reálné přivtělování zasahuje za hranice bezpro-
středního výrobního procesu, pořád lze pochybovat o platnosti přivtělování jakožto kategorie 
pro periodizaci. Jelikož formální přivtělování je nejen historickým, nýbrž i logickým před-
pokladem reálného přivtělování, necharakterizuje jen jednu dějinnou epochu, ale celé dějiny 
kapitalismu. Navíc formální přivtělování sice musí předcházet reálnému, ale podle Marxe 
reálné přivtělování v jednom odvětví může být rovněž základnou pro pokračování formálního 
přivtělování v jiných oblastech. Jsou-li tedy kategorie přivtělování vůbec aplikovatelné na ději-
ny, tak jedině „nelineárně“: na historický vývoj třídního vztahu je nelze aplikovat zjednodušeně 
nebo jednosměrně. Smysluplné by bylo, kdybychom řekli, že na rovině celku je pracovní pro-
ces v kterémkoli vývojovém stádiu tohoto vztahu „více“ či „méně“ reálně přivtělen k procesu 
zhodnocování než v kterémkoli jiném momentu. Ale bylo by to jen slabé a neurčité tvrzení 

33) Marx, Economic Manuscripts of 1861-63 (MECW 34), s. 107-8, zvýrazněno Endnotes. Podobná pasáž se objevuje 
i v Results, a to s upřesněním, že tato revoluce je „úplná (a neustále se opakuje)“. Marx, Results of the Direct Produc-
tion Process (MECW 34), s. 439.
34) Jacques Camatte, Capital and Community (Unpopular Books 1988), s. 72.
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35) Chris Arthur, e New Dialectic and Marx‘s Capital (Brill 2002), s. 76.
36) Patrick Murray, „e Social and Material Transformation of Production by Capital: Formal and Real Subsump-
tion in Capital, Volume I“, in R. Bellofiore a N. Taylor, eds., e Constitution of Capital (Palgrave Macmillan 2004), 
s. 252.
37) K těm, které jsme tu již zmiňovali, bychom mohli přidat regulační školu, školu sociální struktury akumulace 
a Uno školu.
38) Robert Brenner a Mark Glick, „e Regulation Approach: eory and History“, New Le Review 1/188 (červe-
nec-srpen 1991), s. 45-119.

a stěží by mohlo být systematickým základem jakéhokoli výkladu skutečného historického 
dění.

Dílo některých teoretiků z oblasti hodnotové formy nebo systematické dialektiky – jako 
třeba Patrick Murray a Chris Arthur – činí takovouto periodizaci ještě pochybnější. V případě 
jednotlivého kapitálu sice podle Arthura formální přivtělování klidně může předcházet v čase 
reálnému přivtělování, ale reálné přivtělování je konceptu kapitálu vlastní hned od prvopo-
čátku.35 Je-li tedy reálné přivtělování čímsi vždy implicitním, co se v průběhu kapitalistických 
dějin jen uskutečňuje, znamenalo by to další podrytí jakéhokoli pokusu o demarkaci specifické-
ho období reálného přivtělování. Murray tvrdí, že se termíny „formální přivtělování“ a „reálné 
přivtělování“ prvotně vztahují k pojmům subsumpce a až druhotně – pokud vůbec – k dějinným 
stádiím. Podle Murraye Marx uvažuje o možnosti vymezeného dějinného stádia pouze formál-
ního přivtělování, ale nenalézá pro ně žádný důkaz.36

Nelze-li přivtělování rigorózně aplikovat na historická údobí per se ani na nic za hranicemi 
bezprostředního výrobního procesu, musíme dojít k závěru, že se rozhodně nejedná o kategorii 
vhodnou k periodizaci dějin kapitalismu. Potřebujeme jiné kategorie, s nimiž bychom mohli 
uchopit vývoj kapitalistického třídního vztahu jako celku a způsobem, který by se neomezoval 
jen na výrobní proces. Jenže tady jde o mnohem víc než jen o správný soubor kategorií. Skuteč-
nost, že se tolik periodizací, bez ohledu na jejich kategoriální rámec, pohybuje kolem stejných 
dat37 – zejména pak, že jistý fundamentální zlom rozpoznávají mezi koncem 60. let a polovinou 
70. let 20. století – silně naznačuje, že periodizace není jen o nic neříkající přehršli termínů, 
údobí a svévolných konstelací dat. Tyto periodizace – a zejména ta z dílny TC – jsou podmani-
vé, protože nám říkají něco smysluplného o charakteru třídního vztahu v jeho dnešní podobě. 
Ale kategoriální rámce samozřejmě nejsou neutrální a problematická ústřední kategorie bude 
mít vliv i na zbytek teorie.

Fáze formálního přivtělování ala TC má hodně společného s konceptem období extenziv-
ní akumulace z dílny regulační školy a vskutku jak TC, tak regulační škola lokalizují přechod 
od svých příslušných fází někam kolem první světové války. Teprve tehdy pro TC začíná reálné 
přivtělování, protože teprve v té chvíli začíná rostoucí produktivita práce zlevňovat spotřební 
zboží a tak navzájem proplétat reprodukci dělnické třídy a kapitálu. Podobně i pro regulacio-
nisty před náležitým rozvinutím masové spotřeby musí být akumulace především extenzivní. 
V obou případech se má za to, že před plným rozvinutím „specificky kapitalistického výrobního 
způsobu“ a přesunem pozornosti k relativní nadhodnotě existovalo období, kdy se primárně 
vysávala absolutní nadhodnota. Jak ale přesvědčivě tvrdí Brenner a Glick, představa období 
extenzivní akumulace je notně problematická.38 Kapitalistická výroba má hned od prvopočát-
ku tendenci komodifikovat a zlevňovat spotřební zboží a zemědělství nebylo kapitalizováno 
až pozdě – snad kromě zvláštních případů jako třeba Francie, jejíž venkovské krajině po celé 
19. století dál dominovali malorolničtí výrobci. Je lákavé domnívat se, že tento zjevný „soulad“ 
francouzského případu s konceptem dějinné fáze formálního přivtělování je skutečným pod-
kladem tohoto aspektu periodizace ala TC. Je-li tomu ale skutečně tak, vypadá to, že života-
schopnost minimálně tohoto aspektu periodizace dějin kapitalistického třídního vztahu per se 
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je vážně zpochybněna.
Přesto naše kritika dějin přivtělování ala TC nutně neznamená, že musíme zavrhnout celou 

TC teorii en masse. Samozřejmě, že budeme muset promyslet, co to s touto teorií udělá, odstra-
níme-li historický koncept přivtělování. Ale jádro této teorie spočívá v konceptu programatis-
mu a v analýze následného období až do současnosti. Koncept programatismu totiž identifikuje 
důležité rozměry třídního boje v podobě, v jaké existoval po většinu 20. století, a pomáhá nám 
tak pochopit, jakým způsobem se svět od té doby změnil. Snad právě proto, že tu rozpoznali 
existenci zlomu, TC se nezdráhají sledovat charakter dnešních bojů s otevřenýma očima ani dál 
klást zásadní otázku komunistické teorie:

„Jak může proletariát – jednající striktně jako třída kapitalistického výrobního způsobu, ve svém 
rozporu s kapitálem uvnitř tohoto výrobního způsobu – zrušit kapitál a tudíž všechny třídy, tu-
díž i sám sebe; tedy, tak řečeno, zplodit komunismus?“39

39) éorie Communiste, „éorie Communiste“ in éorie Communiste 14 (1997), s. 48.

82     ENDNOTES



Screamin‘ Alice

O periodizaci kapitalistického 
třídního vztahu

Jaké nástroje jsou ty správné: přivtělování nebo reprodukce?
Kapitalistický třídní vztah není statickým celkem. Je to rozpor v pohybu, rozpor, který má své 
dějiny, či dokonce dějinotvorný rozpor. Tento text je příspěvkem k pokračujícím pokusům 
o vývoj kategorií, které by byly adekvátní pro periodizaci dějin kapitalistické epochy – 
tj. pro periodizaci kapitalistického třídního vztahu.1

Prima facie se zdá být nepopiratelné, že kapitalistický třídní vztah během svých dějin prošel 
významnými strukturálními změnami. Jen málokdo by kupříkladu mohl popřít, že od 70. let 
20. století prochází kapitalismus restrukturalizací (či lépe řečeno restrukturalizací třídního 
vztahu). Otevřenou otázkou však zůstává, na jakém teoretickém základě můžeme porozumět 
strukturálním posunům v kapitalistickém třídním vztahu.2 Následující text je předběžným 
výzkumem kritérií, která by mohla být klíčem k periodizaci kapitalistického třídního vztahu, 
a pak si provizorně načrtneme kontury takovéto periodizace.3

1) Tento text vznikl v průběhu diskusí uvnitř redakčního kolektivu Endnotes. Časopisu Sic jsem ho však nabídla 
jako jedinec a není tedy možné předpokládat, že se k jeho tezím a postojům hlásí celý redakční kolektiv Endnotes.
2) Existuje celá řada periodizací vývoje kapitalismu, které si navzájem konkurují. Například můžeme srovnávat: 
neoklasické teorie růstu odvislého od míry úspor a populačního růstu; teorie endogenního růstu (kde jsou vnější 
ekonomiky nebo technologické zlepšováky klíčovou proměnnou); Kondratieffovy vlny a další varianty teorie dlou-
hé vlny, ať už jsou koncipovány jako cykly ekonomické expanze a kontrakce usouvztažněné s rytmem technologic-
kých inovací (jako například u Schumpetera) nebo jako úvěrové cykly (kupříkladu čerpající z Minského „hypotézy 
finanční nestability“); Braudela jakožto předchůdce teorie světových systémů, kterou zastává Wallerstein, Arrighi, 
Silver, Gunder Frank a další; Polanyho „velkou transformaci“; Mandelovy období „tržního kapitalismu“, „mo-
nopolního kapitalismu“ a „pozdního kapitalismu“; Hilferdingovy fáze „volného trhu“, „monopolu“ a „finančního ka-
pitalismu“; Sweezyho období „konkurenčního“ a „monopolního/státně monopolního kapitalismu“; období „raného 
kapitalismu“/„původní akumulace“, „kolonialismu“ a „imperialismu“ teoretizované Hobsonem, Leninem a Buchari-
nem; různé levě komunistické verze teorie dekadence; periodizaci vyvinutou tzv. „Regulační školou“ (Aglietta, Lipi-
etz, Boyer, Mistral a další), podle které souhra „způsobů regulace“ a „režimů akumulace“ ústí v historické „způsoby 
rozvoje“; a periodizace založené na formálním a reálném přivtělování, třídní kompozici a způsobech konfrontace, 
jak je teoretizovali Camatte a Negri a o nichž pojednává článek „Dějiny přivtělování“ v Endnotes č. 2.
3) Přiznávám, že tento text je poněkud heuristického charakteru a je koncipován na poměrně vysokém stupni 
abstrakce. Je tedy nutně schematický – ostatně jako každý návrh kritérií pro periodizaci dějin. Za účelem teoretiza-
ce kvalitativních determinant měnící se konfigurace kapitalistického třídního vztahu na konkrétnější rovině, bude 
nepochybně zapotřebí vyvinout i další kritéria.



Východiskem tohoto kritického bádání bude periodizace, kterou vyvinuli éorie Commu-
niste (TC). Rámec periodizace ala TC je načrtnut v „Doslovu“ k Endnotes 1 a kritika používání 
kategorií formálního a reálného přivtělování, na nichž se tato periodizace zakládá, byla rozve-
dena v „Dějinách přivtělování“ v Endnotes 2.4

TC ve své periodizaci teoretizují reálné přivtělování tak, že kapitál se stává organickým 
systémem, který sám sebe ustavuje a reprodukuje. Reálné přivtělování TC definují tak, že „ka-
pitál se stává kapitalistickou společností“. Definují ho jako proces, v němž se oba koloběhy že-
lezného chodu reprodukce (reprodukce kapitálu a reprodukce pracovní síly) stávají adekvátními 
výrobě relativní nadhodnoty. To je pravda, nakolik je strukturujícím principem, na němž se 
reálné přivtělování práce ke kapitálu zakládá, relativní nadhodnota, která je sama predikována 
na proměnách modalit (podob – pozn. PK) reprodukce proletariátu. Samozřejmě, že tyto 
proměny jsou samy prostředkovány proměnami pracovního procesu, kapitalizací různých 
odvětví vyrábějících zboží, která jsou součástí spotřebního koše dělníků, komodifikací nových 
oblastí reprodukční aktivity a proměnami společenských uskupení a modů třídní konfrontace. 
Vskutku, v dnešní době zprostředkovávají reprodukci proletariátu proměny koloběhu repro-
dukce kapitálu – konkrétně všechny ty zásadní změny způsobu, kterým se nadhodnota mění 
v dodatečný kapitál (jako třeba růst významu finančního kapitálu, vzájemné prolínání globál-
ních trhů a tendence k rozkladu všeho, co překáží globálnímu toku a mobilitě kapitálu). Kapitál 
a proletariát se tak střetávají přímo, ne jen ve sféře výroby, ale na rovině jejich reprodukce 
(či ve stále větší míře, jak ještě uvidíme, na rovině jejich nereprodukce).

Přivtělování práce ke kapitálu připisují TC v jejich historickém a systematickém schématu 
ústřední místo. Na jednu stranu tak činí oprávněně, jelikož zhodnocování kapitálu probíhá 
přivtělováním práce ke kapitálu (a v tomto smyslu je v kapitalistické epoše dominantní a řídící 
historickou dynamikou). Avšak byť přivtělování práce ke kapitálu může ležet v srdci systému, 
není dostačující charakterizovat dějinný vývoj celku kapitalistických společenských vztahů 
pouze na základě této kategorie. Vždyť sama analýza z pera TC historicky a systematicky obrací 
svoji pozornost na vývoj modalit integrace koloběhů reprodukce kapitálu a pracovní síly. V soula-
du s tím – použijeme-li kriticky analýzu TC jako východisko – bychom mohli založit periodi-
zaci třídního vztahu na rozlišování fází integrace reprodukčních koloběhů kapitálu a proletariátu. 
Tyto můžeme prozatím systémově teoretizovat pod názvem modality reprodukce vztahu mezi 
kapitálem a proletariátem. Použijeme-li dané kategorie tímto způsobem, můžeme systematicky 
propojit přivtělování práce ke kapitálu s podobami integrace reprodukčních koloběhů kapitálu 
a pracovní síly. Výhodou tohoto přístupu je, že staví do popředí systémově-historický vývoj re-
produkce třídního vztahu a tak nám nabízí základnu, na níž můžeme teoretizovat dějiny a realitu 
pohybujícího se rozporu mezi kapitálem a proletariátem. Takováto teoretická produkce uniká 
Skylle a Charybdě subjektivistických a objektivistických přístupů (které mají sklon k jedno-
strannému zaměřování pozornosti buď na třídní boj, nebo na průběh kapitalistické akumulace). 
Kapitál a proletariát tedy lze pojmout ve vztahu vzájemné podmíněnosti a historický průběh 
reprodukce tohoto vztahu chápat jako dějiny třídního boje a zároveň jako dějiny pohybu ob-
jektivních ekonomických kategorií – dějiny vztahu vykořisťování.

K periodizaci podob reprodukce kapitalistického třídního vztahu
Provizorní periodizace dějin založená na měnících se podobách reprodukce třídního vztahu 
nám umožňuje heuristicky rozlišit zhruba tři dějinná údobí. Vztah mezi kapitálem a proletari-
átem je vždy vztahem vnitřním, a to ve smyslu, že každý z pólů tohoto vztahu nutně znamená 
a reprodukuje ten druhý: jedná se o vztah vzájemné podmíněnosti. Bylo by však možné zhruba 

4) Endnotes č. 1, s. 208-216; Endnotes č. 2, s. 144-152.
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rozlišit jisté historické proměny způsobu, kterým jsou reprodukční cykly kapitálu a proletariátu 
nakonfigurovány ve vzájemném vztahu, a které odpovídají měnícím se modelům akumulace 
a kvalitativně odlišné dynamice třídního boje. V prvním čísle Endnotes jsme navrhovali ná-
slednou periodizaci odvozenou z našeho výkladu a úpravy periodizace, kterou přinášejí TC: 
období, v němž je vztah mezi reprodukčními koloběhy kapitálu a pracovní síly vnější; období 
zprostředkovaně vnitřního vztahu mezi těmito koloběhy; a konečně období, v němž jsou tyto 
koloběhy vnitřně usouvztažněny bezprostředně. Nazvali jsme ji historickým procesem „dialek-
tické integrace reprodukčních koloběhů kapitálu a pracovní síly“. Toto provizorní schéma peri-
odizace kapitalistické akumulace a třídního boje, založené na modalitách reprodukce třídního 
vztahu, je však třeba poupravit. To ovšem neznamená, že tím padla báze takovéto periodizace 
dějin ani, že reprodukce třídního vztahu již není matricí této periodizace.

V prvním čísle Endnotes jsme současné období charakterizovali tak, že ho definuje bez-
prostředně vnitřní vztah mezi reprodukčními koloběhy kapitálu a pracovní síly. Teď je však 
stále zřejmější, že do jisté míry dnešní dobu rovněž charakterizuje opačná tendence: částečné 
rozpojení těchto koloběhů. Vedle dostředivého procesu integrace reprodukčních koloběhů kapi-
tálu a pracovní síly či v rozporu s ním můžeme identifikovat opačnou tendenci k odstředivému 
procesu jejich dezintegrace či rozpojení. Lze tvrdit, že tyto kontradiktorní tendence uvnitř ka-
pitalistické akumulace, založené na vykořisťování námezdní práce, jsou zhmotněním tendencí, 
které Marx odhalil pod názvem „všeobecný zákon kapitalistické akumulace“.5

Klesající význam práce: rostoucí organické složení kapitálu, 
sestupná tendence míry zisku
Je to právě sama vnitřní dynamika kapitalistické akumulace, která má sklon umenšovat vý-
znam práce a vyhánět pracovní sílu z výroby spolu s rozvojem společenských výrobních sil. 
Marx tuto tendenci teoretizuje jako všeobecný zákon kapitalistické akumulace a jako výrobu 
relativně přebytečného obyvatelstva. A přesto je námezdní práce pořád základem kapitalistické 
akumulace; vykořisťování námezdní práce je bází kapitalistické akumulace, protože je to živá 
práce námezdně pracujících, co vyrábí nadhodnotu. Kapitalistická akumulace tak má sklon 
podrývat si svůj vlastní základ: v poměru k akumulaci kapitálu má námezdní práce tenden-
ci mizet. Tuto tendenci k nadakumulaci kapitálu Marx vyjadřuje ve „fragmentu o strojích“ 
v Grundrisse6 a dále ji v různých osnovách, z nichž Engels po Marxově smrti zkompiloval třetí 
díl Kapitálu,7 rozpracovává jako sestupnou tendenci míry zisku (STMZ), jejíž příčinou je ros-
toucí organické složení kapitálu (tj. rostoucí podíl hodnoty na složení kapitálu, jenž je odrazem 
rostoucího technického složení kapitálu – poměr mezi výrobními prostředky a pracovní silou). 
Je ovšem třeba poznamenat, že Marx teoretizoval několik „opačně působících příčin“, některé 
endogenní a jiné exogenní. Jsou to: intenzifikace práce, která zvyšuje stupeň vykořisťování; stla-
čování mezd pod hodnotu pracovní síly; snižování hodnoty konstantního kapitálu skrze vyšší 
produktivitu práce; kratší doba obratu kapitálu; expanze do nových výrobních odvětví s nižším 
organickým složením kapitálu a vyšším stupněm vykořisťování; merkantilistické obchodní 
vztahy s koloniemi; a vzrůst akciového kapitálu. Za endogenní lze považovat tyto dvě protipů-
sobící příčiny: kratší doba obratu kapitálu, kterou zkracují technologická vylepšení pracovního 
procesu, dopravních odvětví a infrastruktury a která je mocnou protiváhou klesající míry zisku 
(byť asymptoticky směřující k nule – ale záporná doba obratu nemůže existovat!); a snižování 

5) Marx, Kapitál, díl 1, kapitola 23. Viz pojednání o všeobecném zákonu kapitalistické akumulace v „Bída a dluh“, 
Endnotes č. 2, s. 20-51.
6) Marx, Grundrisse, s. 690-712 (v anglickém vydání – pozn. PK).
7) Marx, Kapitál, díl 3, kapitoly 13-15.
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hodnoty konstantního kapitálu skrze vyšší produktivitu práce. Otázka relativní síly této druhé 
endogenní protitendence zůstává otevřená. Marx se domníval, že spíše „zmírňuje prosazování 
této tendence“ a ne ji neguje.8

Cykly zhodnocování a znehodnocování
Pozorujeme-li, že se v dějinách kapitalistické akumulace prosazuje zákon sestupné tendence 
míry zisku, jeho výsledkem jsou periodické krize z nadakumulace kapitálu. Vždy se jedná 
o nadakumulaci vzhledem k podmínkám jeho nového zhodnocování (tj. vzhledem k mož-
nostem vysávání dostatečné míry nové nadhodnoty, aby se nahromaděný kapitál mohl zhod-
notit).9 Krize jsou násilnou nápravou problému nadakumulace prostřednictvím mechanismu 
znehodnocení (tj. likvidace hodnoty výrobních prostředků, čímž dochází k „nápravě“ poměru 
konstantního kapitálu k variabilnímu a umožní se tak obnova akumulace na základě nižšího 
organického složení kapitálu).10

Význam absolutní a relativní nadhodnoty pro akumulaci kapitálu
Vzhledem k této stěžejní tendenci kapitalistické akumulace, která se projevuje jako ros-
toucí produktivita práce, rostoucí organické složení kapitálu, klesající míra zisku, produkce 
konsolidovaného přebytečného obyvatelstva a nadakumulace kapitálu, se vztah mezi absolutní 
a relativní nadhodnotou stává zásadním. Přírůstky absolutní nadhodnoty zvětšují ziskovost 
exponencionálně více než přírůstky relativní nadhodnoty, které mají tendenci asymptoticky kle-
sat k nule. Jak tvrdí Marx, jednou ze zásadních příčin působících proti sestupné tendenci míry 
zisku je intenzifikace práce, která zvyšuje stupeň vykořisťování – tj. zvětšení absolutní nadhod-
noty vzhledem k vysávání nadhodnoty relativní. Samozřejmě, že vysávání absolutní nadhodnoty 
má absolutní fyziologické a neurologické limity vepsané do potřeby oddechu za účelem re-
produkce pracovní síly a do maximálního stupně intenzity, v němž lze práci během pracov-
ního dne vykonávat.11 Vzhledem k důležitosti vztahu mezi relativní a absolutní nadhodnotou 
pro běh kapitalistické akumulace (tj. pro fungování vztahu vykořisťování mezi kapitálem a pro-
letariátem a tedy pro průběh třídního boje) by mohl smysluplně sloužit jako ústřední kritérium 
periodizace třídního vztahu. Budeme tu tudíž zkoumat hypotézu, podle níž vztah mezi vysá-
váním absolutní a relativní nadhodnoty prodělává historické posuny a tyto posuny odpovídají 
mutacím způsobu reprodukce třídního vztahu (tj. způsobu vzájemné konfigurace reprodukč-
ních koloběhů kapitálu a proletariátu); takováto periodizace strukturální konfigurace třídního 
vztahu neboli podob jeho reprodukce, by nám měla dovolit určit odpovídající období podle 
měnícího se charakteru třídního boje či cykly boje.

Problémy periodizace: schematičnost a měřítko
Zde navrhovaná kritéria provizorní periodizace nejsou vyčerpávající a zde popisované feno-

8) Marx, Kapitál, díl 3, s. 253. Jestli je tomu nutně právě takto, bude muset ukázat teprve další práce. Omezený 
prostor mi tu ani nedovoluje zvážit teorie, které se snaží klesající míru zisku vysvětlovat rostoucím významem 
neproduktivní práce (srovnej s Moseley, e Falling Rate of Profit in the Postwar United States Economy).
9) Roland Simon přichází s pádným argumentem, že pro Marxe – na rozdíl od Paula Matticka (Economic Crisis and 
Crisis eory) – není teorie tendence k nadakumulaci kapitálu v protikladu k teorii krize jakožto tendence 
k podspotřebě, tj. jakožto problému realizace. Simon tvrdí, že ty jsou pro Marxe vlastně jen odlišnými aspekty téže 
dynamiky: „Nedostatek nadhodnoty z hlediska její akumulace je její pletorou z hlediska její realizace.“ Viz Teorie 
krize na webové stránce Knihovnička Starého Krtka: http://kknihovna.wordpress.com/2011/05/28/teorie-krize/ 
10) Znehodnocení kapitálu může mít podobu odpisů, prodejů pod cenou či dokonce fyzické destrukce výrobních 
prostředků, včetně války.
11) Samozřejmě, že mezi těmito dvěma limity existuje jistý kompromis, ale tím se nic nemění na skutečnosti, 
že vysávání nadhodnoty má absolutní meze.

86          SCREAMIN‘ ALICE



mény jsou nepochybně mnohonásobně určeny a jako takové musejí být teoretizovány na vyšší 
rovině konkrétnosti a komplexity. Na této rovině abstrakce je totiž navrhovaná periodizace 
nutně schematická. S tím souvisí problém zeměpisného měřítka a platnosti této periodizace. 
Zatímco sofistikovanější periodizace by asi měla vzít v úvahu „teorii kombinovaného a ne-
rovnoměrného vývoje“ kapitalistického třídního vztahu, přístupem této práce bude uvažování 
o dominantních pólech kapitalistické akumulace – tj. o Británii, USA a Německu – v devatenác-
tém století a první polovině století dvacátého,12 přičemž posléze se zeměpisné měřítko period-
izace rozšíří o zbytek západní Evropy a Japonsko, pak o „nově industrializované země“ (NICs) 
a nakonec o „nové ekonomiky“ (např. Brazílie, Rusko, Indie, Čína neboli BRICs) a následně 
o zbytek světa.13

První období: vnější vztah mezi reprodukčními koloběhy kapitálu a proletariátu
Kapitalistická akumulace je provázena krizemi už od svých raných stádií, kdy se v 17. a 18. stole-
tí objevovaly spekulativní bubliny, finanční krachy a panika a po velkou část 19. století panoval 
jakýsi 10letý cyklus růstu a propadu. K vážným depresím a finančním krizím došlo v Británii 
a USA mezi lety 1873 a 1896 (zejména pak v Británii, kde je toto období známo jako „dlouhá 
deprese“), načež se významné finanční krize v USA opakovaly v letech 1907 a 1929, přičemž 
ta druhá předcházela „velké depresi“ z počátku 30. let 20. století. Mezi těmito krizemi, krachy 
a depresemi jsou období silného růstu. Otevřenou otázkou zůstává, zda lze každou z těchto krizí 
ve finále vysvětlit tendencí k nadakumulaci kapitálu či zda některé z nich pouze nekorespondují 
se spekulativními epizodami, vytvářením a likvidací fiktivního kapitálu, měnovými krizemi 
nebo s problémy realizace (obchodní krize), nezávislými na sestupné tendenci míry zisku.

Rozhodně se zdá, že zhruba na počátku dvacátého století naráží rozšířená reprodukce kapi-
tálu na mantinely dané nadakumulací. Podle TC se jedná o moment, kdy náležitě a systematicky 
dochází k reálnému přivtělení zemědělské výroby a výroby základních artiklů, nutných k re-
produkci pracovní síly – tj. o moment, kdy se kapitalistická expanze odehrává převážně na bázi 
vysávání relativní nadhodnoty. Zde bychom však měli poznamenat, že stanoví-li TC do tohoto 
momentu fázi formálního přivtělování, jedná se o pochybný úsudek, neboť každá proměna 
a reorganizace pracovního procesu znamená reálné přivtělování. Chtějí-li TC argumentovat, 
že k systematickému a soustavnému zvyšování produktivity zemědělské výroby prostřed-
nictvím reálného přivtělování (industrializace a mechanizace) začalo docházet až koncem 
19. století, i tento argument se zdá být neudržitelným: jak ukazuje Brenner, evropský kapitalis-
mus má kořeny v zemědělství a přechod ke kapitalistickému výrobnímu způsobu se odehrá-
vá především skrze transformaci zemědělské výroby.14 Nakolik se v dominantních centrech 
kapitalistické produkce vyrábějí artikly spotřebovávané dělníky převážně jako kapitalistické 
zboží už v 19. století, natolik se tento fakt zdá mluvit proti fázi formálního přivtělování, založené 
převážně na vysávání absolutní nadhodnoty, jak ji vytyčují TC a tím pádem i proti jimi vytyčo-
vaným dvěma následným fázím reálného přivtělování.

Ostatně i zběžný pohled na empirické doklady o reálných mzdách a produktivitě v někte-

12) Co do rozměrů americká ekonomika předčila tu britskou v poslední čtvrtině 19. století.
13) Skutečnost, že kapitalistická akumulace má charakter „světových systémů“, se datuje už od zformování světové-
ho trhu; sofistikovanější periodizace kapitalistického třídního vztahu by tedy nemusela brát v úvahu vztahy mezi 
centry a periferiemi akumulace. Rovněž je třeba poznamenat, že charakter světového trhu a internacionalizace ka-
pitalistické akumulace (a tudíž třídního vztahu) jsou samy důležitým kritériem periodizace, jak ještě dále uvidíme.
14) viz Aston a Philpin (eds.) e Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Indu-
strial Europe. Brenner a Glick rovněž kritizují podobnou (mylnou) představu Regulační školy (formulovanou 
v myšlence „režimu extenzivní akumulace“): viz Brenner a Glick, „e Regulation Approach: eory and History“, 
New Le Review č. 188, červenec-srpen 1991.
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rých z vyspělých center kapitalistické akumulace nám dává následující obrázek: ve Spojeném 
království v letech 1800 až 1840 rostla produktivita, míra zisku se zdvojnásobila a reálné mzdy 
stagnovaly; růst začaly až po roce 1850 a zejména po roce 1871.15 Ve Spojených státech v letech 
1871 až 1914 významně rostly jak reálné mzdy, tak produktivita, přičemž reálné mzdy jen lehce 
zaostávaly za produktivitou.16 V Německu v tomto období reálné mzdy rovněž rostly v tande-
mu se zrychlenou industrializací a stoupající produktivitou.17 Zdá se tedy jasné, že akumulaci 
v těchto centrech už v onom období charakterizovalo reálné přivtělování práce ke kapitálu 
a vysávání relativní nadhodnoty a už tehdy se ustavovala systémová vazba mezi růstem re-
álných mezd a rostoucí produktivitou práce.18 A proto lze jen těžko tvrdit, že třídní vztah 
v tomto období charakterizuje vnější vztah mezi reprodukčními koloběhy kapitálu a proleta-
riátu. Existovalo-li takové období, pak je třeba ho posunout v čase zpátky, minimálně před rok 
1850 (v případě Británie a přinejmenším před rok 1871 pro Německo a USA).19

Ale shodneme-li se na tom, že kategorie formálního a reálného přivtělování nejsou 
pro periodizaci dějin nejvhodnější, pořád by mohlo být poučné zvažovat poměr mezi různými 
způsoby vysávání nadhodnoty (tj. různými způsoby akumulace kapitálu) ve vztahu k různým 
modalitám reprodukce třídního vztahu. Výroba absolutní i relativní nadhodnoty prostupu-
je celými dějinami kapitalistického výrobního způsobu, o nichž právě uvažujeme. Můžeme 
však velmi zhruba a velice schematicky říci, že do přelomu 19. a 20. století nastolily urputné 
třídní boje hranice pracovního dne v hlavních centrech kapitalistické výroby (prvního práv-
ního vyjádření se těmto bojům od roku 1802 dostalo sledem Továrních zákonů v Británii), 
a proto od onoho bodu nabývá vysávání relativní nadhodnoty většího významu pro kapitalis-
tickou akumulaci než vysávání absolutní nadhodnoty. Samozřejmě, že za tímto bodem extrak-
ce absolutní nadhodnoty dál přetrvává vedle vysávání relativní nadhodnoty – vždyť jednou 
z funkcí zvyšování produktivity prostřednictvím mechanizace atd. je také intenzifikace pra-
covního procesu, tj. zrychlení tempa, kterým dělníci pracují, což ústí ve větší výrobu absolutní 
nadhodnoty. Jenže i intenzifikace práce má sobě vlastní limity. Proto je třeba zdůraznit, že se 
tu v žádném případě netvrdí, že poté, co třídní boj uvalil mantinely na pracovní dobu, dochází 
k eradikaci absolutní nadhodnoty – ta stále zůstává bází, na níž může probíhat vysávání rela-
tivní nadhodnoty. Za daným historickým bodem se však poněkud zmenšuje prostor pro zvět-
šování absolutní nadhodnoty a tak vysávání relativní nadhodnoty dostává další impuls skrze 
rozvoj produktivity práce.

Boje ohledně absolutní nadhodnoty jsou tudíž systémově důležité do přelomu 19. a 20. sto-
letí. Před tímto bodem spočívala systémová důležitost výroby absolutní nadhodnoty v tom, 

15) R. Allen, „Capital Accumulation, Technological Change, and the Distribution of Income during the British 
Industrial Revolution“, http://economics.ouls.ox.ac.uk/12120/. 
16) Zdroje uvedené v Brenner a Glick, „e Regulation Approach: eory and History“, s. 67-72. Je třeba pozna-
menat, že oficiální statistiky samozřejmě nerozlišují mezi marxiánskými kategoriemi produktivita práce a intenzita 
práce. Z hrubého růstu fixních nebytových investic se však lze dohadovat, že produktivita práce (marxiánská) 
během tohoto období rostla.
17) Vögele, Urban Mortality Change in England and Germany, 1870-1913, s. 132.
18) Logickou úvahou by bylo možné dojít k představě, že vysávání relativní nadhodnoty vyžaduje klesající reálné 
mzdy, ovšem tak tomu není, pokud produktivita práce roste rychleji než reálné mzdy.
19) Bylo by zajímavé promyslet řadu bojů britských (a evropských) dělníků proti zavádění nových strojů v 17., 
18. a na počátku 19. století (jak je zaznamenává Marx v podkapitole nazvané „Boj mezi dělníkem a strojem“, Kapitál 
díl I., s. 421-430) právě v kontextu možného období vnějšího vztahu mezi reprodukčními koloběhy kapitálu a pro-
letariátu, které by trvalo do roku 1850. Podobně bychom v tomto směru mohli přezkoumat historii Chudinských 
zákonů a agitace proti nim. A konečně by takováto periodizace mohla osvětlit chartistické hnutí, zrušení Obilních 
zákonů a evropská revoluční hnutí roku 1848; bylo by totiž možné tvrdit, že dohromady tato hnutí tvoří cyklus 
bojů odpovídající této rané konfiguraci třídního vztahu či této podobě jeho reprodukce.
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že dokázala udržovat míry ziskovosti a spolu s vysáváním relativní nadhodnoty působit jako 
motor kapitalistické akumulace. Když se však za tímto bodem zmenšuje prostor pro výrobu 
absolutní nadhodnoty, nabývá větší systémové důležitosti relativní nadhodnota, přičemž zásad-
ní je, že na této bázi má akumulace sklon k nadakumulaci.

Už jsme si ukázali, že v Británii, USA a Německu zejména po roce 1871 akumulace zjevně 
probíhala na základě systémové vazby reálných mezd na růst produktivity práce. Pak lze tedy 
tvrdit, že už toto období charakterizuje vnitřní vztah mezi reprodukčními koloběhy kapitálu 
a proletariátu.

V předchozím konceptu tohoto článku se mělo za to, že první období třídního vztahu, 
a jemu odpovídající cyklus bojů, sahalo až do prvních dvou dekád 20. století:

„V tomto prvním období – období vnějšího vztahu mezi reprodukčními koloběhy kapitálu a pra-
covní síly – kdy třídní kompozici proletariátu v hlavních výrobních centrech dominuje postava 
kvalifikovaného řemeslníka, jsou póly třídního vztahu usouvztažněny jako navzájem si vnější 
soupeři bojující o rozdělení výnosů mezi mzdy a zisky a o hranice pracovního dne. Dělnická tří-
da, jakožto třída produktivní práce, je schopna uplatňovat svoji autonomii proti kapitálu i tehdy, 
když roste moc organizovaných institucí dělnického hnutí v rámci kapitalistického výrobního 
způsobu. Revoluční vlna na konci první světové války a kontrarevoluce, které s sebou v závěsu 
nesla, jsou nejúplnějším výrazem této rozporuplné konfigurace třídního vztahu a kulminuje 
v nich cyklus bojů, jehož bází byla právě tato konfigurace třídního vztahu.“

Je třeba poznamenat, že tato charakterizace částečně vychází i z teze Sergia Bologni o vztahu 
mezi třídní kompozicí a formami revoluční organizace v Německu a USA na začátku 20. století, 
která zazněla v „Class Composition and the eory of the Party at the Origins of the Workers‘ 
Council Movement“ (Třídní kompozice a teorie strany na počátku hnutí dělnických rad).20 
Nyní se však zdá, že toto hodnocení je nutné částečně revidovat, pokud se tedy shodneme, 
že reprodukční koloběhy kapitálu a proletariátu jsou v hlavních centrech kapitalistické akumu-
lace vnitřně usouvztažněny už po roce 1850 (či 1871).21 Jisté však je, že léta 1917-21 značí předěl 
v dějinách kapitalistického třídního vztahu a kulminuje v nich cyklus bojů. Jestliže jsou repro-
dukční koloběhy kapitálu a proletariátu vnitřně usouvztažněny už před touto vlnou revolucí 
a kontrarevolucí, pak po ní charakter tohoto vnitřního vztahu pravděpodobně prochází kvalita-
tivní změnou: progresivně se institucionalizuje a systematizuje v terénu národních oblastí aku-
mulace jakožto vztah mezi organizovanou dělnickou třídou a konglomeráty, které představují 
stále koncentrovanější a centralizovanější kapitál, přičemž kapitalistický stát stále více zasahuje 
do reprodukce tohoto vztahu.22

Druhé období: zprostředkovaná integrace reprodukčních koloběhů kapitálu 
a proletariátu
Jak jsme si ukázali, vztah mezi reprodukčními koloběhy kapitálu a proletariátu po roce 1850/
1871 v Británii, Německu a USA charakterizuje růst reálných mezd a produktivity. Posun 
směrem k této podobě reprodukce třídního vztahu se v dominantních centrech kapitalistické 
akumulace odehrává v kontextu neutuchajících bojů o hranice pracovního dne (tyto boje trvají 

20) Telos č. 13, 1972.
21) Samozřejmě je možné, že pro Rusko by to neplatilo.
22) Možná, že tuto změnu budeme muset vysvětlovat skrze instituce třídního boje, způsoby organizace a boje, 
ale také institucionálními formami interkapitalistických vztahů, a přitom brát v úvahu tendenci ke koncentraci 
a centralizaci kapitálu (avšak dávat si pozor na příliš schematické periodizování na základě „konkurenčního“ 
a „monopolního kapitalismu“). Periodizace kapitalistického třídního vztahu by pak mohla obsahovat čtyři a nikoli 
tři období, aby lépe odrážela tuto kvalitativní změnu směrem k vnitřnímu vztahu mezi reprodukčními koloběhy 
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po celé 19. století až do raného století dvacátého). Pravděpodobně je nutné tyto proměny chápat 
jako vzájemně usouvztažněné, jako ustavující novou konfiguraci třídního vztahu, nový cyk-
lus bojů a nový model kapitalistické akumulace, v němž výroba relativní nadhodnoty nabývá 
v poměru k absolutní nadhodnotě nové systémové důležitosti. Zmenšený prostor pro vysávání 
absolutní nadhodnoty v rostoucí míře působí jako podnět k rozvoji nových výrobních technik: 
v hlavních centrech kapitalistické akumulace tento proces charakterizuje kapitalistickou aku-
mulaci už v pozdní fázi 19. století, ale po vlně revolucí a kontrarevolucí na konci první světové 
války pravděpodobně nabývá nového stupně systematizace a institucionalizace. Zhruba a sche-
maticky lze říci, že tayloristické vědecké řízení a fordistické techniky proměňují výrobní proces 
a postupně dávají vzniknout nové průmyslové třídní kompozici soustředěné kolem postavy 
polokvalifikovaného či nekvalifikovaného masového dělníka na montážní lince. Akumulace 
kapitálu se připoutává k masové průmyslové výrobě spotřebního zboží, jehož spotřebitelem je 
dělnická třída.

Do 20. let 20. století, které charakterizuje stagnace ekonomiky, už se dává cítit nadakumula-
ce kapitálu. Ve 20. a zejména 30. letech 20. století (Rooseveltův Nový úděl) začíná kapitalistický 
stát v nově nastupujícím centru akumulace kapitálu – USA – zavádět strategie ke zvládnutí 
onoho párového přebytku, který je projevem nadakumulace (přebytečný kapitál a přebytečné 
obyvatelstvo): přímé dotace pro výrobní sektor a přímé transfery pro dělníky v podobě důcho-
dových a sociálních plateb. Toto „keynesiánské“ řízení párového přebytku (přebytečný kapitál 
a přebytečné obyvatelstvo) usnadnilo poválečnou konjunkturu, kterou rovněž umožnilo ma-
sivní znehodnocení kapitálu za druhé světové války.23 Kapitál se vyváží do západní Evropy, 
Japonska, Brazílie atd. V každé z těchto vyspělých kapitalistických zemí vidíme konfiguraci 
třídního vztahu, v níž je mzda (a šířeji i sociální mzda) svázána se zvyšováním produktivity – 
tj. reprodukce proletariátu je postavena do služeb akumulace kapitálu. V tomto období se pak 
reprodukční koloběhy kapitálu a pracovní síly integrují prostřednictvím dělnického hnutí a stát-
ní regulace v národně vymezených oblastech akumulace.24 Vztah vykořisťování se proměňuje 
takovým způsobem, že třídní boj povětšinou nabývá podoby procesů kolektivního vyjednávání 
v průmyslu; kapitál a proletariát se navzájem střetávají jako soupeři v třídním konfliktu ohledně 
podmínek kompromisu mezi produktivitou a sociální mzdou, a to v rámci společenské smlou-
vy zprostředkovávané kapitalistickým státem. Při této konfiguraci reprodukčních koloběhů ka-
pitálu a pracovní síly je každý z koloběhů poháněn silou toho druhého. Zvyšování mezd je sice 
svázáno s růstem produktivity, ale umožňuje rozšířenou reprodukci potřeb proletariátu; reálná 
hodnota mezd roste absolutně, zatímco akumulace kapitálu probíhá na základě relativního zbí-
dačování proletariátu (v poměru k celkové hodnotě vyrobené ve společnosti).

Je-li pravdou, že v tomto období, které provizorně nazýváme obdobím zprostředkované 
integrace reprodukčních koloběhů kapitálu a proletariátu, je pro akumulaci kapitálu systémově 
důležitější relativní nadhodnota než nadhodnota absolutní, neznamená to ještě, že nám abso-
lutní nadhodnota zmizela z rovnice. Vždyť zvyšování produktivity práce prostřednictvím za-
vádění nových výrobních technik je často doprovázeno narůstající intenzitou práce. „Dohody 
o produktivitě“ uzavírané v rámci kolektivního vyjednávání mezi odbory a managementem 

kapitálu a proletariátu – vztahu, jenž se v rostoucí míře institucionalizuje, systematizuje a stále silněji ho zpro-
středkovává státní intervence. Takováto periodizace vztahu mezi reprodukčními koloběhy kapitálu a proletariátu 
by mohla vypadat následovně (samozřejmě tu platí běžná varování): 1) vnější vztah (do roku 1850); 2) živelná (či 
neinstitucionalizovaná) integrace (1850-1914/1917); 3) zprostředkovaná (institucionalizovaná) integrace (1914/
1917-1973); 4) bezprostřední integrace a dezintegrace (po roce 1973).
23) Samozřejmě, že následkem války se obzvláště brutálním způsobem „řeší“ i problém přebytečného obyvatelstva.
24) Samozřejmě, že důležitým rozměrem rozdělení světové ekonomiky do těchto národních oblastí akumulace je 
geopolitická dělba světa do bloků: Východ a Západ.
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firem nepochybně obsahují obě marxiánské komponenty, produktivitu práce i intenzitu práce, 
neboť rytmus pracovního procesu se zrychluje. Tendenci k nadakumulaci kapitálu tedy do jisté 
míry zmírňuje zvětšování absolutní nadhodnoty („vyplňováním pórů pracovního dne“). Tím-
to zmírňujícím faktorem by se mohla do nějaké míry vysvětlovat dlouhodobost dynamičnosti 
poválečné konjunktury. Jak jsme si však ukázali, intenzitu práce nelze zvyšovat donekonečna 
a tak se – s rostoucí mocí proletariátu ve fordistických „dělnických baštách“ – objevuje tendence 
stále více zpochybňovat rostoucí intenzitu práce praktikami odmítání práce.

Formy třídního boje v tomto období a rovněž horizont revolučního překonání kapitalis-
tického třídního vztahu odrážejí rostoucí moc proletariátu v rámci kapitalistického výrobního 
způsobu. Na vrcholu tohoto cyklu bojů (který je rovněž jeho koncem) se revoluční překonání 
kapitálu postuluje rozporuplně jako generalizace autonomie proletariátu a jeho schopnosti dik-
tovat podmínky společenské reprodukce a zároveň jako odmítnutí práce a postavení dělníka. 
Tyto protichůdné tendence představují limit revoluční dynamiky založené na zprostředkované 
integraci reprodukčních koloběhů kapitálu a pracovní síly.

Tato konfigurace třídního vztahu se ukazuje jako dlouhodobě neudržitelná. Zdá se, 
že tendence k nadakumulaci kapitálu se v celosvětovém měřítku znovu ohlašuje na přelomu 
60. a 70. let 20. století, kdy erupce nové revoluční vlny bojů a následná kontrarevoluce uzavírají 
další cyklus bojů.

Třetí období: dialektika bezprostřední integrace a dezintegrace reprodukčních koloběhů 
kapitálu a proletariátu
Kontrarevoluce nabývá podobu porážky dělnické třídy a restrukturalizace třídního vztahu 
v celosvětovém měřítku. Restrukturalizace tedy transformuje integraci reprodukčních kolobě-
hů kapitálu a pracovní síly se všemi jejími mediacemi, které byly o tom, že kapitalistický stát 
v antagonistickém partnerství s organizovanou průmyslovou dělnickou třídou „keynesiánsky“ 
spravoval párový přebytek – což bylo základem poválečné konjunktury ve vyspělých kapitalis-
tických zemích – a odstraňuje tyto mediace.

Restrukturalizace je do jisté míry rozpojováním reprodukčních koloběhů kapitálu a pra-
covní síly: kapitalistickou akumulaci už necharakterizuje konfliktní sled dohod a kolektivních 
vyjednávání o mzdách a produktivitě – restrukturalizace třídního vztahu znamená, že prole-
tariát strukturálně není v pozici, z níž by se ve svém střetu s kapitálem mohl prosadit a svázat 
růst reálné mzdy s růstem produktivity. Od počátku restrukturalizace dochází ve většině vy-
spělých kapitalistických zemí k odpojování růstu produktivity od výšky reálných mezd; reál-
né mzdy mají téměř všeobecně tendenci stagnovat. Výjimkou z této tendence je Čína; o tom, 
že ostatní „nové ekonomiky“ rovněž mají alespoň do nějaké míry takto výjimečný status, lze 
pochybovat.25 Restrukturalizace proměnila podmínky, za nichž se proletariát s kapitálem setká-
vají na trhu práce, který z pohledu kapitálu směřuje v globálním měřítku k unifikaci, zejména 
díky stále plynulejšímu zprostředkování financemi a liberalizaci trhů, které umožňují víceméně 
volný pohyb toků kapitálových investic po celé zeměkouli.26 Výsledkem je, že kapitalistická 
akumulace může do jisté míry probíhat bez ohledu na mantinely, na něž dříve narážela vzhle-
dem k nutnosti zajistit reprodukci proletariátu na určitém stupni historicky vzniklých potřeb, 

25) Podle ILO čínským dělníkům v letech 2000 až 2009 rostly platy v průměru o 12,6 procenta ročně. Oproti tomu 
v Indonésii to bylo o 1,5 procenta a v ajsku o nula procent. Viz Kevin Brown, „Rising Chinese Wages pose relo-
cation risk“, Financial Times, 15. února 2011.
26) Důležitou součástí tohoto procesu byl rozklad rozdělení světa z dob Studené války; rozdělení do geopolitických 
bloků, které si navzájem konkurovaly odlišnými sponzorskými programy pro plány národního rozvoje ve státech, 
jež se nalézaly na periferii akumulace kapitálu.

O PERIODIZACI KAPITALISTICKÉHO TŘÍDNÍHO VZTAHU              91



tedy rozšířenou reprodukci potřeb proletariátu. Stručně řečeno, koloběh akumulace kapitálu 
má v jistém smyslu tendenci stát se relativně autonomním (či patrně lépe vyjádřeno: částečně 
odpojeným) na reprodukčním koloběhu pracovní síly.

Toto rozpojení reprodukčních koloběhů kapitálu a proletariátu je výsledkem restrukturali-
zace a porážky dělnického hnutí, ale také důsledkem fundamentální tendence k nadakumulaci, 
která leží v srdci kapitalistického vztahu; jedná se o momenty téhož dějinného procesu. Expan-
ze financializovaných forem kapitálových investic na bázi dolarového standardu, k níž dochází 
od roku 1974, je synonymem tendence k nadakumulaci a restrukturalizace třídního vztahu; 
dlužní krize, finanční bubliny a keynesiánství postavené na cenách aktiv (spolu s útokem 
na dělnickou třídu a zvyšováním stupně vykořisťování) představují různé momenty odkládání 
krize z nadakumulace v globálním měřítku.

Na jednu stranu to tedy vypadá, že mzda je stále silněji decentrována – víc a víc pozbývá 
svoji ústřední roli při propojování reprodukčních koloběhů kapitálu a pracovní síly. Spotřeba 
proletariátu se v rostoucí míře financuje na dluh (do jisté míry ji zprostředkovávají tzv. „americ-
ké hypotéky“ umožněné eskalací cen nemovitostí) a závisí na tom, jak si finančně stojí penzijní 
fondy. Tyto procesy se tudíž zdají rušit napojení spotřeby na prodej pracovní síly. Podobně 
i tvorbu zisku stále více pohánějí rostoucí ceny aktiv – finanční spekulace – a nikoli výnosy 
z investic do výroby. Mohlo by se tudíž zdát, že reprodukční koloběhy kapitálu a pracovní 
síly mají tendenci k úplnému rozpojení a ne k sílící integraci (či ke stále silnějšímu vnitřnímu 
usouvztažnění). Anebo by bylo možné tvrdit, že integrace obou koloběhů má tendenci být stále 
méně zprostředkovávána mzdou, jak vidíme například z čím dál běžnějšího fenoménu, kdy si 
finanční instituce prostřednictvím poplatků a splátek přímo přisvojují část dělníkova příjmu.27 
Ztráceli bychom tak ovšem ze zřetele, že na dluh financovaná spotřeba na jedné straně a inflace cen 
aktiv na straně druhé jsou do značné míry predikovány na budoucím vysávání nadhodnoty – které 
nemůže mít jiný základ než mzdu (vykořisťování proletářů prodávajících jejich pracovní sílu).

Lze tedy tvrdit, že restrukturalizace ve skutečnosti znamená stupňování integrace repro-
dukčních koloběhů kapitálu a pracovní síly, dokonce přímo hyperintegraci. Mzda nabývá ještě 
větší důležitosti pro reprodukci třídního vztahu, i když je tu tendence k její decentraci. Růst 
spotřebitelského dluhu můžeme patrně považovat za zkrat reprodukčních koloběhů kapitálu 
a proletariátu: frakce kapitálu si přímo přivlastňují část dělníkova příjmu a spotřeba dělníků 
má tendenci odpojit se od jejich aktivní účasti na výrobě. Případnější však je vidět, že úvěry 
se nakonec budou muset splatit z dělníkova příjmu, tj. v zásadě ze mzdy; přímé přivlastňování 
a bezpracná spotřeba jsou ve skutečnosti pouze formy očekávání budoucích příjmů – řešení 
problému, že faktická tvorba hodnoty neodpovídá těmto anticipovaným nárokům na bohat-
ství, se odkládá na dobu, kdy se tento nesoulad sám agresivně přihlásí o slovo v podobě krize. 
Spotřebitelský úvěr se tak odhaluje jako skrytá a pokřivená (vyšinutá) forma mzdy. A když 
krize obnažuje tendenci k nadakumulaci kapitálu, tak se – skrze delegitimizaci mzdového poža-
davku, policejní represe proti pokusům o zachování mzdy či získání odstupného a skrze snahy 
o změnu podmínek vykořisťování ve prospěch kapitálu – ukazuje zásadní důležitost mzdy 
v srdci třídního rozporu.

Inflace cen aktiv a dluhem poháněná spotřeba se na chvíli mohou jevit jako nezávislá 
proroctví, která se sama naplňují. Ale jak se poukazuje v „Bídě a dluhu“, příklon k financializo-
vaným formám kapitálových investic je ukazatelem nadakumulace. Tento vztah však funguje 
i obráceně, což znamená, že finanční kapitál působí jako ukázňující faktor na vykořisťování 
ve výrobě. Zvyšující se stupeň vykořisťování je důsledkem požadavků, které na produktivní 

27) viz Costas Lapavitsas, „Financialised Capitalism: Direct Exploitation and Periodic Bubbles“, Historical Materia-
lism ročník 17, č. 2, 2009, s. 114-148.
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kapitál klade finanční kapitál. Financializované formy investic rovněž zvyšují mobilitu kapitálu 
při jeho hledání pracovní síly na globálním trhu. I takto tedy mohou procesy finanční libera-
lizace a zprostředkování po omezenou dobu odkládat krizi z nadakumulace. Nakonec je tak 
v tomto období kursem akumulace kapitálu střídání „strategií“, které mají odložit krizi z nadaku-
mulace: finanční a cenové bubliny; zvyšování stupně vykořisťování; masivní znehodnocování. 
Tváří v tvář rýsující se krizi z nadakumulace kapitál a proletáři zkratují normální reprodukční 
procesy. Navzdory tendenci k podrytí těchto normálních procesů se však jejich nutnost zase 
brzy prosadí. Jsme tedy svědky protichůdných procesů intenzivnější dostředivé integrace a odstře-
divé dezintegrace reprodukčních koloběhů kapitálu a pracovní síly, které probíhají v tandemu.

Na globální rovině je produkce konsolidovaného přebytečného obyvatelstva jasným dokla-
dem krize z nadakumulace. Dokladuje ji paradoxem, že reprodukce třídního vztahu v rostoucí 
míře znamená nereprodukci rozsáhlých složek proletariátu, jejichž pracovní síla už pro kapitál 
nemá žádnou užitnou hodnotu. Reprodukci proletariátu lze přitom chápat jako způsob, jímž se 
reprodukuje pracovní síla proletářů, nebo jinak jako reprodukci proletariátu qua proletariátu 
– tj. reprodukci postavení proletáře – nemajetné třídy; těch, kdo nemají co jiného prodat než 
svoji pracovní sílu; dvojnásob svobodných dělníků; těch, které kapitál neváhá vyhodit na dlaž-
bu, jakmile jejich nadpráci nepotřebuje. Máme tu tedy sílící integraci reprodukčních koloběhů 
kapitálu a proletariátu v celém centru, které se relativně scvrkává, a souběžnou produkci relativ-
ně narůstajícího přebytečného obyvatelstva na periferii a dokonce i v centru samotném.28

Rozpoznáváme tak dialektiku integrace a dezintegrace reprodukčních koloběhů. K na-
dakumulaci a produkci přebytečného obyvatelstva dochází zároveň s integrací reprodukčních 
koloběhů, ba dokonce jejím prostřednictvím. Nebo to lze říci i jinak: samotný proces integrace 
reprodukčních koloběhů kapitálu a pracovní síly plodí svůj opak – vyhánění dělníků z výroby 
a z „normálních“ reprodukčních koloběhů zprostředkovaných mzdou/sociální mzdou. Dostře-
divá a odstředivá tendence tedy koexistují – jedna je dokonce funkcí druhé. Nadakumulace 
a produkce přebytečného obyvatelstva jsou funkcí integrace reprodukčních koloběhů kapitálu 
a proletariátu. A stejně tak nadakumulace znovu a znovu pobízí ke stupňování integrace kolo-
běhů třídní reprodukce, a to stále více ve formě většího vysávání absolutní nadhodnoty skrze 
intenzifikaci práce a prodlužování pracovního týdne a skrze zvyšování stupně vykořisťování 
prostřednictvím stlačování mezd a další demontáže sociálního zabezpečení a jiných forem 
sociální mzdy. Součástí tohoto obrázku návratu k vysávání absolutní nadhodnoty (či spíše 
posílení jeho systémové důležitosti, protože působí proti tendenci k nadakumulaci kapitálu) je 
v dnešní době samozřejmě přesouvání výroby do zemí a regionů s obrovským rezervoárem 
levné pracovní síly a chabým zákoníkem práce a posun k investování do průmyslových odvětví, 
která jsou náročná na práci, a tudíž mají nižší organické složení kapitálu.29

Zdá se tedy, že dostáváme komplexní dynamiku: restrukturalizace je tendencí k částeč-
nému odpojení reprodukčního koloběhu kapitálu od reprodukčního koloběhu pracovní síly, 
a to jednoduše díky změněným podmínkám, za nichž se kapitál potkává s pracovní silou 

28) Ve skutečnosti je tento obrázek ještě o něco komplikovanější. Po vzoru TC můžeme rozeznat nové schéma 
globálních výrobních vztahů, které má tři zóny:
I) zóny vyspělých technologií a financí;
II) výrobní zóny s velkým podílem subkontraktů a outsourcingu, zóny vyrábějící na vývoz, maquiladoras;
III) odpadové zóny – přebytečné obyvatelstvo.
Tyto tři prvky prostorové dělby globálních výrobních vztahů do zón se nerovnoměrně rozprostírají po celém 
povrchu světa i uvnitř jednotlivých teritorií, která se na tomto povrchu vyskytují. Viz TC, Docela dost zabíjení, http:
//kknihovna.wordpress.com/2011/02/28/docela-dost-zabijeni/ a Současná chvíle, http://kknihovna.wordpress.com/
2011/05/18/soucasna-chvile/. 
29) Kupříkladu rostoucí význam textilní výroby v Bangladéši, Vietnamu, Kambodži a jinde.
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na globálním trhu práce; kapitál se zbavil povinnosti udržovat určité zvyšování stupně re-
produkce proletariátu či přesněji řečeno rozšířená reprodukce potřeb proletariátu už není 
navázána na rozšířenou reprodukci kapitálu. Toto pojítko, které patřilo k předchozímu modelu 
akumulace či konfiguraci třídního vztahu, bylo rozbito. Nyní máme model akumulace založený 
na relativní nadhodnotě (a stále více na návratu k absolutní nadhodnotě), v němž se zvyšování 
mezd změnilo v jejich snižování či přinejlepším stagnaci a cena pracovní síly se v globálním 
měřítku stále více stlačuje pod její hodnotu.

Reprodukční koloběhy jsou tudíž v současném období integrovány takovým způsobem, 
že zhodnocování kapitálu má tendenci zbídačovat proletariát absolutně a celosvětově, zatímco 
dříve proletariát – alespoň ve vyspělých kapitalistických zemích – byl proletariát sice zbídačo-
ván relativně, ale absolutně měl prospěch ze zvyšující se „životní úrovně“ (měřeno hodnotou 
zboží spotřebovávaného dělnickou třídou).30

Aktuální období tedy můžeme z hlediska dialektiky integrace a dezintegrace reprodukč-
ních koloběhů kapitálu a proletariátu charakterizovat několika různými způsoby. Podtrhnout 
musíme dopad, který má s postupem akumulace kapitálu vyhánění pracovní síly z výroby 
– tendence k vytváření konsolidovaného přebytečného obyvatelstva – na vztah mezi kapitálem 
a proletáři na globálním trhu práce. Stačí, když se tu jen odkážeme na Marxovo pojednání 
o utváření rezervní průmyslové armády, na erozi dělnické moci a na stlačování mezd. V této di-
alektice integrace a dezintegrace jsou integrovaní náchylní být vyhnáni (i díky erozi sociálního 
zabezpečení). Formování přebytečného obyvatelstva tak zpětně působí na pracující obyvatel-
stvo prostřednictvím utváření či přeměny rezervní průmyslové armády, která je dnes armádou 
migrantů – kapitalistické státy mohou kontrolovat migrační toky podle nároků globálního trhu 
práce.

Při takovéto dialektice integrace a dezintegrace reprodukčních koloběhů kapitálu a pracov-
ní síly se rozpor mezi třídami objevuje na rovině jejich reprodukce. V této nové konfiguraci 
třídního vztahu nejsou proletáři mimo jejich existenci pro kapitál ničím. Kompromisy mezi 
antagonistickými sociálními partnery ohledně produktivity, zaměstnanosti a mezd, které byly 
modem operandi reprodukce třídního rozporu v cyklu, jenž skončil na přelomu 60. a 70. let 
20. století, vystřídala situace, kdy už se neuzavírají žádné obchody ohledně tempa akumulace 
a distribuce výtěžku z ní;31 obrana mzdy (tj. nejen výšky mzdy, ale mzdy per se, jakožto přístupu 
k prostředkům reprodukce) v některých zemích stále více nabývá podoby gerilové války proti 
represivním silám státu. Některé regiony zažívají cosi jako obrodu občasných divokých forem 
akce: únosy šéfů, vyhrožování vyhozením továren do povětří, pohrůžky znečištěním řek nebo 
dokonce jejich uskutečnění, okupace továren (nikoli ve snaze obnovit či samosprávně řídit vý-
robu, ale jako zoufalé a často marné pokusy o získání nějakých těch trumfů při vyjednávání).32 
Tamní násilné boje jdou ruku v ruce s rezignací a zjevnou absencí boje v mnoha vyspělých 
kapitalistických ekonomikách, kde dělníci rozjímají o marnosti snah udržet dříve dosažený stu-
peň reprodukce (sociální mzdy). Pravděpodobně jak zoufalé boje, tak zjevná rezignace svědčí 
o posunu od relativního zbídačování k absolutnímu – jsou produktem konfigurace třídního 
vztahu, v níž není perspektivy, vyhlídek, budoucnosti.

Rozpor mezi třídami se dnes nalézá na rovině jejich reprodukce. Co to znamená? Na jednu 

30) Samozřejmě, že toto tvrzení je třeba upřesnit, aby odpovídalo stratifikaci (či fraktalizaci) mezinárodního prole-
tariátu. Viz poznámka pod čarou č. 28.
31) Anebo podmínky uzavíraných obchodů diktuje především kapitál. Kolektivní vyjednávání postupně eroduje 
jako forma i svým obsahem.
32) Bylo by zajímavé porovnat stupeň dnešních třídních konfliktů s vrcholným bodem na konci minulého cyklu 
(tj. v letech 1968-73).
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stranu to znamená, že proletariát už svoji reprodukci (tj. reprodukci jeho pracovní síly) nemůže 
zaručit uplatňováním své moci v rámci konfliktního soužití s kapitálem. Základy, na nichž tato 
moc a toto soužití stály, byly už dávno podryty. Nad zvětšujícími se částmi proletariátu visí 
strašák nereprodukce. Pro ty složky proletariátu, které jsou i nadále součástí centra kapitalistic-
ké akumulace, nedochází k integraci reprodukčních koloběhů – při níž je rozpor mezi třídami 
vyšinut na rovinu jejich reprodukce – pouze skrze styčnou plochu výroby, nýbrž po celém 
obvodu koloběhů. A tak dnes reprodukce kapitálu v každém ze svých tří momentů (prodej 
a koupě pracovní síly, výroba nadhodnoty, realizace nadhodnoty a její přeměna v dodatečný 
kapitál) negativně dopadá na reprodukci proletariátu či je s ní přímo v rozporu, a to na úrovni 
každého z oněch tří momentů.

Zánik dělnického hnutí a kolektivního vyjednávání, demontáž sociálního státu skrze re-
strukturalizaci ve vyspělých kapitalistických zemích postihuje podmínky prvního momentu, 
prodeje a koupě pracovní síly (a nakonec i třetího momentu – přeměny nadhodnoty v do-
datečný kapitál). Porážka dělnického hnutí a restrukturalizace výrobních vztahů mají dopad 
i na bezprostřední proces výroby a tudíž na výrobu nadhodnoty; důležitým aspektem kapita-
listické restrukturalizace jakožto kontrarevoluce je opětovné uvalování práce (tj. intenzifikace 
práce poté, co došlo k porážce a podrytí bojů orientovaných na odmítnutí práce). Geopolitický 
vývoj a vývoj světové ekonomiky, jako třeba expanze financializovaných forem kapitálových 
investic, odstraňování překážek mobility kapitálu, liberalizace obchodu, stručně řečeno ten-
dence likvidovat všechny překážky fungování světového trhu, proměňují podmínky přeměny 
nadhodnoty v dodatečný kapitál (což rovněž zpětně působí na druhé dva momenty).

Podíváme-li se na restrukturalizaci třídního vztahu z hlediska změn v reprodukčním ko-
loběhu proletariátu, vidíme, že se další a další aspekty reprodukční práce komodifikují a mění 
ve zboží nebo služby (např. rychlé občerstvení, péče o děti, privatizace/komodifikace vzdělání) 
– tj. v odvětví, kde se reprodukční práce stává produktivní pro kapitál; mezitím rodinná mzda 
v rostoucí míře ustupuje dvousložkové mzdě (řada rodinných jednotek má dvě výdělečně činné 
osoby). U těch složek proletariátu, které zůstávají součástí centrální dynamiky kapitalistické 
akumulace, je tak dnes reprodukce jejich pracovní síly čím dál tím bezprostředněji integrována 
po celém svém obvodu s reprodukčním koloběhem kapitálu.

Dialektika integrace a dezintegrace reprodukčních koloběhů kapitálu a proletariátu dává 
vzniknout novým podobám a nové dynamice třídního boje, které se s intenzifikací krize tříd-
ního vztahu šíří mezi proletáři uvnitř i vně centra kapitalistické akumulace; podobně dochází 
k transformaci horizontu překonání třídního vztahu. Bází tohoto překonání už nemůže být po-
litické či ekonomické dobytí moci proletariátem ani žádná vize alternativního řízení výroby či 
ekonomiky. Vylučování proletářů z centrální dynamiky kapitalistické akumulace na jedné stra-
ně a jejich totální integrace do této dynamiky – skrze likvidaci základů proletářské autonomie 
– na straně druhé jsou dvě strany téže mince, dva aspekty jedné pravdy: proletariát bez kapitálu 
není ničím. Není už žádná vyhlídka, že by třídní antagonismus dal vzniknout novému modelu 
akumulace. Proletářský antagonismus se dnes může vyjadřovat už jen negativně – může už jen 
zpochybňovat třídní vztah jako takový.33

Periodizaci, kterou jsme si tu provizorně načrtli – velice schematicky a na rovině hrubých 
vývojových tendencí podob reprodukce třídního vztahu (tj. různých podob integrace repro-
dukčních koloběhů kapitálu a proletariátu) – můžeme promýšlet i z hlediska průběhu akumula-
ce a nadakumulace kapitálu; z tohoto hlediska bychom ji mohli považovat za periodizaci podle 

33) V aktuálním období (po roce 1973) se proletariát ve svém vztahu s kapitálem může k sobě vztáhnout jedině 
negativně; ve svém vztahu s kapitálem už k sobě nenalézá afirmativní vztah, který charakterizoval dřívější konfigu-
race třídního vztahu a tudíž i minulé cykly bojů.
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různých modelů akumulace či „strategií“ k oddálení nadakumulace. Zároveň ji můžeme nazírat 
jako periodizaci cyklů boje, které odpovídají proměnám ve způsobu reprodukce třídního vzta-
hu. Vidíme tedy, že měnící se podoby reprodukce třídního vztahu a měnící se forma třídního 
boje jsou predikovány na průběhu kapitalistické akumulace a naopak.34

Tuto periodizaci by bylo možno tematizovat jako vzestup a pád moci proletariátu v rámci 
kapitalistického výrobního způsobu. Třídní boj stále koncentrovanějšího a mocnějšího prů-
myslového proletariátu prvně omezuje délku pracovního dne a pak sehrává roli antagonistic-
kého partnera či hráče v modelu akumulace, kde se vše točí kolem napojení (sociální) mzdy 
na produktivitu práce. Restrukturalizace třídního vztahu, která tento model akumulace rozklá-
dá, činí proletariát vzhledem ke kapitálu čím dál tím bezmocnějším, činí jeho postavení prekér-
ním ve vztahu vykořisťování i vně tohoto vztahu a nutí ho, aby ve svých bojích proti kapitálu 
zpochybňoval svoji vlastní existenci jakožto proletariátu.

březen 2011

34) Tento přístup by bylo lze považovat za cosi podobného strukturalistické historiografii kapitalistického třídního 
vztahu: dějinný proces tohoto rozporuplného vztahu je procesem měnících se konfigurací reprodukčních koloběhů 
kapitálu a proletariátu, přičemž každá konfigurace koresponduje s cyklem bojů a modelem akumulace.
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