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Jeśli mamy dokładnie wskazać 
nową erę relacji ludzi z resztą 
natury, rozpoczęła się właśnie 
w owych wiekach, geograficz-

nie skupionych we wczesnonow-
czesnym Atlantyku, a opartych na 
ekspansywnych relacjach skoncen-
trowanych na towarze. Bez wda-
wania się w subtelności: narodziny 
kapitalizmu po roku 1450 stanowi-
ły punkt zwrotny w historii relacji 
ludzkości z resztą natury. Był on bar-
dziej doniosły niż jakikolwiek prze-
łom od czasu narodzin rolnictwa 
i pierwszych miast. A w kategoriach 
relacyjnych nawet bardziej doniosły 
niż wynalezienie maszyny parowej.

Narodziny kapitalizmu po 1450 r. 
stanowiły epokową zmianę w ska-
li, tempie i zasięgu przekształceń 
krajobrazu na całej przestrzeni geo-
graficznej wczesnego kapitalizmu. 
Wycinka drzew w dorzeczu Wisły 
i w brazylijskim lesie atlantyckim 
w długim XVII w. przydarzyła się 
na skalę i w tempie 5-10 razy więk-
szym niż kiedykolwiek widziane 
w średniowiecznej Europie. W feu-
dalnej Europie wylesianie dużych 
obszarów zachodniej i centralnej 
części kontynentu trwało całe wie-
ki. Jednak po roku 1450 porówny-
walne wylesianie zajmowało dekady, 
nie stulecia. Jeden tylko przykład: 
w średniowiecznej Pikardii (północ-
no-wschodnia Francja) wycięcie 12 
tys. ha lasu rozpoczęło się w XII w. 
i zajęło 200 lat. Cztery wieki póź-
niej w północno-wschodniej Brazy-
lii, u szczytu boomu cukrowego lat 
50. XVII w., 12 tys. ha lasu wycina-
no rocznie. To cenne wskazówki do-
tyczące przekształceń w relacjach 
władzy, bogactwa i natury, które na-
stąpiły podczas długiego kryzysu 
średniowiecznego i epokowej zmia-
ny po 1450 r.

Podczas gdy rozumowanie w kate-
goriach antropocenu wychodzi od 
konsekwencji biosferycznych i kie-
ruje nas ku historii społecznej, inne 
podejście jest nie tylko możliwe, ale 
nawet pożądane. Niekonwencjonal-
ne porządkowanie kryzysów roz-
poczynałoby od relacji pomiędzy 
ludźmi, a także pomiędzy ludźmi 
a resztą natury, i z tego miejsca kie-
rowało się ku zmianie geologicz-
nej i biosferycznej. Konsekwencje 
te konstytuują następnie nowe wa-
runki dla kolejnych epok restruktu-
ryzacji kapitalistycznej w obrębie 
longue duree. Relacje władzy i sto-
sunki produkcji, same współpro-
dukowane wewnątrz natury, spo-
wijają i roztaczają konsekwencje. 
Nowoczesny system-świat staje się 
w tym ujęciu kapitalistyczną ekolo-
gią-światem: cywilizacją, która łą-
czy akumulację kapitału, pogoń za 
władzą i produkcję natury rozumia-
nej jako organiczna całość. Ozna-
cza to, że kapitał i władza – oraz 
niezliczone inne relacje strategicz-
ne – nie działają na naturę, ale roz-
wijają się poprzez sieć życia. Kry-
zysy to punkty zwrotne procesów 
historyczno-światowych – akumu-
lacji, imperializmu, uprzemysłowie-
nia itd. – które nie mają charakteru 
społecznego ani środowiskowego 
w zwyczajowym rozumieniu. Pro-
cesy te są raczej wiązkami ludzkich 
i pozaludzkich natur, praktykowa-
nymi materialnie i umożliwianymi 
symbolicznie.

Źródła Taniej Natury

Kapitalistyczna ekologia-świat za-
czyna się w długim wieku XVI. 
Zdaje się, że niemal każdy przegapił 
to, iż geografia globalnej transfor-
macji środowiskowej stanowi klu-
czową wskazówkę, która pozwala 
zrozumieć wszystkie inne momen-
ty przejścia. Badacze skupieni na 
środowisku poszukiwali nowoczes-
nej maszyny i ją znaleźli: maszyna 
parowa i cała reszta. Marksiści szu-

kali „właściwej” struktury klaso-
wej – praca najemna, burżuazyjne 
stosunki własności itd. – oni rów-
nież znaleźli to, czego chcieli. Eko-
nomiści rozglądali się za czymś, 
co wyglądało jak nowoczesne ryn-
ki i mechanizmy instytucjonal-
ne sprzyjające „nowoczesnej eko-
nomii”. Wszystko to było bardzo 
ważne. Wszystko pomijało też coś 
bardzo istotnego: nowy wzorzec 
tworzenia środowiska.

Ludzie od zawsze dokonywali trans-
formacji środowiska. Od powsta-
nia cywilizacji zmieniali środowi-
sko na wielką skalę. Sporo – być 
może większość – owego tworze-
nia środowiska można oceniać ne-
gatywnie. Nie jest też tak, że lu-
dzie potrzebowali cywilizacji, aby 
przekształcać otoczenie na epokową 
skalę: zważmy ekocyd plejstoceń-
skiej megafauny Ameryki Północ-
nej. Średniowieczna Europa prze-
obraziła ekologię kontynentalną, 
wylesiając znaczne obszary w pięć 
wieków po roku 800 n.e. – a gdy po 
1250 r. klimat stał się wilgotniejszy 
i chłodniejszy, połączenie ekologii 
regionalnej, demografii i feudalnej 
struktury klasowej okazało się klu-
czowe dla upadku feudalizmu.

Historie środowiskowe

Owe historie środowiskowe roz-
grywały się na przestrzeni setek, 
czasem tysięcy lat. Od roku 1450 
przekształcenia inicjowane przez 
człowieka mierzymy w dekadach. 
W wiekach wyznaczonych lata-
mi 1450-1750 natrafiamy na nową 
erę ludzkich relacji z resztą natury: 
epokę kapitału. Jej epicentrami były 
siedziby imperialnej władzy i centra 
finansowych potęg. Jej macki opla-
tały ekosystemy – w tym ludzi! – od 
Bałtyku po Brazylię, od Skandyna-
wii po Azję Południowo-Wschod-
nią. Kapitałocen przyspieszył trans-
formację środowiska w nieznany 
wcześniej sposób – czasami, jak 
w przypadku wycinki lasów, po-
ruszając się z prędkością o rząd 
wielkości większą niż w schema-
cie średniowiecznym. Oczywiście 
zdarzyły się pewne technologicz-
ne przesunięcia ułatwiające ową re-
wolucję krajobrazową – część z nich 
omawiam poniżej. Obok nowych 
technologii istniała również nowa 
technika – nowy repertuar nauki, 
władzy i mechanizmów władzy – 
która celowała w „odkrycie” i za-
właszczenie Tanich Natur. Przede 
wszystkim zjawiły się nowe spo-
soby mapowania i obliczania świa-
ta. Jednakże najbardziej kluczowa 
zmiana – z rzadka zauważana przez 
współczesnych – dotyczyła tego, co 
uznajemy za wartościowe.

Wszystkie cywilizacje mają prawa 
wartości – z grubsza uporządkowane 
priorytety wskazujące, co ma war-
tość, a co nie. Rozstrzygające prze-
sunięcie, które dokonało się między 
czarną śmiercią a podbojem Ame-
ryk, polegało właśnie na tym: war-
tość przemieściła się z wydajności 
ziemi w warunkach władzy senio-
ralnej na wydajność pracy w wa-
runkach hegemonii nowoczesnego 
rynku światowego, „stanowiącego 
w ogóle podstawę i atmosferę życio-
wą kapitalistycznego sposobu pro-
dukcji”. Czy może to coś zmienić 
w naszym rozumieniu kryzysu bio-
sferycznego XXI w.? Całkiem wie-
le. Przejście od ziemi do wydajności 
pracy jako rozstrzygającej miary bo-
gactwa zakładało zupełnie nowe po-
dejście do relacji pomiędzy działal-
nością ludzką i siecią życia. Po raz 
pierwszy w historii siły natury zo-
stały zatrudnione do zwiększania 
wydajności pracy ludzkiej – ale tyl-
ko pewnej jej części. Tym, co zaczę-
to uznawać za wartość, była ludz-
ka praca wewnątrz porowatej sfery 
produkcji i wymiany towarowej cza-
sami (zwodniczo) zwanej „ekono-
mią”. Wszelką inną działalność po-
zbawiono wartości i zawłaszczono 
w służbie zwiększania wydajności 
pracy w obrębie wąskiej sfery uto-
warowienia. A zatem: narodziny 
Natury, które zakładały narodziny 
Społeczeństwa i ich wymagały; obie 
ociekające krwią i brudem – oto ko-
nieczny kontrapunkt ontologiczny 
pozwalający oddzielić producentów 
od środków produkcji.

Mówiąc inaczej, warunkiem naro-
dzin kapitalizmu było stworzenie 
Taniej Natury. Ale Tania nie ozna-
cza darmowej. Taniość pojmuje się 
tutaj jako pracę/energię i biofizycz-
ną użyteczność produkowane przy 
minimalnej sile roboczej, których 
udział jest bezpośrednio założony 
w produkcji towarowej i wymianie. 
Siła robocza częściowo brała się 
z tego wycinka populacji – gwał-
townie rosnącego po roku 1500 – 
który pracował za płacę. Ale pro-
letaryzacja przyjmuje różnorakie 
formy. Postrzegana z punktu widze-
nia reprodukcji – w tym sensie, że 
reprodukcja społeczna nie istnieje 
bez więzi gotówkowej – relacja pro-
letariacka sięgała jeszcze głębiej na-
wet w długim XVI w. Obejmowała 
tę szerszą warstwę populacji we-
wnątrz kapitalizmu, która w życiu 
codziennym i reprodukcji między-
pokoleniowej bezpośrednio lub po-
średnio uzależniona była od prze-
pływów kapitału. Mieściła się tu 
gwałtownie rosnąca populacja miej-
ska zachodniej Europy i Ameryki 

Źródła Kryzysu eKologicznego: od Historii geologiczneJ do geoHistorii

narodziny taniej natury
W roku 1800 kapitalizm nie był żadną ateną, która 
wyskoczyła, w pełni ukształtowana i uzbrojona, 
z głowy węglonośnego zeusa. Cywilizacje nie 
powstają drogą Wielkich Wybuchów. Wyłaniają 
się poprzez bifurkacje i kaskadowe przekształcenia 
działalności ludzkiej w sieci życia. Źródło kaskady 
tkwi w chaosie, jaki nastąpił po epokowym kryzysie 
cywilizacji feudalnej wywołanym pandemią czarnej 
śmierci (1347-1353), a po którym rozpoczął się 
„rozległy, ale słaby” kapitalizm długiego wieku XVi.

Jason w. moore*

* Geograf i socjolog, pracuje w Bing-
hampton University. Koordynator Word-
Ecology Research Network. >>>



listopad/grudzień 2021 – Le Monde diplomatique   |   ��                                               

Łacińskiej – rozwijająca się o wie-
le szybciej w okresie 1550-1700 niż 
w okresie 1700-1800; a także popu-
lacja niewolników z Ameryk, któ-
rej skromna waga demograficzna 
w roku 1700 (ok. 300 tys. dusz) sta-
ła w sprzeczności z jej kluczowym 
znaczeniem dla akumulacji kapita-
łu wzdłuż granicy cukrowej. A pod 
koniec XVII w. relacja proletaria-
cka wnikała głęboko we wsie za-
chodniej Europy poprzez protoin-
dustrializację, koncentrowała się 
wokół tekstyliów, wyzysku pracy 
kobiet i sezonowego cyklu rolnicze-
go, w rezultacie napędzając wzrost 
populacji (pół)proletariackiej.

Nowe prawo wartości

Pierwszym osiągnięciem nowego 
prawa wartości – prawa Taniej Na-
tury – było tedy stworzenie Taniej 
Pracy. Liczba niewolników w każ-
dej dekadzie wysadzanych na ląd 
w Amerykach – głównie by praco-
wać na plantacjach trzciny cukro-
wej, pierwszej nowoczesnej uprawy 
rynkowej – pomiędzy rokiem 1560 
a 1710 podniosła się o oszałamiające 
1065%. Ceny niewolników nieustan-
nie wzrastały (świadectwo kapitali-
stycznej dewastacji ludzkiej natury), 
lecz z poziomu o wiele niższego niż 
koszty wynagrodzeń europejskich 
proletariuszy. Tymczasem więk-
szość Europejczyków również nie 
radziła sobie zbyt dobrze: W Lan-
gwedocji […] „siła nabywcza wyna-
grodzenia w przeliczeniu na zboże” 
pomiędzy 1480 [a] 1600 rokiem stra-
ciła połowę wartości.

W Lyonie […] „siła nabywcza wy-
nagrodzenia w przeliczeniu na psze-
nicę” pomiędzy 1500 a 1597 rokiem 
spadła do połowy swojej pierwotnej 
wartości. W Modenie „siła nabyw-
cza wynagrodzenia w przeliczeniu 
na chleb” od 1530 do 1590 r. zdewa-
luowała się o 50%, podczas gdy wy-
nagrodzenia we Florencji pomiędzy 
1520 a 1600 r. załamały się o 60%. 
W Wiedniu pomiędzy 1510 a 1590 r. 
wynagrodzenia straciły ponad poło-
wę wartości w stosunku do przecięt-
nego koszyka dóbr; podobny spadek 
miał miejsce w Walencji pomiędzy 
1500 a 1600 r. W południowej Anglii 
wynagrodzenie budowniczego spad-
ło do połowy wartości początkowej 
w stosunku do koszyka dóbr podsta-
wowych pomiędzy latami 1500-1510 
a 1610-1619. […] Wynagrodzenia ko-
biet malały nawet znacznie silniej niż 
mężczyzn. […] Jeśli weźmiemy pod 
uwagę […], że poziom życia pracują-
cej biedoty w 1500 r. wynosił niewie-
le ponad minimum egzystencji, póź-
niejszy spadek jest niewyobrażalny. 
Łatwo dostrzec rzeczywisty powód: 
pogarszający się współczynnik zie-
mi do siły roboczej, powiększające 
się szeregi prawie bezrolnych, które 
obniżały płace realne wraz z tym, jak 
wiejska biedota, aby przetrwać, coraz 
bardziej uzależniała się od dochodów 
z wynagrodzeń.

Owa Tania Praca raczej nie zrodzi-
ła się znikąd. Stanowiła wyraz wal-
ki klasowej. Ale o co toczyła się ta 
walka? O warunki tego, co będzie, 
a co nie będzie cenione. I o warunki 
tego, kto i co będzie, a kto i co nie 
będzie częścią Natury. Siła robo-
cza znaczyła niewiele bez rewolucji 
w produktywności. To oczywiste 
– powiadają orędownicy i orędow-
niczki pojęcia antropocenu i nie ta-
ka znów garstka marksistów i mar-
ksistek – że wczesny kapitalizm 
nie był naprawdę nowoczesny i na-
prawdę kapitalistyczny. Dlaczego? 
Ponieważ wczesny kapitalizm po-
zostawał technologicznie ociężały 
i niezdolny do podtrzymania dłu-
gofalowego zwiększania produk-
tywności pracy. Panowała wówczas, 
jak twierdzą, era kapitalizmu kupie-
ckiego, era przedindustrialna.

Przemysły wczesnego kapitalizmu

Czy wczesny kapitalizm był faktycz-
nie przedindustrialny? Trudno utrzy-
mać to przekonanie. Wydajność pra-
cy szybowała w każdym kolejnym 
kluczowym sektorze produkcji to-
warów. W przypadku druku po roku 
1450 wzrosła dwustukrotnie w ciągu 
100 lat, do roku 1500 wprowadzając 
do obiegu 20 milionów drukowanych 
książek. Nowa technologia cukrowni 
w koloniach stopniowo poprawiała 
ich wydajność w wiekach wczesno-
nowoczesnych; w tym samym cza-
sie rafinerie cukru w miastach eu-
ropejskich takich jak Amsterdam 
były jedynymi zakładami przemy-
słowymi porównywalnymi do XIX-
wiecznych fabryk. W produkcji żela-
za wielkie piece umożliwiły w latach 
1450-1650 pięciokrotny wzrost wy-
dajności na robotnika, przy każdej 
okazji prowadząc do wycinki i prze-
kształceń lasów. W transporcie mor-
skim, kierowanym przez firmy z Re-
publiki Zjednoczonych Prowincji, 
wydajność wzrosła czterokrotnie. 
Jednocześnie nowy system budowy 
statków, również zarządzany przez 
Zjednoczone Prowincje, potroił wy-
dajność pracy. Łączył on specjaliza-
cję smithowską (uproszczone zada-
nia), standaryzację części, innowacje 
organizacyjne (zintegrowany łańcuch 
dostaw) i zmianę techniczną (tartaki 
w miejsce kosztownej pracy kwali-
fikowanej). Wszędzie, ale zwłasz-
cza w północnozachodniej Europie, 
wzrastało użycie żelaznych narzędzi 
w rolnictwie. W zagłębiach srebra 
i miedzi na terenie Europy Środko-
wej nowa technika wytopu, saiger-
prozess, zrewolucjonizowała gór-
nictwo i metalurgię po roku 1450. 
Udoskonalone tłokowe pompy ssą-
ce, pozwalające na wydajne odwad-
nianie kopalni, umożliwiły drugą 
wielką falę górnictwa europejskie-
go po roku 1540. W Nowym Świe-
cie, zwłaszcza w Peru, proces amal-
gamacji rtęci gwałtownie zwiększył 
produkcję srebra po 1560 r.

Natomiast w Europie szybkie roz-
przestrzenianie się „kołowrotka typu 
saksońskiego” do produkcji tkanin 

potroiło wydajność pracy, zwiększo-
ną jeszcze bardziej przez szerzenie 
się foluszy i szarpalni w XV i XVI 
wieku. W całej Europie, ale zwłasz-
cza na jej zachodzie, w ciągu trzech 
wieków po roku 1450 liczba mły-
nów wodnych podwoiła się, potraja-
jąc swą łączną moc.

Co sugerują te przekształcenia? Ja-
kiekolwiek zadowalające wyjaśnie-
nie musi uwzględniać fakt przejścia 
od kontroli nad ziemią rozumianej 
jako bezpośrednia relacja zawłasz-
czania nadwyżki do kontroli nad 
ziemią rozumianej jako warunek 
zwiększania wydajności pracy we-
wnątrz produkcji towarowej. Przej-
ście to było oczywiście niezwy-
kle nierównomierne i chaotyczne. 
A zatem tam, gdzie we wczesno-
nowoczesnej Europie utrzymała się 
uprawa ziemi przez chłopów, ze-
rwanie ze średniowiecznymi ryt-
mami przekształcania krajobrazu 
częstokroć dokonywało się subtel-
nie i stopniowo – z wyjątkiem tych 
miejsc, gdzie, jak w XVII-wiecz-
nej Polsce, chłopi zostali bezpośred-
nio zepchnięci na tereny leśne przez 
uprawę zboża na sprzedaż.

Władza towarów

Jednakże wszędzie tam, gdzie za-
panowała produkcja towarów pod-
stawowych, tempo przekształceń 
krajobrazu przyspieszało. Dlacze-
go? Częściowej odpowiedzi udzie-
la szybkość zmian technicznych, 
które faktycznie przyspieszyły – 
a rozprzestrzenianie się technolo-
gii nawet bardziej – w „pierwszym” 
XVI w. (1450-1557). Ale myślę, że 
to nie wystarczyło, aby wywołać 
tak epokową zmianę w przekształ-
caniu krajobrazu. Bardziej rozstrzy-
gająca była inwersja relacji praca 
– ziemia i dominacja wydajności 
pracy jako miary bogactwa, rozwi-
jająca się w oparciu o zawłaszczanie 
Tanich Natur.

Jeśli opłacalność miała wzrastać, 
a akumulacja kapitału przyspie-
szać, Tania Praca i wydajna pra-
ca wymagały jednego: Taniej ener-
gii, pożywienia i surowców. Taniej 
energii cieplnej, by wytapiać me-
tale, przetwarzać trzcinę cukrową, 
wytwarzać szkło, piwo, cegły i ca-
łą resztę, której domagał się świato-
wy rynek. Taniego pożywienia, aby 
powstrzymać wzrost – albo przy-
najmniej zbyt szybki wzrost – ceny 
siły roboczej. I Tanich surowców – 
drewna na statki, potażu do barwie-
nia tkanin, żelaza (do wszystkiego) 
– by podtrzymać błędne koło wzro-
stu produkcji towarów. W skrócie, 
aby kapitalizm przetrwał, cała na-
tura musiała zostać zagnana do pra-
cy w radykalnie alienujący i dyna-
miczny sposób.

Pociągało to za sobą niemającą pre-
cedensu w ludzkiej historii rewolucję 
krajobrazową. Jej pierwszym warun-
kiem był podbój Atlantyku. W latach 
1535-1680 kapitalistyczna ekologia-

świat powiększyła się ponad dwu-
krotnie, podbijając jakieś 4 milio-
ny km kw. Zawłaszczenie Nowego 
Świata było „fundamentalną struk-
turą pierwszej nowoczesności”. Owe 
podboje wchłonęły nie tylko znacz-
ne przestrzenie potencjalnie Taniej 
Natury, ale również pokłady siły ro-
boczej potrzebne do jej uaktywnie-
nia. Do roku 1500 sama Hiszpania 
„skolonizowała ponad 2 miliony km 
kw. (obszar większy niż całe cen-
trum Europy) i ponad 25 milionów 
(licząc ostrożnie) osób z rdzennych 
ludów, spośrod których wiele włą-
czono w system pracy wytwarzają-
cej wartość (w ściśle Marksowskim 
sensie) dla centrum Europy”.

Imponujące liczby zostały dopełnio-
ne przez nową żądzę kapitału: żądzę 
Taniej Natury w Europie. Rewolucja 
rolnicza w Niderlandach pozwoliła 
trzem czwartym siły roboczej Ho-
landii na pracę poza rolnictwem. By-
ła to „rewolucja”, ponieważ (podob-
nie jak następująca po niej rewolucja 
rolnicza w Anglii) zwiększała wy-
dajność pracy i wypychała pracę ze 
wsi. Pod koniec XVI w. plony psze-
nicy osiągnęły szczyt, wchodząc na 
poziom, którego nie przekroczono 
do późnego wieku XIX. Niderlandz-
ka rewolucja rolnicza nie była li tyl-
ko sprawą nowych technik i specja-
lizacji w ogrodnictwie, mleczarstwie 
i uprawach dla przemysłu (takich jak 
konopie, chmiel i marzana barwier-
ska), ale zasadniczą rewolucją po-
działu pracy miasto-wieś w środo-
wisku zubranizowanym. Wiek XV 
to pojawienie się w krajobrazie wia-
traków. 100 lat następujące po roku 
1540 minęło pod znakiem odzyski-
wania ziemi poprzez skomplikowa-
ne materialne i organizacyjne syste-
my kontroli wody: poldery. Złożone 
„systemy grobli, tam, śluz i kanałów 
drenażowych” przekształciły krajo-
braz, którego regiony nadmorskie 
w XVI wieku były „ekstremalnie 
uzależnione od rynku”. W między-
czasie wybudowano tuziny nowych 
portów – nie tylko w Amsterda-
mie, ale w całych północnych Ni-
derlandach. Przyspieszyły urbaniza-
cja i proletaryzacja, zarówno na wsi, 
jak i w mieście. Do połowy XVI w. 
pracą zarobkową zajmowała się jed-
na druga ekonomicznie aktywnej 
populacji. Jednocześnie środowisko 
zurbanizowane przynosiło ekspan-
syjne ruchy zarówno wewnątrz pół-
nocnych Niderlandów, jak i na ze-
wnątrz nich (jak zaraz zobaczymy). 
Do początku XVIII w. wschodnie 
Niderlandy w głębi lądu przekształ-
cono w „krajobrazy praktycznie bez-
drzewne”.

Rewolucje rolnicze są zdarzenia-
mi historyczno-światowymi. Waru-
nek rewolucji w zakresie wydajności 
pracy w określonym regionie stano-
wi „akumulacja przez zawłaszcze-
nie” na o wiele większą skalę. Wraz 
z tym, jak rolnictwo niderlandzkie 
przenosiło się z uprawy zbożowej na 
linie o wyższym zysku, niedobory 
zboża zapełniał import. Z początku 
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(i zawsze częściowo) zboże sprowa-
dzano z Flandrii, północnej Francji 
i Nadrenii. Do roku 1470 zdążyło się 
to zmienić. Gwałtownie rosły im-
porty z regionu Bałtyku – głównie 
z ekspansywnej strefy prusko-pol-
skiej: pięciokrotnie pomiędzy 1470 
a 1500 rokiem; ponownie pięcio-
krotnie do 1560 r. „Wystarczyło to 
do wykarmienia 15-20% populacji 
całych Niderlandów Burgundzkich 
i o wiele większej części populacji 
przybrzeżnej i miejskiej”.

rolnictwo i wycinka

Polska stała się rolniczym obwo-
dem Republiki Zjednoczonych Pro-
wincji. Do początku XVII w. Ko-
rona Polska eksportowała jedną 
trzecią produkcji netto żyta. Tak 
znaczące udziały eksportu w rol-
nictwie o niskiej wydajności na-
jeżone są niebezpieczeństwami. 
Zdolność produkcyjną utrzymy-
wano dzięki „odstępstwom od fun-
damentalnych reguł płodozmianu”. 
Plony spadły – i to gwałtownie. Fi-
zyczna nadwyżka pomiędzy latami 
50. XVI w. a rokiem 1700 zmalała 
aż o połowę. Był to spadek „kata-
strofalny”. A także nierówny. Spa-
dek wydajności pracy i plonu zbóż 
mogło złagodzić, a na niektórych 
obszarach nawet odwrócić, szyb-
kie i przeprowadzone na dużą ska-
lę wylesianie.

Deforestację napędzały również ros-
nące potrzeby kapitału przemysło-
wego w północno-zachodniej Euro-

pie. Przypadek potażu używanego 
przy bieleniu tkanin oszałamia. An-
gielski import potażu corocznie wy-
muszał „nieodpłatną pracę” 12 tys. 
ha (wycinanego) lasu. Potaż, naj-
bardziej zyskowny sektor eksportu, 
sprzyjał nowemu przesuwaniu gra-
nic w obszarze Bałtyku. Regiony 
stanowiące zaplecza Królewca i Ry-
gi podlegały tej samej dynamice, co 
Polska. Pozycję dominującą, przy-
najmniej w latach 30. XVII w., za-
chował Gdańsk – jego eksport pota-
żu wymagał corocznego wylesienia 
135 tys. ha w samej tylko rzeczo-
nej dekadzie. Pomimo przesuwania 
się w ciągu dwóch następnych wie-
ków granicy towarowej potażu na 
północ i wschód wybrzeża Bałtyku, 
„dewastacja lasów” oznaczała spa-
dek eksportu popiołu na obszarze 
bałtyckim. (Niedostatki z obszaru 
Bałtyku uzupełnili – i to z naddat-
kiem – dostawcy z Ameryki Północ-
nej w wieku XVIII). Moim zdaniem 
w latach 1500-1650 w dorzeczu Wi-
sły doszło do deforestacji rzędu mi-
liona ha (10 tys. km kw.), a możliwe, 
że jego dwukrotności.

W Europie centralnej rewolucja gór-
nicza i metalurgiczna zaopatrywa-
ła wyłaniający się porządek kapi-
talistyczny w fizyczną podstawę 
pieniądza (srebro) i produkcji (że-
lazo i miedź). Lasy – a co istotniej-
sze, lasy wspólne – gwałtownie się 
przekształcały. Środkowoeuropej-
skie górnictwo i metalurgia osiąg-
nęły szczyt w pół wieku po roku 
1470. Obszar ten produkował lwią 

część wczesnokapitalistycznych 
surowców podstawowych: miedzi, 
ołowiu i żelaza. Co ważniejsze, no-
we technologie górnicze i metalur-
giczne – wspierające industrializa-
cję równie potężną, co wszystkie 
kolejne – umożliwiły rewolucyjny 
wzrost produkcji srebra. Odsłaniają 
się tutaj początki Taniego Pieniądza 
wewnątrz Taniej Natury. Pomię-
dzy latami 50. XV w. a 30. wieku 
XVI produkcja metali poszybowa-
ła pięciokrotnie albo jeszcze wyżej. 
W całej Europie centralnej nowy 
kapitalizm metalurgiczny przetrząs-
nął krajobraz w poszukiwaniu pali-
wa, przynosząc powszechne zanie-
czyszczenie i deforestację.

Lasy i gaje są wycinane z powodu 
nieskończonego zapotrzebowania 
na drewno do budowy, do maszyn 
i wytopu metali. A gdy lasy i ga-
je padają, wyrzynana jest zwierzy-
na i ptaki, z których wiele dostar-
cza ludziom miłego i przyjemnego 
pożywienia. […] Podczas płukania 
rud zużyta woda zatruwa potoki 
oraz strumienie, albo unicestwiając 
ryby, albo je przepędzając.

Wraz z boomem górniczym i wy-
cofywaniem się lasów upowszech-
niło się ich grodzenie. W roku 1524 
radykalny kapłan Thomas Müntzer 
potępił owe grodzenia, przez któ-
re „wszystkie stworzenia stały się 
własnością: ryby w wodzie, ptaki 
w powietrzu, rośliny na ziemi – […] 
trzeba wyzwolić również i stworze-
nia”. W roku 1450 „wciąż istniały 

rozległe lasy, dlatego między chło-
pami a panami sprawującymi wła-
dzę nad lasami toczyło się niewiele 
konfliktów […]. Do roku 1525 sy-
tuacja uległa całkowitej zmianie”. 
W wojnie chłopskiej w Niemczech 
z 1525 r. – która była tyleż rewoltą 
chłopską, co i proletariacką – mieści 
się nie tylko potężny protest prze-
ciwko grodzeniu lasów przez pa-
nów, ale także surowe realia gwał-
townych zmian w ziemi i pracy.

niewolnictwo i cukier

W międzyczasie rewolucja rolni-
cza innego typu rozwijała się na ob-
szarze Atlantyku. Tutaj narodził się 
kompleks plantacji trzciny cukrowej. 
Trzcina cukrowa to pierwsza praw-
dziwie nowoczesna uprawa rynko-
wa. Żadna inna uprawa we współ-
czesnej historii świata nie stała się 
źródłem większej nędzy i spustosze-
nia. Nie tylko pożerała lasy i wyczer-
pywała gleby – była również apara-
tem masowego mordu pod postacią 
niewolnictwa Afrykanów. Na Ma-
derze, znajdującej się przy zachod-
nich wybrzeżach północnej Afryki, 
miał miejsce pierwszy boom cukro-
wy (i pierwsze oznaki nowoczesnej 
więzi cukier – niewolnictwo). Boom 
rozpoczął się w latach 70. XV w. 
i szybko pozbawił śródziemnomor-
skich producentów ich uprzywilejo-
wanej pozycji. W dwie dekady po ro-
ku 1489 produkcja cukru wystrzeliła 
– a wydajność pracy wraz z nią [1]. 
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Podobnie jak deforestacja. W kate-
goriach działalności ekonomicznej 
bliżej było cukrowi do huty żelaza 
niż do farmy pszenicy.

Do roku 1510 wycięto 160 km kw. 
(blisko jedna czwarta wyspy i po-
nad połowa jej dostępnych lasów). 
Zdolność produkcyjna gwałtownie 
spadła; a w kolejnych wiekach pra-
wie w ogóle nie uprawiano trzci-
ny. Po kryzysie na Maderze szyb-
ko nastąpiło przeniesienie uprawy 
trzciny na Wyspy Świętego Toma-
sza i Książęcą (lata 40.-50. XVI w.) 
i wyłonienie się pierwszego nowo-
czesnego systemu plantacji na wiel-
ką skalę, który do roku 1600 wylesił 
jedną trzecią wyspy i doprowadził 
do wielkich powstań niewolników.

Do roku 1570 północno-wschodnia 
Brazylia zdążyła jednak zepchnąć 
Wyspy Świętego Tomasza i Ksią-
żęcą ze szczytów dowodzenia świa-
tową ekonomią opartą na cukrze. 
Brazylijski boom cukrowy napę-
dzał pierwszą wielką falę wycinki 
brazylijskiego lasu atlantyckiego, 
która rozwijała się w niespotyka-
nym wcześniej tempie.

W epoce, gdy wzrost rolniczej zdol-
ności produkcyjnej można zwycza-
jowo mierzyć w ułamkach punktu 
procentowego, brazylijska zdolność 
produkcyjna cukru rosła w latach 
1570-1640 co roku o 3% . Swą do-
chodowość zawdzięczała jedynie 
Taniej Pracy i Taniej Energii. Lo-
gika zarządzania pracą była ma-
kabryczna: „wydrzeć jak najwię-
cej pracy przy jak najmniejszych 
kosztach”. Trudno wyrazić samą 
śmiertelność w ustroju cukier/nie-
wolnictwo. Po roku 1600 do pół-
nocno-wschodniej Brazylii w cią-
gu 50 lat przybyło prawie 240 tys. 
niewolników afrykańskich (pomi-
jając tych, którzy zmarli podczas 
tzw. Przeprawy Środkowej [Middle 
Passage]); w roku 1650 ich popula-
cja liczyła trochę ponad 60 tys. Bra-
zylijskiemu lasowi atlantyckiemu 
nie wiodło się ani trochę lepiej. Sa-
me tylko uprawa trzciny i zapotrze-
bowanie na drewno opałowe wymu-
siły wycinkę ok. 5 tys. km kw. do 
1650 r. Jakby tego nie było dość, wir 
cukrowej demografii przesunął gra-
nice niewolnicze wewnątrz Afry-
ki. Do roku 1700 „zasoby ludzkie 
wybrzeża [angolskiego – JMW] zo-
stały wyczerpane”, spychając „po-
lowania na ludzi” jeszcze głębiej 
w interior. Zdaje się, że każda wiel-
ka ekspansja towarowa potrzebu-
je nowych strumieni Taniej Pracy 
– poprzez wymuszenie rynkowe, je-
śli to możliwe; poprzez krwawe wy-
muszenie, jeśli to konieczne.

Wraz z rozwojem brazylijskiego 
boomu cukrowego inna rewolu-
cja towarowa przekształciła życie 
Andów. Po roku 1545 Potosí ob-
jawiło się jako wiodący światowy 
producent srebra. Narodziny pe-

ruwiańskiego srebra to osobliwa 
mieszanka imperialnego podbo-
ju, przychylnego losu geologicz-
nego i spadku produkcji w starych 
ośrodkach centralnej Europy do-
tkniętych gwałtowną deforestacją, 
pogarszającą się jakością rud i ros-
nącymi niepokojami robotniczymi. 
Ale zalew produkowanego (a nie po 
prostu rabowanego) srebra zaczął 
słabnąć w latach 60. XVI w.

Wszędzie przymus

W obliczu depczącego po piętach 
kryzysu finansowego Korona Hi-
szpańska zadziałała szybko, zapo-
czątkowując jeden z najbardziej 
zuchwałych momentów we wczes-
nonowoczesnej historii wytwarzania 
Taniej Natury. Jak zawsze, kluczowa 
była kwestia pracy. Przyjazd nowego 
wicekróla Francisca de Toledo w ro-
ku 1569 pociągnął za sobą daleko 
idące przekształcenia. Zapoczątko-
wano nową metodę wydobycia sre-
bra – amalgamację rtęci. Organiza-
cja pracy w górnictwie i późniejszej 
obróbce przeszła ze zdystansowane-
go połownictwa na bardziej bezpo-
średnie formy kontroli pracy. Aby 
zapewnić stały dopływ Taniej siły 
roboczej do kopalni, rozpoczęto ra-
dykalny proces restrukturyzacji rol-
nej – skupiony na reducciones (prze-
siedlaniu wiosek) i mita (zaciągu do 
pracy). Zanim mita została zniesiona 
w 1819 r., w kopalniach pracowało 3 
miliony Andyjczyków – a to drama-
tycznie niedoszacowana liczba, jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że mitayo za-
zwyczaj towarzyszyły rodziny.

W obliczu rosnącego zapotrzebo-
wania na pracę w kopalniach po-
zwalało to na ut rzymanie jej 
kosztów na niskim poziomie.  
Mita była nie tylko systemem obo-
wiązkowego świadczenia pracy, 
ale także przymusowych przesied-
leń. Poczynając od roku 1571, ok. 
1,5 miliona Andyjczyków – popu-
lację równą współczesnej Portuga-
lii! – zmuszono do osiedlenia się 
w reducciones, miastach w stylu hi-
szpańskim zaprojektowanych, aby 
ułatwić kontrolę i zapewnić cią-
głość Taniej Pracy. Jednocześnie 
pobudowano olbrzymią infrastruk-
turę hydrauliczną, aby zasilić mły-
ny, które kruszyły rudy w przygoto-
waniu do amalgamacji. Ostatecznie 
„jeziora” Potosí liczyły 32 zbiorniki 
o powierzchni 65 km kw. Zdolność 
produkcyjna srebra została szybko 
przywrócona i w latach 1575-1590 
wzrosła w Potosí o blisko 600%. 
Hiszpański kryzys finansowy – 
tymczasowo – zażegnano; co istot-
niejsze, doprowadził on do narodzin 
niderlandzkiego kapitalizmu.

Współcześni od razu dostrzega-
li zmiany, jakim podlegały życie 
i ziemia:

Góra, gdy została odkryta, była ca-
ła w drzewach, które zwą quínoa 
i które wykorzystywali do budowy 
pierwszych domów tej osady, choć 

dzisiaj, z racji wszystkich prac na 
niej poczynionych, nie ma żadne-
go śladu, iż kiedykolwiek pokry-
wał ją las. […] Na tejże górze odbyło 
się również wiele polowań na vicu-
nas, guanacos i viscachas, zwierzę-
ta w sierści i mięsie bardzo podobne 
do hiszpańskich królików, ale z dłu-
gim ogonem. Były również jelenie, 
a dzisiaj nawet na najbardziej płod-
nych ziemiach, gdzie mogły rosnąć 
drzewa, nie ma choćby zielska na 
zboczach. Przeraża to najbardziej, 
gdyż górę dzisiaj pokrywa luźny 
żwir i jałowe zmineralizowane wy-
piętrzenia, a płodnej gleby wcale al-
bo bardzo mało.

Wzlot Anglii

Wracając do Europy, niedobory 
wynikające ze spadku wydajno-
ści rolnictwa polskiego szybko wy-
równała angielska rewolucja rol-
nicza. Do roku 1700 Anglia stała 
się spichlerzem Europy. W latach 
1700-1753 eksport zboża z Anglii 
wzrósł o 511%, sześć razy szyb-
ciej niż pozostałe eksporty razem 
wzięte. Jednakże do połowy wie-
ku, wraz z wyczerpaniem się za-
sobów azotu, rolnictwo angielskie 
uległo zastojowi, a eksport się za-
łamał. Szybkie wzrosty wydajności 
rolniczej obserwowane pomiędzy 
rokiem 1600 a 1750 zatrzymały się. 
Problem dotyczył kapitału i ekolo-
gii-świata: tego, jak ludzie „łączy-
li pracę z ziemią”.

Ów problem wydajności rolniczej 
w Anglii późnego wieku XVIII, 
który przejawiał się w galopującej 
inflacji cen żywności oraz redukcji 
konsumpcji żywności netto per ca-
pita – był problemem gleby zmie-
szanej z pracą. Najlepsze prakty-
ki epoki pozwalały na odrodzenie 
wydajności rolniczej, ale jedynie za 
cenę osłabienia wydajności pracy. 
Na to angielska burżuazja nie mo-
gła się zgodzić, jako że ekspansja 
fabryczna nabierała pary. Wycofa-
nie pracy z przemysłu odwróciło-
by te same procesy proletaryzacji, 
które napędzały ekspansję przemy-
słowo-miejską przez całe poprzed-
nie stulecie!

Globalna opowieść 

Konsumpcja żelaza w Anglii, któ-
ra wciąż gwałtownie wzrastała 
w XVIII w., aby zaspokoić zwięk-
szające się zapotrzebowanie, co-
raz bardziej uciekała się do świa-
towego rynku. Podczas ekspansji 
XVII w. doszło do gwałtownego 
zawłaszczenia lasów na wyspie, 
do tego stopnia, że zdolność pro-
dukcyjna surówki z roku 1620 nie 
została przekroczona aż do roku 
1740. Źródła importu znajdowały 
się na całym obszarze Morza Pół-
nocnego, gdzie żelazo pożerało la-
sy z taką szybkością, że zagroziło 
nawet leśnemu bogactwu Szwecji. 
Ale nie zawsze chodziło o popyt 
rynkowy – imperium też się liczy-
ło. Stagnacja zdolności produkcyj-

nej angielskiego żelaza po roku 
1620 stymulowała również kolo-
nialny ruch zawłaszczania w Irlan-
dii. Pokrywa leśna Szmaragdowej 
Wyspy skurczyła się z 12,5% do 
zaledwie 2%, do tego stopnia, że po 
XVII w. produkowano już jedynie 
niewiele żelaza.

To, co się działo w Wielkiej Bryta-
nii, stanowiło jednakże tylko część 
szerszej globalnej opowieści. Zanim 
Brytania stała się warsztatem świa-
ta, prym wiedli mieszkańcy Nider-
landów. Republika Zjednoczonych 
Prowincji, super potęga XVII w., 
przekształcała środowiska na całej 
planecie. Niderlandzki reżim ener-
getyczny, skupiony na wydobyciu 
krajowego torfu jako taniego pali-
wa, osiągnął szczyt w XVII w.

Od tego momentu nastąpił bły-
skawiczny spadek: łatwo dostępne 
strefy szybko uległy wyczerpaniu, 
a koszty wzrosły. Po roku 1750 zdol-
ność produkcyjna torfu gwałtownie 
zmalała. W latach 50.-60. XVII w. 
Niderlandczycy narzucili nowy 
ustrój kolonialny Azji Południowo-
Wschodniej. Dążąc do monopolu 
w handlu goździkami, zorganizo-
wali akcję usuwania „nielegalnych” 
goździkowców, przeprowadzoną na 
wielką skalę relokację rdzennej po-
pulacji z interioru do nowych jed-
nostek administracyjnych przydat-
nych w zaciągach do pracy, a także 
otwarcie nowych stoczni poza Re-
publiką Batawską – na wyspie Jawa. 
Poczynając od wczesnego XVII w., 
mokradła całego świata atlantyckie-
go były osuszane, częstokroć przez 
niderlandzkich inżynierów, od An-
glii przez Pernambuco, Surinam, 
Rzym po Göteborg.

Zryw i wyczerpanie

Wielki zryw ekspansji iberyjskiej 
oraz ekspansji włoskiej podczas 
„pierwszego” wieku XVI (ok. 1450-
1557) zaowocował względnym, ale 
powszechnym wyczerpaniem lasów 
śródziemnomorskich. Zaczęło się to 
trochę wcześniej w przypadku Wło-
chów i Portugalczyków, trochę póź-
niej w przypadku Hiszpanów. Wyle-
sianie mocno wpłynęło na zdolność 
tych potęg do dostarczania wysokiej 
jakości drewna do budowy statków, 
tak kluczowych w zmaganiach ku-
pieckich i militarnych. Hiszpania re-
lokowała budowę swoich okrętów na 
Kubę, gdzie do roku 1700 powstała 
jedna trzecia jej floty.

Portugalia rozbudowywała swe 
stocznie w Salvadorze (Brazylia) 
i w Goa (Indie). W następstwie re-
lokacji iberyjskiej w XVIII w. 
w Ameryce Północnej wyłoni-
ły się ważne ośrodki budowy stat-
ków oraz znaczące granice drewna 
konstrukcyjnego, potażu i składów 
morskich.

Nieustępliwa ekspansja geograficz-
na produktów leśnych i granic bu-
downictwa okrętowego wiązała się 
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z „wielkim polowaniem”. Jednym 
z kluczowych momentów było wyj-
ście w morze wciąż rosnącej flotylli 
do połowów śledzia, dorsza i wielo-
rybów, która pożarła północno-ame-
rykańskie źródła protein morskich. 
Innym – transkontynentalne poszu-
kiwanie futer na Syberii i w Ameryce 
Północnej. Choć handel futrami miał 
skromne znaczenie dla światowej 
akumulacji, jego stały wzrost (i roz-
pisane na odcinki wyrzynanie zwie-
rząt futerkowych) w całej Amery-
ce Południowej do połowy XVIII w. 
doprowadził do zwiększenia wpły-
wu infrastruktur władzy kolonial-
nej i rozprzestrzeniania się nowych 
chorób. W wieku XVIII trwały wiel-
kie przemieszczenia granic w całym 
świecie atlantyckim, przekształcając 
relacje związane z żywnością, ener-
gią i pracą. Stale rosnące zapotrze-
bowanie na cukier i wyeksploatowa-
nie do połowy XVII w. kompleksu 
plantacji trzciny w Bahii sprzyja-
ło kolejnym rewolucjom cukrowym 
w Indiach Zachodnich. W ciągu na-
stępnego wieku cukier przekształcił 
Barbados, Jamajkę i Santo Domingo 
(na Haiti) w platformy rolno-ekspor-
towe, zostawiając za sobą szlak afry-
kańskich grobów i ogołoconych kra-
jobrazów. Renesans meksykańskiej 
produkcji srebra w XVIII w. dopro-
wadził do deforestacji i tak już prze-
rzedzonych lasów meksykańskich. 
A miała jeszcze miejsce, co być mo-
że najważniejsze, epokowa „wymia-
na kolumbijska”, wraz z którą cho-
roby, zwierzęta i uprawy Starego 
Świata płynęły do Ameryk, a upra-
wy Nowego Świata (takie jak ziem-
niaki i kukurydza) – do Starego.

Wytwarzanie kapitalistycznej 
ekologii-świata

Przekształcenia te mówią nam, że 
gra toczyła się o coś epokowego – 
o wiele wcześniej, niż się zazwy-
czaj zakłada. Niech mi będzie wol-
no przedłożyć dwa twierdzenia na 
temat owych wczesnonowoczes-
nych rewolucji krajobrazowych. 
Pierwsze: były one obrazem wczes-
nonowoczesnej rewolucji w wydaj-
ności pracy. W nowej epoce Taniej 
Natury postęp utowarowienia ści-
śle wiązał się z rewolucją w stra-
tegiach globalnego zawłaszcze-
nia. Rewolucja wydajności pracy 
w sferze utowarowienia zasadni-
czo mogła mieć miejsce dzięki re-
wolucji w technikach zawłaszcze-
nia na globalną skalę – włączając 
w to zawłaszczenie wewnątrz Euro-
py. Objawiło się to nie tylko bezpo-
średnio w praktykach i strukturach 
imperializmu europejskiego. Co 
istotniejsze, „nowy” imperializm 
wczesnonowoczesny byłby niemoż-
liwy bez nowych sposobów postrze-
gania i porządkowania rzeczywi-
stości. Planetę da się zdobyć tylko 
wtedy, gdy da się ją zobaczyć. To 
w tym momencie wczesne formy 
zewnętrznej natury, abstrakcyjna 
przestrzeń i abstrakcyjny czas, po-
zwoliły kapitalistom i imperiom 
skonstruować globalne sieci wyko-

rzystania i zawłaszczenia, kalku-
lacji i kredytu, własności i zysku 
na niespotykaną wcześniej skalę. 
W skrócie: wczesnonowoczesna re-
wolucja wydajności pracy dała moż-
liwość otwierania i zawłaszczania 
rozległych granic Taniej Natury. 
Fakt, że wczesny kapitalizm polegał 
na globalnej ekspansji jako podsta-
wowym środku zwiększania wydaj-
ności pracy i ułatwiania światowej 
akumulacji, odsłania jego nadzwy-
czajną dojrzałość, a nie jego przed-
nowoczesny charakter.

Owa dojrzałość pozwoliła mu prze-
ciwstawić się przednowoczesnemu 
wzorcowi koniunktury i dekon-
iunktury: nie będzie żadnego syste-

mowego odwrotu od utowarowienia 
po roku 1450, nawet podczas „kry-
zysu” XVII w. Dlaczego? W skró-
cie: ponieważ techniki wczesnego 
kapitalizmu – utrwalenie jego na-
rzędzi i władzy, wiedzy i produkcji 
– zostały specjalnie zorganizowa-
ne, by zawłaszczać globalną naturę 
w pogoni za nieskończoną akumu-
lacją kapitału. Tak długo jak utrzy-
mywały się granice Taniej Natu-
ry, problemy kapitalizmu dało się 
naprawiać nowymi technologiami 
i nowymi formami władzy opierają-
cymi się na Wielkiej Granicy.

Narodziny kapitalizmu dały asumpt 
do nowego sposobu organizowania 
natury.

Po raz pierwszy w historii cywiliza-
cja użyła miary bogactwa opartej na 
pracy, a nie na wydajności ziemi.

Jason W. Moore 
tłum. Krzysztof Hoffmann

Fragment książki pod redakcją Jasona W. 
Moore’a Antropocen czy kapitałocen. Na-
tura, historia i kryzys kapitalizmu, któ-
ra ukazała się właśnie w tłumaczeniu 
Krzysztofa Hoffmanna, Patryka Szaja 
i Weroniki Szwebs nakładem Wydawni-
ctwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
i Centrum Animacji w Poznaniu.

[1] W latach 1489-1509 zdolność produk-
cyjna rosła rocznie o 4,42%, a wydajność 
pracy o 2,18%. lm
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