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Rynek i stosunki pracownicze w filozoficznym ujęciu Karola Marksa
Labour market and labour relations in Karl Marx’s philosophical concept

The main purpose of the paper is an attempt of presentation 
of German philosopher Karl Marx’s philosophical ideas in relation 
to so-called labour market. The paper purpose realization is pos- 
sible thanks to analysis of Marx’s ideas in relation to the paper main 
theme. The paper was divided into three parts. In the first one the 
private property idea and its manner of influence were presented. 
In the second one the vision of Marx’s state classes were presented. 
Finally in the last one the revolution motif was presented. On the ba-
sis of the analysis it should be claimed that the private property was 
very important for Marx because by it the capitalism has born and 
two classes (bourgeoisie and proletariat) has come into existence. 
The capitalism has born as a necessary element of history. Because 
of antagonism between bourgeoisie and proletariat the revolution 
had to come.

Keywords: Karl Marx, socialism, capitalism, class struggle, labour 
market.

Celem niniejszej pracy jest próba prezentacji filozoficznych po-
glądów niemieckiego myśliciela Karola Marksa w zakresie zagadnień 
związanych z tzw. rynkiem pracowniczym. Realizacja celu jest możliwa 
dzięki analizie wykładni filozofa w odniesieniu do podjętego tematu 
badawczego. Opracowanie zostało ustrukturyzowane w trzech głów-
nych częściach. Najpierw przedstawiono zagadnienie własności pry-
watnej i sposobu jej oddziaływania w namyśle Marksa. W dalszej ko-
lejności zaprezentowano wizję klas społecznych, by na końcu przybliżyć 
jego zapatrywanie na temat rewolucji. W świetle przeprowadzonych 
analiz można zauważyć, że dla Marksa własność prywatna była źró-
dłem powstania systemu kapitalistycznego oraz wyodrębnienia dwóch 
klas społecznych (burżuazja i proletariat) i powstania antagonizmu po-
między nimi. Kapitalizm wyłonił się nie przypadkowo, ale jako koniecz-
ny owoc postępującego procesu historycznego. Z powodu wspomnia-
nego antagonizmu według niemieckiego myśliciela ostatecznie musi 
dojść do rewolucji społecznej, która doprowadzi do likwidacji burżuazji 
i powstania społeczeństwa bezklasowego.
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Wstęp

Chociaż pod pewnymi względami obecne warunki, na jakich 
pracobiorca zgadza się podjąć pracę na rzecz pracodawcy, nie są 
w całości takie, jak życzyliby sobie tego pracownicy, to jednak nie 
ulega chyba większym wątpliwościom, że obecny system pracy jest 
bardziej korzystny dla pracownika niż ten, który obowiązywał w XIX 
wieku w okresie agresywnego kapitalizmu. Właśnie wtedy tenden-
cja do pomnażania własnego kapitału kosztem innych osób była bar-
dzo widoczna i uciążliwa dla pracowników, co powodowało choćby 
zabieranie głosu nawet przez przedstawicieli władzy kościelnej1. 
Niekorzystna sytuacja pracowników zmusiła również prawodawców 
poszczególnych krajów do takich regulacji prawnych, które bardziej 
zabezpieczały interesy pracowników, na nich samych zaś nakładały 
większe obostrzenia2. Do zabierania głosu w sprawie trudnej sytuacji 
pracowników nie ograniczał się bynajmniej tylko Kościół czy pra-
wodawcy. Głos w tej sprawie zabierali również filozofowie, którzy 
starali się uczciwie ocenić ówczesny kontekst społeczno-ekono-
miczny oraz poddać go krytycznemu osądowi. Do bardziej znanych 
filozoficznych propozycji opisu ówczesnych stosunków pomiędzy 
pracownikami a pracodawcami należy system stworzony przez nie-
mieckiego filozofa Karola Marksa. System ten stał się znany głównie 
dzięki wykorzystaniu go przez komunizm, który na jego teoretycznej 

1 Głośnym przykładem jest choćby encyklika Leona XIII Rerum novarum po-
święcona problematyce socjalnej. Fakt, że najwyższa władza kościelna, po-
mimo zupełnie innych celów przyświęcających Kościołowi, decyduje się na 
zabranie głosu w tej sprawie, pokazuje, jak ważne było wtedy to zagadnienie.
2 Było to szczególne zauważalne w kontekście prawodawstwa obowiązujące-
go jeszcze choćby w początkach XIX wieku, kiedy to prawodawcy kładli bardzo 
duży nacisk na wolność jednostek i swobodę zawieranych przez nie umów.

bazie realizował własny program społeczny polegający na wprowa-
dzaniu socjalizmu komunistycznego3. Choć idee Marksa pod wielo-
ma względami przestały już być aktualne, to jednak jego poglądy 
na temat ówczesnych klas społecznych oraz stosunków pomiędzy 
pracodawcami i pracownikami zasługują na odświeżenie i ponowne 
przybliżenie współczesnemu gronu odbiorców.

Celem niniejszego opracowania będzie próba przybliżenia 
nauczania Karola Marksa w zakresie zagadnień związanych z tzw. 
rynkiem pracowniczym. Realizacja celu pracy będzie możliwa dzięki 
analizie nauczania niemieckiego filozofa w odniesieniu do posta-
wionego problemu badawczego. Opracowanie zostanie ustruktu-
ryzowane w trzech zasadniczych częściach. Najpierw będzie miało 
miejsce przybliżenie idei własności prywatnej u Marksa oraz sposo-
bu jego oddziaływania na jednostkę. Następnie przybliżone zostaną 
klasy społeczne (ekonomiczne) wyróżnione przez filozofa. Na końcu 
ukazana zostanie wizja rewolucji, która w nauczaniu Marksa miała 
zmienić funkcjonujące stosunki społeczne, zastępując je nowymi.

Własność prywatna i jej oddziaływanie na jednostkę

W filozofii Marksa własność prywatna odgrywa bardzo dużą 
rolę i ściśle wiąże się z poglądami filozofa na temat wyzysku klasy 
niższej oraz konieczności przeprowadzenia rewolucji. Według nie-
mieckiego myśliciela własność prywatna skutecznie niszczy poczucie 
własnej wartości oraz powoduje alienację i zwrócenie się owoców 
pracy człowieka przeciwko niemu samemu (Rainko 2015: 32; Stęp-

3 Czasami nawet w kontekście poglądów formułowanych przez Marksa mówi 
się o „proroctwie”, a o nim samym jako o „proroku”. Zob. (Lityński 2012: 533; 
Lara 2013: 65).
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kowski 2010: 37). Żeby zrozumieć to absurdalne na tzw. pierwszy 
rzut oka stanowisko Marksa, należy rozważyć relację pomiędzy pra-
codawcą a pracownikiem w systemie kapitalistycznym za czasów 
niemieckiego filozofa. W XIX wieku praca przeciętnego robotnika 
była bardzo wymagająca, długotrwała oraz nie zapewniała pracow-
nikowi należytego poczucia godności (Smaga 2012: 81). Z drugiej 
strony owoc jego pracy nie należał do niego, ale do właściciela kapi-
tału, a więc osoby, która w pierwszej kolejności czerpała zyski z pra-
cy robotników (Rainko 2015: 32). Jedyny pożytek, jaki pracownik 
odnosił z wykonywanej przez siebie pracy, to zdobycie środków na 
własne utrzymanie. Jest to motyw, który zmusza robotników do wy-
rażenia zgody na pracę w bardzo trudnych warunkach. Praca zatem 
nie tylko przyczynia się do alienacji robotnika, ale również w pew-
nych sytuacjach, ze względu na swe warunki, może stać się środkiem 
niszczenia jego człowieczeństwa (Livegrood 1967: 41). Ten bowiem 
poświęca swoje siły i talent właścicielom kapitału, którzy sami po-
bierają korzyści z jego pracy, ale nie wynagradzają mu tego w na-
leżyty sposób (Rainko 2015: 32; Warburton, Pike, Matravers 2000: 
267). Faktycznie swoją osobowość robotnik jest w stanie wyrazić 
dopiero poza warunkami pracy. Jak już jednak zauważono, praca 
pochłania znaczą część jego czasu, stąd takiemu robotnikowi po-
zostaje jedynie zaspokajanie tych potrzeb, które wiążą się również 
ze sferą zwierzęcą (spanie, jedzenie, picie, współżycie). Faktycznie 
zatem zdaniem Marksa pracownik, jak również wykonywana przez 
niego praca, stają się towarem, co oznacza, że podlega prawom 
rynku podobnie jak każdy towar (Rainko 2015: 32). Współczesny 
myśliciel bardzo mocno podkreśla dysproporcję pomiędzy warto-
ścią pracownika a ilością wytwarzanego przez niego bogactwa. Jego 
zdaniem wartość robotnika jest odwrotnie proporcjonalna do dóbr, 
które wytworzy. Innymi słowy, im więcej towarów pracownik wy-
tworzy, tym mniejszą wartość on posiada, ponieważ zużywając coraz 
więcej sił w procesie produkcji, doprowadza on do coraz głębszego 
zniszczenia własnego człowieczeństwa (Rainko 2015: 32-33)4.

Marks posiadał bardzo ciekawe spojrzenie na skutek, jaki wła-
sność prywatna wywiera na swoich posiadaczach. Niemiecki filozof 
mówił w tym kontekście o pewnego rodzaju przejmowaniu przez 
właścicieli jakości posiadanych przez siebie przedmiotów. Tę ideę 
współczesnego myśliciela łatwiej jest zrozumieć, przywołując kon-
kretny przykład. Dana osoba może być bardzo niegodziwa moralnie, 
może uchodzić za łajdaka i wyzyskiwacza niezasługującego na żaden 
szacunek. Taki osąd jest obiektywny w tym sensie, że nie wynika 
on z żadnych dodatkowych czynników, ale jest oparty jedynie na 
zewnętrznym odbiorze tej osoby. W momencie jednak, gdy dana 
osoba jest posiadaczem olbrzymiego kapitału, sposób jej odbioru 
przez innych ludzi ulega zmianie (Rainko 2015: 32-33). Ponieważ 
pieniądze, jako rzecz pozwalająca na godziwe i dostatnie życie, jest 
przedmiotem odbierającym powszechną cześć, to w tym momen-
cie dokonuje się rzecz niezwykła. Cześć odbierana przez pieniądze 
zostaje przeniesiona również na osobę, która jest ich właścicielem. 
W tym konkretnym przypadku cześć zaczyna zatem odbierać osoba, 
która zdecydowanie na nią nie zasługuje, ponieważ jest łajdakiem 
i wyzyskiwaczem. W konsekwencji zatem pieniądze są w stanie cał-

4 Warto zauważyć, że dla Marksa termin „produkcja” miał większy zakres 
znaczeniowy niż obecnie. Terminem tym niemiecki filozof określał wszelkie 
czynności ekonomiczne, zatem nie tylko wytwarzanie, ale rónież dystrybu-
cję i spożywanie. Zob. (Popper 1987: 79).

kowicie zmienić sposób, w jaki dana osoba jest odbierana. Faktycz-
nie zatem prawdziwa potęga posiadaczy nie wynika z ich osobowo-
ści czy wrodzonej charyzmy, ale z faktu posiadania określonej rzeczy 
(Rainko 2015: 33). 

Ważną rolę w filozofii Marksa odgrywa również pojęcie wol-
ności, a zwłaszcza sposób jej przejawiania się w życiu ludzkim5. 
Niemiecki filozof mocno związał pojęcie wolności nie tylko ze sferą 
psychiczną, ale również ze sferą materialną. Owo rozszerzenie wol-
ności także na wymiar materialny uzasadnione jest faktem, że czło-
wiek nie jest jedynie istotną duchową, ale posiada również stronę 
materialną (Popper 1987: 77). Mimo wszystko istota ludzka nie jest 
do końca wolna, a jej wolność jest ograniczona przez konieczność 
wymiany materii ze światem zewnętrznym, co w filozofii Marksa 
nosi miano tzw. metabolizmu6. Ponieważ ów metabolizm jest ko-
nieczny, wynika z tego, że człowiek nie może być do końca wolny. 
Nie oznacza to jednak, że w żaden sposób nie można kontrolować 
poziomu tej wolności. Zdaniem niemieckiego filozofa można tego 
dokonać przez racjonalizację metabolizmu, minimalne używanie 
energii oraz pracę na w jak najbardziej odpowiadających godności 
człowieka warunkach (Popper 1987: 77). Marks przyjął zatem za-
sadę, że tego, czego nie można w pełni wyeliminować, należy jak 
najbardziej ograniczać7.

Klasy ekonomiczne

Ważne miejsce w filozoficznym namyśle Marksa pełni klasa. 
To właśnie przy jej pomocy usiłuje on wytłumaczyć dokonującą się 
w świecie przemianę (Popper 1987: 83). O ile niektórzy filozofowie 
usiłowali tłumaczyć zachodzące w świecie zmiany przez odwołanie 
się do walk poszczególnych państw czy narodowości, o tyle nie-
miecki myśliciel tłumaczy te same procesy właśnie przez odwo-
łanie się do walk poszczególnych klas. W pewnym sensie można 
zatem powiedzieć, że walkę państw (czy narodowości) zastępuje on 
walką klas społecznych. Zasadniczym motorem napędowym prze-
mian w tym kontekście jest interes klasowy, który określona grupa 
społeczna chce zrealizować. Interesem klasowym jest to wszystko, 
co w jakiś sposób wpływa na pozycję danej klasy, jak np. rzeczy 
wzmacniające jej powodzenie czy siłę (Popper 1987: 84). 

Żeby zrozumieć przyczynę powstawania klas w społeczeństwie, 
należy sięgnąć do omówionej na poprzednim etapie analiz katego-
rii wolności. Zdaniem współczesnego myśliciela wolność możemy 
sobie zapewnić przez wyemancypowanie z procesu produkcji. Po-
nieważ produkcja jest czymś koniecznym i nie można jej wyelimino-
wać, ktoś musi wykonywać czynności wytwarzania dóbr. Człowiek 
może zatem uczynić siebie istotą wolną (czy mówiąc precyzyjniej, 
zwiększyć zakres własnej wolności), wtedy, gdy zmusi innych do 
wykonywania swojej własnej pracy. W takim przypadku inni ludzie 
stają się środkiem prowadzącym do realizacji celów innych osób. 
W ten sposób oczywiście dochodzi do zniewolenia innych ludzi, 
a zatem do uczynienia z nich niewolników pracujących na rzecz 
swoich panów8. Innymi słowy, zwiększenie zakresu wolności doko-

5 Według Marksa nie leży w naturze kapitalistów troszczenie się o wolność 
całych mas. Zob. (Martin 2008: 326-327).
6 Na metabolizm wpływa np. spożycie czy wytwórczość.
7 Skoro nie można całkowicie wyeliminować pracy, to trzeba zmienić warunki, 
w jakich ona się odbywa.
8 Faktycznie sam Marks sięgał do takich obrazów. Zob. (Burns 2015: 47).
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nuje się poprzez rozbicie społeczeństwa na dwie klasy: rządzących 
i rządzonych, a więc klasę właścicieli kapitału oraz pracowników 
(Popper 1987: 84; Clegg, Boreham, Dow 2013: 29)9. Taka sytuacja 
nie oznacza bynajmniej, że niewola dotyczy tylko klasy rządzonej. 
Marks wyraźnie bowiem zaznacza, że klasa rządzona znajduje się co 
prawda w niewoli obcego kapitału, a jej utrzymanie zależy od tych, 
którzy dali jej pracę, niemniej wcale to nie oznacza, że klasa rzą-
dząca jest wolna od jakiejkolwiek formy zniewolenia. Klasa panu-
jąca również znajduje się w niewoli, z tym że w przypadku tej klasy 
ekonomicznej przybiera ona inną formę. Zniewolenie przedstawi-
cieli klasy rządzącej polega na zmuszeniu ich do uciskania i wyzy-
skiwania klasy rządzonej (Justyński, Justyńska 2013: 124). W prze-
ciwnym razie bowiem, jeżeli nie będą w ten sposób postępować, 
mogą przestać należeć do klasy panującej, co drastycznie zniszczy 
ich pozycję społeczną (Holt 2015: 113). Można zatem powiedzieć, 
że przynależność do określonej klasy ekonomicznej wymusza na ich 
przedstawicielach określony sposób działania, który członkowie da-
nej klasy muszą przyjąć. Taka sytuacja oczywiście rodzi nieustanne 
napięcia i konflikty pomiędzy klasami, ale te antagonizmy w ujęciu 
Marksa są koniecznym elementem rozwoju historii (Popper 1987: 
84; Roy 2014: 135). 

W zarysowanym przed chwilą kontekście interesujące wyda-
je się postawienie pytania o to, jaki jest zakres odpowiedzialności 
moralnej klasy panującej. Z jednej strony wydawać się może ona 
oczywista z tego powodu, że przecież to właśnie przedstawiciele 
tej klasy wyzyskują pracowników i żyją ich kosztem (Lenin 2011: 
24). Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że przecież walka klas 
i wyzysk jest owocem określonych przemian historycznych, a więc 
są one w pewnym sensie zdeterminowane, co z kolei zmuszałoby 
do opowiedzenia się za tezą, że przedstawiciele klasy rządzącej nie 
mogą ponosić żadnej odpowiedzialności za to, co robią. Marks opo-
wiada się za tą drugą interpretacją (Popper 1987: 85). 

Na samym końcu warto postawić jeszcze jedno pytanie: czy 
rzeczywiście zdaniem Marksa istniały tylko dwie klasy (rządząca 
i rządzona)? Należy mieć świadomość tego, że w sensie ścisłym 
końcowym produktem rewolucyjnej przemiany miało być w ujęciu 
niemieckiego myśliciela powstanie społeczeństwa bezklasowego. 
A zatem współczesny myśliciel odrzucał istnienie jakiejkolwiek kla-
sy. Przywołanie rozróżnienia na klasę panującą i klasę wyzyskiwaną 
obowiązuje w czasie przedrewolucyjnym. Rozwój kapitalizmu do-
prowadzić ma bowiem do eliminacji wszystkich klas i przetrwania 
jedynie dwóch: niewielkiej burżuazji oraz olbrzymiego proletariatu 
(Popper 1987: 104; Harrington 1984: 105)10. Stopniowo narastający 
wyzysk społeczny musi w sposób konieczny doprowadzić do wystą-
pienia przeciwko burżuazji i zwycięstwa proletariuszy. Skoro zatem 
w okresie kapitalizmu istniały jedynie dwie klasy (po uprzednim 
wyeliminowaniu innych), a po rewolucji ma dodatkowo zniknąć 
klasa burżuazji, to w wyniku tych przemian pozostanie tylko jedna 
klasa (proletariusze). W wyniku takiego obrotu spraw rozróżnienie 
klasowe przestanie mieć znaczenie, nie będzie miało sensu wy-
różnianie klas w momencie, w którym będzie funkcjonowała tylko 
jedna, a zatem będzie można przyjąć, że społeczeństwo istnieje 
bezklasowo (Popper 1987: 104).

9 Por. jednak: (Bratton, Denham 2014: 118).
10 To właśnie Marks był autorem, który rozpowszechnił sam termin „burżu-
azja” zapożyczony z języka francuskiego. Zob. (Blackbourn, Evans 2014: xiv).

Rewolucja

Realizacja zakładanego przez Marksa programu miała w opinii 
filozofa dokonać się nie na drodze powolnych, ewolucyjnych zmian 
i stopniowego przystosowywania społeczeństwa do zaistniałych 
przemian, ale przez nagłe przemiany ustrojowe w wyniku rewolu-
cji. W sensie ścisłym Marks nie chciał wybuchu nowej rewolucji, 
ale zakładał kontynuowanie tej, która została już zapoczątkowana 
kilkadziesiąt lat wcześniej podczas wielkich przemian we Francji pod 
koniec XVIII wieku (Balibar 2007: 32). Zresztą kontynuacja rewo-
lucji i niemożność zatrzymania jej „w połowie drogi” jest niejako 
koniecznością, ponieważ zdaniem współczesnego filozofa w prze-
ciwnym razie przerwana rewolucja stworzy po prostu nową klasę 
posiadaczy (Balibar 2007: 33). W kontekście dotychczas poczynio-
nych obserwacji nietrudno jest domyśleć się, co miałoby być celem 
owej rewolucji. Jest ona oczywiście wymierzona przeciwko klasie 
wyzyskującej, a zatem jej celem jest obalenie systemu kapitalistycz-
nego, który w opinii filozofa jest przyczyną istniejącego w stosun-
kach społecznych zła (Rainko 2015: 40).

Kwestią wymagającą przybliżenia jest określenie tożsamości 
tych, którzy mają stanąć za sterami rewolucji i popchać ją do przo-
du w celu realizacji postulatów Marksa. Posługując się terminologią 
zaczerpniętą z rzymskiego systemu stosunków społecznych, można 
by stwierdzić, że osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie re-
wolucji miał być proletariat, a więc robotnicy coraz bardziej spycha-
ni w nędzę przez konieczność życia w niesprawiedliwym systemie 
społecznym nieuwzględniającym ich potrzeb oraz trudnej sytuacji 
materialnej i osobistej (Scruton 2019: 43; Gascoigne 1985: 158). 
Zresztą sposób egzystencji przedstawicieli tej warstwy społecznej 
stoi zdaniem Marksa w zdecydowanej sprzeczności z zasadami wy-
tworzonymi przez społeczeństwo, w którym proletariuszom przyszło 
żyć. Hasła rewolucji francuskiej (wolność, równość, braterstwo) i za-
sady zapisane w Deklaracji praw człowieka i obywatela po prostu 
nie są przestrzegane przez burżuazję nie tylko w relacji klasa wyż-
sza–klasa niższa, ale również pomiędzy samymi przedstawicielami 
klasy wyższej (Balibar 2007: 35). Ów dystans narastający powoli, 
ale zdecydowanie pomiędzy nimi a klasą panującą jest coraz więk-
szy, co jedynie przybliża i tak już nieunikniony sprzeciw klasy wyzy-
skiwanej, który musi wyrazić się właśnie przez przewrót społeczny 
(Balibar 2007: 34). Zasadniczym powodem powstającego dystansu 
i wzrastającego wyzysku jest ustrój kapitalistyczny. To właśnie on do-
prowadza do pogłębiającej się pomiędzy burżuazją a proletariatem 
przepaści przez to, że przyczynia się do coraz większego wzrostu bo-
gactwa pierwszej grupy, przy jednoczesnym zwiększaniu nędzy dru-
giej klasy społecznej (Popper 1987: 111). Warto zwrócić uwagę na 
jeszcze jedną kwestię, mianowicie na pytanie, dlaczego na pewnym 
etapie historii proletariat dojdzie do wniosku, że chce przeciwstawić 
się klasie panującej, doprowadzając tym samym proces rewolucji do 
końca. Dzieje się tak dlatego, że w tej klasie ekonomicznej zaczyna 
stopniowo wzrastać świadomość klasowa (Popper 1987: 111; Bur-
ger 2014: 379; Jasińska, Nowak 1979: 99)11.

W kontekście mającej nastąpić rewolucji proletariat jawi się 
u niemieckiego filozofa jako faktyczny podmiot dokonujący znie-
sienia dotychczasowego porządku społecznego i zastępujący go 

11 Marks stwierdził nawet, że rewolucja jest w pewien sposób wpisana w klasę 
pracującą. Zob. (Lovell 2015: 8). Por. (Dupuy 2014: 7).



Dawid Mielnik – Rynek i stosunki pracownicze...

23

nowym (Balibar 2007: 39; Maxey 2019: 215). Nietrudno zatem za-
uważyć, że bardzo ważną kategorią dla Marksa jest kategoria dzia-
łania, która tworzy pewnego rodzaju opozycję pomiędzy ideologią 
a praktyką (O’Rourke 1974: 33). Ideologia bowiem wybiega w przy-
szłość i formułuje pewne postulaty, które mają zostać zrealizowane 
dopiero w przyszłości, praktyka natomiast interesuje się tym, co 
jest teraz, i dąży raczej do faktycznego działania w teraźniejszości 
(Balibar 2007: 38-39; Rainko 2015: 31). Takie spojrzenie jest zresztą 
zgodne z przyjętą przez współczesnego myśliciela antropologią. Dla 
Marksa bowiem tym, co przede wszystkim odróżnia człowieka od 
zwierząt, jest zdolność do wytwarzania sobie środków do życia. Owa 
umiejętność pozwala ludziom dostosować się do aktualnych potrzeb 
i wytworzyć to, co jest im potrzebne do przeżycia w chwili obecnej 
(Balibar 2007: 41-42). Innymi słowy, niemiecki filozof najważniejsze 
przejawy człowieczeństwa oprze na takich kategoriach, jak użytecz-
ność czy zaspokojenie ludzkich potrzeb (Rainko 2015: 30). 

Zaplanowana i przygotowana przez Marksa rewolucja, żeby 
zostać dostatecznie uprawomocniona w ramach tworzonej przez 
niego filozofii, musi znaleźć swoje umocowanie, które przekona 
innych do jej słuszności i zasadności. W nauczaniu niemieckiego fi-
lozofa rewolucja zostaje uprawomocniona przez odwołanie się do 
tzw. materializmu historycznego12. To powiązanie było o tyle ważne 
dla współczesnego myśliciela, że umożliwiało mu uzasadnienie ko-
nieczności rewolucji na poziomie historii, a więc tym samym dawało 
mu możliwość sięgnięcia po bardzo silny argument – rewolucja musi 
nastąpić, ponieważ tego domaga się obiektywny porządek rzeczy 
(Rainko 2015: 44; Tokarczyk 2010: 207). Warto mieć świadomość 
tego, że dla Marksa obecny w jego czasach wyzysk nie jest bezpo-
średnio zależny od klasy posiadającej, ale jest skutkiem określonego 
biegu historii, a zatem właścicieli można uznać za rodzaj marione-
tek poruszanych przez kontrolujący ich bieg historii, nad którym nie 
mają władzy (Popper 1987: 76; Wilde 2015: 20)13. 

Rewolucja niosąca zmianę stosunków ekonomicznych została 
przez niemieckiego myśliciela osadzona na bazie dokonujących się 
zmian dziejowych. Dany system społeczny istniejący w określonym 
momencie historycznym nie może być wieczny i musi z czasem ulec 
zagładzie. Przejmujące w jego zniszczeniu jest to, że siły powodu-
jące jego upadek w sensie ścisłym nie pochodzą z zewnątrz, ale 
zostają stworzone przez sam system (Popper 1987: 103). Innymi 
słowy, dany system ekonomiczny prowadzi do autodestrukcji, sam 
przygotowuje sobie pole pod swoją własną zagładę. Tak stało się 
z feudalizmem, który przyczynił się do powstania kapitalizmu dopro-
wadzającego do jego zagłady, tak samo stanie się z kapitalizmem. 
Zresztą system ten jest w o tyle gorszym położeniu, że to właśnie 
w jego ramach warunki produkcji oraz tempo przemian są niezwykle 
szybkie, co zdaniem niemieckiego filozofa stanowi silną przesłankę 
przemawiającą za tym, że kapitalizm musi upaść stosunkowo szybko 
(Popper 1987: 103).

12 Niekiedy jest on również nazywany „materialistycznym pojmowaniem 
dziejów”.
13 A zatem w tym kontekście można powiedzieć, że wyzysk klasy panującej 
jest nie przyczyną, ale skutkiem. Dopiero spadkobiercy Marksa przekształcili 
tę doktrynę na ideę wyzysku pracowników przez klasę panującą.

Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba przybliżenia filozo-
ficznego namysłu niemieckiego filozofa Karola Marksa w zakresie 
zagadnień związanych z tzw. rynkiem pracowniczym. Realizacja celu 
pracy była możliwa dzięki analizie wykładni współczesnego myśli-
ciela w odniesieniu do postawionego zagadnienia. Opracowanie 
zostało podzielone na trzy główne części. W pierwszej kolejności 
zaprezentowano ideę własności prywatnej oraz sposobu jej oddzia-
ływania w namyśle niemieckiego filozofa. Potem przedstawiono 
wyróżnione przez Marksa klasy społeczne. Na końcu przybliżono na-
uczanie filozofa na temat zmieniającej ówczesny porządek rewolucji.

W świetle przeprowadzonych analiz można zauważyć, że dla 
niemieckiego filozofa własność prywatna była ważnym motorem 
powstania systemu kapitalistycznego oraz dwóch głównych klas 
społecznych (burżuazja, proletariat) oraz antagonizmu pomiędzy 
nimi. Powstanie kapitalizmu według Marksa nie było czymś przy-
padkowym, ale koniecznym elementem procesu historycznego. Ze 
względu na istniejące pomiędzy dwoma klasami napięcia musi dojść 
do rewolucji, w wyniku której burżuazja zniknie i powstanie społe-
czeństwo bezklasowe.
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