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W łodzimierz Aleksander Czerkawski1 urodził się 17 lutego 1868 roku 
w Bursztynie koło Halicza2. Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Jego ro-

dzicami byli Józef Czerkawski i Joanna z Rittnerów3. W roku 1885 Czerkawski 
ukończył gimnazjum w Rzeszowie i rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie 
Lwowskim (1885–1886), a następnie kontynuował edukację na Uniwersytecie Ja-
giellońskim (1886–1889)4. W 1890 roku obronił doktorat praw na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, a następnie podjął pracę w Biurze Statystycznym. Już w tym czasie 
jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na kwestiach ustroju gospodar-
czego. Z tego powodu zdecydował o odbyciu studiów ekonomicznych za granicą 
w Paryżu i Berlinie (1891–1892). Po powrocie pracował jako konceptowy prak-
tykant namiestnictwa we Lwowie. W roku 1893 przedstawił na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego rozprawę habilitacyjną pt. Teorya czystego dochodu 
z ziemi. Na recenzentów pracy wyznaczono prof. Józefa Milewskiego i prof. Ju-
liusza Leo. Obaj recenzenci przedstawili pozytywne oceny pracy5, a Czerkawski 
uzyskał veniam legendi „z całego zakresu ekonomii politycznej, to jest zarówno 
z nauk gospodarstwa, jak i nauki skarbowości”6. Habilitacja została zatwierdzona 
8 października 1893 roku. Czerkawskiego zatrudniono na stanowisku docenta 
w Katedrze Ekonomii Politycznej i Statystyki. W roku 1896 wydział przedstawił 
wniosek o mianowanie Czerkawskiego profesorem nadzwyczajnym i powierze-
nie mu prowadzenia wykładów z ekonomii i skarbowości7. Na nowym stanowi-
sku Czerkawski został zatrudniony od kolejnego roku. W 1899 roku odbył po-

1 W części dokumentów Czerkawski występuje pod imionami Aleksander Włodzimierz, 
np. w piśmie skierowanym przez niego do Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego z dn. 17 czerwca 1893 r., w którym zwraca się o zezwolenie na habilitację. Archiwum 
UJ, sygn. WP II 138, Czerkawski Włodzimierz Aleksander. Rozbieżności biorą się z faktu, że 
podczas chrztu Czerkawski otrzymał imiona Aleksander Włodzimierz, jednak w dorosłym ży-
ciu w większości przypadków posługiwał się imieniem Włodzimierz i tak też podpisywał swoje 
prace, które następnie były wydawane pod tym imieniem.

2 Do 1945 r. Bursztyn należał do Polski, znajdował się w województwie stanisławowskim, 
w powiecie rohatyńskim. Obecnie to miasto leżące na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiw-
skim, w rejonie halickim.

3 Bratem matki Włodzimierza Czerkawskiego był prof. Edward Rittner, znany polski praw-
nik – specjalista w zakresie prawa kanonicznego i małżeńskiego, który m.in. pełnił funkcję 
rektora Uniwersytetu Lwowskiego (1883–1884), a także był posłem do Sejmu Krajowego Galicji 
V, VI i VII kadencji (1882–1901). Biogramy uczonych polskich, część I: Nauki społeczne, z. 3: P–Z, 
Wrocław 1985.

4 W roku akademickim 1886/1887 oraz 1889/1890 Czerkawski otrzymywał stypendium im. 
Jana Żurakowskiego, Archiwum UJ, sygn. WP II 138, Czerkawski Włodzimierz Aleksander.

5 Sprawa habilitacyjna dr. Aleksandra Włodzimierza Czerkawskiego w zakresie nauki go-
spodarstwa społecznego, Archiwum UJ, sygn. WP II 138, Czerkawski Włodzimierz Aleksander.

6 Na podstawie: M. Patkaniowski, Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego od re-
formy kołłątajowskiej do końca XIX stulecia, Kraków 1964, s. 409–410.

7 Wniosek wydziału podyktowany był zaangażowaniem politycznym profesorów Milew-
skiego i Leo, którzy byli posłami do parlamentu. Ibidem, s. 410.
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dróż naukową do Anglii8. Od 1900 roku Czerkawski prowadził także wykłady 
ze statystyki. W roku 1906 Czerkawski otrzymał tytuł profesora zwyczajnego 
ekonomii politycznej i statystyki. Pełnił także funkcję dziekana Wydziału Prawa 
w roku akademickim 1909/1910. Czerkawski był również członkiem korespon-
dencyjnym Akademii Umiejętności (AU) w Krakowie9, gdzie pracował nad stwo-
rzeniem Komisji Statystycznej AU.

Działalność Czerkawskiego nie ograniczała się tylko do kwestii stricte nauko-
wych, związanych z pracą na uniwersytecie. Czerkawski był gorliwym katoli-
kiem, co znajdowało odzwierciedlenie zarówno w życiu prywatnym, jak i jego 
zaangażowaniu publicznym. Co więcej, społeczna nauka Kościoła miała wpływ 
na jego prace, zwłaszcza z dziedziny ekonomii. Jak pisał o nim we wspomnieniu 
pośmiertnym ks. Jan Pawelski: „Do szeregów pracy katolickiej zgłosił się sam, jak 
i do głębszych przekonań religijnych własną pracą doszedł”10. Zaangażowanie re-
ligijne Czerkawskiego znajdowało swoje odzwierciedlenie w pracy na rzecz cza-
sopism katolickich, w tym m. in. „Przeglądu Powszechnego”11, a przede wszyst-
kim w formie bezpośredniego udziału w tworzeniu różnych instytucjonalnych 
form współpracy politycznej. Przywołany wcześniej ks. Jan Pawelski tak dalej 
pisał o Czerkawskim: 

Nie było ważniejszego przedsięwzięcia akcyi katolickiej w tym czasie, w którymby 
Zmarły nie brał udziału radą, słowem i czynem. A gdy zaczęto myśleć o stronnictwie 
politycznem chrześcijańsko-społecznem, całe kierownictwo tej akcyi złożono w ręce 
Czerkawskiego i jego nieodstępnego przyjaciela, hr. Michała Rostworowskiego”12 [pi-
sownia oryginalna – przyp. A.N.].

To właśnie z inicjatywy Czerkawskiego i Rostworowskiego w roku 1905 utwo-
rzono Polskie Centrum Ludowe13. Ważnym motywem zaangażowania polityczne-

8 Ibidem.
9 Notka zamieszczona w rocznym sprawozdaniu z działalności AU dotycząca Czerkawskie-

go: „Włodzimierz Czerkawski – Dr praw, Profesor p. z ekonomii politycznej i statystyki na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, Członek c.k. Komisyi rządowej egzaminacyjnej oddziału polityczne-
go, Wiceprezes drugiej c.k. Komisyi egzaminacyjnej na Studyum rolniczem, Dziekan Wydziału 
Prawa 1909/10. Wybrany dnia 23 maja 1910 r. [Zamieszkały] Kraków, ul. Stachowskiego 2”. 
„Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie”, rok 1910/11, Kraków 1911, s. 35.

10 J. Pawelski, Ś.p. Włodzimierz Czerkawski, „Przegląd Powszechny” 1914, t. CXXI, z. 1, s. 153.
11 „Przegląd Powszechny” to czasopismo poświęcone sprawom religijnym i społeczno-kul-

turalnym wydawane przez jezuitów od 1884 r. Przez wiele lat był jednym z najbardziej poczyt-
nych czasopism katolików w zaborze austriackim. Więcej zob.: Oficjalna strona internetowa 
„Przeglądu Powszechnego”, http://www.przegladpowszechny.pl/historia/ [dostęp: 15.10.2014].

12 J. Pawelski, op.cit., s. 153.
13 Polskie Centrum Ludowe zrzeszało organizacje chrześcijańsko-społeczne i chrześcijań-

sko-ludowe. Istniało jako samodzielne stronnictwo do 1908 r. Polskie Centrum Ludowe, hasło 
w encyklopedii PWN on-line, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polskie-Centrum-Ludo-
we;3959874.html [dostęp: 15.10.2014]. Warto zaznaczyć, że w omawianym okresie w Krako-
wie, i szerzej – w Galicji, życie polityczne podlegało burzliwym przemianom. Także wielu pro-
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go Czerkawskiego i jego współpracowników była chęć podniesienia świadomości 
obywatelskiej w społeczeństwie14. Z tej potrzeby narodziła się myśl o utworzeniu 
Polskiej Szkoły Nauk Politycznych. 24 października 1909 roku powołano do ży-
cia Towarzystwo Polskiej Szkoły Nauk Politycznych15. W skład jego władz we-
szli m.in. wybitni profesorowie Wydziału Prawa UJ: prof. Michał Rostworowski, 
prof. Włodzimierz Czerkawski oraz prof. Władysław Leopold Jaworski16. Wszy-
scy oni byli absolwentami elitarnej École Libre des Sciences Politiques w Paryżu, 
która miała stanowić wzór dla ich projektu. Pomysłodawcą utworzenia szkoły był 
Czerkawski, a Roztworowski wspierał tę ideę i wcielał w życie. Szkoła zainau-
gurowała swoją działalność 3 listopada 1911 roku. Wówczas też pojawiły się gło-
sy, że konserwatywno-chadecki profil twórców szkoły przełoży się na program 
nauczania. Zarzuty dotyczyły także Czerkawskiego, o którym „Krytyka” pisała: 
„Prof. Czerkawski zapowiadał się jako głowa teoretyczna, od lat zaniedbał się 
zupełnie. Czerkawski jest klerykałem i antysemitą”17. Niemniej, twórcy szkoły 
podkreślali jej apolityczny charakter. Wątpliwości co do charakteru tej instytucji 
rozwiewał prof. Rostworowski, który podczas wykładu inauguracyjnego szkoły 
mówił „[...] Zadaniem jej [szkoły – przyp. A.N.] jest być i pozostać Szkołą, a więc 
siedliskiem czysto naukowych badań – źródłem polskiej nauki o rzeczach pol-
skich, ale niemniej źródłem tylko nauki”18. Szkoła z założenia miała wpisać się 
na stałe w system edukacji i stać się ośrodkiem, do którego przybywali słuchacze 
i wykładowcy z wszystkich zaborów. Warto zwrócić uwagę, że w tym samym cza-

fesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego było zaangażowanych politycznie. Więcej na ten temat 
zob.: L. Hajdukiewicz, Geneza i początki Polskiej Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie [w:] Studia 
z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII–XX w. Księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 127–129.

14 L. Hajdukiewicz pisze: „[...] podniesienie ogólnego poziomu kultury i wiedzy społeczno-
-obywatelskiej stawało się teraz niezbędnym warunkiem realizacji nowych zadań, jakie przed 
społeczeństwem Galicji stawiały wewnętrzne problemy życia publicznego [...]”. Ibidem, s. 129.

15 Towarzystwo Polskiej Szkoły Nauk Politycznych zostało zatwierdzone urzędowo 12 listo-
pada 1909 r. Ibidem, s. 142.

16 A. Zięba, Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oficjalna strona interneto-
wa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oddział w Krakowie, http://ptnp.nauka.krakow.
pl/historia/ [dostęp: 15.10.2014]. 5 stycznia 1910 r. odbył się pierwszy walny zjazd Towarzystwa 
Polskiej Szkoły Nauk Politycznych, który wybrał Zarząd Główny. W jego skład weszli: M. Ro-
stworowski, W.L. Jaworski, J. Michalski, S. Kutrzeba. W. Czerkawski wszedł do zarządu w roku 
1911/1912. L. Hajdukiewicz, op.cit., s. 150–151.

17 „Dr Lancet”, Nauka polska a Uniwersytet Jagielloński, „Krytyka”, Kraków 1910, r. XII, t. II, 
s. 274. Zarzuty o antysemityzm Czerkawskiego wzięły się zapewne z jego rozważań zaprezento-
wanych w artykule Refleksye nad stanem kwestyi żydowskiej u nas, „Przegląd Powszechny” 1903, 
t. LXXIX, z. 8, w którym z jednej strony podkreślał prawo Żydów do „istnienia i rozwoju oraz 
pielęgnowania potrzeb religijnych i rasowych”, a z drugiej strony pisał, że Żydzi „wkraczają 
w uprawnienia innych grup społecznych”. Należy podkreślić, że antysemityzm Czerkawskiego 
nie miał podstaw rasowych, lecz stricte ekonomiczne.

18 Cyt. za: L. Hajdukiewicz, op.cit., s. 131.
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sie w Krakowie powstała konkurencyjna szkoła – Polska Szkoła Nauk Społeczno-
-Politycznych o lewicowym profilu ideowym19.

Początki działalności szkoły nie należały do łatwych. Oprócz problemów na-
tury administracyjnej, pojawiły się także kwestie zabezpieczenia materialnego 
placówki. Jako instytucja prywatna, szkoła musiała sama zatroszczyć się o wy-
najem sal oraz środki na honoraria dla wykładowców, tym bardziej że ambitne 
plany twórców szkoły zakładały, iż grono profesorów będzie pochodzić także 
spoza Krakowa. Plany wykładów zostały opracowane w wąskim gronie założy-
cieli szkoły. L. Hajdukiewicz pisze, że prof. Rostworowski dopracował program 
studium w ciągu trzech miesięcy – od kwietnia do czerwca 1911 roku20. Jedno-
cześnie zaznacza, że 

Czerkawski „umysł lotny, temperament wielki”, górował nad swoim przyjacielem 
[Rostworowskim – przyp. A.N.], który oprócz przywiązania żywił dlań dużo szczere-
go podziwu; można się zatem domyślać, że niejedna myśl bardziej doświadczonego 
działacza znalazła odbicie w krystalizującym się w toku wspólnych spotkań i dyskusji 
programie Szkoły21. 

Gdy szkoła rozpoczęła już działalność w roku akademickim 1911/1912, Czer-
kawskiemu powierzono prowadzenie wykładów z dziedzin, w których się specja-
lizował i które prowadził także na Wydziale Prawa UJ, czyli ekonomii i statystyki22.

Czerkawski, jako jeden z pomysłodawców szkoły, miał duży wpływ na pro-
gram studiów i należał do najaktywniejszych jej wykładowców. W roku szkolnym 
1911/1912 wykładał: Główne zadania polityki ekonomicznej ze szczególnym uwzględ-
nieniem stosunków polskich; Rozwój gospodarczy na ziemiach polskich w XIX i XX 
stuleciu (cz. I); Polityka społeczna (cz. I); Statystyka ziem polskich (cz. I: Ludność). 
W kolejnym roku 1912/1913 powierzono mu wykłady: Rozwój nauki gospodarstwa 
społecznego w Polsce XIX wieku; Rozwój gospodarczy ziem polskich w drugiej poło-
wie XIX wieku; Polityka przemysłowa; Polityka społeczna (cz. II: Kwestya robotnicza). 
Natomiast w roku szkolnym 1913/1914 prowadził wykłady: Rozwój gospodarczy 
ziem polskich w XIX i XX stuleciu; Polityka społeczna (cz. I); Kooperacya i asocyacya; 
Statystyka ziem polskich (cz. I: Ludność)23.

Czerkawskiego uważano za „zjawisko niepospolite, a zarazem nieco 
dziwaczne”24. W opiniach swoich współpracowników i studentów uchodził za 

19 Ibidem, s. 131–132.
20 Ibidem, s. 157.
21 Ibidem, s. 138.
22 Archiwum UJ, sygn. PSNP 1–4. Czerkawski na Wydziale Prawa prowadził ponadto wy-

kłady ze Skarbowości, Statystyki ogólnej i austriackiej, Polityki ekonomicznej oraz Teorii ekonomii, 
Archiwum UJ, akta Wydziału Prawa, sygn. WP II 98.

23 Archiwum UJ, sygn. PSNP 3, Wykłady, programy i konspekty wykładów, koresponden-
cja z wykładowcami (1911–1915).

24 L. Hajdukiewicz, op.cit., s. 137. 
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człowieka bardzo pracowitego, wielkiego erudytę o „umysłowości pomysłowej 
i logicznej”25. Jednocześnie zaś twierdzono, iż 

najchętniej poruszał się w sferze oderwanego myślenia i nieraz wywołał wrażenie, że 
lekceważy fakty, co mogło być wynikiem często zdarzającego się nieporozumienia, 
z którym spotykają się hipotetyczne konstrukcje naukowe. Stąd też pochodziło wra-
żenie oschłości i scholastyczności, jakie wywierał przede wszystkim na studentach, 
którym z natury rzeczy trudno było poznać się na najwyższych kwalifikacjach tego 
nieprzeciętnego umysłu26. 

Nieco odmienną relację przedstawia Edward Strasburger we wspomnieniu 
pośmiertnym Czerkawskiego: 

Kto słyszał kiedyś ś. p. profesora, przemawiającego z katedry, ten musiał otrzymać nie-
zatarte wrażenie. Rozległą wiedzę i erudycję łączył z talentem pedagogicznym, co, jak 
powszechnie wiadomo, jest zjawiskiem dość rzadkiem. Posiadał dar pociągania swym 
głosem uwagi audytoryum. Wykład jego miał zawsze cechę czysto naukową; dosko-
nałym był pod względem budowy i ciągłości myśli. Czerkawski nie starał się o efekty 
krasomówcze; mówił dobitnie, jasno i zwięźle; zapał młodzieńczy i umiłowanie nauki 
przebijało z każdego słowa; dzięki tym zaletom porywał słuchających. A wprost nie-
zrównany był w dyskusyi; dzięki szybkiej oryentacyi i ujęciu każdej kwestyi zasadni-
czo, stawał się w dyskusyi trudnym do zwalczenia przeciwnikiem27 [pisownia oryginal-
na – przyp. A.N.]. 

Twórczość Czerkawskiego, w pierwszych dekadach XX wieku żywo dyskuto-
wana i obecna w dyskursie publicznym, dzisiaj zdaje się zapomniana, a jak pi-
sze Dariusz Grzybek: „[...] reprezentowana przez niego [Czerkawskiego – przyp. 
A.N.] tradycja myślenia wydaje się warta przypomnienia”28. Czerkawski pozo-
stawił po sobie bogaty dorobek naukowy i publicystyczny. Pracując na Wydziale 
Prawa w Katedrze Ekonomii Politycznej i Statystyki, był prekursorem włączenia 
tych dziedzin do szeroko pojętego nauczania o polityce. Był propagatorem au-
striackiej szkoły ekonomicznej, której dokonania rozwijał na polskim gruncie. 
Podwaliny teoretyczne szkoły austriackiej, zwanej także szkołą psychologiczną 
w ekonomii, stworzył Carl Menger29. Szkoła ta od strony metodologicznej opiera 
się głównie na wnioskowaniu dedukcyjnym. 

25 M. Patkaniowski, op.cit., s. 410.
26 Cyt. za: L. Hajdukiewicz, op.cit., s. 137. Oryginał: T. Brzeski, Roman Rybarski [w:] Straty 

kultury polskiej, [b.m. i d. w.], s. 214–215.
27 E. Strasburger, Ś. p. Włodzimierz Czerkawski, „Ekonomista” 1914, z. 1, s. VI–VII.
28 D. Grzybek, Włodzimierz Czerkawski – między ekonomią polityczną a demokracją chrześcijań-

ską, „Politeja” 2006, nr 2(6), s. 72. 
29 Carl Menger (1840–1921) urodził się w Nowym Sączu. Studiował w Wiedniu i Pradze, 

a doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. J. Rosicka, Włodzimierz Czerkawski [w:] Zło-
ta Księga Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. J. Stelmach, W. Urusz-
czak, Kraków 2000, s. 247.
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Uczeń Czerkawskiego – Adam Krzyżanowski – tak pisał o związkach swojego 
mentora ze szkołą austriacką: 

Opowiedział się [Czerkawski – przyp. A.N.] za jej zasadami zaraz na początku swych 
studiów naukowych i pozostał im wierny do końca, co niewątpliwie odbiło się na jego 
indywidualności naukowej, na jej znamiennej jednolitości i wyrazistości silnie, jasno 
określonych poglądów, nie rozpływających się w mglistym eklektycyzmie30. 

Sam Czerkawski uważał, że 

Analizując zjawiska, winna teorya oznaczyć ich znamiona istotne, a oddzielić i wyłą-
czyć wszystkie przymioty przypadkowe, które im towarzyszą w codziennym życiu [...]. 
Teorya jest wówczas najżywotniejszą, gdy zwróci uwagę na kwestye dotąd nierozwią-
zane, gdy innym odłamom danego działu wiedzy wskaże nową drogę, nowe zagadnie-
nia31 [pisownia oryginalna – przyp. A.N.]. 

W pracy habilitacyjnej Teorya czystego dochodu z ziemi (1893) Czerkawski za-
stosował ujęcie szkoły austriackiej i dowodził, że ziemia i kapitał nie różnią się 
ani jako źródła dochodów, ani jako czynniki produkcji, a jedyna różnica tkwi 
w czasie powstania czystego dochodu32. Kolejna ważna praca w dorobku Czer-
kawskiego to Wielkie gospodarstwa, ich istota i znaczenie (1896). Przez pojęcie „go-
spodarstw” autor rozumiał przedsiębiorstwa. Odszedł w swych rozważaniach od 
tradycyjnego podziału na gospodarstwa „małe” i „duże” ze względu na poziom 
produkcji, a skupił się na „potrzebach”, rozróżniając potrzeby ogólne i klasowe. 
Czerkawski dochodzi do interesującego wniosku, że konsumpcja wielkich go-
spodarstw prowadzi do pogorszenia stosunków społecznych. Nie kwestionował 
przy tym znaczenia wielkich gospodarstw jako siły materialnej i intelektualnej, 
lecz zaznaczał, że ich działalność prowadzi do zerwania więzi społecznych z in-
nymi warstwami społeczeństwa. Stąd jego postulat, by rozwijać średnie przedsię-
biorstwa, które są w stanie uniknąć wad dużych gospodarstw33. 

W roku 1905 ukazała się kolejna publikacja Czerkawskiego, napisana wspól-
nie z prof. J. Milewskim – dwutomowa Polityka ekonomiczna. Czerkawski opisał 
w niej: znamiona dobrobytu, politykę komunikacyjną, ubezpieczenia, kwestię 
robotniczą i politykę przemysłową. Mimo iż publikacja miała mieć charakter pod-
ręcznika akademickiego, udało się Czerkawskiemu zawrzeć w niej kilka nowych 
ujęć kwestii już opisanych bądź podjąć się analizy problemów wcześniej niebada-
nych. Dobrobyt traktował jako równowagę między potrzebami a możliwościami 

30 A. Krzyżanowski, Czerkawski Włodzimierz [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. IV, Kraków–
Warszawa 1938, s. 335.

31 Cyt. za: E. Strasburger, op.cit., s. I–II. Oryginał: W. Czerkawski, Wielkie gospodarstwa, ich 
istota i znaczenie, Kraków 1896, s. 80.

32 W przypadku tej pracy Czerkawski korzystał z osiągnięć dwóch innych przedstawicie-
li szkoły austriackiej – Eugena von Böhm-Bawerka (1851–1914) oraz Friedricha von Wiesera 
(1851–1926). Ibidem, s. III.

33 Por.: Ibidem, s. IV–V oraz J. Rosicka, op.cit., s. 248–249.
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ich zaspokojenia34. Uważał, że państwo powinno zapewnić jednostkom odpo-
wiednie warunki do życia przez prawodawstwo oraz stworzenie systemu ubezpie-
czeń. Oryginalny miał również pogląd na rozwijający się wówczas ruch robotniczy 
i socjalizm. Czerkawski zwracał uwagę, że socjalizm sprawił, iż państwo dostrze-
gło problem robotników jako najemnej siły roboczej. Pisał o tym fenomenie: 

Pod naciskiem tego ruchu [robotniczego – przyp. A.N.] rozpoczęto się zajmować żywo 
losem robotników, a zainteresowanie – dobrowolne czy przymusowe – wzrastało tak 
szybko, że wciągu ostatnich lat dwudziestu kwestya robotnicza stała się może najważ-
niejszem zagadnieniem społecznym35 [pisownia oryginalna – A.N.]. 

Za najważniejsze osiągnięcia w tym zakresie uznawał ograniczenie pracy 
kobiet i dzieci oraz wprowadzenie ubezpieczeń. Czerkawski traktował gospo-
darkę jako spójny system, w ramach którego jedne elementy są ściśle powiąza-
ne z innymi. Z tego względu postulował upaństwowienie lub „umiastowienie” 
przedsiębiorstw, które mają wpływ społeczno-gospodarczy, a zatem miał na my-
śli przede wszystkim środki komunikacji36. Uznając wpływ państwa na stosunki 
ekonomiczno-społeczne, Czerkawski opowiadał się przeciwko liberalizmowi go-
spodarczemu. Pisał: 

Lecz ta wolność, która wskutek różnic majątkowych stała się rzeczywistą niewolą dla 
najszerszych warstw ludności, okazała się w praktyce tak szkodliwą i zgubną, że nieba-
wem zewsząd zaczęto się domagać jej ograniczenia lub nawet uchylenia37. 

Niemniej nie należy przez to rozumieć, że Czerkawski całkowicie odrzucał 
liberalizm bądź że był zwolennikiem socjalizmu. Uważał, że należy poszukiwać 
równowagi między prawami jednostki a prawami wspólnoty. 

Dariusz Grzybek, analizując myśl ekonomiczną Czerkawskiego, pisze: 

Zachwianie równowagi na korzyść zbiorowości widzi Czerkawski w socjalizmie, na 
korzyść jednostki w liberalizmie; co prawda socjalizm odrzuca całkowicie, zarazem 
jednak demaskuje obietnice liberalizmu jako oszustwo38. 

W ostatniej książce, wydanej przed śmiercią, Czerkawski podjął się analizy 
zjawiska drożyzny – Kwestya drożyzny (1912). Uznał, że wzrost cen może wyni-
kać z niedostatecznej dostępności danego dobra lub może być wynikiem zmian 
w organizacji rynku39. Jako sposób na walkę z drożyzną Czerkawski podawał 

34 Czerkawski podzielił potrzeby na trzy kategorie: przyrodnicze, zawodowe i społeczne. 
Postulował przy tym „racjonalizację” potrzeb. J. Rosicka, op.cit., s. 250. 

35 Cyt. za: E. Strasburger, op.cit., s. VII. Oryginał: W. Czerkawski, J. Milewski, Polityka eko-
nomiczna, t. 1, Kraków 1905, s. 335.

36 Ibidem.
37 Cyt. za: Ibidem. Oryginał: W. Czerkawski, Dzisiejsza akcya liberalizmu, Kraków 1907, [b.s.].
38 D. Grzybek, op.cit., s. 85.
39 Ibidem, s. 93.
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grupowanie się konsumentów w wielkie stowarzyszenia odbiorców, a także zaan-
gażowanie władz publicznych przez np. budowę mieszkań dla mniej zamożnych 
obywateli40. Podkreślanie związków między aktywnością państwa a efektywnoś-
cią gospodarczą w osiąganiu dobrobytu jednostek sprawia, że można uznać Czer-
kawskiego za prekursora doktryny państwa dobrobytu na ziemiach polskich41. 
Jako człowiek głęboko wierzący związany z Kościołem katolickim, Czerkawski 
odnosił się także do społecznej nauki Kościoła, w tym do propozycji zawartych 
przez papieża Leona XIII w encyklice Rerum Novarum, uznając zasadność wielu 
argumentów natury moralnej w zakresie podziału dóbr. Wielość wątków podej-
mowanych przez Czerkawskiego i oryginalność jego propozycji w zakresie ustro-
ju gospodarczego i jego wpływ na różne grupy społeczne – wszystko to spra-
wia, że jest on jednym z najciekawszych polskich ekonomistów przełomu XIX 
i XX wieku. 

Omawiając dorobek naukowy Czerkawskiego, nie sposób pominąć jego opra-
cowania monografii Charles’a Gide’a42 – Zasady ekonomii społecznej43. Sam Czer-
kawski tak pisał o dziele Gide’a: 

Wziętość swą zawdzięcza dzieło Gide’a przedewszystkiem nader szczęśliwemu połą-
czeniu bogactwa treści z wielką jasnością wykładu, dzięki czemu jest ono przystęp-
ne dla każdego człowieka wykształconego. Autor, któremu głównie chodziło o upo-
wszechnienie wiadomości ekonomicznych, starał się przedstawić czytelnikowi nawet 
najtrudniejsze zagadnienia naszej nauki w taki sposób, ażeby mógł je z łatwością zro-
zumieć, a nawet ażeby nie dostrzegał piętrzących się trudności44. 

40 E. Strasburger, op.cit., s. IX.
41 J. Rosicka, op.cit., s. 252.
42 Charles Gide (1847–1932) – francuski ekonomista, profesor uniwersytetów w Bordeaux, 

Montpellier, Uniwersytetu Paryskiego (Sorbona) oraz Collège de France. Uważany za prekur-
sora francuskiej szkoły ekonomii dobrobytu. Był współautorem koncepcji pankooperatyzmu, 
polegającego na wyeliminowaniu systemu kapitalistycznego przez rozwój spółdzielczości, obej-
mującej kolejne sfery życia społeczno-ekonomicznego Na podstawie strony internetowej Sto-
warzyszenia im. Charles’a Gide’a, http://www.charlesgide.fr/presentation [dostęp: 16.10.2014]. 
Więcej na temat koncepcji Ch. Gide’a zob.: A. Piechowski, Gospodarka społeczna i przedsiębior-
stwo społeczne w Polsce. Tradycje i przykłady [w:] Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. 
Wprowadzenie do problematyki, red. E. Leś, Warszawa 2008, s. 17–18.

43 Pierwsze polskie tłumaczenie książki Gide’a ukazało się w 1893 r. Wówczas redaktorem 
wydania był prof. J. Leo. Czerkawski, opierając się na tym tłumaczeniu, dokonał poprawek oraz 
opatrzył tekst swoimi komentarzami. Pierwsze wydanie zredagowane przez Czerkawskiego 
ukazało się w 1900 r. Później jeszcze dwukrotnie Czerkawski wracał do tekstu Gide’a i uzu-
pełniał go nowymi komentarzami (wydania z 1907 i 1914 r.). Po śmierci Czerkawskiego dzieło 
było wydane jeszcze trzykrotnie (1920, 1922, 1929 – dwa ostatnie wydania już pod tytułem: Za-
sady ekonomii politycznej). Uzupełnień w tych wydaniach dokonali uczniowie Czerkawskiego – 
Edward Taylor oraz Roman Rybarski. Na podstawie katalogów zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej 
i Biblioteki Narodowej w Warszawie.

44 W. Czerkawski, Wstęp [w:] Ch. Gide, Zasady ekonomii społecznej, drugie polskie wydanie, 
opracowane i rozszerzone przez dr. W. Czerkawskiego, Kraków 1900, s. 3.
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Książka Gide’a z komentarzami Czerkawskiego stanowiła jeden z głównych 
podręczników akademickich do ekonomii w przedwojennej Polsce.

Ważnym rozdziałem twórczości Czerkawskiego były prace z zakresu staty-
styki, m. in.: Statystyka parcelacyi w Austryi (1891), Badania nad ilością Polaków 
i o ich ugrupowaniu w krajach zagranicznych (1902), Ludność Galicji Wschodniej we-
dług wyznania i narodowości (1903) czy Gęstość zaludnienia w Galicyi 1890–1910 
(1911). Jak piszą we wspomnieniach pośmiertnych Edward Strasburger i ks. Jan 
Pawelski, w ostatnich latach życia Czerkawski zbierał materiały, które miały po-
służyć do opracowania statystycznego skutków wojen w ciągu kilku stuleci – aż 
po wojnę rosyjsko-japońską (1904–1905). Opracowanie to miało stanowić „koro-
nę jego życia”45. J. Pawelski pisał: „Pozostały olbrzymie stosy papieru, na któreby 
kilka szaf trzeba, zapisane samemi tylko cyframi”46 [pisownia oryginalna – przyp. 
A.N.], a E. Strasburger uzupełniał: „Pozostały liczby; myśl, która miała je ożywić, 
okryła śmierć wieczną tajemnicą”47.

Na zakończenie omawiania wkładu Czerkawskiego w rozwój nauki polskiej 
trzeba wspomnieć o jego wychowankach, z którymi łączyła go relacja mistrz – 
uczeń, a którzy w kolejnych latach i dekadach po jego śmierci odegrali ważną 
rolę, zarówno w środowisku akademickim, jak i na arenie politycznej, rozwijając 
bądź tworząc od podstaw kolejne ośrodki ekonomiczne i politologiczne w kraju. 
Do tego grona należy zaliczyć przede wszystkim Edwarda Taylora48, twórcę tzw. 
poznańskiej szkoły ekonomicznej, późniejszego profesora Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu; Romana Rybarskiego, m. in. eksperta polskiej delega-
cji w czasie konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku, który po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości przeniósł się do Warszawy i na Politechnice War-
szawskiej rozpoczął starania o utworzenie Katedry Ekonomii Politycznej, co uda-
ło się w roku 1921. Od 1923 roku Rybarski związał się z Wydziałem Prawa i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, na którym objął Katedrę Skarbowo-
ści49; Adama Krzyżanowskiego, profesora ekonomii i prorektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz aktywnego polityka – posła na Sejm II RP II i III kaden-
cji50, a także Edwarda Strasburgera, który krótko przed śmiercią Czerkawskiego 
przedstawił pracę habilitacyjną z ekonomii politycznej na UJ, a potem pracował 
m. in. na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pełnił funkcję dziekana Wydziału 

45 E. Strasburger, op.cit., s. IX.
46 J. Pawelski, op.cit., s. 152.
47 E. Strasburger, op. cit., s. IX.
48 Szerzej zob.: J. Małecki, Edward Taylor (1884–1964), Oficjalna strona internetowa Wy-

działu Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, https://prawo.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_
file/0015/123018/Edward-Taylor.pdf [dostęp: 16.10.2014].

49 Szerzej zob.: D. Koniarek, Roman Rybarski – ekonomista i polityk, Oficjalna strona inter-
netowa Fundacji Instytutu Ludwiga von Misesa, http://mises.pl/wp-content/uploads/2014/03/
Koniarek_Roman-Rybarski.pdf [dostęp: 16.10.2014].

50 Szerzej zob.: A. Lityńska, Adam Krzyżanowski - wybitny ekonomista krakowski, Kraków 
1988, passim.
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Prawa i Administracji51. Dodatkowo, dwaj profesorowie z powyższej listy – Taylor 
i Krzyżanowski, przyczynili się do odtworzenia po I wojnie światowej krakow-
skiego ośrodka politologicznego – Szkoły Nauk Politycznych UJ.

Włodzimierz Aleksander Czerkawski zmarł 18 grudnia 1913 roku w Krako-
wie w wieku niespełna 46 lat i jak podkreślają jego przyjaciele i uczniowie we 
wspomnieniach, była to śmierć przedwczesna – 

[...] śmierć przerwała pasmo użytecznego i pracowitego życia (...), ś.p. Czerkawski roz-
stał się z nami w pełnym rozkwicie twórczej działalności i że wiele jeszcze mogła się od 
niego spodziewać nasza Ojczyzna, której był najlepszym synem52. 

BIBLIOGRAFIA PUBLIKOWANYCH PRAC PROFESORA 
WŁODZIMIERZA ALEKSANDRA CZERKAWSKIEGO53

1891
Ruch społeczny a socjalizm, b.m.w. 1891.
Statystyka parcelacyi w Austryi, „Ekonomista Polski”, Lwów 1891, t. VI, nr 4.

1893
Teorya czystego dochodu z ziemi, Lwów 1893.
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Wielkie gospodarstwa, ich istota i znaczenie, Kraków 1896.
O znaczeniu większych gospodarstw w ekonomii społecznej, b.m.w. 1896.
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51 Szerzej zob.: G. Bałtruszajtys, Edward Strasburger [w:] Profesorowie Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808–2008, red. G. Bałtruszajtys Warszawa 2008, s. 87–89.

52 E. Strasburger, op.cit., s. X.
53 Spis sporządzony na podstawie katalogu zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, 

katalogu zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz archiwum „Przeglądu Powszechne-
go” Oficjalna strona internetowa „Przeglądu Powszechnego”, http://www.przegladpowszech-
ny.pl [dostęp: 15.10.2014].



66

1900
Rezultaty podatku osobisto-dochodowego w Austrii w roku 1898, „Czasopismo Prawnicze 

i Ekonomiczne”, Kraków 1900, r. 1.
Recenzja: E. Jaroszyński, Katolicyzm socyalny, t. 1, Kraków 1900, „Przegląd Powszechny” 
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68

1922
Charles Gide, Zasady ekonomii politycznej, tłumaczenie i opracowanie Włodzimierz 
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Fotografia:
Oficjalna strona internetowa Fundacji Instytutu Ludwiga von Misesa, http://mises.pl/

wp-content/uploads/2014/05/czerkawski-253x260.jpg
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