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Wstęp

W ostatnich dziesięcioleciach ekonomia wydaje się być w coraz większym stopniu 
mistrzynią polityki. W sposób nie zawsze dostrzegalny dla opinii publicznej działa
nia współczesnych polityków, chlubiących się swym pragmatycznym podejściem do 
rządzenia, okazują się realizacją dość dawno sformułowanych idei, których twórcy 
wspominani są już tylko w rzadko czytanych podręcznikach historii myśli ekono
micznej. I tak, światowy proces liberalizacji handlu w ramach procesu GATT/WTO 
(Generał Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization) jest realizacją 
idei podziału pracy i wolnego handlu, rozwijanej przez ekonomistów od czasów 
Adama Smitha. Jednocześnie, będący częścią układów WTO, uogólniony system 
preferencji (Generalized System of Preferences) jest zastosowaniem teorii ceł wy
chowawczych, często przeciwstawianej doktrynom wolnohandlowym. Z kolei 
przemiany w teorii makroekonomicznej dostarczały argumentów w dyskusjach nad 
kształtem wewnętrznej polityki gospodarczej. Wpływy twórców „rewolucji keyne- 
sowskiej” i amcry kański ej syntezy neoklasycznej sprzyjały wzrostowi wydatków 
państwa i ekspansywnej polityce pieniężnej, zaś idee monetarystów i nowych klasy
ków przyczyniły się do zmniejszenia wydatków państwa, deregulacji i polityki dła
wienia inflacji. W latach 90. XX wieku już nawet politycy wywodzący się ze związ
ków zawodowych (np. w Wielkiej Brytanii i w Polsce) używali pojęć wytworzonych 
przez nowych klasyków, jak naturalna stopa bezrobocia, wspierali deregulację i pry
watyzację oraz martwili się, jak zapewnić niezależność banku centralnego. Słowem, 
jakby powiedział John Maynard Keynes, teoria głównego nurtu ekonomii opano
wała umysły polityków, jak święta inkwizycja Hiszpanię. Dyskurs wolnorynkowy 
dominuje wśród ekonomistów, tymczasem nawet dość umiarkowana krytyka tegoż 
ze strony takich postaci jak Joseph E. Stiglitz jest spychana na margines. Przymierze 
konserwatywnych i umiarkowanych sił społecznych z teorią ekonomii jest tak silne,  
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jest tak silne, że lewica nie atakuje już kapitalizmu na gruncie nauk ekonomicznych, 
odwołuje się raczej do antropologii (Pierre Bourdieu, Jean Baudrillard), socjologii 
(Zygmunt Bauman, Ulrich Beck), psychologii (Slavoj Żiźek) czy nawet spiskowej 
wizji świata (Naomi Klein). Trudno powiedzieć, na ile sytuacja taka jest trwała i co 
by ją mogło zmienić, wydaje się jednak, że ideologiczne rozparcelowanie nauk spo
łecznych jest niezdrowe i prowadzi do nadmiernego pomieszania języków w tych
że naukach. Tym bardziej, że obie strony próbują zaanektować obszar badawczy 
przeciwnika: ekonomiści podejmują tematy administracji, rodziny, przestępczości, 
a nawet religii, czego odpowiednikiem są traktaty o naturze kapitalizmu pisane przez 
filozofujących socjologów (Bauman, Baudrillard, Negri i Hardt). W tym chaosie nie- 
przekładalnych dyskursów wskazane byłyby jakieś działania porządkujące. Jedną 
z metod temu służących jest analiza historyczna, rekonstruująca rozwój poszczegól
nych tradycji ideowych.

Cokolwiek by sądzić o perspektywach nauk społecznych, w ciągu ostatnich 
240 lat obserwujemy proces kształtowania wyobraźni polityków i twórców idei po
litycznej przez doktryny ekonomiczne. Niniejsze opracowanie przedstawia zaled
wie fragment tego procesu, ukazując akademickich ekonomistów polskich w roli 
twórców idei politycznych, opowiadając jak teoria ekonomiczna była przekuwana 
na program polityczny lub ideę zmiany społecznej. Ograniczam się do uczonych 
akademickich, gdyż oni korzystali z przywileju reprezentowania „nauki”, wystę
powali jako „mędrcy” i eksperci, którzy posiedli pewną wiedzę o mechanizmach 
rządzących społecznym życiem ludzkim. Nie sposób było uwzględnić w niniejszym 
opracowaniu wszystkich autorów polskich piszących na tematy gospodarcze, trzeba 
by wówczas objąć analizą zbyt wielu różnych pisarzy politycznych o małym zna
czeniu, którzy nie korzystali z akademickiego wywyższenia; ich pozycja różniła się 
zdecydowanie od bohaterów niniejszej pracy. Ramy czasowe przyjęte w książce 
wydają się nietrudne do uzasadnienia. Rok 1869 to z jednej strony depolonizacja 
i zmiana nazwy Szkoły Głównej w Warszawie, z drugiej - to rok rozpoczęcia wy
kładów z ekonomii w języku polskim na uczelniach w zaborze austriackim. Dopie
ro od tej daty możemy mówić o ciągłym rozwoju polskich nauk ekonomicznych 
w zinstytucjonalizowanej formie. Natomiast w roku 1939 doszło do katastrofy pań
stwa polskiego, co pociągnęło za sobą ruinę wszelkich dziedzin życia społecznego. 
Nauka i życie polityczne nigdy nie zostały odtworzone w kształcie przypominającym 
przedwojenny. Pod rządami partii komunistycznej, po kilku latach względnej swo
body, dawna kadra została w większości odsunięta od uraczania, zastąpiona została 
osobami uprawiającymi raczej propagandę niż naukę, liberalizacja po 1956 roku 
tylko częściowo naprawiła szkody, niemniej powoli i wśród nawrotów represji od
budowywała się w Polsce nowoczesna teoria ekonomiczna. Dopiero po 1989 roku 
ekonomia, jak i inne nauki społeczne, odzyskała swobodę badań, wolność słowa 
i nieskrępowany kontakt z nauką światową. W nowej sytuacji ekonomiści natych
miast weszli w rolę ekspertów i mędrców, których rolą jest pouczać polityków i dzia
łaczy społecznych o właściwym i racjonalnym postępowaniu (warto zauważyć, jak 
łatwo związek zawodowy, czy raczej ruch społeczny „Solidarność”, pod wpływem 
perswazji ekonomistów zrezygnował ze swej egalitarnej tradycji). Z tej perspektywy 
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widać wyraźną odrębność okresu osiemdziesięciu lat pomiędzy 1869 a 1939 rokiem 
- wcześniej akademicka ekonomia prawie nie istniała, później na długo nie mogła 
mówić własnym głosem. Chodzi zatem o to, by pokazać, jak stan teorii ekonomicz
nej kształtował i ograniczał wyobraźnię polityków, przyczyniając się do wyznacza
nia „reguł dyskursu” publicznego. Jednocześnie nie zostaną pominięte przypadki 
wpływu doktryn politycznych i idei filozoficznych na kształt teorii ekonomicznych. 
Główne pytanie badawcze niniejszego opracowania brzmi więc: co polscy ekono
miści akademiccy wnieśli do idei politycznych swej epoki? Na ile i w jaki sposób 
dzięki ich działalności ekonomia stawała się mistrzynią polityki?

Powyższy problem należałoby osadzić w szerszym kontekście. Przede wszyst
kim wpływ idei ekonomicznych na politykę jest zjawiskiem względnie nowym, 
głównie dlatego, że nową jest ekonomia jako samodzielna dyscyplina. Przez całe 
stulecia problemy ekonomiczne pojawiały się w myśli europejskiej w kontekście 
kwestii etycznych lub też problemów rządzenia państwem. Stąd też rozważania 
ekonomiczne Znajdziemy u filozofów greckich i chrześcijańskich, gdy mowa jest 
o kwestii własności, ceny oraz procentu. Zwłaszcza zakaz lichwy obecny był zarówno 
w myśli helleńskiej, żydowskiej, chrześcijańskiej, jak i muzułmańskiej. Z kolei pro
blemy rządzenia państwem przyniosły traktaty o pieniądzu, podatkach, handlu i bi
lansie płatniczym. Natomiast ekonomika w najściślejszym znaczeniu ograniczała się 
do problemów zarządzania gospodarstwem domowym. Proces powstawania ekono
mii był długi i skomplikowany. W tym miejscu wystarczy powiedzieć, że pojawienie 
się klasycznej ekonomii politycznej radykalnie zmieniło sytuację1, A. Smith dostar
czył przepisu na uczynienie kraju bogatym, w którym to z reguł ekonomicznych 
wyprowadził pogląd na właściwe zadania państwa. Badania nad naturą i przyczyna
mi bogactwa narodów jego autorstwa w niezliczonych tłumaczeniach, przeróbkach, 
streszczeniach i opracowaniach stały się wpływową lekturą władców, arystokratów, 
urzędników i ludzi interesu. Pojawili się nowi liczni pisarze proponujący własne 
wersje ekonomii politycznej: David Ricardo, James Mili, Thomas R. Malthus, Jean- 
-Baptiste Say, William N. Senior, Frédéric Bastiat. Reputacja najsłynniejszych z nich 
pozwoliła im zająć akademickie katedry nowej nauki - ekonomii politycznej. Inni, 
nawet jeśli nie mieli pozycji akademickiej, nauczali współczesnych z niewidzialnej 
katedry swego naukowego autorytetu, jak John Stuart Mili, którego Zasady ekono
mii politycznej miały siedem wydań za jego życia i były lekturą obowiązkową ów
czesnego gentelmana. Podstawowe zasady ekonomii politycznej były zresztą na tyle 
proste, że ich studiowanie włączono do typowej edukacji kobiet, a popularne opra
cowania ekonomii politycznej w książkach Jane Marcet i Harriet Martineau znalazły 

1 Naturę tej zmiany starał się opisać Albert O. Hirschman, pokazując, jak myśl europejska 
przeszła od myślenia o handlu jako metodzie okiełznania namiętności ludzkich ku wizji Smi
tha, w której jednostka ludzka realizuje w swych działaniach jedynie racjonalne interesy. Zob.: 
A.O. Hirschman, Namiętności i interesy. U intelektualnych źródeł kapitalizmu, przeł. I. To - 
pińska, Kraków 1997. O nowożytnej myśli ekonomicznej przed Smithem, zob.: E.A.J. John
son, Predecessors of Adam Smith. The Growth ofBritish Economic Thought, London 1937.
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się w XIX wieku w damskich bibliotekach obok popularnych romansów2. Wszyscy 
twórcy i popularyzatorzy klasycznej ekonomii politycznej mieli dla publiczności 
dwa ważne komunikaty: istnieją prawa ekonomiczne niezależne od woli ludzkiej 
oraz najlepszą polityką rządu jest leseferyzm, który polega na tym, by pozwolić 
działać tym prawom.

2 H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, przeł. A. S zeworski, 
Warszawa 1998, s. 190.

3 Zob.: H. Pearson, Was There Really a German Historical School of Economics?, „His
tory of Political Economy” 1999, vol. 39, no. 3, pp. 547-562.

Tymczasem narastające problemy wewnątrz teorii klasycznej i rosnąca kry
tyka przyniosły reakcję w postaci tzw. niemieckiej szkoły historycznej. Jej twór
cy, Wilhelm Roscher i Bruno Hildebrand, właściwie nie kwestionowali głównych 
twierdzeń ekonomii klasycznej, podkreślali jednak ich względność, historyczny 
kontekst i wpływ czynników pozagospodarczych. Jedynie Karl Knies przedstawił 
program ekonomii jako nauki opartej na badaniach historycznych, rzecz w tym, że 
bardzo niewielu było wśród „ekonomistów historycznych” rzetelnych historyków 
gospodarczych. Największe osiągnięcia na polu badań przeszłości miał przywódca 
tzw. młodszej szkoły historycznej Gustav von Schmollen On i jego uczniowie przy
puścili mocniejszy atak na teorię klasyków, negowali zwłaszcza model człowieka 
ekonomicznego oraz prawo podaży i popytu. Nie przedstawili jednak usystematy
zowanej teorii alternatywnej wobec klasyków i neoklasyków ani też nie zrealizo
wali programu pozytywistycznego, który zdawali się czasem głosić, tzn. dojścia 
do uogólnień poprzez systematyczne badania empiryczne3. W rezultacie dorobek 
tzw. szkoły historycznej to głównie zestaw niepowiązanych spójnie rozważań na 
temat instytucji gospodarczych, struktur rynkowych, warstw społecznych, historii 
gospodarczej oraz wpływu prawa, administracji, kultury i religii na procesy gospo
darcze. Jednak program historycystów okazał się atrakcyjny dla polskich uczonych, 
oferował bowiem krytykę leseferyzmu w połączeniu z ideą reform socjalnych, po
zwalających rozwiązać kwestię społeczną. Pod koniec XIX wieku wpływy ekonomii 
społecznej zależnej od niemieckiego historycyzmu poczęły wypierać oddziaływanie 
epigonów ekonomii klasycznej. Przyczyniły się do tego tradycyjne związki uniwer
sytetów galicyjskich z nauką niemiecką. Polscy absolwenci tych uczelni jeździli na 
studia uzupełniające głównie do Niemiec, gdzie utwierdzali się w uznaniu dla nie
mieckich profesorów. Ich niechęć do anglosaskiego liberalizmu i poparcie dla re
form mających przynieść harmonię społeczną współgrały z wrażliwością uczonych 
polskich, wywodzących się z raczej konserwatywnych środowisk.

Przegrana przez Niemcy wojna, rozpad Austro-Węgier i powstanie niepod
ległego państwa polskiego miały ogromny wpływ na mapę intelektualną Polski. 
W utworzonych po wojnie jednostkach znalazło zatrudnienie wielu uczonych, któ
rzy studiowali raczej we Francji i Szwajcarii niż w Niemczech i chętniej czytali 
autorów anglosaskich niż niemieckich. W ten sposób na uniwersytetach i w szkołach 
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handlowych poczęła dominować, nieobecna wcześniej, ekonomia neoklasyczna. 
W Poznaniu Edward Taylor i Stefan Zaleski podążali głównie śladem Alfreda Mar
shalla i Johna Batesa Clarka, w Wilnie, a później w Warszawie, Władysław Za
wadzki popularyzował teorię równowagi ogólnej Leona Walrasa i Vilfreda Pareta, 
w Krakowie najnowsze teorie ekonomiczne studiowali wspólnie ludzie dość różnych 
orientacji ideowych, jak Oskar Lange, Adam Heydel i Janusz Libicki. Ekonomia 
neoklasyczna zdawała się wypełniać obietnicę ścisłego przedstawienia mechanizmu 
rynkowego, oferowała wizję gospodarki, w której wszystkie zjawiska da się wyjaśnić 
poprzez zachowanie jednostek, kierujących się zasadą racjonalności ekonomicznej. 
Reakcje jednostek na zmiany cen pozwalały wyjaśnić właściwie wszystkie zjawi
ska gospodarcze, ukazując rynek jako automatyczny mechanizm kierowany poprzez 
system cen, zapewniający dostarczenie podstawowych informacji niezbędnych do 
prawidłowego rachunku ekonomicznego. Neoklasyczna ekonomia była programem 
opartym na indywidualizmie metodologicznym, sprowadzającym model gospodar
ki do systemu cen, które są zmiennymi uwzględnianymi w decyzjach podmiotów 
gospodarujących. Pozwalało to użyć teorii neoklasycznej do uzasadnienia lesefe
ryzmu, podczas gdy część ekonomistów miała nadzieję wykorzystania tych samych 
narzędzi do projektowania systemu socjalistycznego i zarządzania nim.

W wyróżnionym okresie przepływ idei był w zasadzie jednostronny. W my
śli polskiej następowała recepcja idei przychodzących z Zachodu. Przepływu 
w drugą stronę prawie nie było, a małym wyjątkiem była kariera amerykańska 
O. Langego; nawet idee Michała Kaleckiego stały się znane poza Polską dopiero po 
1939 roku. Historia teorii ekonomicznej w Polsce była więc przede wszystkim his
torią recepcji kolejnych programów badawczych przybywających z Zachodu, nato
miast polityczna adaptacja idei ekonomicznych prowadziła do powstawania różnych 
programów modernizacyjnych dla Polski. Stąd też przegląd i analiza politycznych 
konsekwencji idei ekonomicznychjest także przedstawieniem opcji cywilizacyjnych, 
które byli sobie w stanie wyobrazić Polacy w wyróżnionym okresie. W ten sposób 
praca niniejsza nawiązuje do książki Jerzego Jedlickiego Jakiej cywilizacji Polacy 
potrzebują? Celem autora niniejszej rozprawy jest narysować mapę opcji cywiliza
cyjnych, które wiedza i wyobraźnia pozwoliły ówczesnym Polakom sformułować.

Analizie poddane zostały poglądy uczonych, którzy posiadali pozycję akademic
ką, korzystali ze statusu uczonego i pozostawili pisma, w których poruszali zagad
nienia polityczne w kontekście teorii ekonomicznych. Niezbędna okazała się pewna 
selekcja. Z zasady więc pominięto grupę ekonomistów agrarnych i socjologów wsi 
(Władysław Grabski, Zdzisław Ludkiewicz, Witold Staniewicz, Stefan Schmidt, 
Wincenty Styś, Czesław Strzeszewski i in.) jak też historyków myśli ekonomicz
nej (Stanisław A. Kempner, Stefan Dziewulski). Na marginesie niniejszej pracy 
znalazła się też grupa uczonych o pewnym dorobku naukowym, ale niewypowia- 
dająca się prawie wcale na tematy publiczne (Władysław Ochenkowski, Tadeusz 
Brzeski, Antoni Kostanecki, Jan Stanisław Lewiński, Janusz Libicki). W przypadku 
Stanisława Swianiewicza większość jego dorobku dotyczyła specyficznego tematu 
studiów sowietologicznych i została już dogłębnie omówiona w monografii Marka 
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Komata4. Osobnego uzasadnienia wymaga pominięcie M. Kaleckiego. Problem po
lega na tym, że choć jego przełomowa Próba teorii koniunktury została opubliko
wana w Warszawie w 1933 roku, to jednak przeszła prawie bez echa. Uznanie dla 
M. Kaleckiego, tak za granicą, jak i w kraju, przyszło dopiero wtedy, gdy opubli
kował kilka prac po angielsku, a zwłaszcza po wydaniu Essays in the Theory of 
Economic Fluctuations w 1939 roku (a i wówczas Kalecki uchodził bardziej za po
pularyzatora Keynesa niż twórcę oryginalnych idei). Stąd też rola M. Kaleckiego 
jako ekonomisty i krytyka kapitalizmu nie zaznaczyła się w myśli polskiej przed 
1939 rokiem. Ponadto opracowanie politycznych konsekwencji myśli M. Kalec
kiego jest samo w sobie poważnym tematem, zasługującym na odrębną rozprawę. 
Ostatecznie w książce niniejszej przedstawiona została twórczość 27 autorów5, któ
rych dzieła tworzą przytłaczającą większość dorobku polskiej ekonomii w latach 
1869-1939, jak też przedstawiają bardzo szeroki wachlarz poglądów politycznych, 
od zdecydowanego konserwatyzmu po radykalny socjalizm.

4 M. Komat, Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja. Początki sowietologii i studiów 
nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918-1939), t. 1 -2, Kraków 2004.

5 Są to w kolejności omawiania: Julian Dunajewski, Mieczysław Bochenek, Adam Krzyża
nowski, Edward Taylor, Stefan L. Zaleski, Adam Heydel, Feliks Młynarski, Władysław M. Za
wadzki, Henryk Tennenbaum, Aleksy Wakar, Ferdynand Zweig, Stanisław Głąbiński, Stanisław 
Grabski, Roman Rybarski, Leon Biliński, Józef Milewski, Włodzimierz Czerkawski, Leopold 
Caro, Ludwik Górski, Antoni Roszkowski, Witold Krzyżanowski, Zofia Daszyńska-Golińska, 
Konstanty Krzeczkowski, Leon Władysław Biegeleisen, Edward Lipiński, Oskar Lange, Jan 
Drewnowski.

6 Termin leseferyzm jest z wielu powodów wygodniejszy niż liberalizm gospodarczy. Odnosi 
się wyłącznie do sfery polityki gospodarczej, pozwalając pozostawić na boku kwestię liberalizmu 
jako filozofii politycznej. W większości przypadków polscy leseferyści byli konserwatystami, 
a nie liberałami, i właściwie nie sposób wskazać wśród nich osoby o konsekwentnie liberalnych 
poglądach.

Dla uporządkowania tego materiału praca została podzielona na pięć rozdzia
łów, z których pierwszy ma charakter wstępny, zaś cztery następne przedstawiają 
poszczególne nurty ideowe w ujęciu historycznym. W rozdziale pierwszym został 
omówiony rozwój środowiska i instytucji naukowych, status i rola społeczna eko
nomistów polskich, ich postawy wobec polityki, wreszcie tradycje naukowe i poli
tyczne, z którymi byli związani. Jak się wydaje, można wyróżnić cztery podstawo
we nurty ideowe w polskiej ekonomii: (1) leseferyzm o konserwatywnej tendencji, 
(2) nacjonalizm (w zasadzie również lescferystyczny), (3) solidaryzm o różnych od
cieniach - od konserwatywnego poprzez katolicki do radykalnego, (4) socjalizm, 
zróżnicowany od reformizmu po socjalizm rewolucyjny. Mimo różnic pomiędzy 
poszczególnymi autorami i widocznej ewolucji, nurty te były wyraźnie odrębne 
i między nimi toczyła się rywalizacja o wpływ na opinię publiczną. Uzasadnia to 
opowiedzenie historii każdego z nich osobno, choć nie bez pomijania powiązań. 
W rozdziale drugim omówiono największy i najbardziej wpływowy nurt ideowy, 
to jest konserwatywny leseferyzm6. Jego zwolennicy łączyli daleko posunięty libe
ralizm gospodarczy z konserwatywną postawą polityczną, a związek tych postaw, 
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choć niekonieczny, był zadziwiająco silny w myśli polskiej. Rozdział trzeci zawie
ra omówienie poglądów uczonych związanych z Narodową Demokracją, będących 
zasadniczo zwolennikami leseferyzmu, co jednak łączyli z postulatem eliminacji 
ludności żydowskiej z polskiego życia gospodarczego i społecznego. Obecność 
elementu antysemickiego oraz specyficzne podejście do teorii ekonomicznej naka
zują wyłączyć ich w odrębną grupę. Rozdział czwarty poświęcony jest uczonym 
o orientacji konserwatywnej i solidarystycznej, a także tym, którzy pragnęli ucho
dzić przede wszystkim za myślicieli katolickich. Tę dość niespójną grupę łączy prze
świadczenie o konieczności ograniczenia i ukierunkowania procesów rynkowych 
w celu zachowania harmonii pomiędzy zróżnicowanymi klasami społecznymi. 
W ramach tego nurtu możemy zaobserwować odchodzenie od konserwatywnego 
paternalizmu i wzrost wpływów katolickiej doktryny społecznej. Jeszcze bardziej 
zróżnicowana była grupa omówiona w rozdziale piątym, którą stanowili myślicie
le socjalistyczni. Obok zwolenników stopniowej ewolucji systemu gospodarczego 
w oparciu o spółdzielczość, socjalizm komunalny i rozwój sektora państwowego, 
przedstawiony w tym rozdziale został także program rewolucyjnego przejścia do 
socjalizmu autorstwa O. Langego i M. Breita.





Rozdział I

Środowisko ekonomistów
- ludzie, instytucje, postawy

Zbiorowość ekonomistów polskich w okresie pomiędzy rokiem 1869 a 1939 wyod
rębnić można na dwa sposoby: zaliczając do niej osoby, które były ekonomistami 
wedle mniemania współczesnych, albo wyróżniając grupę uczonych, którzy po
siadali stanowisko akademickie i pozostawili prace naukowe z dziedziny ekono
mii. Profesjonalnymi ekonomistami byli w zasadzie członkowie tej drugiej grupy, 
funkcjonowali oni jednak w sytuacji, w której granice pomiędzy członkami profesji 
a osobami spoza niej były dość niejasne. Dotyczyło to zwłaszcza okresu sprzed odzy
skania niepodległości przez Polskę, kiedy to jedynie w Galicji istniały polskie uczel
nie wyższe. W zaborach rosyjskim i pruskim mieszkało wielu uczonych aspirujących 
do pracy naukowej, a nieposiadających szans na objęcie katedry na wyższej uczelni 
ani zorganizowanie przyzwoitego warsztatu naukowego. Znajdowali oni zatrudnie
nie jako urzędnicy, redaktorzy czasopism, nauczyciele szkół średnich czy kursów 
dla kobiet. Do tego należy dodać osoby odrzucone przez świat akademicki lub wła
dze polityczne z powodu swych przekonań czy działalności. Wielu z nich znalazło 
w niepodległej Polsce zatrudnienie w instytutach badawczych i innych instytucjach 
państwowych. Przejście ze świata „uczonych prywatnych” do kręgu uczonych pro
fesjonalnych i akademickich, zrazu względnie łatwe i szybkie, o ile tylko można 
było liczyć na życzliwość odpowiednich władz, stało się z czasem coraz dłuższe, 
trudniejsze i obarczone rosnącymi wymogami formalnymi. By ogarnąć ten proces, 
potrzebna zdaje się być analiza indywidualnych karier uczonych.
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1. Kariery akademickie i rozwój instytucjonalny

Przez cały omawiany okres ekonomia nie stała się samodzielnym przedmiotem 
studiów. Katedry ekonomii znajdowały się na uniwersyteckich wydziałach prawa 
i w wyższych szkołach handlowych, posiadały je także politechniki (lwowska i war
szawska) oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Istniejąca 
od 1905 roku warszawska Wyższa Szkoła Handlowa otrzymała w 1925 roku prawa 
akademickie, pełne zaś uprawnienia, wraz z nową nazwą Szkoła Główna Handlo
wa, w roku 1933. W roku 1925 powstały także wyższe szkoły handlowe w Pozna
niu, w Krakowie i we Lwowie; w roku 1938 otrzymały one prawa akademickie 
wraz z nowymi nazwami. Były to Akademie Handlowe w Krakowie i w Poznaniu 
oraz Akademia Handlu Zagranicznego we Lwowie. Poza akademiami handlowy
mi oraz poznańskim uniwersyteckim Wydziałem Prawno-Ekonomicznym nie było 
możliwości samodzielnego studiowania nauk ekonomicznych; główną ścieżką ku 
profesji ekonomisty były studia prawnicze. Aż do roku 1930 studia te kończyły się 
serią trzech egzaminów, które znane były jako „rygoroza doktorskie”, zgodnych 
z podziałem przedmiotów prawniczych na historyczne, polityczne i sądowe. Nie 
pisano osobnej rozprawy doktorskiej, co najwyżej kandydat dostarczał komisji spi
sany zestaw tez (jedynie kilka stron), których zamierzał bronić. Zdanie „rygorozów” 
pozwalało uzyskać stopień doktora praw; dopiero od 1931 roku wymagana była 
obrona rozprawy doktorskiej. Obok „rygorozów”, dających tytuł naukowy, odbywa
ły się też egzaminy państwowe, potwierdzające kompetencje zawodowe przyszłego 
prawnika czy ekonomisty1. Drogę do kariery naukowej otwierała habilitacja, rozpra
wa habilitacyjna była zwykle pierwszą poważną rozprawą naukową kandydata do 
pracy naukowej. Formalnie każdy posiadacz doktoratu mógł przystąpić do procedu
ry habilitacyjnej, przedstawiwszy odpowiednią rozprawę, w praktyce obowiązywały 
nieformalne procedury „zaproszenia do habilitacji” i „pozwolenia na habilitację”2. 
W Polsce odrodzonej wielu uczonych z dziedziny nauk ekonomicznych doczekało 
się jednak nominacji profesorskiej bez wymogu pisania pracy habilitacyjnej3. Uczo
ny po habilitacji uzyskiwał z zasady prawo wykładania i stopień docenta, jednak 
jego wykłady były nieobowiązkowe, zaś dochody pochodziły jedynie z drobnych 

1 Jak pisał E. Taylor: „Do doktoratu z prawa w Austrii nie była wymagana rozprawa doktor
ska. Trzeba było tylko złożyć trzy rygoroza z przedmiotów prawie tych samych, które obejmował 
egzamin państwowy, z nieco przy niektórych rozszerzonymi wymaganiami. Różnica polegała 
głównie na tym, że rygoroza składało się rano we fraku przed profesorami Uniwersytetu, a eg
zaminy państwowe po południu w tużurku, przed komisją, do której wchodzili również prakty- 
cy-urzędnicy”. Zob.: E. Ta y 1 o r, Wspomnienia ekonomisty, oprać. Z. Knakiewicz, Poznań 
2008, s. 42-43.

2 T. Sobczak, Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej, Warsza
wa 2009, s. 174-175.

3 Byli to m.in.: Jan Dmochowski, Jan Stanisław Lewiński, Władysław Zawadzki, Edward 
Lipiński, Konstanty Krzeczkowski, Zofia Daszyńska-Golińska.
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opłat studentów. Chyba nie należał do wyjątków przypadek Edwarda Taylora, który 
w pierwszym roku swej docentury na UJ nie doczekał się na swym wykładzie ani 
jednego studenta“1. Stabilizację zawodową oraz pewne i niemałe dochody zapewnia
ło dopiero otrzymanie stanowiska profesora. Pozycja profesora dawała tyle autory
tetu społecznego i splendoru, że jej posiadacze stawali przed pokusą wykorzystania 
jej w działalności publicznej poza uniwersytetem. Kariery poza uczelnią były typo
we dla autonomicznej Galicji, dość częste w pierwszych latach Polski niepodległej, 
w drugiej jej dekadzie stały się natomiast rzadkością.

4 E. Ta y l o r, Wspomnienia..., s. 47.
5 Zob.: M. Patkaniowski, Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego od re

formy Kołłątajowskiej do końca XIX stulecia, Kraków 1964; A. Lityńska, Dzieje ekonomii 
akademickiej w Krakowie do czasu drugiej wojny światowej, Kraków 1992.

6 M. Patkaniowski, Dzieje Wydziału..., s. 234-235, 302.
7 Ibidem, s. 304-305.

Przez dłuższy okres jedynymi polskimi uczelniami, które umożliwiały karierę 
akademicką, były uniwersytety galicyjskie - Jagielloński w Krakowie i Lwowski. 
Wpłynęło to istotnie na charakter nauczania ekonomii i dobór kadr naukowych, na 
uniwersytetach austriackich bowiem ekonomia polityczna była jednym z przedmio
tów wykładanych w ramach tzw. umiejętności politycznych. Wykład „umiejętności 
politycznych” miał charakter utylitarny, jego zadaniem było dostarczenie przyszłe
mu urzędnikowi państwowemu podstawowych wiadomości z zakresu prawa admi
nistracyjnego, skarbowości (wiedzy o systemie podatkowym i budżecie), wreszcie 
statystyki. Statystykę z kolei rozumiano jako szeroką wiedzę o realiach ludnościo
wych, gospodarczych i politycznych państwa. W istocie bliższa była ona geografii 
gospodarczej niż obecnemu zakresowi tego przedmiotu, który obejmuje raczej teorię 
statystyki niż znajomość konkretnych danych. Wiedza o najważniejszych zjawiskach 
oraz instytucjach gospodarczych stanowiła tylko część tego encyklopedycznego ze
stawu. Trudno więc spodziewać się, by profesorowie „umiejętności politycznych” 
podejmowali poważniejszą specjalizację w ekonomii. I rzeczywiście pierwsi pro
fesorowie tego przedmiotu na Uniwersytecie Jagiellońskim prac ekonomicznych 
nie pozostawili4 5. Drugą istotną konsekwencją tego stanu rzeczy była dbałość władz 
politycznych o lojalność i prawomyślność profesorów; nieraz istotną rolę przy obsa
dzie katedr miały raporty tajnej policji6. Później, kiedy grono profesorskie zyskało 
większą swobodę w doborze kadr, przyszłych uczonych nadal szukano wśród osób 
o konserwatywnym nastawieniu.

Polonizacja obu uniwersytetów niemal zbiegła się z wyodrębnieniem profe
sjonalnej ekonomii. Od 1861 roku ekonomię polityczną wykładał w Uniwersyte
cie Jagiellońskim Julian Dunajewski. Otrzymał on wówczas Katedrę Umiejętności 
Politycznych, Statystyki i Austriackiego Prawa Administracyjnego, którą opuścił 
wykładający po niemiecku profesor Jan Kopel, sześć lat wcześniej przeniesiony do 
Krakowa z Ołomuńca7. Profesor Kopel zastąpił wówczas w Krakowie tego samego 
Dunajewskiego, który na zgermanizowanym Uniwersytecie Jagiellońskim był za
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stępcą profesora umiejętności politycznych w latach 1850-1855, a następnie przenie
siony został na pięć lat do Bratysławy na takie samo stanowisko, zaś rok akademicki 
1860-1861 spędził jako profesor w Uniwersytecie we Lwowie8. Dlaczego jednak to 
Dunajewski otrzymał możliwość kariery akademickiej? Nie miał jakichś wyróżnia
jących go spośród innych uczonych kwalifikacji, egzaminy doktorskie zdał dopiero 
w roku 1850, w wieku lat 28, w tym samym roku został zastępcą profesora, by po po
wrocie do Krakowa objąć stanowisko profesora zwyczajnego, przez cały ten okres 
nie publikując żadnej pracy naukowej. Jakiekolwiek były mechanizmy tej kariery, 
nie zostały one zapisane w znanych obecnie źródłach. W ramach obowiązków, które 
przypadły Dunajewskiemu, wykład ekonomii był jedynie częścią szerszej dyscypli
ny umiejętności politycznych; od 1869 roku wykładał on po polsku. Dunajewski był 
pierwszym profesorem w swej katedrze, który skupiał się raczej na ekonomii niż 
na administracji. Można uznać, że dzieje polskiej akademickiej ekonomii w Galicji 
zaczynają się od tego uczonego; były to przecież początki niezwykle skromne. Był 
on autorem zaledwie dwóch prac drukowanych, dających się zaliczyć do ekono
micznych. Treść jego wykładów pozostawała długo w rękopisie, a wydana została 
drukiem dopiero w roku 1935. Z pewnych relacji można wnosić, że jego wiedza 
o wielu ważnych kwestiach, jak na przykład rynku finansowym, pozostawiała wiele 
do życzenia; „o giełdzie i jej obrotach najmniejszego nie miał wyobrażenia” - pi
sał pamiętnikarz Kazimierz Chłędowski9. Jako wykładowca był on bardzo łubiany 
z racji talentów oratorskich, przyjaznego stosunku do młodzieży i poparcia dla po- 
lonizacji uniwersytetu, jednak nie usiłował nawet ukrywać, że sam do nauki nic 
nowego nie wniósł. Już na początku lat 70. Dunajewski na tyle poświęcił się karie
rze politycznej, że zaniedbywał wykłady, które w znacznej mierze przejął docent, 
a następnie profesor nadzwyczajny Mieczysław Bochenek. W roku 1880 Duna
jewski otrzymał stanowisko ministra finansów Austrii w rządzie Eduarda Taaffego, 
w następnych zaś latach, mimo licznych konfliktów z premierem, uchodził za podporę 
konserwatywnego gabinetu tegoż. Stanowisko opuścił w roku 1891. Osiadł wówczas 
w Krakowie, nie podjął już jednak żadnych zajęć akademickich, wywierał za to, jak 
się zdaje, zakulisowy wpływ polityczny; zmarł w 1907 roku. Odejście Dunajewskie
go z UJ w 1880 roku okazało się jego ostatecznym pożegnaniem z nauką, dla której 
nie miał nigdy większego sentymentu; spowodowało to także ostateczne wyodręb
nienie katedry ekonomii politycznej na Wydziale Prawa. Zadania katedry umiejęt
ności politycznych zostały podzielone: wykład prawa administracyjnego i statystyki 
został powierzony Józefowi Klcczyńskiemu, natomiast ekonomię wykładał nadal 
Mieczysław Bochenek10. W roku 1869 na Wydziale Prawa UJ uzyskał Bochenek ha
bilitację, a podstawą jej była praca Stanowisko państwa względem kolei żelaznych ze 

8 S. G1 ą b i ń s k i, Dunajewski Julian Antoni, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 5, Kraków 
1939-1946, s. 465-468.

9 K. Chłędowski, Pamiętniki, oprać. A. K n o t, t. 2: Wiedeń, Warszawa 1957, s. 27.
10 W. Hagem ay er, Bochenek Mieczysław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 2, Kraków 

1936, s. 170-171.
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szczególnym uwzględnieniem stosunków zachodzących w Austrii', od 1874 roku zaj
mował stanowisko profesora nadzwyczajnego. Po odejściu Dunajewskiego rada wy
działu zaproponowała, aby powierzyć Bochenkowi stanowisko profesora zwyczaj
nego, jednak wiedeńskie ministerstwo oświaty po rocznej zwłoce zaproponowało, by 
wydział raz jeszcze rozpatrzył kwestię obsady katedry, biorąc pod uwagę ogłoszone 
uprzednio prace uczonych polskich. W odpowiedzi rada rozważyła kandydatury do 
krakowskiej profesury w osobach: Augusta Cieszkowskiego (znanego filozofa pi
sującego także na tematy ekonomiczne), Józefa Supińskiego (autora Szkoły polskiej 
gospodarstwa społecznego), Leona Bilińskiego (ówczesnego profesora Uniwer
sytetu we Lwowie), Michała Szymanowskiego (profesora na Uniwersytecie War
szawskim), Władysława Ochenkowskiego (profesora w Uniwersytecie w Münster), 
Adama Nagórnego (redaktora warszawskiego „Ekonomisty”), Karola Strassburge- 
ra (finansisty i autora prac ekonomicznych z Warszawy), Mścisława Edgara Trepki 
(autora dzieł ekonomicznych, któremu władze rosyjskie nie zatwierdziły habilitacji 
w Szkole Głównej), Jana Blocha (przedsiębiorcy z Warszawy, znanego też ze swych 
prac ekonomicznych), Jana Mittelstaedta (ziemianina z Królestwa Polskiego, autora 
podręcznika ekonomii) i Witolda Skarżyńskiego (ziemianina z W. Ks. Poznańskie
go, autora prac ekonomicznych, któremu odmówiono habilitacji na Uniwersytecie 
we Wrocławiu). Krakowscy profesorowie uznali, że najznamienitsi z kandydatów są 
już w zbyt podeszłym wieku (Cieszkowski, Supiński, Mittelstaedt), inni nie zechcą 
opuścić swych dotychczasowych katedr (Biliński, Szymanowski, Ochenkowski), 
pozostali nie mają kwalifikacji lub zaprzestali działalności naukowej, w rezultacie 
najlepszą decyzją będzie jednak mianowanie profesorem Bochenka". Nastąpiło to 
wreszcie w roku 1883. Mieczysław Bochenek objął jako profesor zwyczajny katedrę 
ekonomii politycznej, pierwszą oddzielną katedrę tego przedmiotu na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, jednak jego pracę przerwała wkrótce śmierć w 1887 roku.

Dokonany przy okazji zabiegów o katedrę dla Bochenka „przegląd kadr” pol
skiej ekonomii wiele mówi o stanie tej nauki w owym czasie. List rady wydziału do 
ministerstwa wymienił niemal wszystkich Polaków, którzy byli wówczas za ekono
mistów uważani i którzy napisali dzieła do ekonomii zaliczane (dodać by tu moż
na jeszcze Witolda Załęskiego, byłego profesora Szkoły Głównej w Warszawie). 
W zasadzie każdy, kto opublikował prace na tematy gospodarcze, zyskiwał miano 
ekonomisty, a przez to stawał się automatycznie kandydatem do objęcia katedry uni
wersyteckiej. Jak niewiele trzeba było, aby zdolny adept prawa przedzierzgnął się 
w ekonomistę, świadczy przypadek Kazimierza Chłędowskiego, którego pasjami 
życiowymi była sztuka i literatura. Posiadając jednak doktorat praw, Chłędowski 
zgłosił się w 1868 roku do habilitacji na UJ, przedstawiwszy pracę O kredycie rol
niczym i jego instytucjach. Kandydat odbył kolokwium habilitacyjne, lecz nie stawił 
się na wykładzie habilitacyjnym, procedura więc pozostała niezakończona11 12, zaś sam 

11 Μ. Patkaniowski, Dzieje Wydziału..., s. 405-407.
12 Ibidem, s. 306.
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Chłędowski poświęcił się karierze urzędniczej, a po jej zakończeniu pracy literac
kiej. Przyczyny takiego obrotu sprawy są nieznane, dość niejasna jest też relacja we 
wspomnieniach Chłędowskiego. Wydaje się, że nieroztropny kandydat przestraszył 
się monotonnej pracy wykładowcy, mało wymagającej, ale raczej nudnej dziedziny 
wiedzy - „rzetelne studia ekonomiczne trochę mi się oschłymi wydawały” - pisał 
w pamiętnikach13. Z kolei Taylor, szanowany ekonomista, tak wspomina wykształ
cenie ekonomiczne, które wyniósł ze studiów na UJ: „Na Uniwersytecie mało czyta
łem z ekonomiki. Zdaje się, że przerobiłem tylko podręcznik Gide’a, Politykę ekono
miczną Milewskiego i Czerkawskiego oraz przeczytałem może jeszcze dwie drobne 
rzeczy, których już obecnie nie pamiętam”14. Rzec można, że ówczesny status eko
nomii jako części nauk politycznych, wykładanych w ramach studiów prawniczych, 
sprawiał, że dość długo pozostała dyscypliną marginesową z bardzo ograniczonym 
programem dydaktycznym, najczęściej też wykładali ją ludzie dość przypadkowi, 
nie zawsze zainteresowani tą dyscypliną, traktujący pozycję akademicką jako etap 
na drodze do szerszej kariery.

13 K. Chłędowski, Pamiętniki, t. 1: Galicja, Kraków 1957, s. 231.
14 E. Tay 1 o r, Wspomnienia.s. 41.
15 S. Głąb i ńs ki, Biliński Leon, [w:] Polski Słownik Biograjiczny, t. 2, Kraków 1936, 

s. 97-98.
16 L. Finkel, S. Starzyński, Historia Uniwersytetu Lwowskiego, t. 2, Lwów 1894, 

s. 112.

We Lwowie o rok wcześniej niż w Krakowie miała miejsce pierwsza habilitacja 
z ekonomii politycznej; w roku 1868 docenturę na Uniwersytecie otrzymał Leon 
Biliński15. Skończył on studia prawnicze ledwie rok wcześniej i rozpoczął pracę 
w Namiestnictwie we Lwowie, z której zrezygnował w 1871 roku po otrzymaniu 
nominacji na profesora ekonomii społecznej w Uniwersytecie we Lwowie. Wy
kłady Bilińskiego w pierwszym roku docentury odbywały się po niemiecku, dzię
ki poparciu większości profesorów swej uczelni wyjednał on jednak w 1869 roku 
pozwolenie na wykłady w języku polskim16. Uczony ten nie studiował za granicą 
ani nie mógł uzyskać większej wiedzy ekonomicznej podczas studiów lwowskich, 
był więc właściwie samoukiem. Zdobył katedrę dzięki pełnemu samozaparciu, upar
temu zgłębianiu wieczorami i po nocach opasłych dzieł ekonomicznych, głównie 
autorów niemieckich. Braki wiedzy nadrabiał pracowitością; podczas swej kariery 
profesorskiej wydał dwie kolejne wersje swego podręcznika ekonomii, a po odejściu 
z uczelni zadbał o jego trzecie wydanie. Był też autorem podręcznika skarbowości 
i kilku studiów skarbowo-finansowych, a także interesujących rozpraw o socjali
zmie i pracy najemnej kobiet. Pozwala to uznać Bilińskiego za uczonego poważ
niejszego od Dunajewskiego i Bochenka, z pewnymi ambicjami naukowymi, choć 
nietworzącego nowych idei. Jego ambicje polityczne szybko wzięły górę nad ambi
cjami naukowymi. Od 1883 roku aż do końca istnienia Austro-Węgier był posłem 
do wiedeńskiej Rady Państwa, zaś w roku 1892 po nominacji na prezydenta austriac
kich kolei żelaznych odszedł definitywnie z Uniwersytetu, zresztą już od 1888 roku 



1. Kariery akademickie i rozwój instytucjonalny 23

w wykładach wyręczał go docent Stanisław Głąbiński. Kariera polityczno-urzędni- 
cza Bilińskiego była imponująca17. Od 1895 roku był on kolejno: austriackim mi
nistrem finansów, wiceprezesem Koła Polskiego w Radzie Państwa, gubernatorem 
Banku Austro-Węgierskiego, znów ministrem finansów Austrii, prezesem Koła Pol
skiego, wspólnym ministrem finansów Austrii i Węgier, ponownie prezesem Koła 
Polskiego, wreszcie, już w niepodległej Polsce, ministrem skarbu w rządzie Igna
cego Jana Paderewskiego. Podobnie jak w przypadku Dunajewskiego kariera aka
demicka uczonego okazała się jedynie etapem na drodze kariery politycznej, a jeśli 
na wysokich stanowiskach spędził więcej czasu, to zawdzięczał to swej osobistej 
zręczności i układności - pod tym względem różnił się wyraźnie od apodyktycznego 
i konfliktowego Dunajewskiego.

17 Zob.: L. Biliński, Wspomnienia i dokumenty, t. 1-2, Warszawa 1924.
18 L. F i n k e 1, S. Starzyński, Historia..., t. 2, s. 195.
19 Zob.: K. Broński, Problem zacofania gospodarczego Galicji. Mity i fakty, [w:] Histo

ria gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii. Problemy metodologiczne, red. 
J. Skodlarski, Łódź 2008, s. 67-82.

Warto wspomnieć, że w rok po habilitacji L. Bilińskiego miała miejsce następna. 
W 1869 roku docenturę z ekonomii społecznej otrzymał inny absolwent lwowskiego 
Wydziału Prawa - Tadeusz Piłat. Rok później uzyskał rozszerzenie habilitacji na 
prawo administracyjne i politykę ekonomiczną, a w 1871 roku na statystykę18. Tej 
dyscyplinie poświęcił większość swej aktywności naukowej. Wysłany do Berlina 
przez władze krajowe w celu przyjrzenia się tamtejszemu systemowi zbierania da
nych, zdobył doświadczenie pozwalające zorganizować Krajowe Biuro Statystyczne 
we Lwowie, działające przy galicyjskim Wydziale Krajowym (najwyższej władzy 
samorządowej). Piłat był jego kierownikiem, począwszy od 1874 roku, jednocze
śnie był profesorem statystyki i administracji Uniwersytetu we Lwowie, od roku 
1872 jako profesor nadzwyczajny, a od 1878 zwyczajny. Na emeryturę przeszedł 
w 1909 roku z tytułem profesora honorowego; zmarł w 1923 roku. Był wieloletnim 
posłem na sejm krajowy, a później członkiem Wydziału Krajowego (1902-1920). 
Poza rozprawą habilitacyjną Piłat nie pozostawił prac z teorii ekonomicznej, nato
miast jego prace badawcze nad gospodarką Galicji miały olbrzymie znaczenie dla 
poznania rzeczywistości gospodarczej kraju, dostarczając danych, które były podsta
wą wielu refleksji ekonomicznych. Sam uczony nie stronił od publicystyki gospodar
czej, przedstawił między innymi rzeczową i zasadniczą krytykę sławnego pamfletu 
Stanisława Szczepanowskiego Nędza Galicji w cyfrach. Swego czasu Piłat cieszył 
się ogromnym autorytetem, dziś zaś zbyt słabo jest pamiętany, co przyczynia się 
do tego, że nielubiący sprawdzać danych historycy wciąż powielają bez należytego 
krytycyzmu narrację Szczepanowskiego19. W cieniu starszego brata znalazł się Wła
dysław Piłat, habilitowany z ekonomii na UJ w 1889 roku, jednak jego habilitacja 
została natychmiast przeniesiona do Uniwersytetu we Lwowie, gdzie od 1890 roku 
był docentem. Już wcześniej podjął wykłady na Politechnice Lwowskiej, gdzie uzys
kał profesurę nadzwyczajną w 1895 roku, a zwyczajną w 1900; zmarł w 1908 roku.
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W. Piłat interesował się raczej socjologią niż ekonomią (choć granice między tymi 
dyscyplinami były wciąż płynne).

Ostatecznie żaden z braci Piłatów nie objął katedry ekonomii we Lwowie. Na 
miejsce Bilińskiego pojawiło się dwóch profesorów: Władysław Ochenkowski i Sta
nisław Głąbiński. W. Ochenkowski przeszedł do Lwowa z Uniwersytetu w Münster; 
wcześniej studiował w Jenie, jego prace naukowe ukazały się po niemiecku i doty
czyły wyłącznie historii gospodarczej20. Jako profesor Uniwersytetu we Lwowie nie 
rozwinął już poważniejszej działalności naukowej lub publicznej, drobne prace pub
licystyczne drukował w „Przeglądzie Polskim”; zmarł w 1908 roku. Drugim profe
sorem we Lwowie został Stanisław Głąbiński, uczeń Bilińskiego, który habilitował 
się na Uniwersytecie we Lwowie w 1888 roku, profesorem nadzwyczajnym został 
w 1892 roku, a zwyczajnym trzy lata później. Wykładał ekonomię i skarbowość, 
podobnie jak Biliński, wzorując się na niemieckiej szkole historycznej, pojmując 
ekonomię raczej jako rodzaj wiedzy praktycznej i unikając zagadnień teoretycznych. 
Głąbiński wydał diukiem podręcznik skarbowości (trzy wydania - 1894, 1902, 
1925), trzy kolejne wersje obszernego podręcznika ekonomii (1905, 1913, 1927- 
-1928) oraz dwutomową//z.s7onę ekonomiki (1939). Jego pozostały dorobek piśmien
niczy to publicystyka polityczna i nieco tylko publicystyki gospodarczej. Polityka 
zajmowała Głąbińskiego znacznie bardziej niż gospodarka i nauka ekonomii, a wy
jąwszy podręczniki trudno wskazać jakieś wyraźnie naukowe teksty jego autorstwa. 
W przeciwieństwie do Dunajewskiego i Bilińskiego nie ustąpił z profesury, kiedy 
rozpoczął karierę polityczną, ograniczył jedynie działalność naukową do wydawa
nia wspomnianych podręczników. Pochłaniała go zresztą różnorodna działalność; od 
1890 roku był zastępcą redaktora naczelnego lwowskiej „Gazety Narodowej”, póź
niej zakładał endeckie „Słowo Polskie”, był też wiceprezesem centralnego zarządu 
Związku Kółek Rolniczych, podobną funkcję pełnił w Związku Spółek Zarobko
wych, działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, wraz z kilkoma partnerami 
prowadził spółkę parcelacyjną. Jako polityk Głąbiński należał do najwybitniejszych 
polskich parlamentarzystów, zasiadał w galicyjskim sejmie krajowym, wiedeńskiej 
Radzie Państwa, był posłem na sejm RP, a następnie senatorem. Należał do twór
ców Narodowej Demokracji w Galicji i był pierwszym prezesem tego stronnictwa, 
a później jednym z jego przywódców w II Rzeczpospolitej, w Radzie Państwa był 
przewodniczącym Koła Polskiego, w sejmie RP przewodniczył klubowi Związku 
Ludowo-Narodowego, a następnie szefował klubowi narodowemu w senacie. Efe
meryczna była kariera ministerialna Głąbińskiego; w roku 1911 był austriackim mi
nistrem kolei żelaznych, a w roku 1923 piastował tekę ministra wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego w rządzie Witosa. Odsunięty od polityki i spensjonowany 
jako profesor, Głąbiński zachował związki ze swą uczelnią i aż do 1939 roku miewał 
wykłady na lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza. Po wybuchu wojny został 
aresztowany przez władze sowieckie. Długo jego los pozostawał nieznany, dopiero 
w roku 1994 ujawniono dokumenty, z których wynika, że po dłuższej chorobie zmarł 

20 Zob.: A. Skowroński, Władysław Ochenkowski Jako ekonomista, Poznań 1928.
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w lipcu 1941 roku w więzieniu „etapowym” w centralnej Rosji21. Zarówno poglądy 
i działalność polityczna, jak też uprawiany typ refleksji ekonomicznej łączyły Głą- 
bińskiego z następnym profesorem ekonomii w Uniwersytecie we Lwowie, którym 
został Stanisław Grabski. W odróżnieniu jednak od Głąbińskiego, Grabski był dzia
łaczem i publicystą, który działalności naukowej poświęcał się tylko w okresie braku 
poważniejszych zajęć w polityce. Grabski przeszedł specyficzną ewolucję ideową. 
Jako młody człowiek był gorliwym działaczem socjalistycznym, później został jed
nym z założycieli i faktycznym przywódcą Narodowej Demokracji w Galicji oraz 
Związku Ludowo-Narodowego w niepodległej Polsce, następnie znalazłszy się poza 
obozem narodowym związał się z generałem Władysławem Sikorskim i „Frontem 
Morges” na uchodźstwie w Londynie. Popierał politykę rządów Sikorskiego i Stani
sława Mikołajczyka, a wraz z tym ostatnim wrócił do kraju, by podjąć beznadziejne 
zabiegi o ocalenie demokratycznego ustroju, szczerze natomiast popierał w ostatnich 
latach swego życia ideę gospodarki planowej22. Okresy, kiedy Grabski zajmował się 
pracą naukową i poważną publicystyką ekonomiczną, były krótkie i obejmowały 
właściwie lata 1899-1905 oraz okres 1927-1931 (pomiędzy 1905 a 1927 rokiem nie 
opublikował niczego, co można by uznać za pracę naukową). W pierwszym okresie 
Grabski opublikował swoją pracę doktorską {Karl Marlo ais Sozialtheoretiker) oraz 
rozprawę Zur Erkentnisslehre der Volkswirtscheftlichen Erscheinungen, która stała 
się podstawąjego habilitacji na Wydziale Filozoficznym UJ w 1903 roku. Po polsku 
opublikował kilka prac poświęconych teorii wartości. Wyrażone tam poglądy były 
próbą zaprowadzenia pewnego kompromisu w Methodenstreit („sporze o metodę”), 
który w nauce niemieckiej toczyli Carl Menger i jego uczniowie (szkoła austriacka) 
z niemiecką młodszą szkolą historyczną. Taka mediacja była już nieco spóźniona 
na początku wieku, tym bardziej, kiedy Grabski ogłosił nową redakcję tych samych 
poglądów w swej dziesięciotomowej Ekonomii społecznej, którą pisał zasadniczo 
w latach 1927-1931 (ostatni tom wyszedł po pewnej zwłoce w roku 1933). Jako wy
kładowca pracował on zrazu na UJ, gdzie w latach 1903-1905 wykładał historię myśli 
społecznej i metodologię nauk. Inicjatywa sprowadzenia go do Krakowa wyszła 
z grona wpływowych polityków i uczonych zachodniogalicyjskich, którzy mimo 
różnic ideowych cenili uczonego za jego pracę naukową, tak przynajmniej przed
stawia on rzecz w swych pamiętnikach23. Nie jest jednak wykluczone, że sam podjął 
jakieś zabiegi w celu uzyskania posady w Krakowie (wspomnienia Grabskiego nie 
są bowiem wolne od przemilczeń i upiększeń). Następnie był wykładowcą ekonomii 
w Akademii Rolniczej wDublanach (1905-1910), co łączył z pracą w departamencie 
rolnictwa lwowskiego Wydziału Krajowego; od 1910 roku aż do 1939 był profeso
rem Uniwersytetu we Lwowie. W całym omówionym okresie lwowskich ekonomi
stów łączą pewne wspólne cechy, wszyscy profesorowie lwowscy (w najmniejszym 

21 Zob.: S. Głąbiński, Wspomnienia polityczne, Warszawa 2007.
22 W. Wojdyło, Koncepcje społeczno-polityczne Stanisława Grabskiego, Toruń 1993; 

i d e m, Stanisław Grabski (1871-1949). Biografia polityczna, Toruń 2004.
23 S. G r a b s k i, Pamiętniki, t. 1, Warszawa 1989, s. 134-135.
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stopniu W. Ochenkowski) bardziej niż uczonymi byli działaczami społecznymi, po
litykami, ideologami solidarności społecznej i rzecznikami polskiej sprawy narodo
wej. W nauce ulegali wpływom tzw. niemieckiej młodszej szkoły historycznej, opo
wiadając się za ekonomią jako zbiorem praktycznych analiz i wiedzy o instytucjach 
i kulturze, z niewielką tylko dozą teorii, za to ze znaczącą rolą sądów wartościują
cych. Skutkowało to jednak wyraźnym spadkiem wpływów ekonomii lwowskiej na 
stan tej nauki w kraju. Powyższe uwagi dotyczą także Leopolda Caro, od 1920 roku 
profesora ekonomii społecznej na Politechnice Lwowskiej oraz Zdzisława Stahla 
docenta Uniwersytetu we Lwowie w dziedzinie nauk ekonomicznych i skarbowości. 
Dopiero ostatni polski docent ekonomii we Lwowie, Wincenty Styś, rozwinął po
ważniejsze badania empiryczne o ilościowym charakterze24, inspirowane wyraźnie 
metodami użytymi po raz pierwszy przez Franciszka Bujaka, wybitnego historyka 
gospodarczego, który w latach 1921-1941 wykładał we Lwowie.

24 A. P i e c z e w s k i, Dorobek i metoda twórcza Wincentego Stysia, [w:] Historia gospodar
cza..., s. 210-223.

25 A. Krzyżanowski, Czerkawski Włodzimierz Aleksander (1868-1913), [w:] Polski 
Słownik Biograficzny, t. 4, Kraków 1938, s. 335-336; Aleksander Włodzimierz Czerkawski (wspo
mnienie pośmiertne), „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” R. 15, 1914, s. I-XV; J. Paweł- 

Lwów stał się ośrodkiem „ekonomii społecznej” (względnie „narodowej”) an- 
tyteoretycznej, zorientowanej na opis instytucji, przepisów prawnych i norm moral
nych wpływających na życie gospodarcze, ulegającej wpływom niemieckiej młod
szej szkoły historycznej, a niechętnie nastawionej do leseferyzmu. W tej ostatniej 
kwestii można dostrzec pewną wyraźną ewolucję. Biliński akceptował zasadniczo 
mechanizm rynkowy, skorygowany poprzez zbiorowe układy między pracodawca
mi a zorganizowanymi pracownikami, natomiast Grabski i Caro w późnych swych 
latach głosili już pochwałę gospodarki planowej.

Odmiennie wyglądała sytuacja w Krakowie. Po śmierci Bochenka ekonomię 
wykładał docent Józef Milewski, habilitowany w 1886 roku, od 1888 roku jako pro
fesor nadzwyczajny, zaś od 1892 zwyczajny. Milewski, podobnie jak poprzednicy, 
był eklektykiem łączącym wpływy późnego klasycyzmu francuskiego i niemiec
kiego historyzmu, ale znacznie od nich płodniejszym. Pozostawił liczne pisma na 
temat kwestii monetarnej, polityki celnej, fiskalnej i kwestii społecznej oraz nieco 
publicystyki politycznej. Wspólnie z Włodzimierzem Czerkawskim był autorem 
obszernego podręcznika Polityka ekonomiczna (1905), który był pierwszym pol
skim i na długo jedynym kompendium tego przedmiotu. Polityką zajął się wkrótce 
po otrzymaniu nominacji na profesurę zwyczajną; był posłem do Rady Państwa, 
a następnie do sejmu krajowego. Opuścił Uniwersytet w roku 1906, motywując to 
złym stanem zdrowia, co jednak nie przeszkodziło mu w objęciu posady dyrektora 
w Banku Krajowym we Lwowie; zmarł w 1916 roku w niewoli rosyjskiej. Postacią 
wybitniejszą od Milewskiego był drugi profesor ekonomii Włodzimierz Czerkaw
ski, habilitowany w 1893 roku, który profesurę nadzwyczajną otrzymał w 1897, 
a zwyczajną w 1906 roku25. Jego prace Teoria czystego dochodu z ziemi i Wielkie 
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gospodarstwa, ich istota i znaczenie zawierają, obok licznych dowodów erudycji, 
nieco myśli własnych. Zwłaszcza jego koncepcja roli wielkości gospodarstw była 
całkiem interesująca, choć bez wpływu na dalszy rozwój ekonomii. Czerkawski był 
pierwszym w Polsce zwolennikiem austriackiej szkoły w ekonomii, której twórcą 
był C. Menger. Wedle koncepcji tego ekonomisty Czerkawski ujmował podstawo
we zagadnienia teoretyczne. Praca naukowa polskiego uczonego uległa poważnemu 
spowolnieniu z chwilą uzyskania profesury UJ, a wiązało się to z jego zaangażowa
niem w rodzący się ruch katolicko-społeczny. Czerkawski zaczął często publikować 
w jezuickim „Przeglądzie Powszechnym”, dawał odczyty na różnego rodzaju kur
sach i zjazdach katolickich, bez powodzenia kandydował do sejmu krajowego jako 
członek efemerycznego bloku katolicko-ludowego. Jego publicystyka wydaje się 
być interesująca dla rozwoju myśli chrześcijańsko-demokratycznej, pomimo że oso
bowość profesora Czerkawskiego nie predestynowała go do roli polityka, natomiast 
mieścił się on z pewnością w świecie uczonych. Należał do rzędu akademickich 
oryginałów. Wedle wspomnień Taylora: „Wstawał zwykle przed samym południem 
i pędził na wykład, który miewał o dwunastej. Często się spóźniał. Obiad jadał późno 
i nader skąpy. Potem pracował, pijąc wciąż czarną kawę.[...] Masę przy tym palił. 
[...] Profesor Czerkawski wykładał ciekawie, ale zwykle improwizował, nie bywał 
przygotowany. [...] Dobór tematów na jego seminarium, na które uczęszczałem, 
był przypadkowy”26. Mimo niesystematyczności, nerwowości i fatalnej organizacji 
pracy, był jednak Czerkawski uczonym, który potrafił zainspirować do myślenia teo
retycznego, jego wykłady mogły stanowić atrakcję intelektualną na tle większości 
profesorów Wydziału Prawa, gdyż normą wówczas była raczej praktyka profeso
ra Edmunda Krzymuskiego, który w czasie wykładu odczytywał podręcznik prawa 
karnego własnego autorstwa27. Taylor przyznawał, że profesor Czerkawski wpłynął 
istotnie na jego drogę naukową, choć najbardziej przez to, że polecił mu studiowanie 
dzieł Alfreda Marshalla. Poza Taylorem pod wpływami Czerkawskiego znajdował 
się też Roman Rybarski, który w niektórych swych wczesnych pracach wyraźnie 
akceptował subiektywną teorię wartości w duchu austriackim. Jednak po śmierci 
uczonego w 1913 roku katedra ekonomii nie przypadła żadnemu z jego uczniów. 
Początkowo Uniwersytet zamierzał ją ofiarować Antoniemu Kostaneckiemu, pod
ówczas profesorowi Politechniki we Lwowie, kiedy jednak ten nie pojawił się 
w Krakowie, a następnie wybrał katedrę na Uniwersytecie Warszawskim, powierzo
no ją dotychczasowemu profesorowi skarbowości Adamowi Krzyżanowskiemu.

s k i, S.p. Włodzimierz Czerkawski, „Przegląd Powszechny” 1914, t. 121, z. 1, s. 150-154.
26 E. Ta y 1 o r, Wspomnienia..., s. 39.
27 S. Grzybowski, Wspomnienia, Kraków 1999, s. 3 17.

Adam Krzyżanowski był pierwszym ekonomistą polskim, który wybrał karie
rę akademicką po rezygnacji z działalności politycznej, odwrotnie niż to dotych
czas bywało. Był on w latach 1896-1908 sekretarzem Towarzystwa Rolniczego 
w Krakowie, reprezentującego zachodniogalicyjskie ziemiaństwo jako grupę zawo
dową; w tym samym czasie był też jednym z najaktywniejszych działaczy Klubu 
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Konserwatywnego, grupującego młodsze pokolenie konserwatyzmu krakowskiego 
(tzw. neokonserwatystów). Celem Klubu było wypracowanie programu, który po
zwoliłby rozszerzyć społeczną bazę konserwatystów i skupić różne warstwy społecz
ne wokół programu rozwoju kraju, najlepiej pod przewodem dobrze zorganizowanej 
partii konserwatywnej. Istotne elementy takiego programu zostały opracowane przy 
niemałym udziale Krzyżanowskiego, jednak dość szybko okazało się, że brakło im 
poparcia politycznego w samym obozie zachowawczym28. Także utworzona w końcu 
formalnie partia konserwatywna - Stronnictwo Prawicy Narodowej - nie spełniała 
oczekiwań młodych konserwatystów i cały ten ruch szybko stracił spójność, a Klub 
Konserwatywny uległ rozwiązaniu. Obrazu sytuacji dopełniała klęska konserwaty
stów w wyborach do Rady Państwa w 1907 roku i objęcie przewodnictwa w Kole 
Polskim przez endeka Głąbińskiego. W tej sytuacji Krzyżanowski zdecydował się 
na karierę naukową. Wydaje się, że od początku brał to pod uwagę, o czym świadczą 
jego uzupełniające studia w Berlinie i Lipsku oraz liczne prace poświęcone sytuacji 
gospodarczej Galicji i polityce gospodarczej władz krajowych. Promotorem habilita
cji Krzyżanowskiego był wprawdzie Czerkawski, lecz relacji mistrz - uczeń między 
nimi nie było. Krzyżanowski skończył studia na UJ w 1894 roku, wykładów Czer- 
kawskiego nie słuchał, jego wpływom w swych dziełach nie ulegał. Krzyżanowski 
został docentem UJ w 1908 roku, wedle pozostających w rękopisie jego notatek, zaś 
na pierwszym jego wykładzie pojawili się dwaj studenci, a mianowicie Taylor i Ry- 
barski29. Co ciekawe, we wspomnieniach Taylor zapewnia, że zajrzał na ten wykład 
tylko jeden raz. W roku 1912 Krzyżanowski otrzymał profesurę nadzwyczajną, lecz 
nie ekonomii, a skarbowości. Osobna katedra skarbowości została na UJ utworzona 
w 1891 roku. Objął ją wówczas Juliusz Leo, który opuścił ją w 1904 roku, kiedy 
wybrany został prezydentem miasta Krakowa. W roku 1906 habilitował się ze skar
bowości Jerzy Michalski, który wykładał ten przedmiot do roku 1912, kiedy to prze
niósł się do Lwowa na posadę w Banku Krajowym. Jednak w 1916 roku rozstrzy
gnięto w końcu sprawę katedry po Czerkawskim i Krzyżanowski został profesorem 
zwyczajnym ekonomii i skarbowości. Pozycja jego na UJ była zrazu słaba, z czasem 
jednak miał on zyskać ogólnopolską sławę i status autorytetu, by pod koniec życia 
stać się żywą legendą Uniwersytetu. Osiągnął to wszystko, nie prowadząc niemal 
działalności naukowej w sensie dziś przyjętym. Znakomita większość, obszernego 
zresztą, jego dorobku to publicystyka gospodarcza, polityczna oraz prace historycz
ne. Badań empirycznych nie prowadził, nieco teorii ekonomicznej Znajdziemy tyl
ko w pracach poświęconych kwestii pieniądza i w rozprawie o teorii koniunktury. 
W kwestiach teorii ekonomii deklarował otwarcie brak zainteresowania, uważając 
za słuszne główne tezy klasyków ekonomii, zaś późniejsze spory teoretyczne uzna
wał za nieistotne. Nigdy nie ukończył planowanego podręcznika ekonomii, napi

28 Zob.: D. Grzybek, Jak przeprowadzić gospodarczą modernizację, zachowując ład 
polityczny? Myśl społeczna galicyjskich neokonserwatystów, „Politeja” (Kraków) 2005, nr 4, 
s. 453-479.

29 A. Krzyżanowski, Kartki z kalendarza, Biblioteka PAN w Krakowie, sygnatura 6841.
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sał tylko tom wstępny, podręcznik teorii pieniądza i bankowości oraz kompendium 
skarbowości, wszystkie zawierające sporo publicystycznych uwag na bieżące tema
ty. Ekonomia w interpretacji Krzyżanowskiego wydaje się być zestawem kilku daw
no ustalonych prawd, które służyć miały ewaluacji polityki gospodarczej państwa 
i rozwiązywaniu innych aktualnych kwestii praktycznych. Ten brak zainteresowa
nia teorią wiązał się z sympatycznym aspektem działalności Krzyżanowskiego, nic 
selekcjonował swych uczniów według ideologicznych sympatii i chętnie pomagał 
w karierze naukowej młodszym ekonomistom, w tym także wyraźnie zdolniejszym 
od siebie, nie zważał przy tym na różnice poglądów politycznych. W czasie swej 
kariery akademickiej był promotorem habilitacji Taylora, popierał starania o habili
tację J.S. Lewińskiego w 1913 roku, której wszczęcia Wydział Prawa UJ odmówił, 
wspierał starania o profesurę dla Rybarskiego, patronował karierom Oskara Lange
go, Adama Heydla, Marka Breita i Janusza Libickiego. Protegowanym Krzyżanow
skiego był Ferdynand Zweig, uczeń najbliższy ideowo „mistrzowi”, ale nie aż tak 
zdolny, jak utrzymywał uczony.

Odzyskanie niepodległości nie było istotną cezurą dla rozwoju ekonomii na 
uczelniach galicyjskich. Na katedrach pozostali ci sami profesorowie, głoszący 
w zasadzie te same idee. Wielkim wydarzeniem było natomiast powstanie nowych 
uniwersytetów, których wydziały prawne posiadały katedry ekonomii30. Były to 
uczelnie w Warszawie, Poznaniu, Wilnie i w Lublinie, katediy ekonomiczne miały 
także Politechnika Warszawska i SGGW. Spośród uczelni prywatnych wyróżniała 
się warszawska WSH, która otrzymała niepełne prawa akademickie w 1925 roku, 
zaś dopiero ustawa o szkolnictwie wyższym z 1933 roku nadała pełne upraw
nienia akademickich szkół wyższych trzem uczelniom prywatnym. Były to SGH 
w Warszawie (wcześniej WSH), Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wolna Wszechnica 
Polska w Warszawie (kontynuacja działalności Towarzystwa Kursów Naukowych), 
które również posiadały katedry ekonomiczne. Kadra nowych uczelni rekrutowana 
była z trzech zbiorowości: z osób, które wykładały lub uzyskały habilitację na uczel
niach galicyjskich, z polskich uczonych wykładających wcześniej na uczelniach za
granicznych i spośród uczonych „prywatnych”, nieposiadających dotąd stanowiska 
akademickiego. Ta ostatnia grupa była najliczniejsza. Wypadnie do niej zaliczyć 
Zofię Daszyńską-Golińską, Zygmunta Herynga, Władysława Zawadzkiego, Edwar
da Lipińskiego, Stefana L. Zaleskiego, J.S. Lewińskiego, Stefana Dziewulskiego, 
Leona Władysława Biegeleisena. Wśród ekonomistów, którzy prawo wykładania 
zyskali w Galicji, byli: Roman Rybarski, habilitowany na UJ w 1913 roku, został 
profesorem skarbowości na Uniwersytecie Warszawskim, przejściowo na Politech
nice Warszawskiej, wykładał także ekonomię aż do 1939 roku, zmarł jako więzień 
obozu Auschwitz w 1942 roku; Taylor, habilitowany na UJ w 1916 roku, otrzymał 
w 1919 roku profesurę na Uniwersytecie Poznańskim, na którym pracował do eme
rytury (z przerwą na czas wojny); Tadeusz Brzeski, habilitowany w Uniwersytecie 

10 O instytucjonalnym rozwoju polskiej ekonomii, zob.: T. Sobczak, Instytucjonalizacja 
nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej, Warszawa 2009.



30 Rozdział 1. Środowisko ekonomistów - ludzie, instytucje, postawy

we Lwowie w 1915 roku, w tym samym czasie co Taylor został zatrudniony w Po
znaniu, lecz już w 1922 roku przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, gdzie pra
cował do 1939 roku. W czasie wojny Brzeski więziony był w Związku Sowieckim, 
w 1941 roku wyjechał do Wielkiej Brytanii, był wykładowcą Polskiego Wydziału 
Prawa w Oxford University, a później Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, zmarł 
w 1958 roku. Jedynym ekonomistą przybyłym z zagranicznej uczelni na katedrę 
w Polsce był Antoni Kostanecki11, pozostający pod przemożnym wpływem nauki 
niemieckiej i młodszej szkoły historycznej. Zyskał pewne uznanie swymi pracami 
niemieckojęzycznymi, w których przedstawiał zbudowanie teorii ekonomii jako za
danie w zasadzie niewykonalne. Do 1910 roku Kostanecki był profesorem ekonomii 
we Fryburgu szwajcarskim, powróciwszy do kraju rozpoczął wykłady na Politech
nice Lwowskiej, nie objął ofiarowanej mu katedry na UJ, przeniósł się natomiast na 
utworzony właśnie polski Uniwersytet Warszawski, gdzie wykładał od 1915 roku 
do przejścia na emeryturę w 1935 roku. W latach 1917-1919 był rektorem tej uczel
ni; zmarł w 1941 roku. W niepodległej Polsce Kostanecki opublikował jedną tylko 
książkę Problem ekonomii, zawierającą pełne dezynwoltury wywody na temat histo
rii cywilizacji i idei społecznych. Głównym wnioskiem płynącym z wywodów był 
postulat odrzucenia teorii ekonomicznej na rzecz refleksji nad kulturą. Zważywszy, 
że w tym samym czasie na UW Brzeski wykładał trudno przyswajalną „psycholo
giczną” teorię ekonomii, zaś Rybarski zajmował się skarbowością, historią gospodar
czą, a także pracował nad stworzeniem w ramach ekonomii eklektycznej „psycholo
gii społeczno-gospodarczej”, wypadnie stwierdzić, że Uniwersytet Warszawski nie 
był przed rokiem 1939 znaczącym ośrodkiem badań i teorii ekonomicznej. Podobną 
opinię można sformułować o Wolnej Wszechnicy Polskiej, będącej w istocie drugim 
uniwersytetem w Warszawie. Katedrę ekonomii piastowała tam Z. Daszyńska-Go- 
lińska, która pod koniec życia zmniejszyła swą aktywność badawczą, coraz mniej 
też interesowała ją teoria ekonomii, a swój obszar zainteresowań określała jako 
„politykę społeczną”. Z tego zakresu opublikowała dwa podręczniki {Zagadnienia 
polityki populacyjnej i Polityka społeczna), będące w znacznym stopniu kompila
cją wcześniejszych prac. Po śmierci Z. Golińskiej w 1934 roku ekonomię wykładał 
Leon Władysław Biegeleisen, wcześniej specjalista od zagadnień gospodarki komu
nalnej. Oboje uczeni reprezentowali podobny typ podejścia do ekonomii, rozumiejąc 
jąraczej jako opis instytucji i położenia poszczególnych klas społecznych. Oboje też 
wierzyli w znaczne możliwości polityki społecznej państwa, popierając reformizm 
bliski w duchu ideom brytyjskiego fabianizmu. Przy czym Daszyńska-Golińska sta
wiała raczej na upowszechnienie spółdzielczości, Biegeleisen zaś był zwolennikiem 
„socjalizmu komunalnego”. Ponadto wykładowcami ekonomii na WWP byli też 
J.S. Lewiński, który zrezygnował z katedry, by pozostawić sobie tylko pracę na WSH 
oraz Stanisław A. Kempner, któiy zmarł w 1922 roku, wreszcie Stefan Dziewulski, 
wieloletni redaktor „Ekonomisty”, wykładający historię doktryn ekonomicznych. 31

31 B. Kłapkowski, Kostanecki Antoni, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 14, Wrocław 
1968-1969, s. 328-330.
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Całkowicie nowym ośrodkiem ekonomii w Polsce stał się Uniwersytet Poznań
ski. Organizacja tegoż nie odbyła się bez trudności. Rektor Heliodor Święcicki 
poszukiwał kadr różnymi sposobami, korzystając z osobistych kontaktów, jak też 
przez apele w prasie i periodykach. Dzięki pierwszej metodzie zostali sprowadze
ni do Poznania: T. Brzeski, który objął katedrę ekonomii, i E. Taylor, początkowo 
profesor skarbowości. S.L. Zaleski, absolwent uniwersytetu w Genewie, sam się 
zgłosił do pracy w nowej uczelni. Zaangażowany zrazu jako zastępca profesora wy
kładał początkowo politykę ekonomiczną, następnie ekonomię i przez pewien czas 
skarbowość (w roku akademickim 1922/1923), zrobiwszy habilitację w 1925 roku, 
jako profesor objął drugą katedrę ekonomii w UP32, zaś w roku 1938 przeniósł się 
na Uniwersytet Warszawski. Do pracy na UW powrócił po wojnie, przeniesiony 
na emeryturę w okresie apogeum stalinizmu w 1949 roku; zmarł dziesięć lat później. 
Dorobek Zaleskiego był skromny, choć reprezentował dość dobry poziom naukowy; 
uczony ten pozostawał zdecydowanie w cieniu Taylora.

32 Zarys dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poznaniu 1919-2004, red. K. Krasow
ski, Poznań 2004, s. 36.

33 S. B o 11 a n d, Libicki Janusz Wojciech, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 17, Wrocław 
1972, s. 284-285.

Poznańskie katedry skarbowości i polityki ekonomicznej nie zostały obsadzone 
w sposób definitywny. W rezultacie od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej 
skarbowość wykładał Roch Knapowski, jako zastępca profesora; był on raczej praw
nikiem i historykiem niż ekonomistą. W 1937 roku wykłady skarbowości przejął 
J. Libicki, w 1936 roku habilitowany w zakresie ekonomii politycznej i skarbowości 
na UJ, którego był absolwentem33. Opublikowane prace Libickiego wykazują dobrą 
znajomość nowoczesnej teorii ekonomii, sympatyzował on wyraźnie z tradycjąmar- 
shallowską, był też zwolennikiem modnego w środowisku krakowskim leseferyzmu. 
Libicki był w Poznaniu tylko zastępcą profesora, zmobilizowany w czasie wojny 
znalazł się w niewoli sowieckiej i został zamordowany w lesie katyńskim wiosną 
1940 roku. Politykę ekonomiczną w pierwszym roku istnienia UP wykładał Zaleski, 
zaś w latach 1920-1939 Stefan Rosiński, początkowo jako zastępca profesora, zaś 
po habilitacji w 1931 roku jako profesor nadzwyczajny. Rosiński był „człowiekiem 
praktyki” ściągniętym do Uniwersytetu Poznańskiego z braku bardziej wykwalifiko
wanych kadr. Wcześniej przez kilka lat był sekretarzem Centralnego Towarzystwa 
Rolniczego w Królestwie Polskim, jednoczącego wysiłki społeczne ziemiaństwa tej 
dzielnicy.

Niekwestionowanym liderem poznańskiego środowiska ekonomicznego był 
Taylor. Przede wszystkim był najwybitniejszym uczonym spośród wymienionych 
ekonomistów poznańskich. Wśród jego prac Inflacja polska była doskonale udoku
mentowaną analizą przypadku, podjętą w celu weryfikacji teorii ekonomicznej, zaś 
Wstęp do ekonomiki był najwybitniejszą rozprawą z metodologii ekonomii w całej 
rozpatrywanej epoce. Mniejsze znaczenie miały rozprawy Taylora z zakresu skar
bowości. Okazał się także sprawnym organizatorem nauki; na bazie czterech katedr 
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ekonomicznych Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego zor
ganizował Studium Ekonomiczne z oryginalnym programem nauczania nauk ekono
micznych. Szczególnie aktywne było prowadzone przez niego seminarium, licznie 
uczęszczane nie tylko przez kandydatów do stopni naukowych, lecz także przez inne 
osoby zainteresowane teorią ekonomii. Prace powstałe w seminarium profesora pub
likowano w serii Poznańskie Prace Ekonomiczne. Były to przeważnie prace dok
torskie z seminarium Taylora, na którym przyjęto zasadę, że do obrony dopuszcza 
się tylko prace już opublikowane w serii. Poza tym w ramach PPE wydane zostały 
rozprawy habilitacyjne ks. Antoniego Roszkowskiego i Witolda Trąmpczyńskiego, 
jak też dwie kolejne części Wstępu do ekonomiki prof. Taylora. Większość z tych 
publikacji zawierała analizy przebiegu inflacji, polityki pieniężnej i sytuacji finan
sowej różnych państw po I wojnie światowej, co wraz z pracami samego mistrza na 
temat inflacji w Polsce można uznać za realizację szerokiego programu badawczego. 
Prócz rozpraw opartych na analizie bieżących danych gospodarczych, w ramach 
PPE ukazywały się prace przeglądowe poświęcone zagranicznym osiągnięciom 
w teorii ekonomii oraz rozprawy z historii myśli ekonomicznej, brakło natomiast 
oryginalnych przyczynków z teorii ekonomii. Taylor kładł duży nacisk na opanowa
nie nowoczesnej teorii, jednak w pracy naukowej kierował uwagę swych uczniów 
raczej ku opracowywaniu bieżących problemów gospodarczych, które analizowane 
były w duchu A. Marshalla i J.B. Clarka. Nie interesowano się zbyt w Poznaniu sys
temami równowagi ogólnej L. Walrasa i V. Pareta, także teorie makroekonomiczne 
nie wywołały zrazu większego oddźwięku, co zmieniła dopiero publikacja rozprawy 
doktorskiej Stanisława Rączkowskiego Teoria pieniądza Johna Maynarda Keynesa, 
stało się to jednak w roku 1939, niemal tuż przed wybuchem wojny; była to też ostat
nia publikacja w serii Poznańskich Prac Ekonomicznych. Sam Taylor przestudiował 
Ogólną teorię... dopiero podczas II wojny światowej.

Mniej korzystnie niż w Poznaniu prezentował się rozwój ekonomii w Wilnie 
i w Lublinie. W Wilnie, w ponownie utworzonym uniwersytecie, katedrę ekonomii 
politycznej objął Władysław Zawadzki3'1. Ukończył on szkołę nauk politycznych 
w Paryżu, dzięki rozległym studiom zapoznał się z dorobkiem współczesnej eko
nomii. Mimo braku formalnej habilitacji z ekonomii Zawadzki miał nie gorsze (czy 
raczej większe) kompetencje do nauczania ekonomii niż jego koledzy z Krakowa 
czy Lwowa. Świadectwem tego jest książka Zastosowanie matematyki do ekonomii 
politycznej, będąca świetnym wprowadzeniem do ekonomii matematycznej i prob
lematyki równowagi ogólnej. Zawadzki wykładał w Wilnie w latach 1919-1931, 
po czym przeniósł się do Warszawy. Wykłady ekonomii przejął po nim Stanisław 
Swianiewicz, zrazu jako zastępca profesora, od kwietnia 1939 roku objął stanowi
sko profesora nadzwyczajnego* 35. Swianiewicz był uczniem Zawadzkiego, ukończył 
studia prawnicze w 1924 roku, jako asystent swego profesora odbył staż w Paryżu, 

3,1 J. N ow i c k i, Luminarze polskiej teorii ekonomii XX wieku, Warszawa 1991,s. 131-146.
35 M. Kornat, Swianiewicz Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 46, Warszawa- 

-Kraków 2009, s. 124-129.
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po czym opublikował w 1926 roku pracę doktorską poświęconą myśli Georges’a So- 
rela; habilitował się w 1931 roku jako autor wydanej rok wcześniej pracy Lenin jako 
ekonomista. Ważną jego publikacją była też Polityka gospodarcza Niemiec hitlerow
skich (1938). Swianiewicz był współzałożycielem Instytutu Naukowo-Badawczego 
Europy Wschodniej, będącego wyspecjalizowaną placówką sowietologiczną36. Był 
kontynuatorem Zawadzkiego jedynie jako socjologa gospodarki, nie zaś jako zwo
lennika teorii równowagi ogólnej, a jego zainteresowania dotyczyły systemu gospo
darczego Rosji sowieckiej i Niemiec hitlerowskich; dopiero w ramach studiów nad 
eksperymentami gospodarczymi zainteresował się teorią J.M. Keynesa.

36 Zob.: M. Kornal, Bolszewizm, totalitaryzm...

W założonym w 1918 roku Uniwersytecie Lubelskim katedrę ekonomii otrzy
mał zrazu J.S. Lewiński, obok niego pracował ekonomista agrarny Ludwik Górski, 
uprawiający dość ograniczoną działalność naukową. Do grona ekonomistów bywał 
zaliczany ks. Antoni Szymański, rektor KUL w latach 1933-1939, specjalista w za
kresie katolickiej nauki społecznej i polityki socjalnej. Właściwie jednak Szymań
ski, podobnie jak ks. Aleksander Wóycicki z USB w Wilnie, był raczej katolickim 
socjologiem. Jedynym kompetentnym ekonomistą wśród duchownych był wówczas 
jedynie ks. A. Roszkowski, uczeń Taylora. Nową postacią w KUL stał się Witold 
Krzyżanowski, krewny Adama, podobnie jak wuj niechętny rozwijaniu teorii eko
nomicznej, lecz mniej utalentowany i pracowity. W. Krzyżanowski był od 1923 roku 
zastępcą profesora w Uniwersytecie Lubelskim, a po opublikowaniu w 1927 roku roz
prawy Lokalizacja przemysłu przeprowadził habilitację na USB w Wilnie (uczelnia 
lubelska nie posiadała jeszcze praw akademickich) i został profesorem Uniwersy
tetu Lubelskiego, na którym to stanowisku pozostał do 1939 roku, po wojnie zaś 
był profesorem UJ; zmarł w 1972 roku. Krzyżanowski, jawnie niechętny metodom 
ilościowym w ekonomii, zajmował się w zasadzie jedynie zagadnieniami instytu
cjonalnymi. Podobnie jak wielu uczonych z „nurtu katolickiego” sympatyzował 
z ideami korporacjonizmu. W pracy Polityka gospodarcza faszyzmu wypowiadał się 
z umiarkowaną aprobatą o włoskich eksperymentach ekonomicznych pod rządami 
Mussoliniego. Po wojnie, jako profesor UJ, był członkiem Stronnictwa Demokra
tycznego, wedle opinii kolegów uległym wobec dyrektyw płynących z komitetu 
uczelnianego PZPR.

Czasy II Rzeczpospolitej były okresem stagnacji dla ekonomii lwowskiej, ucze
ni tamtejsi zatrzymali się w rozwoju naukowym na etapie osiągniętym w pierwszych 
latach XX wieku. Na UJ umacniały się wpływy A. Krzyżanowskiego. Studenci 
uczyli się z jego podręczników Założenia ekonomiki, Nauka o pieniądzu i kredycie, 
Nauka skarbowości, jego prace o publicystycznym zacięciu Drożyzna, Pauperyzacja 
Polski współczesnej, przyniosły mu opinię nieomylnego znawcy spraw finansowych, 
a Polska Akademia Umiejętności wydała zbiór jego prac pod wspólnym tytułem 
Polityka i gospodarstwo. Jako niepodważalny autorytet ekonomiczny był A. Krzy
żanowski przedstawiany przez konserwatywny dziennik „Czas”, zaś do jego opinii 
jako najwyższego autorytetu odwoływała się „Polityka Gospodarcza”, dwutygodnik 
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wydawany w latach 1935-1939 pod redakcją Stanisława Lauterbacha. Szeroką sławą 
cieszyło się jego seminarium, na którym panowała zupełna swoboda wypowiedzi, 
zaś sam profesor prawie nigdy nie wypowiadał się w sposób konkluzywny. Trud kie
rowania seminarium spadał faktycznie na kolejnych asystentów „mistrza”: Adama 
Heydla, Oskara Langego i Janusza Libickiego. W środowisku krakowskim A. Krzy
żanowski otrzymywał wiele hołdów jako wybitny uczony, był też uwielbiany przez 
studentów ze względu na niezwykłą barwność swych wykładów37. Jednak poza Kra
kowem jego autorytet był już słabszy. W okresie premierostwa Władysława Grab
skiego poróżnił się on z premierem na tle sporu o politykę finansową (co skończyło 
się na poziomie publicznie głoszonych inwektyw). Biorąc pod uwagę sprawy czysto 
naukowe, zauważyć należy, że dość krytycznie oceniał prace A. Krzyżanowskiego 
E. Lipiński. S. Zaleski postawił mu bardzo poważne zarzuty w recenzji jednego 
z podręczników, podobne zarzuty padły później w artykule Stanisława Mikołaj
czyka (zdaje się pseudonim). A. Krzyżanowski na recenzje podważające jego po
wagę naukową odpowiedzieć nie zechciał. Także najwybitniejsi z jego uczniów - 
O. Lange i A. Heydel - nie cenili go jako uczonego, choć wspominali o tym jedy
nie w rozmowach prywatnych38. Stąd też pomiędzy Krzyżanowskim a uczonymi, 
których doktoryzował i habilitował, nie było rzeczywistej relacji mistrz - uczeń, 
a raczej zależność typu patron - klient, okraszona osobistą sympatią i kurtuazją. 
Najwcześniej z tej czeladniczej zależności wyzwolił się Heydel39. Jak się zdaje, 
jego dość szybka kariera na UJ wynikała nie tylko z osiągnięć naukowych, ale tak
że z jego walorów towarzyskich. Był on typem uczonego ziemianina. Pochodzący 
z rodu baranowskiego, elegancki i wysportowany, w stajniach wojskowych trzymał 
konia wierzchowego, na którym odbywał przejażdżki w okolicach błoń krakowskich, 
uczestniczył także w zawodach jeździeckich, chętnie brał udział w różnego rodza
ju spotkaniach dyskusyjnych i „jourach” towarzyskich, interesował się żywo sztu
ką40, co więcej, biografia Jacka Malczewskiego jest najobszerniejszym z jego dzieł. 
Oprócz sztuki interesował się Heydel także ekonomią. Jeszcze zanim w 1922 roku 
uzyskał na UJ tytuł doktora praw, był już od kilku miesięcy asystentem przy semi
narium ekonomicznym; habilitowany w 1925 roku, dopiero w 1927 otrzymał docen
turę, choć władze UJ od początku chciały dla niego stanowiska profesora. Dopiero 
od 1929 roku był profesorem nadzwyczajnym, zaś już w 1933 roku minister WRiOP 
posłał go na emeryturę w ramach represji politycznych. W trudnym dla niego okre
sie Polska Akademia Umiejętności stworzyła Instytut Ekonomiczny, którym kiero
wał, mając jako sekretarza Włodzimierza Hagemejera; razem wydawali stojące na 

37 S. Grzybowski, Wspomnienia, Kraków 2004, s. 324-330.
3“ T. K o w a 1 i k, Historia ekonomii w Polsce 1864-1950, Warszawa-Wrocław 1992, s. 154- 

-155; W. A. Zbyszewski, 100-lecie urodzin Adama Krzyżanowskiego, „Kultura” 1973, nr 3 
(306).

39 W. Krzyżanowski, Heydel Adam Zdzisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 9, 
Wrocław 1960-1961, s. 497-498.

F. Zweig, Adam Heydel, [w:] Straty kultury polskiej 1939-1944, red. A. Mordęga, 
T. Te r 1 e c k i, t. 1, Glasgow 1945, s. 76.
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wysokim poziomie „Studia Ekonomiczne”. W roku 1937 Heydel powrócił na kate
drę uniwersytecką w UJ jako profesor zwyczajny. Po wybuchu wojny dzielił losy 
krakowskiej profesury w Sachsenhausen, ponownie aresztowany, zginął w obozie 
Auschwitz w 1941 roku. Należał do uczonych chętniej uprawiających publicystykę 
gospodarczą niż czystą teorię, bardziej jednak niż A. Krzyżanowski dbał o jej teore
tyczne podstawy. Czerpał zarówno z tradycji „ekonomii austriackiej”, jak też neo- 
klasycyzmu anglosaskiego, choć najbliższa była mu ekonomia „austriacka” w wersji 
Ludwiga von Misesa. Wydaje się, że miał on nadzieję godzić wątki obu tradycji, 
co było wciąż do pomyślenia w latach 30. XX wieku, gdyż dopiero upowszechnie
nie idei Keynesa i jego następców doprowadziło do usunięcia „austriaków” z głów
nego nurtu ekonomii. W celu poszerzenia swej wiedzy Heydel jeździł do Wiednia 
(w 1929 roku), jak też odwiedził Wielką Brytanię i USA (w 1933 roku). Inny prze
bieg miała kariera Oskara Langego, który opuścił Polskę na dłużej już po sześciu 
latach pracy na UJ.

Lange studiował początkowo prawo w Uniwersytecie Poznańskim, by po upły
wie roku, a więc w roku 1923, przenieść się do Krakowa. Ukończył studia na UJ 
w 1926 roku, uzyskując magisterium z prawa. Na studiach uczestniczył w semina
riach Stanisława Kutrzeby i A. Krzyżanowskiego, uczęszczał też na wykłady z ma
tematyki profesorów Kazimierza Żórawskiego i Tadeusza Ważewskiego. Edukację 
matematyczną kontynuował w okresie przygotowywania rozprawy habilitacyjnej. Po 
studiach Lange pracował przez kilka miesięcy jako urzędnik w Ministerstwie Pracy 
i Opieki Społecznej; w następnym roku powrócił na UJ, gdzie został asystentem przy 
Seminarium Ekonomicznym, jednocześnie prowadząc zajęcia ze statystyki; doktorat 
zdobył w 1928 roku; habilitował się w 1931 roku z zakresu statystyki na podstawie 
pracy Statystyczne badanie koniunktury gospodarczej. Stało się tak, gdyż taką drogę 
poradził mu obrać A. Krzyżanowski, obawiając się, że osoba Langego jako docenta 
ekonomii może wzbudzić sprzeciwy z przyczyn politycznych. Sądził natomiast, że 
w roli docenta statystyki młody socjalista łatwiej zdobędzie akceptację rady wydzia
łu. Sam Lange nie ułatwiał tego zadania, publikując radykalne teksty w periodykach 
socjalistycznych, jednak w decydującym momencie otrzymał poparcie nie tylko 
kunktatorskiego profesora Krzyżanowskiego, ale i wykładającego wówczas staty
stykę Kazimierza Kumanieckiego. Zdaje się, że autorytet tego ostatniego pozwolił 
sfinalizować przewód habilitacyjny111. Mimo uznania dla kompetencji naukowych 
polityczna działalność Langego nadal budziła sprzeciw krakowskiej profesury, zaś 
rzeczywiście mu życzliwi A. Krzyżanowski i Heydel doradzali wyjazd za granicę. 
Sytuację uczonego na Wydziale Prawa UJ dość dobrze opisuje fragment jego listu 
do narzeczonej Ireny Oderfeld z 5 lutego 1931 roku, zacytowany w kronice jego 
działalności: „wczoraj miałem rozmowę z prof. Krzyżanowskim tej treści, że mój 
wyjazd za granicę staje się już rzeczą zupełnie konieczną. [...] dowiedziałem się, 
że moja działalność społeczna w TUR-ze itp. jest na uniwersytecie bardzo niemile 41 * 

41 O. Lange, Dzieła, t. 8: Działalność naukowa i społeczna 1904-1965, Warszawa 1986,
s. 50-51.
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widziana i stanowi poważną przeszkodę dla mojej kariery uniwersyteckiej itp., i że 
wobec tego powinienem we własnym interesie jej zaprzestać itd. [...] tego nie zro
bię i wobec tego moja kariera uniwersytecka na habilitacji się skończy”42. Chociaż, 
po wielu zabiegach, habilitacja Langego została w końcu rozszerzona na ekonomię 
polityczną, nie miało to już jednak wpływu na rozwój ekonomii na UJ. Uczony 
w 1934 roku wyjechał do USA w ramach stypendium Fundacji Rockefellera, któ
rej przedstawiciel Kitteridge, objeżdżający uczelnie europejskie w poszukiwaniu 
kandydatów do stypendium, był pod wrażeniem jego osobowości. Wyjazd do USA 
zadecydował o międzynarodowej pozycji Langego. W Cambridge (w Massachu
setts) uczestniczył w seminarium Josepha Schumpetera, który stał się jego amery
kańskim mentorem, następnie wizytował inne uczelnie amerykańskie, po czym pół 
roku spędził w Londynie43. Powrócił do USA już nie jako stypendysta, lecz jako 
emigrant, wykładał kolejno na kilku amerykańskich uczelniach (Ann Arbor - Michi
gan, University of California - Berkeley), zaś od 1938 był profesorem Uniwersytetu 
w Chicago, gdzie pozostał do 1945 roku, kiedy to przeszedł do działalności politycz
nej. Twórczość Langego z tego okresu należy właściwie do nauki amerykańskiej, 
w zasadzie też tylko amerykański jego dorobek jest znany uczonym poza Polską44. 
Od 1927 roku był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, należąc do jej zdecydo
wanie lewicowego nurtu. Nie wahał się też chwalić dokonań Związku Sowieckiego, 
choć wydaje się, że o rzeczywistości sowieckiej miał początkowo dość naiwne wy
obrażenie.

42 Ibidem, s. 51.
4:1 Ibidem, s. 65-69.
44 Zob.: D. Drabińska, Odczytać Langego: problem stopy procentowej, prawo rynków, 

giętkość cen i zatrudnienie, Warszawa 2004.
45 M. Czerwiński, Poglądy społeczno-ekonomiczne Ferdynanda Zweiga, Katowice 1996.

Pod wieloma względami odmienne były losy kolejnego z podopiecznych 
A. Krzyżanowskiego, którym był Ferdynand Zweig45. Pochodzący z rodziny miesz
czańskiej, był zaledwie jednym z dwóch profesorów Wydziału Prawa UJ wyzna
nia mojżeszowego, jakich wydział ten miał w czasach międzywojennych (dru
gim był Rafał Taubenszlag, profesor prawa rzymskiego). Zweig ukończył studia 
w 1920 roku i dość szybko stał się autorem prac naukowych i publicystycznych; 
w pracach naukowych wypowiedział się za stosowaniem modeli równowagi ogólnej, 
w publicystycznych zaś za leseferyzmem i zrównoważonym budżetem. Jego stano
wisko w sprawach polityki gospodarczej bliskie było opiniom samego A. Krzyża
nowskiego, mimo to nie mógł on długo zdobyć pozycji akademickiej. Zweig otrzy
mał jednak innego rodzaju wyróżnienie; oto jego praca zdobyła pierwszą nagrodę 
w konkursie Banku Gospodarstwa Narodowego na Program gospodarczy Polski, 
czyli na opracowanie strategii gospodarczej dla Polski. Na czele sądu konkursowego 
stał zresztą A. Krzyżanowski (prace były jednak anonimowe), a głównym skutkiem 
nagrody konkursowej była nowa posada Zweiga. Od 1927 roku aż do wybuchu wojny 
był on redaktorem działu gospodarczego w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”.
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Jednocześnie od 1929 roku był docentem UJ, wykładał historię myśli ekonomicznej. 
Choć praca dziennikarska pochłaniała więcej sił, opublikował interesującą rozprawę 
historyczną Cztery systemy ekonomii politycznej, w Londynie wydał The Econo
mics of Consumers' Credit, zaś przed wojną ukazała się ważna praca publicystyczna 
Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu. Dopiero w 1935 roku otrzymał stanowisko 
profesora nadzwyczajnego. Wojnę spędził w Londynie i w Oxfordzie, znalazł się 
wśród doradców gospodarczych rządu polskiego na wygnaniu, na co dzień nauczał 
w Polskim Wydziale Prawa, który zorganizowano przy Oxford University. W czasie 
wojny opublikował The Plannig of Free Societies, książkę będącą kapitulacją libe
rała dawnego typu i akceptującą gospodarkę planową nastawioną na zapewnienie 
masowego dobrobytu. Po wojnie Zweig przeszedł przemianę, która rzucała pewne 
światło na jego wcześniejszą aktywność. Oto z polskiego ekonomisty stał się anglo
języcznym socjologiem, porzucił swój dawny program badawczy, jak też zanegował 
swe wcześniejsze przekonania ideowe dotyczące porządku społecznego. Była to ka
pitulacja weterana krakowskiego leseferyzmu. Choć sam profesor zmarł po długim 
i owocnym życiu w 1988 roku, uprawiana na UJ tradycja myśli ekonomicznej prze
szła do historii znacznie wcześniej46.

Jest możliwe, że Zweig mógł poznać jej umiarkowanie pochlebny nekrolog autorstwa 
Aleksandry Lityńskiej, zob.: A. Lityńska, Szkoła krakowska (1921-1939), Kraków 1983.

47 K. Krzeczkowski, Dmochowski Jan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 5, Kraków 
1939-1946, s. 208.

Spośród czterech powstałych po odzyskaniu niepodległości wyższych szkół hand
lowych najprężniejszą była uczelnia warszawska (pozostałe istniały w Krakowie, 
Lwowie i Poznaniu). Założona jeszcze w 1906 roku, zmieniając nazwy, dotrwała 
do czasów niepodległości, pozostając cały czas szkołą prywatną, utrzymującą się 
z opłat studenckich i darowizn, a później i subwencji rządowych. Na mocy usta
wy z 1924 roku WSH w Warszawie stała się szkołą akademicką, uzyskała prawo 
nadawania magisterium i doktoratu, nie mogła jednak przeprowadzać przewodów 
habilitacyjnych ani samodzielnie mianować profesorów. W roku 1925 specjalna 
komisja ministerialna, złożona z uczonych z innych ośrodków, dokonała weryfika
cji stopni naukowych wykładowców. Profesorami zostali m.in. Jan Dmochowski, 
J.S. Lewiński, Kazimierz Kacperski i Konstanty Krzeczkowski, zaś Edward Lipiń
ski mianowany został docentem. Od 1922 roku w uczelni istniały dwie katedry eko
nomii. Pierwszą zajmował Dmochowski. Jako uczony niezbyt twórczy, choć niewąt
pliwie obeznany z najnowszą literaturą ekonomiczną, był raczej przedstawicielem 
„praktyki gospodarczej” na katedrze, albowiem przez cały okres swej aktywności 
wykładowcy pozostawał dyrektorem „wielkiej fabryki pod firmą J. Fraget”47. Drugą 
z katedr ofiarowano J.S. Lewińskiemu, znanemu jako współpracownik „Ekonomi
sty” oraz autor oryginalnych prac z historii gospodarczej i społecznej: L’evolution 
industrielle de la Belgique i The Origin of Property. Lewiński studiował w Belgii 
i w Wielkiej Brytanii, na London School of Economics był studentem, później wy
kładowcą, odbył wiele podróży po krajach europejskich, wszędzie obserwując re
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lacje społeczne i studiując literaturę dotyczącą nauk społecznych. Zmobilizowany 
w czasie I wojny światowej, pracował dla armii pruskiej. Po powrocie do Polski krót
ko służył w wojsku polskim, następnie przyjął etat wykładowcy. W latach 20. opub
likował zwięzły podręcznik ekonomii, tom wypisów z teorii pieniądza z obszernym 
własnym komentarzem oraz pracę Twórcy ekonomii politycznej. Lewiński we wcze
snym okresie swej działalności był autorem prac dotyczących historii gospodarczej, 
historii idei i „ekonomii opisowej”. Jako wykładowca Uniwersytetu we Lwowie 
i WSH wyraźnie koncentrował swe zainteresowania na kwestiach teorii pieniądza, 
zamierzał także rozwinąć badania teoretyczne (w tym celu intensywnie dokształcał 
się z matematyki, korzystając z pomocy swej żony). Dmochowski i Lewiński odeszli 
przedwcześnie; zmarli w krótkim odstępie czasu, pierwszy w 1928, drugi w 1930 roku 
(w wyniku tragicznego wypadku). Zrazu katedra Lewińskiego została pierwszą, na 
drugą zaś powołano Edwarda Lipińskiego. Od 1930 roku katedrą pierwszą kierował 
Lipiński, zaś drugą objął Władysław Zawadzki, początkowo dojeżdżający z Wilna'’8. 
Zawadzki po nominacji na wiceministra skarbu w 1931 roku zaprzestał na cztery 
lata wykładów i od 1932 roku był ministrem finansów, choć faktycznie kierował re
sortem już wcześniej. Po dymisji rządu Walerego Sławka w październiku 1935 roku 
Zawadzki wypadł z łask obozu rządzącego (kierownictwo polityki gospodarczej 
objął Eugeniusz Kwiatkowski) i w następnym roku powrócił na katedrę; zmarł 
w styczniu 1939 roku. Opróżniona katedra przypadła Aleksemu Wakarowi. Uczony 
ten był pierwszym polskim ekonomistą, który przeszedł wszystkie szczeble karie
ry naukowej, od dyplomu zawodowego do profesury, wyłącznie w obrębie swojej 
dziedziny. Wcześniej ekonomiści mieli zwykle doktoraty z prawa, a wielu wykła
dowców rozpoczynających karierę jako uczeni prywatni w ogóle nie miało stopni 
naukowych (m.in. E. Lipiński, K. Krzeczkowski). Ekonomia nie była zresztą pierw
szym powołaniem Wakara. Po wielu wahaniach porzucił swe wcześniejsze, niedo
kończone studia medyczne, długo też identyfikował się raczej z emigracją rosyjską, 
mieszkając w Polsce jako uchodźca, i dopiero perspektywa profesury skłoniła go 
do przyjęcia obywatelstwa polskiego* 49. Studia na WSH rozpoczął w 1927 roku, 
w 1930 roku zdobył dyplom zawodowy, zaś w 1932 magisterski, obie prace - dyplo
mowa i magisterska zostały napisane pod kierunkiem Zawadzkiego, w seminarium 
którego Wakar uczestniczył. Doktorat uzyskał w 1934 roku na podstawie pracy Teo
ria płacy roboczej (wydanej drukiem w następnym roku), zaś już jesienią 1935 roku 
przeprowadził przewód habilitacyjny; rozprawa Zagadnienie ceny zmiennej ukazała 
się w 1936 roku. Od 1936 roku Wakar pracował na SGH jako docent, zaś w lipcu 
1939 roku uzyskał nominację profesorską, stając się zasłużenie następcą Zawadzkie
go. Wybitny wpływ na wykształcenie ekonomistów z SGH mieli także: wykładowca 
polityki społecznej, a zarazem dyrektor Biblioteki SGH Konstanty Krzeczkowski, 
statystyk Jan Wiśniewski, historyk gospodarczy Andrzej Grodek oraz wykładający 

Pamiętnik trzydziestolecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906-1936, Warszawa 
1938, s. 252-255.

■” J. N o w i c k i, Luminarze polskiej teorii ekonomii XX wieku, Warszawa 1991, s. 233-234.
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w SGH historię myśli ekonomicznej Ludwik Krzywicki. Nieco na marginesie uczel
ni funkcjonowali tacy jej profesorowie, jak Feliks Młynarski i Stefan Starzyński. 
Pierwszy zajęty raczej pracą w Komitecie Finansowym Ligi Narodów i Izbie Gos
podarczej, drugi pochłonięty był karierą polityczną. Z kolei Henryk Tennenbaum 
i Hipolit Gliwic (Gliwitz), działacze wpływowi w tzw. sferach przemysłowych, trak
towali pracę wykładowców jako dodatek do działalności gospodarczej; Tennenbaum 
redagował „Przegląd Gospodarczy” i pracował jako konsultant, Gliwic zasiadał 
w licznych radach nadzorczych i zarządach przedsiębiorstw.

W latach 30. trzech wymienionych uczonych: E. Lipiński, W. Zawadzki, A. Wa- 
kar, wywarło największy wpływ na rozwój ekonomii w Warszawie. Lipiński od
grywał głównie rolę organizatora i pośrednika łączącego środowiska, z racji czte
rech swych ważnych funkcji: profesora SGH, prezesa Towarzystwa Ekonomistów 
i Statystyków (obejmującego uczonych warszawskich), redaktora „Ekonomisty” 
oraz dyrektora Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen. Mimo że był 
człowiekiem niemałej wiedzy, w umiarkowanym stopniu odgrywał rolę lidera inte
lektualnego. Symptomatyczna wydaje się charakterystyka Lipińskiego jako wykła
dowcy, sporządzona przez jego ucznia z lat 30. Józefa Nowickiego: „Obserwując 
E. Lipińskiego na wykładach, [...] odnosiłem wrażenie, że jest on w większym stop
niu mówcą, żeby nie powiedzieć aktorem, niż akademickim wykładowcą; że więcej 
mu chodzi o oklaski sali niż o to, żeby swoim słuchaczom dać taki zasób informacji, 
jaki jest im niezbędny, [...] wykłady Lipińskiego różniły się od wszystkich innych, 
jakich wysłuchałem swoją barwnością, ale nauczyć się na nich czegokolwiek było 
rzeczą nader trudną”50. Prowadząc swoje seminarium, Lipiński nie miał zwyczaju 
nadzorować wyboru tematów i metodologii prac swych uczniów, oceniał jedynie 
zdawkowo zasadniczą tezę i jakość analizy, stawiając uczniów przed koniecznością 
samodzielnej w istocie pracy51. W publikacjach przed 1939 rokiem ograniczał się do 
przyczynków i recenzji. Ważnym jego osiągnięciem było kierowanie IBKGiC oraz 
redagowanie „Koniunktury Gospodarczej”, natomiast nigdy nie napisał ani podręcz
nika ekonomii, ani żadnej większej pracy teoretycznej.

50 Ibidem, s. 211-212.
51 Ibidem, s. 213.
52 Zob.: A. Wakar, Prace ekonomiczne Władysława Zawadzkiego, „Ekonomista” 1939, t. 1.

Niewątpliwie precyzyjniej określał swój program badawczy Władysław Za
wadzki, którego prace cieszyły się uznaniem młodszych naukowców52. Propagował 
program szkoły lozańskiej - formalizacji i matematyzacji teorii ekonomii z wyko
rzystaniem układu równowagi ogólnej jako głównego narzędzia analitycznego, sam 
jednak nie podjął badań w tym kierunku. Program W. Zawadzkiego kontynuowała 
grupa najlepszych uczonych młodszego pokolenia z SGH; podjęli oni studiowa
nie zagadnień nowoczesnej teorii, tworząc nieformalne seminarium ekonomiczne, 
Jego istnienie poświadcza Jan Drewnowski. „Byłem na seminarium magisterskim 
prof. E. Lipińskiego, brałem także udział w kilkuosobowej grupie dyskusyjnej po
święconej czystej teorii ekonomii. Grupę tę prowadził faktycznie dr Aleksy Wakar. 
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Zbierała się co tydzień i dyskutowała referaty przygotowane przez jej członków. 
Przedmiotem ich były przeważnie zagadnienia związane z ogólną teorią równowagi, 
a «Manuel d’économie politique» Vilfreda Pareta był w centrum jej zainteresowań. 
Na wybór tej tematyki wywarły niewątpliwie wpływ wykłady prof. Władysława Za
wadzkiego”53. Sam Zawadzki miał w pewnym stopniu ograniczony kontakt z mło
dymi uczonymi z SGH, początkowo bowiem dojeżdżał na wykłady z Wilna, później 
pochłonęły go obowiązki ministra i jego aktywność naukowa uległa zawieszeniu, 
wreszcie, wkrótce po powrocie do prac akademickich, pogorszył się stan jego zdro
wia. Spośród pozostałych profesorów jedynie Konstanty Krzeczkowski wykazywał 
zainteresowanie pracami tej grupy samokształceniowej. Wydaje się więc, że dość 
wcześnie liderem intelektualnym ekonomistów z SGII stał się Wakar, przy dyskret
nym patronacie Krzeczkowskiego.

53 J. Drewnowski, Autobiografia, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” R. 35, 1990, 
nr 4, s. 453.

5,1 Ibidem, s. 456.

Wakar był pierwszym polskim uczonym, który wszystkie stopnie i tytuły nauko
we zdobył w dziedzinie ekonomii na SGH. Otrzymał kolejno dyplom zawodowy, 
magisterium, doktorat, habilitację, wreszcie tuż przed wojną uzyskał nominację pro
fesorską. Przyswoił sobie najnowsze osiągnięcia anglosaskiej ekonomii neoklasycz- 
nej, którą chciał pogodzić z podejściem Vilfreda Pareta. Wybrany typ uprawiania 
teorii ekonomicznej rozpowszechniał poprzez wspomniane prywatne seminarium. 
Wspomnienia uczniów profesora Wakara z czasów po II wojnie światowej opisują 
ten sam sposób systematycznej, zbiorowej pracy nad najważniejszymi zagadnienia
mi teorii ekonomicznej. W latach 30. SGH nawiązało bliskie kontakty z ekonomista
mi anglosaskimi, a wyjazdy na studia do Londynu w celu poszerzenia wiedzy stały 
się normą.

Zupełnie nowy w Polsce model kariery ekonomisty akademickiego realizował 
Jan Drewnowski. Dyplom zawodowy WSH uzyskał on w roku 1930, po przerwie na 
służbę wojskową, podjął pracę zawodową w GUS, jednocześnie w roku akademickim 
1932/1933 odbył studia magisterskie w WSH (SGH), gdzie uczestniczył w semina
rium E. Lipińskiego i grupy A. Wakara. Kolejny rok akademicki spędził na studiach 
w London School of Economies and Social Sciences, będąc słuchaczem seminarium 
prowadzonym przez Friedricha A. Hayeka i Lionela Robbinsa, słuchał też wykładów 
Johna R. Hicksa, R.D.G. Allena i Nicolasa Kaldora, jego opiekunem był Paul Rosen- 
stein Rodan. Po powrocie, jesienią 1934 roku, przedstawił pracę magisterską która 
po obronie została wydana drukiem - O niedoskonałym popycie (1935). Większość 
roku akademickiego 1934/1935 Drewnowski spędził znów w Londynie, czego efek
tem była praca doktorska Przyczynek do teorii przedsiębiorstwa, przyjęta i wydana 
drukiem w 1936 roku. Po powrocie z drugiego pobytu otrzymał etat asystenta, a po 
dwóch latach adiunkta na SGH. Jego zdaniem: „W ostatnich dwóch latach przed 
wojną nie można już było zostać asystentem ekonomii w SGH bez co najmniej rocz
nych studiów w Londynie”5“1. Kolejny pobyt w tym mieście w 1937 roku dopomógł 
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uczonemu w napisaniu pracy Próba ogólnej teorii gospodarki planowej, która stała 
się podstawą przeprowadzonego w 1938 roku przewodu habilitacyjnego. Podobne 
studia w LSE odbyli m.in. Bronisław Oyrzanowski i Edward Szczepanik; obaj przed 
wybuchem wojny zdążyli zdobyć tylko tytuł magistra. Wypracowanie ambitnego 
modelu rozwoju profesjonalnego było bez wątpienia wielką zasługą kierownictwa 
SGH i jej organizacyjnych i intelektualnych liderów. Jeśli do młodszego pokole
nia ekonomistów z SGII dodamy środowisko badaczy z IBKGiC z M. Kaleckim, 
M. Breitem i Ludwikiem Landauem otrzymamy obraz ośrodka naukowego, który 
mógł wnieść istotny wkład do nauki światowej. Wojna i terror hitlerowski, a później 
dyktatura i terror stalinowski sprawiły, że wielki potencjał środowiska warszawskie
go został wykorzystany jedynie po części.

Środowisko ekonomistów długo nie posiadało czasopisma poświęconego naj
szerzej choćby rozumianym sprawom ekonomicznym. W latach 1864-1874 w War
szawie Adam Nagómy wydawał miesięcznik, a następnie tygodnik „Ekonomista”, 
który był poświęcony raczej bieżącym zagadnieniom gospodarczym, ale zamieszczał 
także prace teoretyczne i przekłady dzieł uczonych zagranicznych. We Lwowie uka
zywał się w latach 1888-1892 miesięcznik „Ekonomista Polski”, wydawany przez 
Stanisława Szczepanowskiego i propagujący jego program „energicznego rozwoju”. 
Możliwości publikacji stwarzały dla ekonomistów czasopisma prawnicze, choć i te 
z początku były efemeryczne. Niedługo ukazywało się „Czasopismo Poświęcone 
Prawu i Umiejętnościom Politycznym” wydawane w Krakowie. Trwalszy okazał 
się „Przegląd Sądowy i Administracyjny”, założony przez Ernesta Tilla w 1876 roku 
we Lwowie, ukazujący się następnie jako „Przegląd Prawa i Administracji”, jed
nak z rzadka tylko publikowano tam prace ekonomiczne; niektórzy autorzy woleli 
stańczykowski „Przegląd Polski”. Rozprawy poświęcone kwestiom teorii ekonomii 
i bieżącym zagadnieniom gospodarczym publikowały czasopisma warszawskie 
„Ateneum” i „Biblioteka Warszawska”, a nawet „Przegląd Tygodniowy”. Sytuacja 
istotnie zmieniła się na przełomie wieków. W Krakowie założono w końcu „Czaso
pismo Prawnicze i Ekonomiczne”, wychodzące od roku 1900. Było ono organem 
Wydziału Prawa UJ, a jego pracownicy byli jego redaktorami, jak też autorami. Uka
zujące się nie nazbyt regularnie zeszyty tworzyły średnich rozmiarów roczniki aż do 
czasów I wojny światowej, kiedy to pismo na pewien czas zamilkło, później zaś wy
chodziło coraz rzadziej, w nieprzewidywalnych terminach; w sumie przez czterdzie
ści lat istnienia opublikowano 31 tomów. Ekonomia zajmuje wyraźną mniejszość 
z nich; swoje prace umieszczali tam W. Czerkawski, A. Krzyżanowski, A. Heydel 
i F. Zweig, zaś spoza kręgu pracowników UJ Z. Daszyńska-Golińska. Warto też za
uważyć, że właśnie w „Czasopiśmie Prawniczym i Ekonomicznym” ukazała się roz
prawa habilitacyjna O. Langego Statystyczne badania koniunktury gospodarczej.

Od 1901 roku zaczął się ukazywać „Ekonomista. Czasopismo poświęcone nauce 
i potrzebom życia”, będące zrazu dziełem prywatnych uczonych z zaboru rosyjskie
go, a ukazujące się początkowo z dotacją Kasy im. Mianowskiego. Pierwszym re
daktorem „Ekonomisty” był Marian Kiniorski, późniejszy poseł do Dumy Państwo
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wej z listy Narodowej Demokracji, jednak wedle późniejszych objaśnień redakcji, 
faktycznym redaktorem miał być Stanisław Aleksander Kempner, sympatyzujący 
raczej z ruchem socjalistycznym. Od 1904 roku redakcję przejął Stefan Dziewulski, 
późniejszy profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej, sympatyk Narodowej Demokracji. 
Redagował on pismo przez ćwierć wieku, nie zaprzestając wydawania go w czasie 
I wojny światowej. W latach 20. XX wieku większy wpływ na kształt „Ekonomi
sty” miał, jak się zdaje, zastępca naczelnego redaktora Tadeusz Szturm de Sztrem. 
Kłopoty finansowe sprawiły, że pismo przejęło Towarzystwo Ekonomistów i Staty
styków, zaś redaktorem naczelnym został w 1928 roku E. Lipiński, który zachował 
to stanowisko do wybuchu wojny, a następnie przez wiele lat stał na czele wznowio
nego w 1947 roku „Ekonomisty” (odwołany z tej funkcji w 1978 roku). Istnieje wy
raźna różnica pomiędzy pismem A. Kempnera i S. Dziewulskiego a „Ekonomistą” 
pod redakcją E. Lipińskiego. Fakt, że Kempner chętniej drukował teksty o tendencji 
marksistowskiej i sympatyzował z reformistycznym socjalizmem, a Dziewulski wy
raźnie był związany z endecją, ma tu podrzędne znaczenie. Wczesny „Ekonomista” 
był przede wszystkim organem inteligencji warszawskiej, pozbawionej dostępu do 
katedr akademickich, za to oddanej różnorodnej działalności społecznej, zwłaszcza 
w spółdzielczości, którą redakcja uważała za niezmiernie ważną. Tematyka podej
mowana w „Ekonomiście” w pierwszym trzydziestoleciu jego działalności doty
czyła bieżących problemów praktycznej gospodarki, projektów reform społecznych 
i instytucji gospodarczych na ziemiach polskich i w zachodniej Europie. Chętnie też 
publikowano zestawienia i analizy statystyczne oraz teksty dotyczące historii gospo
darczej i dziejów myśli społecznej. W zasadzie nie publikowano artykułów z zakresu 
teorii ekonomii, jedynie w recenzjach odnotowywano zagraniczne (i nieliczne krajo
we) dzieła teoretyczne. Do grona autorów, obok Kempnera i Dziewulskiego, należeli 
między innymi: Z. Daszyńska-Golińska, Stanisław Grabski, J.S. Lewiński, Zygmunt 
Gargas, Żelisław Grotowski, Władysław Grabski, R. Rybarski; aż do lat 20. nie spo
tkamy tu żadnego z profesorów krakowskich czy lwowskich, obecność Grabskiego 
kończy się w 1904 roku. W latach 20. wśród autorów pojawiają się Edward Rosę, 
T. Szturm de Sztrem, E. Lipiński, E. Taylor, W. Zawadzki. Przejęcie redakcji przez 
E. Lipińskiego przyniosło wyraźny, ale powolny zwrot ku zagadnieniom teoretycz
nym, czemu jednak nie odpowiadało popieranie konkretnej opcji metodologicznej 
ani deklarowanie sympatii politycznych. „Ekonomista” w latach 1928-1939 nie miał 
wyraźnej linii redakcyjnej, można powiedzieć, że pismo zdane było na ograniczo
ną produkcję krajowych tekstów z zakresu teorii ekonomii. Sukcesem było już za
pełnienie treścią teoretyczną czterech obszernych zeszytów rocznie, co wcześniej 
nie było możliwe. Wśród autorów pojawiają się M. Breit, A. Wakar, O. Lange oraz 
M. Kalecki. Obok nich Znajdziemy również teksty A. Heydla, L.W. Biegeleisena 
i Czesława Strzeszewskiego. W ostatnim okresie życia pisywał znów do „Ekonomi
sty” Zawadzki, debiutowali tam Edward Szczepanik i Bronisław Oyrzanowski. Jed
nak E. Taylor, T. Brzeski i S. Zaleski wyraźnie preferowali publikacje w poznańskim 
„Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym”.
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Pracownicy Wydziału Prawa (przemianowanego następnie na Prawno-Eko
nomiczny) w nowym Uniwersytecie Poznańskim założyli własne pismo, mające 
w założeniu konkurować z „Ekonomistą”, a mianowicie od 1921 roku ukazywał 
się „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny”, który od 1926 roku wychodził pod tytułem 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. W latach 1921-1939 jego redak
torem był prawnik prof. Antoni Peretiatkowicz, szefami sekcji ekonomicznej kolej
no Stefan Rosiński, Marcin Nadobnik i Stanisław Nowakowski, zaś od 1928 roku 
ten ostatni wraz z Taylorem i Leonardem Glabiszem. Pismo zamieszczało artykuły 
z zakresu trzech tytułowych dziedzin, jego zaletą był też rozbudowany dział recenzji 
i obszerna kronika wydarzeń. Choć tylko częściowo poświęcony ekonomii, „Ruch” 
poddawał ocenie znacznie większą liczbę publikacji ekonomicznych niż którykol
wiek z wymienionych periodyków. Obok autorów ze środowiska poznańskiego 
publikowali tu Daszyńska-Golińska, Brzeski, Biegeleisen (czyli ekonomiści „spo
łeczni”), ale także Heydel i Lange. W sumie do wybuchu wojny wyszło 19 nader 
obszernych roczników; wznowienie pisma nastąpiło dopiero w roku 1958. Własne 
czasopismo ekonomiczne stworzyło także środowisko lwowskie. Od 1927 roku uka
zywały się „Rozprawy i Sprawozdania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we 
Lwowie”, czasopismo to od 1932 roku nosiło tytuł „Przegląd Ekonomiczny”. Po
czątkowo ukazywały się dwa zeszyty rocznie, od 1936 roku cztery, w sumie wyszło 
27 zeszytów; wydano także 11 tomów Biblioteki PTE. Redaktorem „Przeglądu Eko
nomicznego”, jak też prezesem PTE we Lwowie, był Leopold Caro, raczej ideolog 
społeczny niż uczony, wyraźnie odrzucony i lekceważony przez większość ekonomi
stów w Polsce. Stąd też ograniczony był krąg współpracowników pisma, w którym 
pisywali głównie zwolennicy solidaryzmu z kręgu Caro i zdeklarowani zwolennicy 
katolickiej doktryny społecznej. Wśród autorów „Przeglądu Ekonomicznego” nie 
Znajdziemy nawet ekonomistów z lwowskiego uniwersytetu - Głąbińskiego i Grab
skiego, za to dwukrotnie pojawiły się tam teksty Lipińskiego. W okresie między
wojennym wychodził także „Rocznik”, wydawany przez Bibliotekę WSH (później 
SGH) w Warszawie. Większość tekstów tam opublikowanych było też drukowanych 
w formie książkowej lub w innych czasopismach; opublikowano w sumie 12 tomów. 
Najmłodszym czasopismem ekonomicznym były „Studia Ekonomiczne” (Economic 
Studies), wydawane w Krakowie od 1935 roku nakładem Instytutu Ekonomicznego 
przy Polskiej Akademii Umiejętności, redagowane zaś przez Heydla przy współpra
cy Włodzimierza Hagemejera. „Studia Ekonomiczne” miały być wizytówką polskiej 
ekonomii wobec zagranicy, publikowały teksty po angielsku i po polsku, te ostatnie 
miały obszerne streszczenia angielskie, zamieszczano też streszczenia ważniejszych 
prac polskich z innych pism. W sumie do wybuchu wojny wyszło pięć numerów 
umiarkowanej objętości, jednak właśnie egzemplarze tego pisma znalazły się w naj
ważniejszych bibliotekach uczelni anglosaskich. Jak wspominał Zweig, były jedy
nymi drukowanymi źródłami poświadczającymi dorobek polskiej ekonomii, który
mi dysponowali uczeni na uchodźstwie w czasie II wojny światowej55.

” F. Z w c i g, Adam Heydel, [w:] Straty..., t. 1, s. 80.
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W czasie dwudziestolecia niepodległości wychodziły też nieregularne wydaw
nictwa ciągłe, z których najwyższy poziom reprezentowały, wspomniane już wcześ
niej, Poznańskie Prace Ekonomiczne, redagowane przez Taylora; w latach 1922- 
-1939 wyszło 30 pozycji. O ile PPE były serią prac naukowych, o tyle w mniej
szym stopniu naukowy charakter miały Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego 
w Krakowie, ukazujące się począwszy od 1921 roku, wyszło w sumie 105 druków 
różnej objętości i treści. Najczęściej były to broszurki drobnych rozmiarów, rzadko 
tylko książki przekraczające 100 stron. Większość z nich miała charakter publicy
styczny lub zawierała treść odczytów na aktualne tematy, bywały też rozprawy ana
lizujące materiał empiryczny i przekłady prac uczonych z zagranicy (Gustav Cas
sel, Lionel Robbins, Irving Fisher). Dość często w serii tej publikowano teksty już 
wcześniej ogłoszone w czasopismach lub księgach zbiorowych. Dobór prac w ra
mach serii odzwierciedlał zwykle sympatie A. Krzyżanowskiego, wiceprezesa, a na
stępnie prezesa krakowskiego Towarzystwa Ekonomicznego, którego pozycja lidera 
intelektualnego w tym środowisku nie była jawnie kwestionowana.

2. Status i role społeczne

Kim byli ekonomiści w Polsce w czasach między połową XIX wieku a połową wieku 
następnego? Jakie funkcje spełniali w społeczeństwie? Odwołując się do klasycznej 
typologii sformułowanej przez Floriana Znanieckiego56, można ogólnie odpowie
dzieć, że zdecydowanie koncentrowali się na roli „mędrców”, tłumaczących świat 
i organizujących myślenie szerszych grup społecznych, a nawet aspirujących do 
roli prawodawców własnego narodu. W niewielkim stopniu te aspiracje wiązały się 
z pracami badawczymi i tworzeniem nowych idei; nawet idea „ekonomii narodo
wej” i rodzimej polityki gospodarczej była kopią idei niemieckich (Nationalökono
mie, Sonderweg). W pracy naukowej polscy ekonomiści byli raczej systematykami 
- dostarczycielami ujęć podręcznikowych niż badaczami i poszukiwaczami nowych 
idei, nawet w roli przyczynkarzy występowali z rzadka. Co więcej, zwykle w do
robku polskich uczonych publicystyka gospodarcza przeważa nad przyczynkami 
naukowymi i podręcznikami, a w wielu przypadkach pisma polityczne przeważa
ją liczebnie nad gospodarczymi. Możemy powiedzieć, że ze wszystkich dyscyplin 
obecnych w ówczesnej akademii ekonomia wciąż w najmniejszym stopniu była na
uką, najbardziej zbliżała się do pełnienia funkcji ideologicznych. Ekonomiści aka
demiccy byli najczęściej publicystami i politykami osadzonymi na uniwersyteckich 
katedrach, świadomie wykorzystywali swą pozycję „mędrców” do celów politycz

56 F. Znaniecki, Społeczne role uczonych, wybór, wstęp i przeł. J. Szacki, Warszawa 
1984.
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nych, aspirując do roli ideowych przewodników i prawodawców. Dopiero w latach 
30. XX wieku można mówić w Polsce o stopniowej profesjonalizacji akademickiej 
ekonomii, która została brutalnie przerwana przez wojnę, zaś próba odbudowy nauki 
ekonomii po wojnie zakończyła się kolejną likwidacją w roku 1949 poprzez sprowa
dzenie jej do funkcji propagandowych. Późniejsze odrodzenie nauki ekonomii nie 
miało właściwie nic wspólnego z wcześniejszą tradycją nauki polskiej; to właśnie 
pozwala spojrzeć na wyróżniony okres (1869-1939) jako na pewną całość.

Jeśli dokonamy przeglądu dorobku całego środowiska w osiemdziesięcioleciu 
między rokiem 1869 a 1939, okaże się, że prace z zakresu teorii ekonomii stanowią 
jego drobny ułamek. Trudno także mówić o większej oryginalności oraz istotno
ści dokonań polskich uczonych. Początki były niezwykle skromne. Pierwszy polski 
ekonomista akademicki J. Dunajewski był za życia autorem jednego niedokończo
nego artykułu, jego następca M. Bochenek napisał jedną większą rozprawę i dwie 
drobne, z kolei pierwszy akademicki ekonomista lwowski L. Biliński pozostawił 
kilka rozpraw na tematy społeczne i gospodarcze, kilka drobnych artykułów oraz 
trzykrotnie wznawiany i rozszerzany podręcznik ekonomii politycznej, jednak było 
to dzieło bez większych pretensji do oryginalności. Jego następcy we Lwowie nego
wali w zasadzie potrzebę pracy teoretycznej. Władysław Ochenkowski był właści
wie historykiem gospodarczym, S. Głąbiński pojmował ekonomię jako opis i ana
lizę instytucji gospodarczych, podobne stanowisko zajmował S. Grabski. Zarówno 
Grabski, jak i Głąbiński byli raczej politykami i publicystami niż uczonymi, a ich 
zasługi dla ekonomii kończą się na autorstwie podręczników. Wśród uczonych kra
kowskich J. Milewski podejmował wiele zagadnień finansowych i ekonomicznych 
w swej publicystyce, jednak brak w niej oryginalnej teorii, pomimo wielu spostrze
żeń interesujących, ale oderwanych, luźno rozsianych w tekście. Pewną wartość 
w swoim czasie miały dwie monografie W. Czerkawskiego Teoria czystego dochodu 
z ziemi oraz Wielkie gospodarstwa, ich istota i znaczenie. W pierwszej z nich autor 
przeprowadza integrację teorii renty z teorią procentu od kapitału zgodnie z ideą 
produkcyjności krańcowej, w drugiej formułuje oryginalną analizę wielkości jedno
stek gospodarujących w zależności od rozmiarów ich konsumpcji nie zaś produkcji, 
co jednak nie przyjęło się w nauce ekonomii. Prace te pozwoliły Czerkawskiemu 
otrzymać stanowisko profesora i zakończyć czynną pracę naukową, natomiast cały 
późniejszy jego dorobek piśmienniczy to publicystyka społeczno-gospodarcza i po
lityczna. Niezwykle bogata twórczość A. Krzyżanowskiego pozostaje świadectwem 
jego wielkiej inwencji w debacie nad modernizacją gospodarczą, jest ona też dowo
dem rozległości zainteresowań uczonego, ale akurat teoria ekonomii nie zajmowała 
wśród pasji uczonego zbyt wysokiego miejsca. Wobec większości kwestii teoretycz
nych zgłaszał on otwarcie deklaracje braku zainteresowania, wyraźniejsze poglądy 
miał on jedynie w dziedzinie teorii pieniądza i koniunktury gospodarczej. Drugi pro
fesor ekonomii na UJ A. Heydel pozostawił kilka artykułów, dzięki którym krajowy 
czytelnik mógł sobie przyswoić postępy teorii ekonomicznej, pozostawił też prace 
z metodologii i historii myśli ekonomicznej, poza tym jednak zajmował się głównie 
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publicystyką, a jego największą publikacją pozostaje monografia twórczości Jacka 
Malczewskiego. Oryginalne ujęcie tematu zawierają też prace W. Zawadzkiego - Za
stosowanie matematyki w ekonomii politycznej i Teoria produkcji, znów jednak dwie 
monografie wyczerpują dorobek tego uczonego jako teoretyka. Problematyczne jest 
sklasyfikowanie uczonych, których prace mają charakter metodologiczny lub zawie
rają głównie systematykę pojęć - tak było w przypadku Rybarskiego i Brzeskiego 
(obaj z UW). Ich próby stworzenia nowego systemu pojęć dla ekonomii należałoby 
uznać za oryginalny wysiłek teoretyczny, jednak projekty te nie zostały dokończo
ne, a co więcej, nie miały żadnego wpływu na dalszy rozwój nauk ekonomicznych. 
Wreszcie aktywny bardzo ośrodek poznański pod kierunkiem Taylora zajmował się 
raczej badaniami empirycznymi i historycznymi, zaś ośrodek lubelski (L. Górski, 
A. Szymański, W. Krzyżanowski) prawie wyłącznie zagadnieniami etyki gospo
darowania i bieżącymi kwestiami społecznymi. W tej sytuacji to, co najcenniejsze 
w polskiej teorii ekonomii, powstało albo poza akademią (prace Μ. Kaleckiego) albo 
poza Polską (amerykańskie prace Langego). Obok tych dwóch wybitnych uczonych 
w latach 30. pojawiła się grupa utalentowanych pracowników nauki młodszego po
kolenia. Przed wojną zdążyli oni opublikować interesujące monografie. Do tej grupy 
zaliczają się Μ. Breit {Stopaprocentowa w Polsce), J. Libicki {Teoretycznepodstawy 
polityki banków centralnych), A. Wakar {Teoria płacy roboczej, Zagadnienie ceny 
zmiennej) i J. Drewnowski {Przyczynek do teorii przedsiębiorstwa, Próba ogólnej 
teorii gospodarki planowej). Dwaj pierwsi nie przeżyli wojny, natomiast Wakar 
i Drewnowski odegrali po wojnie pozytywną rolę w dziejach nauki polskiej, choć 
zapewne nie tak wybitną, jak mogłoby to być w warunkach wolności słowa.

Przegląd dokonań polskich ekonomistów akademickich jako twórców nowych 
idei wypada niezwykle skromnie, rola ta nie pociągała ich zbytnio, w swoich poglą
dach teoretycznych byli oni często eklektykami i sceptykami. Sprzyjało to podjęciu 
roli systematyków dotychczasowej wiedzy, czego podejmowali się zwłaszcza uczeni 
niechętni pracy teoretycznej, posiadający natomiast erudycję pomocną do opracowa
nia podręczników zawierających ich własny „system ekonomii”. Podręczniki ekono
mii politycznej opublikowali L. Biliński, A. Krzyżanowski, Z. Daszyńska-Golińska, 
L. Caro, S. Głąbiński, S. Grabski, J.S. Lewiński, R. Rybarski, T. Brzeski. Obszerne 
prace zawierające metodologiczny wstęp do ekonomii ogłosili Taylor i Biegeleisen. 
Teorię pieniądza wyłożyli w osobnych kompendiach A. Krzyżanowski, J.S. Lewiń
ski i T. Brzeski. Zagadnienia ekonomiczne obecne też były w podręcznikach skar- 
bowości, która była w omawianym okresie odrębną dyscypliną z pogranicza prawa 
i ekonomii. Podręczniki skarbowości opracowali L. Biliński, S. Głąbiński, Henryk 
Radziszewski, Edward Strasburger, A. Krzyżanowski i R. Rybarski, natomiast je
dyny w całej epoce polski podręcznik polityki gospodarczej opublikowali wspólnie 
J. Milewski i W. Czerkawski. Rozmiary, treść i jakość tych tekstów była rozmaita. 
Nie wszystkie stanowiły spójną całość. A. Krzyżanowski, T. Brzeski i L.W. Biege- 
leisen nie dokończyli swych syntez, R. Rybarski opublikował trzy tomy Systemu 
ekonomii politycznej, ale w czasie pisania zmienił koncepcję i nie bardzo wiado
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mo, czy rezultat stanowi spójną całość. Rozmiarami największe było, liczące ponad 
1000 stron, dzieło Grabskiego, najzwięźlejsze - Zasady ekonomii politycznej 
J.S. Lewińskiego. Istnieje pewien związek między rozmiarami podręcznika a struk
turą dorobku uczonych. Najpłodniejszym autorem był S. Głąbiński, który prócz 
ekonomii politycznej i skarbowości opracował także historię myśli ekonomicznej, 
nie zajmowała go jednak ani praca teoretyka, ani badacza rzeczywistości. Podobnie 
Grabski, który zawarł w swym dziele podręcznikowym ogromną, choć nieco prze
starzałą erudycję, w początkowym okresie pracy naukowej opublikował kilka przy
czynków metodologicznych i historycznych, jednak uzyskanie profesury zaowoco
wało w jego wypadku porzuceniem pracy naukowej na rzecz polityki i publicystyki. 
Poza Grabskim także A. Krzyżanowski i R. Rybarski pozostawili kilka tomów pod
ręczników, nie wnosząc prawie nic do teorii ani nie prowadząc badań empirycznych. 
Biorąc pod uwagę treść teoretyczną, Ekonomia społeczna Grabskiego była raczej 
traktatem z socjologii gospodarczej, zawierała bardzo niewiele materiału z teorii 
ekonomii, podobnie przedstawiały się Ekonomia społeczna Daszyńskiej-Golińskej, 
Zasady nauki ekonomii społecznej Caro i Ekonomika narodowa Głąbińskiego. Próbę 
stworzenia systemu psychologii gospodarczej podjął Brzeski w pierwszym (i ostat
nim) tomie swego niedokończonego dzieła; podobną ambicją kierował się Rybarski, 
pisząc trzeci tom swojej syntezy. Jak widzimy, większość ekonomistów z establish
mentu zajmowała się mało twórczymi pracami nad systematyzacją zjawisk ekono
micznych, opisem instytucji i niekiedy dość elementarną socjologią gospodarczą, 
która nikły ślad zostawiła w naukowej, akademickiej socjologii polskiej lat między
wojennych. Materiał z zakresu teorii ekonomii głównego nurtu zawierały jedynie 
podręczniki J.S. Lewińskiego i E. Taylora oraz drugi tom Systemu R. Rybarskiego. 
Wszystkie te trzy książki były dość zwięzłe, z czego najbardziej rozbudowaną pracą 
był Wstęp do ekonomiki Taylora. Książka ta, wznowiona po wojnie i ponownie po 
sześćdziesięciu latach, w założeniu była fundamentalnym traktatem z metodologii 
ekonomii, w praktyce przyszło jej nieraz odgrywać rolę wprowadzenia do ekonomii 
(w okresie dyktatury komunistycznej często brakowało innych źródeł wiedzy o za
chodniej teorii ekonomicznej). W sumie, choć dorobek omówionej grupy w zakresie 
systematyki naukowej i produkcji podręczników był większy niż w sferze produkcji 
oryginalnych idei, wydaje się, że dość niska była jakość większości tych prac.

O ile większość ekonomistów polskich epoki dążyła do pozostawienia podręcz
nika, a wielu miało ambicje teoretyków, o tyle tylko niektóre ośrodki podejmowały 
prace badawcze o wyraźnie empirycznym charakterze. W zasadzie przed I wojną 
światową w środowisku polskich ekonomistów nie prowadzono prac badawczych, 
nie zbierano danych ilościowych ani też nie analizowano dostępnych danych. Je
dynie Czerkawski pozostawił kilka przyczynkowych prac opartych na oficjalnej 
statystyce austriackiej. Nie wykraczały one jednak poza zreferowanie sytuacji 
i wyciągnięcie dość podstawowych wniosków. W niepodległej Polsce uaktywnił się 
ośrodek poznański. Taylor przedstawił monografię Inflacja polska, której po części 
uzupełnieniem była publicystyczna Druga inflacja polska. Jego uczniowie w ramach 
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serii Poznańskie Prace Ekonomiczne opracowali monografie przedstawiające prze
bieg inflacji i hiperinflacji w innych krajach europejskich. Później w ramach tego 
wydawnictwa publikowano monografie opisowe różnych gałęzi gospodarki, a także 
kilka prac z historii myśli ekonomicznej. W ośrodku krakowskim działało dwóch 
wybitnych uczonych biegłych w posługiwaniu się narzędziami statystycznymi, to 
jest O. Lange i S. Schmidt. Jednak prawdziwymi pasjami Langego w życiu publicz
nym były ekonomia i polityka (prywatnie języki obce i religioznawstwo), toteż po
rzucił on badania statystyczne wkrótce po uzyskaniu habilitacji na podstawie swych 
Statystycznych badań koniunktury. Wreszcie największą pracę w dziedzinie badań 
przeprowadzili uczeni z warszawskiego Instytutu Badania Koniunktur i Cen pod 
kierownictwem E. Lipińskiego. Jednak, choć pracownikami IBKiC byli badacze tak 
znamienici, jak M. Kalecki i L. Landau, jednak sam Instytut znajdował się poza 
strukturami ówczesnego establishmentu naukowego, nie był placówką akademicką, 
stąd w niniejszym podsumowaniu jego pracownicy zostaną pominięci, o ile nie byli 
oni wykładowcami na wyższych uczelniach. Zauważmy, że w pozostałych ośrod
kach akademickich, a mianowicie we Lwowie, Lublinie i Wilnie zabrakło aktyw
nych ekonomistów badaczy.

Obok trzech omówionych powyżej sfer aktywności, wyróżnionych za koncep
cją F. Znanieckiego, ekonomiści pisali także prace z historii gospodarczej (Ochen- 
kowski, Lewiński, W. Grabski, Rybarski), historii myśli ekonomicznej (Głąbiński, 
Dziewulski, Dmochowski, Taylor, Zweig, Heydel, Lange), wreszcie metodologii 
nauk społecznych (S. Grabski, Głąbiński, Rybarski, Taylor, Biegeleisen, Kostanec- 
ki, Heydel). Jednak w wielu przypadkach cała twórczość, dająca się, choć z trudem, 
zaliczyć do naukowej (czy choćby uczonej), ustępuje liczebnie publicystyce gospo
darczej i politycznej. Dotyczy to takich uczonych jak J. Milewski, W. Czerkawski, 
S. Głąbiński, obaj Grabscy, A. Krzyżanowski, A. Heydel, F. Zweig, R. Rybarski, 
L. Caro i inni ekonomiści katoliccy, wreszcie F. Młynarski. Ten ostatni był niezwy
kle płodnym i zaangażowanym publicystą, jednak przede wszystkim był działaczem 
i menadżerem, natomiast jego posady akademickie były w istocie dodatkiem do 
innych aktywności zawodowych. Wśród uczonych z rzadka tylko uczestniczących 
w szerszej debacie publicznej wymienić można Taylora, Daszyńską-Golińską oraz 
Langego, który jednak dokonał zwrotu ku polityce w czasie wojny. Podsumowu
jąc całą epokę w dziejach polskiej ekonomii, można wyróżnić w jej historii bardzo 
słaby, ale przybierający na sile nurt pracy teoretycznej, stale obecną pracę nad sys
tematyzacją i ustaleniem jej kluczowych pojęć. Wreszcie aktywność ekonomistów 
jako badaczy rzeczywistości miało miejsce tylko w zachodniej części kraju i tylko 
w okresie między wojnami. Jednak najczęściej uczeni ekonomiści angażowali swe 
siły w debatę publiczną, w której mogli występować z pozycji „mędrców”, by trzy
mać się terminów Znanieckiego. Około połowy dorobku badanej grupy ekonomi
stów stanowi różnego rodzaju publicystyka. Taka struktura ról społecznych w pol
skiej ekonomii wynikała w znacznej mierze z modelu kariery utrzymującego się 
w środowisku.
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Model kariery polskiego ekonomisty wynikał z jednej strony z organizacji uczel
ni wyższych, z drugiej z zapotrzebowania na mędrców-prawodawców, które istniało 
w życiu społecznym i politycznym. Uczelnie nie ułatwiały kariery młodym kandy
datom na uczonych, gdyż aż do reformy Jędrzej ewiczowskiej” nie istniały stano
wiska asystentów na uczelniach (z wyjątkiem wydziałów filozoficznych), a nawet, 
kiedy powstały, nie wiązały się z wynagrodzeniem pozwalającym na utrzymanie. 
Stąd kandydaci na uczonych łączyli pisanie habilitacji z pracą zawodową, co prowa
dziło zwykle do wybierania tematów przyczynkarskich i łatwych do przeprowadze
nia albo do powierzchownego traktowania przedmiotu badań. Normą była też do
datkowa praca zawodowa młodszych kadr naukowych. Prawnicy zwykle aplikowali 
w adwokaturze lub sądownictwie, teologowie mieli swoje stanowiska kościelne, 
medycy prowadzili praktykę prywatną, zaś humaniści i przyrodnicy byli nauczycie
lami w szkołach średnich. Kandydaci na ekonomistów zwykle trafiali po studiach do 
pracy urzędniczej (Biliński, Krzyżanowski, Brzeski, Taylor, Lipiński, Lange), cza
sem uczyli w szkołach średnich (Lipiński, Młynarski), dobrym źródłem utrzymania 
była też praca dla prasy (Zweig nie wyrzekł się jej nawet po otrzymaniu profesury). 
Posiadanie zamożnej rodziny czy własnego majątku także okazywało się pomocne 
w oczekiwaniu na pensję profesora. Do osób z zamożnych domów zaliczali się bez 
wątpienia M. Bochenek, A. Krzyżanowski, W. Zawadzki, na zabezpieczenie w po
staci rodzinnego folwarku mogli też liczyć S. Grabski, S. Głąbiński czy A. Heydel. 
O ile materialne podstawy bytu stanowiły poważny problem, o tyle formalne wy
magania przy habilitacji nie były zbyt wielkie. Należało posiadać doktorat, co dla 
prawników znaczyło do 1931 roku ukończenie studiów, przedstawienie rozprawy 
habilitacyjnej, ewentualnie dodatkowego dorobku. Habilitacja dawała stanowisko 
docenta, jednak nie oznaczała stabilizacji finansowej, gdyż docentura pociągała za 
sobą zarówno nieznaczne obowiązki, jak i skromne dochody. Publikacja kolejnej 
rozprawy lub własnego podręcznika pozwalała zwykle osiągnąć profesurę, o ile tyl
ko dało się zdobyć pieniądze i zgodę władz. Jednak i pensje profesorskie nie każde
mu wystarczały na utrzymanie rodziny i godne życie, przynajmniej w rozumieniu 
samych uczonych. Można mnożyć przykłady rozlicznych zabiegów o wspomożenie 
profesorskich budżetów. Na przykład A. Krzyżanowski, profesor UJ, współwłaści
ciel nieruchomości, a także członek kilku rad nadzorczych, zasypywał władze UJ 
podaniami o dofinansowanie wykształcenia swych dwóch córek. Inny profesor te
goż uniwersytetu, A. Heydel, rnusiał popaść w poważne kłopoty finansowe, skoro 
przez wiele miesięcy uchylał się od zapłacenia krakowskiemu krawcowi należności 
100 złotych za uszyty garnitur, a cała sprawa zakończyła się wyrokiem sądowym 
nakazującym zajęcie pensji uczonego na poczet tejże należności. Dyskretne ubo
lewania nad ubóstwem profesorów Znajdziemy w wypowiedziach polskich ekono
mistów, pomieszczonych w Pamiętniku I Zjazdu Ekonomistów Polskich, który miał 
miejsce w Poznaniu w 1930 roku. Etos uczonego nie pozwalał się zbyt rozczulać 
nad sobą i swoim środowiskiem, stąd wydaje się, że najbliższa rzeczywistym uczu
ciom zebranych była wypowiedź S. Zaleskiego, ekonomisty poznańskiego znanego 
ze śmiałości sądów. Ten wprost stwierdził, że skromne uposażenie uczonych oraz 
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przeciążenie ich obowiązkami dydaktycznymi i administracyjnymi zmusza ich do 
podejmowania prac dodatkowych, co skutkuje znikomą aktywnością na polu pracy 
naukowej57. Spodziewał się, że zwiększenie profesorskich zarobków istotnie podnie
sie też osiągnięcia naukowe polskich ekonomistów. Podobną opinię sformułował po 
latach Taylor w swych wspomnieniach. Jego zdaniem ubóstwo polskich ekonomi
stów i ich zakładów naukowych prowadziło do słabego kontaktu z nauką światową, 
do braku rzetelnych badań i zaniku autentycznej dyskusji58. Żale te, przynajmniej 
w odniesieniu do uposażeń profesorskich, były w pewnym stopniu przesadzone. 
Istotnie w okresie pierwszych sześciu lat po odzyskaniu niepodległości dochody pro
fesorów były skromne, wypłacane nieregularnie i systematycznie niszczone przez 
inflację, jednak regulacja ustawowa z 1925 roku i późniejsza z roku 1933 zapewniły 
stabilne dochody kadrze akademickiej. Większym problemem było rozwarstwienie 
dochodów. Zgodnie z tabelą z 1933 roku profesor zwyczajny zarabiał 1000 zł mie
sięcznie, profesor nadzwyczajny 700 zł, adiunkt 335 zł, natomiast faktyczne zarobki 
asystentów oscylowały między granicą 100 a 300 złotych. Młodsi pracownicy nauki 
istotnie z trudem mogli się utrzymać, a rozwijanie wyższych potrzeb, jak np. kolek
cjonowanie księgozbioru prywatnego, wiązało się w ich przypadku z heroicznymi 
wyrzeczeniami. Jednak profesorowie cieszyli się co najmniej znośną sytuacją mate
rialną. Historyk oświaty Julian Dybiec piszę: „Było regułą, że profesor nadzwyczaj
ny za swą pensję utrzymywał na ogół czteroosobową rodzinę, opłacał mieszkanie, 
zazwyczaj czteropokojowe, utrzymywał służącą i opłacał naukę języków obcych 
dla dzieci. Profesorowie zwyczajni żyli na wyższym poziomie”59. To, co najbardziej 
bolało starszyznę akademicką, to fakt, że „zasłużony profesor otrzymuje mniej niż 
jego uczeń w zawodzie praktycznym zaraz po wyjściu z Uniwersytetu”60. Szło więc 
o zarobki względne, zazdrość budziły zarobki menadżerów, a szczególną złość gaże 
oficerów Wojska Polskiego, z których wielu nie miało nawet matury. Między tym 
subiektywnym i względnym upośledzeniem materialnym a prestiżem społecznym 
profesury istniał wyraźny kontrast. Wszystkie warstwy społeczne ceniły kadrę aka
demicką, a najwyższe wyrazy szacunku składały jej kolejne głowy państwa i człon
kowie władz państwowych. Nie przypadkiem też wszyscy prezydenci RP wybrani 
przez Zgromadzenie Narodowe byli profesorami wyższych uczelni. Jak ironicznie 
stwierdził Znaniecki, w niepodległej Polsce ranga profesora równa była wicemini
strowi lub generałowi brygady61. Stwarzało to silną pokusę, by autorytet „mędrca” 
wykorzystać w życiu społecznym poza typowymi zajęciami uczonego. Dla wielu 
uczonych kariera akademicka okazała się tylko stopniem w karierze politycznej, co 
więcej, było to skutkiem tyleż indywidualnej woli, co systemowych uwarunkowań.

57 Pamiętnik I Zjazdu Ekonomistów Polskich w Poznaniu w 1929 r., Poznań 1930, Głos Ste
fana L. Zaleskiego, s. 22.

58 E. Tay 1 o r, Wspomnienia..., s. 57-58.
59 J. D y b i e c, Uniwersytet Jagielloński 1918-1939, Kraków 2000, s. 138.
60 Pamiętnik 1 Zjazdu..., s. 22.
61 F. Z n a n i e c k i, Społeczne role uczonych, s. 372.
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Zwyczaj przechodzenia z katedry uniwersyteckiej na mównicę parlamentarną zo
stał zapoczątkowany w austro-węgierskicj Galicji i to właśnie przez ekonomistów. 
J. Dunajewski, uznawany za pierwszego wykładowcę ekonomii politycznej na pol
skich uniwersytetach, z chwilą wejścia do austriackiej Rady Państwa (w 1870 roku) 
porzucił, i tak szczątkową, działalność naukową na rzecz polityki. Przez 12 lat 
był austriackim ministrem finansów i na katedrę nigdy nie wrócił. Z kolei twór
ca lwowskiej ekonomii L. Biliński był generalnym dyrektorem austriackich kolei 
państwowych, austriackim ministrem skarbu, gubernatorem banku austro-węgier- 
skiego, wreszcie ministrem wspólnym finansów dla Austrii i Węgier. Paradoksalnie 
najmniejsze sukcesy odniósł jako polski minister skarbu (1919). Biliński był o tyle 
ambitniejszy od Dunajewskiego, że odchodząc ze świata nauki, zadbał o wydanie 
własnego podręcznika, który jeszcze dwukrotnie poprawiał, będąc ministrem. Karie
rę parlamentarną usiłował zrobić krakowski ekonomista J. Milewski, jednak odszedł 
z sejmu krajowego na spokojniejszą posadę dyrektora Banku Krajowego we Lwo
wie. Następca Bilińskiego we Lwowie W. Ochenkowki przybył do kraju po dłuższej 
karierze na uniwersytetach niemieckich już jako człowiek niemłody, stąd zapewne 
nie przejawiał własnych ambicji politycznych, choć popierał rządzących konserwa
tystów. Następne pokolenia uczonych ekonomistów, idących do polityki, zrezygno
wały z kurateli konserwatywnych polityków. W. Czerkawski związał się ze słabym 
ruchem chrześcijańsko-demokratycznym, a S. Głąbiński, początkowo związany 
z konserwatystami wschodniogalicyjskimi, stał się jednym z przywódców Narodo
wej Demokracji. Do grona uczonych galicyjskich dołączył na początku wieku kró- 
lewiak S. Grabski, działacz socjalistyczny, habilitowany na UJ w 1903 roku, który 
rychło również stał się narodowym demokratą i przejął z rąk Głąbińskiego faktyczne 
przywództwo galicyjskiej endecji. Analiza karier galicyjskich ekonomistów, a także 
niektórych prawników, pozwala sporządzić cursus honorum galicyjskiego profeso- 
ra-polityka. Ukończył on zwykle studia prawnicze, zakończone zdobyciem tytułu 
doktorskiego, później ewentualnie następowały studia uzupełniające za granicą (nie 
było to normą), po czym kandydat przystępował do pracy nad rozprawą habilita
cyjną, pracując jednocześnie w jakiejś instytucji administracyjnej lub gospodarczej; 
habilitacja dawała stanowisko docenta, zaś nieodległa w czasie druga monografia 
profesurę nadzwyczajną; nowo kreowany profesor kandydował chętnie do sejmu 
krajowego. Alternatywną drogą do wejścia w jego skład było stanowisko rektora 
jednego z dwóch uniwersytetów galicyjskich, wyższym szczeblem było posłowa
nie do Rady Państwa w Wiedniu i ewentualnie sprawowanie urzędu ministerialnego 
czy innej posady we władzach państwowych. Spośród galicyjskich ekonomistów 
do tego schematu pasują kariery J. Dunajewskiego, L. Bilińskiego, J. Milewskiego, 
J· Michalskiego i S. Głąbińskiego. Nieudana próba powtórzenia tej drogi była udzia
łem Czerkawskiego. Bochenek umarł zbyt młodo, by rozpatrywać jego karierę, zaś 
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Grabski był na terenie Austrii cudzoziemcem, podobnie jak sprowadzony z Nie
miec Ochenkowski. Warto odnotować dwa przypadki ruchu w odwrotnym kierunku. 
A. Krzyżanowski i L. Caro z różnych powodów znaleźli się na marginesie obozu 
konserwatywnego, a nie mając alternatywy w polityce, przeszli do działalności aka
demickiej. Jednak obaj profesurę traktowali wciąż jako etap w potencjalnej karierze 
politycznej i większą część ich twórczości po uzyskaniu katedr stanowiła wciąż pu
blicystyka polityczna i gospodarcza. W przypadku Krzyżanowskiego zaowocowało 
to krótką karierą posła na sejm w niepodległej Polsce, Caro zaś znalazł się w gronie 
elitarnej Rady Społecznej przy prymasie Polski.

Wszystko to pozwala mówić o instytucjonalnym sojuszu sfer akademickich 
i kręgów rządowych. Uczeni mieli ułatwiony, wyraźnie uprzywilejowany, wstęp na 
stanowiska rządowe dzięki patronatowi obozu konserwatywnego. Z kolei wiele ka
rier uczonych wydaje się mieć podtekst polityczny. Niezbyt twórczy, ale chwalący 
dominację szlachty, J. Milewski z łatwością uzyskał habilitację, a później profesurę 
na UJ. Związany z tzw. neokonserwatystami Krzyżanowski gładko przeszedł od re
dagowania „Gazety Rolniczej” do wykładów o pieniądzu na UJ. Natomiast pokłó
cony z tym środowiskiem Caro nie mógł długo zdobyć posady akademickiej (stało 
się to dopiero w 1920 roku).

Schemat galicyjskiej kariery profesora-ekscelencji został w znacznej mierze 
przeniesiony do niepodległej Polski, zresztą z udziałem tych samych osób. L. Biliń
ski był krótko ministrem skarbu w rządzie I. Paderewskiego, S. Głąbiński i S. Grab
ski sprawowali urzędy ministerialne, choć nie gospodarcze, a Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. Grono ekonomistów na stanowisku ministra skarbu uzu
pełniali W. Grabski, J. Michalski i W. Zawadzki, a także ekonomiści agrarni: Józef 
Mikułowski-Pomorski, Witold Staniewicz i Maksymilian Matakiewicz. Ministerial
na kariera nie była dostępna dla Rybarskiego, który był czynnym politykiem i przez 
siedem lat parlamentarnym przywódcą obozu narodowego. Widoki na urząd mini
stra miał A. Krzyżanowski, który posłował do sejmu z ramienia BBWR, przerwał je 
wszelako list jego kolegów z UJ w sprawie więźniów brzeskich. Subtelność sytuacji 
polegała na tym, że po owym liście Krzyżanowski nie mógł bez utraty honoru uchy
lić się od złożenia odpowiedniej interpelacji, choć wiedział, że będzie zmuszony do 
złożenia mandatu. Tak też się stało, choć krakowski uczony zrobił to z najwyższą 
niechęcią i z żalem za niedoszłym fotelem ministerialnym. Zauważmy, że istnieje 
wyraźny kontrast między latami 20. i 30., biorąc pod uwagę środowiska, z których 
rekrutowali się ministrowie. Do roku 1930 włącznie spotykamy w składzie Rady 
Ministrów dwudziestu jeden profesorów, w tym ośmiu ekonomistów. Po tej dacie 
zasiadało w niej wielu legionistów i ledwie trzech profesorów, wśród których jedy
nym ekonomistą był W. Zawadzki. Odzwierciedla to ewolucję ustrojową państwa 
polskiego, lecz nie ewolucję postaw i ról środowiska ekonomistów, które angażo
wało się politycznie nie mniej chętnie niż dawniej. Do związków z obozem naro
dowym przyznawali się niezmiennie E. Taylor, A. Heydel i T. Brzeski; z opozycją 
demokratyczną współpracował F. Młynarski, ideolog tzw. Frontu Morges. W młod
szym pokoleniu O. Lange i M. Breit działali w ruchu socjalistycznym, J. Libicki 
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i Z. Stahl związani byli z obozem narodowym. Osobną grupę stanowili tzw. eko
nomiści katoliccy, czyli ci, którzy propagowali raczej katolicką doktrynę społeczną 
i moralistyczną publicystykę niż naukę. Byli to wykładowcy KUL - L. Górski, 
ks. A. Szymański, Czesław Strzcszewski, Uniwersytetu Poznańskiego - ks. A. Rosz
kowski, oraz Politechniki Lwowskiej - L. Caro. Popularyzacja doktryny była dla 
nich ważniejsza niż konkretne sympatie polityczne. Sytuację gmatwało to, że do 
miana „ekonomisty katolickiego” aspirowali też sympatyzujący z obozem narodo
wym gospodarczy leseferyści Taylor i Heydel. W tym gronie odbyły się trzy niefor
malne zjazdy „ekonomistów katolickich”, na których uczeni, mimo różnic, usiłowali 
uzgodnić wspólne zasady. Można uznać, że istniała tendencja do zastąpienia popytu 
władz na ekonomistów jako „mędrców” wspierających władzę, popytem partii poli
tycznych (i Kościoła) na ekonomistów jako ekspertów. Jednocześnie związki świata 
polityki i sfer akademickich poczęły się rozluźniać. Ta separacja świata nauki i poli
tyki okazała się zdrowa dla rozwoju ekonomii w Polsce. Powoli odchodzili profeso
rowie nastawieni na karierę typu „galicyjskiego”, przybywało natomiast uczonych 
nastawionych na recepcję nowych zdobyczy teoretycznych, a niezbyt zainteresowa
nych polityką. Takimi postaciami byli A. Wakar i J. Drewnowski ze Szkoły Głównej 
Handlowej; jeszcze przed wybuchem wojny pierwszy zdobył profesurę tej uczelni, 
a drugi zdołał się habilitować. Dodajmy, że na UJ coraz wyższą pozycję zdobywał 
nastawiony na unowocześnianie teorii Heydel, podczas gdy słabła aktywność Krzy
żanowskiego, typowego publicysty na katedrze. W Poznaniu wokół Taylora kształ
towało się z kolei nowe pokolenie uczonych, nastawione na rzetelną pracę, choć na 
razie bez wielkich sukcesów w nauce (Zaleski, Skowroński, Libicki). Można uznać, 
że w latach 30. następowała wyraźna profesjonalizacja polskiej ekonomii. Uczeni 
koncentrowali się bardziej na pracach badawczych, wyraźnie wzrosła zarówno ilość, 
jak też jakość publikacji naukowych. Zmiana ta, choć obiecująca, miała jednak swe 
granice; najwybitniejszy ekonomista polski tego czasu - M. Kalecki - nie znalazł 
w Polsce posady wykładowcy, a emigracja O. Langego też miała związek z politycz
nymi ograniczeniami jego kariery krajowej.

Postawy ekonomistów wobec polityki można by zestawić w cztery grupy wyraź
nych „typów idealnych”, którym odpowiadają życiorysy pewnych jednostek, choć 
nie wszystkie da się jednoznacznie przyporządkować tylko do jednego typu. Można 
więc wyodrębnić (1) „karierowiczów”, którzy nie mieli większych zainteresowań 
naukowych, zaś katedrę traktowali jako szczebel w karierze politycznej, podczas 
której wykazywali się bardziej wytrwałością w dążeniu do władzy niż wyraźnymi 
poglądami. Postawę taką można przypisać takim osobom jak J. Dunajewski, L. Bi
liński, J. Milewski, Z. Stahl. Kolejny typ to (2) „ideolog na katedrze”, uczony od 
czasu do czasu zajmujący się nauką, wydający podręczniki, ale bardziej zajęty publi
cystyką polityczną, działalnością parlamentarną i partyjną, posiadający mocne i wy
raźne przekonania ideowe. Typowymi przedstawicielami tego typu byli S. Głąbiński 
i S. Grabski, nieco nietypowym okazał się L. Caro (jako bezpartyjny). Do tej grapy 
wypadnie zaliczyć także A. Krzyżanowskiego, F. Zweiga i R. Rybarskiego (pomi
mo pewnej wartości naukowej ich dorobku) oraz W. Czerkawskiego (przynajmniej 
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w okresie zaangażowania w ruch katolicko-społeczny). Bardziej dyskretnie swe pre
ferencje polityczne ujawnili (3) „uczeni z sympatiami”. Byli to ludzie rzeczywiście 
zaangażowani w pracę naukową, mający nieraz poważne w niej osiągnięcia, a za
razem posiadający sprecyzowane poglądy polityczne, w pewnych okolicznościach 
gotowi do jawnego zaangażowania politycznego. W tej grupie do grona mocniej 
zaangażowanych ideowo należeli O. Lange, M. Breit, W. Zawadzki, A. Heydel 
i E. Taylor, do raczej dyskretnych w postawach politycznych zaliczali się natomiast 
S.L. Zaleski, S. Dziewulski, T. Brzeski, L. Górski, E. Lipiński, właściwie także 
Z. Daszyńska-Golińska i Konstanty Krzeczkowski w okresie po zakończeniu dzia
łalności politycznej; podobnie można by zakwalifikować postawę F. Młynarskie
go w okresie jego pracy na SGII. Inna była sytuacja osób, które nie wykazywały 
zaangażowania politycznego lub też działalność naukową łączyły incydentalnie 
z udziałem w debacie publicznej, jednak bez zaangażowania partyjnego. Można by 
ich określić jako (4) „uczonych w służbie dobra publicznego”. Tu wypadnie wspo
mnieć takie postaci jak W. Ochenkowski, J. Dmochowski, J.S. Lewiński, T. Brzeski, 
S. Swianiewicz, A. Wakar, J. Drewnowski.

4. Tradycje naukowe, sympatie ideowe i afiliacje polityczne

Wielość sposobów uprawiania ekonomii w nauce polskiej w okresie jej stopniowej 
profesjonalizacji sprawia pewne kłopoty. Prawie każdy z uczonych ekonomistów 
posiadających pozycję akademicką pragnął przedstawić własny „system” wykłada
nego przedmiotu, każdy czynił to zgodnie z własnym wyobrażeniem o tym, czym 
jest i czym powinna być nauka ekonomii. Wyobrażenia te kształtowały się pod wpły
wem wykształcenia, lektur i własnych przemyśleń uczonych, efektem były nieraz 
wypowiedzi mocno eklektyczne, stąd trudno przyporządkować każdego uczonego 
jednej tylko szkole myślenia. W tych warunkach trudno stwierdzić, aby w ekonomii 
polskiej przed 1939 rokiem funkcjonowały naukowe programy badawcze w sen
sie nadanym temu terminowi przez Imre Lakatosa62. Bezpieczniej byłoby mówić 
o pewnych tradycjach myślenia, które zagościły w myśli polskiej. Biorąc pod uwagę 
teorie ekonomiczne, należy zauważyć, że wszystkie przychodziły do nas z Zachodu. 
Trudno uznać, że były one rozwijane, natomiast szybko zyskiwały lokalnego kon
tekstu, przede wszystkim przez to, że były przekuwane w programy działania dla 
ziem polskich. Można je potraktować jako „typy idealne”, pozwalające uporządko
wać postrzępioną nieco mapę polskiej ekonomii. W wyodrębnionym okresie funk
cjonowały cztery żywotne tradycje naukowe: eklektyczny postklasycyzm, ekonomia 
społeczna, ekonomia austriacka i ekonomia neoklasyczna.

62 I. Lakatos, Pisma z filozofii nauk empirycznych, przeł. W. S a d y, Warszawa 1995.
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Termin „postklasycyzm” nie jest zbyt precyzyjny, wydaje się jednak dużo lepszy 
niż stosowane dotychczas terminy jeszcze mniej mówiące, takie jak „szkoła krakow
ska”, „ekonomia wulgarna” czy „ekonomia liberalna”. Jako postklasyków określić 
można dość szeroką i różnorodną grupę autorów, którzy w zasadzie stronili od za
gadnień ściśle teoretycznych, a zainteresowani byli raczej zastosowaniem najważ
niejszych ustaleń ekonomii do problemów bieżącej polityki, w tym polityki gospo
darczej. „Postklasycyzm” byłby kontynuacją klasycznej ekonomii politycznej, ale 
w uproszczonej formie, częściowo wzbogacony o nowe wątki. Polscy „postklasycy” 
podlegali wyraźnym wpływom tzw. niemieckiej szkoły historycznej, zarazem dość 
swobodnie czerpiąc z dorobku nurtów neoklasycznego i szkoły austriackiej. „Post
klasycy” wierzyli w wyższość wolnego rynku nad interwencją państwa, podział do
chodu analizowali w duchu mniej lub bardziej ricardiańskim, choć w spojrzeniu 
na całość procesów gospodarczych reprezentowali raczej optymistyczne podejście 
A. Smitha. Wszyscy bowiem sądzili, że leseferyzm najlepiej służy sprawie wzrostu 
gospodarczego i wydobyciu kraju z ubóstwa i zacofania. Zasadnicze tezy głoszone 
przez zwolenników tego nurtu nie wykraczały zbytnio poza ustalenia zawarte w Bo
gactwie narodów. Ekonomia służyła naszym „postklasykom” głównie jako narzędzie 
argumentacji w sporach publicystycznych o politycznym raczej, a nie naukowym 
charakterze. Zwykle zainteresowani byli kwestiami pieniężnymi, broniąc własnej 
wersji teorii ilościowej pieniądza. Do nurtu eklektycznego postklasycyzmu zaliczyć 
można twórczość takich autorów, jak J. Dunajewski, M. Bochenek, J. Milewski, 
A. Krzyżanowski, J. Michalski, wydaje się, że także F. Zweig. Swoją wiedzę czer
pali głównie z lektury dzieł A. Smitha. Mniejszym wzięciem cieszył się natomiast 
David Ricardo, chętniej czytano już Johna Stuarta Milla, wreszcie indywidualnym 
przypadkiem była admiracja A. Krzyżanowskiego dla Thomasa Malthusa, jednak 
tylko jako teoretyka ludności, nie zaś ze względu na jego teorię podkonsumpcji. 
Charakterystyczne dla naszych „postklasyków” było też pewne umiarkowanie zaufa
nia dla mechanizmów rynkowych; żaden z nich nie posiadał entuzjazmu Frédérica 
Bastiata ani nie naśladował ostrości jego sformułowań. Podkreślano raczej zawod
ność działania państwa i nieskuteczność prób przeciwdziałania mechanizmom ryn
kowym. W wielu sprawach polscy „postklasycy” przypominali francuskich liberałów 
XIX wieku, zresztą znano i czytano w Polsce J.-B. Saya, F. Bastiata, Gustave’a 
de Molinariego czy Paula Lęroy-Beaulieu. Jednocześnie przecież studiowano auto
rów niemieckiej szkoły historycznej, z angielskiej Edwina Cannana i Martina Selig- 
mana, ekonomistów austriackich ze szkoły Carla Mengera, powszechnie w polskiej 
ekonomii dyskutowano teorię procentu Eugena von Bôhm-Bawerka, znane też było 
dzieło Vilfreda Pareta. Wszystkie te szkoły myślenia w jakimś stopniu oddziaływały 
na polskich ekonomistów postklasycznych, stąd trudno, pisząc o ich poglądach, po
mijać przymiotnik: eklektyczny.

Wyraźnie odrębnym programem badawczym była ekonomia społeczna. Hasło 
to figuruje w tytułach podręczników autorstwa Bilińskiego, Daszyńskiej-Golińskiej, 
Głąbińskiego, Grabskiego i Caro. Zwłaszcza dwaj ostatni jednoznacznie uznawali 
socjologię za najważniejszą podstawową naukę społeczną i na jej gruncie pragnęli 
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zbudować ekonomię. Przedkładali analizę kontekstową nad budowę abstrakcyjnych 
modeli, czemu towarzyszyła ostra krytyka ekonomii neoklasycznej i austriackiej, 
a więc w ogóle teoretycznej. Istotą programu badawczego ekonomii społecznej 
w Polsce było uznanie socjologii za główną naukę społeczną, która dostarczyć miała 
zasadniczych prawideł rządzących rozwojem społeczeństw, główną zaś drogą do 
znalezienia owych „praw socjologicznych” miała być analiza kultury, praw ustroju 
i relacji społecznych. Zwykle przy tym nie uznawano za niezbędne, aby ekonomia 
była pozytywną nauką wolną od wartości; wielu ekonomistów, podkreślających spo
łeczny charakter swej dyscypliny, traktowało ją jako zbiór zagadnień praktycznych. 
Stanowisko to wiązało się z odrzuceniem z jednej strony ekonomii marksowskiej 
i materializmu historycznego, z drugiej zaś ekonomii neoklasycznej i austriackiej. 
Ekonomia społeczna odrzucała historyczny determinizm marksistów, zarazem ne
gując indywidualizm metodologiczny i poddając zasadniczej krytyce koncepcję 
człowieka ekonomicznego jako podstawowego modelu pozwalającego na konstru
owanie bardziej rozwiniętych teorii ekonomicznych. Zwykle zakładano nawet, że 
jednostka kieruje się racjonalnością ekonomiczną w zarządzaniu swym własnym 
gospodarstwem, ale zjawisk społecznych nie da się wyprowadzić z jednostkowej ra
cjonalności. Wszystko to nie oznaczało zupełnego odrzucenia teorii ekonomicznej, 
uznawano prawdziwość wielu twierdzeń klasycznej ekonomii, podkreślając jedy
nie jej nieścisłość i niezupełność. Natomiast wyraźny wpływ na polską „ekonomię 
społeczną” miała niemiecka młodsza szkoła historyczna oraz częściowo ekonomia 
klasyczna w wersji Smitha.

Przy wielu istotnych filiacjach polska ekonomia społeczna nie była po prostu 
polską wersją niemieckiej szkoły historycznej. W najambitniejszej swej postaci 
(Grabski, Rybarski, Caro) była nawet próbą przezwyciężenia ograniczeń tej ostat
niej, zwłaszcza w wersji przedstawionej przez Gustava Schmollera. W pewnym sen
sie program badawczy Schmollera był realizacją pozytywistycznego ideału: oto nie 
znamy żadnych ścisłych „praw ekonomicznych”, drogą do ich poznania na pewno 
nie jest metoda teoretycznej abstrakcji, wykorzystywana przez ekonomię klasycz
ną, neoklasyczną i austriacką, gdyż prowadzi ona do analizowania wymyślonych, 
nieistniejących światów, zamieszkanych przez zupełnie fikcyjnych homo oecono- 
micus. Rzeczywisty człowiek żyje w społeczeństwie, złączony licznymi więziami 
rodzinnymi, obyczajowymi, prawnymi i religijnymi. Dopiero analiza wszystkich 
tych aspektów życia ludzkiego dokonana na podstawie starannie zgromadzonych 
faktów prowadzić może do uogólnień, które być może pozwolą poznać ewentualne 
„prawa ekonomiczne”63. Do czasu ich ustalenia głównym zadaniem ekonomii po
winno być gromadzenie faktów poprzez studia nad historią gospodarczą i monogra
ficzne badanie lokalnych form gospodarowania, do czego dochodziła częsta w nauce 
niemieckiej skłonność do szczegółowego klasyfikowania opisywanych zjawisk, co 
z kolei prowadziło do równie nierozstrzygalnych, jak nudnych i bezpłodnych sporów 

63 Zob.:N. B a 1 a b k i n, Not by Theory Alone... The Economics of Gustav von Schmoller and 
its Legacy to America, Berlin 1988.
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o klasyfikację i periodyzację. W nauce polskiej tak zarysowany program Schmolle- 
rowski realizowali W, Ochenkowski64, A. Kostanecki i F. Bujak. Jednak ambicje 
S. Grabskiego, L. Caro, S. Głąbińskiego czy R. Rybarskiego (w późnej fazie) szły 
dalej. Pragnęli oni zbudować wszechstronną teorię wyjaśniającą zmiany zarówno 
w gospodarce, jak i w polityce i strukturze społecznej oraz ustroju politycznym. 
Najambitniejszą była próba budowy własnego systemu podjęta przez Grabskiego. 
Jego dziesięciotomowa Ekonomia społeczna zawierała szkic „praw rozwoju spo
łecznego” i opis ewolucji „form gospodarczych”, odnosiła się do wielu fundamen
talnych kwestii teoretycznych, przyszła jednak o jakieś 20 lat za późno. Grabski 
w swym opus magnum powtarzał wiele poglądów zawartych w swych wczesnych 
pracach z przełomu wieków - z tego okresu pochodziła bowiem jego erudycja. Dys
kutował więc z G. Schmollerem i W. Sombartem oraz C. Mengerem i E. Bóhm-Ba- 
werkiem, powoływał się na G.F. Knappa, H. Dietzla, E. Philippovicha i A. Wagnera. 
Znał też co prawda dzieło A. Marshalla i wczesne prace J. Schumpetera, jednak 
już tacy autorzy, jak Arthur C. Pigou, John Maynard Keynes, Joan Robinson, John 
B. Clark, Edward Chamberlin, Irving Fisher, Lionel Robbins, Ludwig Mises, Frie
drich A. Hayek, byli mu obcy i chyba zbyt trudni dla starzejącego się lwowskiego 
profesora i odsuniętego na boczny tor polityka. Kiedy awangarda ekonomii rozważa
ła niedoskonałą lub monopolistyczną konkurencję, rosnące przychody, równowagę 
ogólną i gospodarkę pieniężną (z czego narodziła się makroekonomia), to Grabski 
godził w tym czasie ilościową i państwową teorię pieniądza, obalał teorię procentu 
E. Bóhm-Bawerka oraz poprawiał klasyfikację ustrojów gospodarczych G. Schmol- 
lera, H. Dietzla i W. Sombarta. Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja w przypadku 
S. Głąbińskiego i L. Caro. Obaj zdecydowanie zwalczali tak liberalizm ekonomicz
ny, jak i indywidualizm metodologiczny, opowiadali się za osadzeniem analizy eko
nomicznej w szerokim tle socjologicznym, prawnym, politycznym i kulturowym, 
z szerokim wykorzystaniem wiedzy historycznej. W praktyce jednak opracowane 
przez nich podręczniki zawierały wiele materiału opisowego i niemało rozważań 
o charakterze klasyfikacyjnym, lecz ów szeroki kontekst zawężał się do amatorskiej 
socjologii, utrzymanej w wysoce konserwatywnym duchu. Podobny był też punkt 
dojścia Rybarskiego, który pod koniec swego życia pracował nad „psychologią spo
łeczno-gospodarczą”, która jednak okazała się zbiorem uznanych tez i stereotypów 
używanych przez większość ówczesnych publicystów konserwatywnych i nacjona
listycznych. W rezultacie Grabski, Głąbiński, Caro czy Daszyńska-Golińska prawie 
nic nie wnieśli do socjologii, nie sformułowali nowych teorii ekonomicznych ani nie 
pokazali nowej metody, którą mogliby iść ich następcy. Jedynie kilka empirycznych 
przyczynków Daszyńskiej-Golińskiej można uznać za pewien wkład w naukę. Choć 
w omawianym okresie zwolennicy ekonomii społecznej zajmowali wiele katedr 
akademickich, to ich rola polegała głównie na odgrywaniu roli „mędrców” wska
zujących drogę w debacie publicznej. Ich ekonomia służyła głównie gromadzeniu 
amunicji potrzebnej do walk ideowych. Ekonomia społeczna, mimo zapewnień jej 

64 Zob.: A. Skowroński, Władysław Ochenkowski...
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twórców, nie reprezentowała naukowego programu badawczego zdolnego do roz
woju.

W kontekście polskiej ekonomii społecznej wymagałoby wyjaśnieniajedno  jesz
cze zagadnienie. Wymienieni autorzy, od Bilińskiego po Grabskiego i Rybarskiego, 
bywają łączeni w tzw. polską szkołę historyczną przez analogię do niemieckiej szko
ły historycznej. Nazwa ta jednak wprowadza w błąd. Już w przypadku uczonych 
nimieckich mówienie o szkole historycznej jest nieporozumieniem. Ani K. Knies, 
ani G. Schmoller nie wypracowali żadnej metody historycznej, która byłaby różna 
od historii gospodarczej. Deklaracje o metodzie historycznej były naśladownictwem 
rzeczywiście istniejącej szkoły historycznej w niemieckiej nauce prawa, a w przy
padku ekonomii na deklaracjach się skończyło. Wszystkich historyków łączył tylko 
krytycyzm wobec ekonomii klasycznej, jawna wrogość wobec ekonomii Menge- 
rowskiej i neoklasycznej, wreszcie poszukiwania praktycznych reform społecznych, 
niepodbudowane wszakże poważniejszą refleksją metodologiczną. O problematycz- 
ności pojęcia polskiej szkoły historycznej świadczą trudności autorki jej monogra
fii Aleksandry Lityńskiej ze zdefiniowaniem przedmiotu analizy. Polscy ekonomi
ści historyczni mieliby się wyróżniać tym, że kwestie ekonomiczne ujmowali „nie 
poprzez pryzmat potrzeb i preferencji jednostek, ale zgodnie z interesami narodu, 
zaś (M)yśl teoretyczną zespalają z całokształtem zagadnień ekonomiczno-społecz
nych”65. Problematyczność takiego ujęcia polega na tym, że podobny sąd można 
sformułować o niemal całej polskiej myśli ekonomicznej, od Józefa Supińskiego po 
O. Langego, zaś niemiecka szkoła historyczna silnie wpłynęła na większość pol
skich ekonomistów przed 1939 rokiem. Zdecydowany leseferysta A. Heydel nie 
miał problemu z rozumowaniem w kategoriach narodu, a zwolennik ekonomii ma
tematycznej W. Zawadzki z osadzeniem teorii w kontekście społecznym. Nie tyle 
„rozumienie potrzeb narodu” wyróżniało zwolenników ekonomii społecznej, lecz 
odrzucenie teorii ekonomicznej jako teorii cen i preferowanie analiz socjologicz
nych nad czysto ekonomiczne.

65 A. Lityńska, Polska szkoła historyczna w ekonomii, Kraków 1994, s. 90-91.

Wątła, nieciągła i dramatycznie przerwana była polska tradycja ekonomii au
striackiej. Wczesną jej wersję propagował W. Czerkawski, zwolennik C. Mengera 
i autor oryginalnych koncepcji inspirowanych jego podejściem. Wpływy W. Czer- 
kawskiego i „Austriaków” Znajdziemy także we wczesnych pracach R. Rybarskiego, 
natomiast nowsza austriacka teoria pieniądza i cyklu koniunkturalnego L. Misesa 
i F.A. Hayeka oddziaływała na krajową twórczość A. Heydla, który utrzymywał tak
że osobistą znajomość z obydwoma mistrzami ekonomii austriackiej. Heydel inter
pretował zjawiska koniunkturalne w duchu teorii Misesa, stosował pojęcie czasowej 
struktury kapitału, zaczerpnięte od Mengera i rozwinięte przez Hayeka, wszystko to 
jednak starał się godzić z neoklasyczną teorią cen. Heydel działał w czasie, kiedy 
nie nastąpiło jeszcze ostateczne rozejście się teorii austriackiej i głównego nurtu 
ekonomii. Nie napisał on nigdy większej pracy teoretycznej, stąd nie był zmuszo
ny sprecyzować swoich poglądów na wiele kwestii. Niemniej jego apologia rynku, 



4. Tradycje naukowe, sympatie ideowe i afiliacje polityczne 59

wrogość do etatyzmu i niechęć do teorii makroekonomicznej stawiają go najbli
żej drugiej szkoły austriackiej, której mistrzami byli Mises i Hayek. Na marginesie 
subiektywnej teorii wartości Mengera i jego uczniów powstała próba rozwinięcia 
psychologicznej teorii gospodarowania podjęta przez Tadeusza Brzeskiego, zawarta 
w jego podręcznikach: Psychologiczna teoria gospodarcza w zarysie (1921) i Ekono
mia: Teoria gospodarowania (1938). T. Brzeski nigdy jednak nie wyszedł w swych 
pracach teoretycznych poza pedantyczne porządkowanie pojęć ekonomicznych. 
Jego prace nie wywarły właściwie żadnego wpływu na rozwój teorii ekonomicznej, 
znikomy był też udział tego ekonomisty w debacie publicznej.

Przez długi czas równie wątłe były wpływy ekonomii neoklasycznej, głów
nie tradycji Marshallowskiej. Wbrew opiniom części polskich historyków ekono
mii, pragnących widzieć polską ekonomię neoklasyczną na poczesnym miejscu 
w dziejach polskiej myśli ekonomicznej, nie sposób uznać za zwolennika ekonomii 
marshallowskiej A. Krzyżanowskiego, który konsekwentnie lekceważył teorię eko
nomiczną. Pierwszym jej zwolennikiem był dopiero Taylor, który jednak nie pozo
stawił prac czysto teoretycznych, ale dwa obszerne dzieła metodologiczne. Ku teorii 
neoklasycznej skłaniał się J.S. Lewiński, jednak jego Zasady ekonomii politycznej 
były jeszcze dość eklektyczne, a rozdziały w duchu ekonomii społecznej mieszały 
się z ujęciem neoklasycznym. Przedwczesna śmierć Lewińskiego przerwała ewolu
cję jego poglądów. Neoklasyczną ekonomię wykładał E. Lipiński, jednak w swych 
pracach naukowych poszukiwał nowych rozwiązań, wyraźnie sądząc, że teoria neo- 
klasyczna coraz bardziej rozmija się z rzeczywistością kapitalizmu. Ostatecznie roz
wój nowoczesnej teorii ekonomicznej nastąpił dzięki pracom W. Zawadzkiego i jego 
uczniów (A. Wakar, J. Drewnowski, S. Odżga) oraz pojawieniu się nowego zdolne
go pokolenia uczonych w kręgu seminarium A. Krzyżanowskiego na UJ (O. Lange, 
J. Libicki, M. Breit). W obu tych ośrodkach przyjmowano za pożądaną perspekty
wę równowagi ogólnej, studiując prace L. Walrasa i V. Pareta, wszelako w analizie 
konkretnych problemów stosowano raczej podejście Marshallowskie jako pierwsze 
przybliżenie. Wiara w możliwości powstania naukowej ekonomii była silna wśród 
zwolenników teorii neoklasycznej, choć prowadziła w różnych kierunkach. Stąd też 
J. Drewnowski śmiało poprawiał teorię przedsiębiorstwa za pomocą teorii Franka 
Knighta, O. Lange rozwiązywał problemy alokacyjne hipotetycznego społeczeństwa 
socjalistycznego, natomiast S. Zaleski i A. Wakar w neoklasycznej teorii znajdowali 
argumenty za elastycznością płac i swobodą umów na rynku pracy. W swych pracach 
recenzyjnych W. Zawadzki, E. Taylor i A. Wakar bardzo krytycznie oceniali prace 
ich zdaniem nienaukowe, odległe od głównego nurtu. Choć przed 1939 rokiem eko
nomia neoklasyczną nie opanowała jeszcze wszystkich katedr ekonomii, to jednak 
rozwijała się szybko i proces ten wydawał się nieuchronny. W Krakowie neoklasycy 
mieli błogosławieństwo starzejącego się A. Krzyżanowskiego, a przejście J. Libic
kiego do Poznania (1937) wzmocniło ich stanowisko w tamtejszym środowisku, 
objęcie zaś katedry przez S. Zaleskiego na Uniwersytecie Warszawskim (1938) po
zwoliło zdobyć tam pierwszy przyczółek. Wart podkreślenia jest fakt, że tak szybkie 
zdobycie przewagi przez ekonomię neoklasyczną nie wynikało z dynamiki rozwoju 
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kadr krajowych; na katedrach wciąż najwięcej było zwolenników ekonomii spo
łecznej, wychowanych na lekturze dzieł niemieckich historycystów. Zadecydował 
rosnący międzynarodowy autorytet anglosaskiej ekonomii, samokształcenie mło
dych uczonych polskich i coraz rozleglejsze kontakty z nauką brytyjską i amerykań
ską. Zauważmy, że dwa przełomy w dziejach polskiej ekonomii, które dokonały się 
w omawianym okresie, były skutkiem recepcji idei przychodzących z zewnątrz kul
tury polskiej. Najpierw eklektyczny liberalizm, wywodzący się jeszcze od klasków 
ekonomii, był wypierany przez ekonomię społeczną, inspirowaną przez niemiecką 
szkołę „historyczną”, następnie oba nurty zostały zakwestionowane przez zwycię
ską szkołę neoklasyczną, do czasu i po części występującą w sojuszu z ekonomią 
austriacką. Na ten proces nakładają się początki recepcji makroekonomicznej teorii 
Keynesa, która dość szybko została przyswojona przez młodsze pokolenie ekonomi
stów, a znalazła zwolenników i w starszym. Natomiast poza wszelkimi tradycjami 
i programami badawczymi obecnymi w akademickiej ekonomii sytuuje się wczesna 
twórczość M. Kaleckiego, którą można zakwalifikować jako projekt stworzenia cał
kiem nowej teorii makroekonomicznej, radykalnie odmiennej nie tylko od tradycji 
obecnych w Polsce, ale także poważnie różniącej się od pokrewnej jej makroekono
mii Keynesa i jego zwolenników z Cambridge. Rozległość i specyfika zagadnienia 
„ekonomii Kaleckiańskiej” sprawia, że nie pozostaje tu nic innego jak odesłanie do 
odpowiedniej literatury66.

66 Zob.: G.R. Feiwel, The Intellectual Capital of Michal Kalecki, Knoxville 1975; 
M.C. Sawyer, The Economics of Michal Kalecki, New York 1985; Michal Kalecki (1899-1970), 
ed. Μ. B 1 a u g, Aidershot 1992; J.E. K i n g, A History of Post Keynesian Economics Since 1936, 
Cheltenham-Northhampton 2003; J.G. Lopez, M.Assous, MichalKalecki, London 2010.

Nałożenie afiliacji politycznych na tradycje naukowe pozwala na jeszcze inne 
ugrupowanie polskich tradycji ideowych, występujących w środowisku ekono
micznym. Kryterium będzie tu rekomendowany politykom sposób rozwiązania naj
ważniejszych problemów ustroju gospodarczego i społecznego państwa oraz poli
tyki gospodarczej. Z tego punktu widzenia mamy cztery wyraźne nurty myślenia. 
Większość postklasyków i neoklasyków to zwolennicy leseferyzmu w gospodarce, 
a jednocześnie konserwatyści lub zwolennicy umiarkowanego nurtu w obozie na
rodowym. Nurt zwolenników leseferyzmu był największy i najsilniejszy w oma
wianym okresie i przybierał na sile wraz ze zwycięstwem neoklasycyzmu w teorii 
ekonomicznej. Do konserwatywnych leseferystów wypadnie zaliczyć: J. Dunajew
skiego, M. Bochenka, A. Krzyżanowskiego, A. Heydla, E. Taylora, S. Zaleskiego, 
W. Zawadzkiego. Do tego nurtu należy odnieść także większość pism H. Tennenbau- 
ma, F. Młynarskiego, A. Wakara, a także znaczną część dorobku F. Zweiga. Wśród 
zwolenników ekonomii społecznej wyraźny był nurt sprzyjający rozwiązaniom li
beralnym w gospodarce, jednocześnie jednak konsekwentnie postulujący eliminację 
ludności żydowskiej z polskiego życia gospodarczego. Z tego ostatniego powodu 
należałoby wyodrębnić zwolenników leseferystycznego nacjonalizmu w osobną 
grupę, do której należeli S. Głąbiński, S. Grabski i R. Rybarski. Dość heterogenicz
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ny był nurt solidaryzmu społecznego, korzystający z tradycji ekonomii społecznej 
w reformistycznym wydaniu. Należeli do niego zarówno myśliciele konserwatywni, 
przekonani do idei reform socjalnych, jak i chrześcijańscy demokraci i zwolenni
cy katolickiej doktryny społecznej. Stąd w tym nurcie zostaną omówione poglądy 
L. Bilińskiego, J. Milewskiego W. Czerkawskiego, L. Górskiego, ks. A. Roszkow
skiego i Witolda Krzyżanowskiego, a także pod wieloma względami zbliżone idee 
społecznego radykała L. Caro. Czwarty nurt tworzyli sympatycy socjalizmu, zarów
no umiarkowanego, inspirowanego raczej ekonomią społeczną niż marksizmem, jak 
też radykalnego, odwołującego się do myśli Marksa, ale korzystającego z dorob
ku ekonomii neoklasycznej. Wśród socjalistów wypadnie omówić umiarkowanych 
Z. Daszyńską-Golińską, K. Krzeczkowskiego oraz pokrewnego im L.W. Biegele- 
isena, pełnego wahań E. Lipińskiego oraz jedynego konsekwentnego radykalnego 
socjalistę w tej grupie O. Langego; wypadnie też wspomnieć o wkładzie J. Drew
nowskiego w rozwój teorii gospodarki socjalistycznej. Powyższa klasyfikacja wyda
je się najwygodniejszym schematem pozwalającym analizować oddziaływanie teorii 
ekonomicznej na politykę oraz ukazać miejsca splotu idei politycznych i ekonomicz
nych. Stąd też kolejne rozdziały zawierać będą systematyczne omówienie dziejów 
każdej z czterech tradycji ideowych.





Rozdział II

Konserwatywni liberałowie
- wolność gospodarcza jako droga rozwoju

1. Urzędowy leseferyzm - Julian Dunajewski
i Mieczysław Bochenek

Skromne początki ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim wynikały z jej 
ówczesnego usytuowania jako części nauk administracyjnych. Nauczano jej tyle, by 
uzasadnić politykę gospodarczą rządu, która w początkach ery konstytucyjnej w Au
strii miała wybitnie leseferystyczny charakter. Ten urzędowy leseferyzm wciąż bliski 
był pierwszym polskim profesorom ekonomii politycznej w Krakowie. Julian Duna
jewski (1821-1907) nie należał do oryginalnych myślicieli, co sam chętnie przyzna
wał1, a jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego wykładał to, co sam uznawał za 
przyjęte prawdy ekonomii politycznej2. O treści jego nauk dają pojęcie zachowane 
notatki z wykładów, zapewne dość wierne, lecz nieautoryzowane przez uczonego. 
Ekonomia Dunajewskiego jest uproszczoną wersją klasycznej ekonomii politycz
nej, zapośredniczoną głównie przez autorów niemieckich. Przywoływani i cytowani 

1 M. Patkaniowski, Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego od reformy 
Kołlątajowskiej do końca XIXstulecia, Kraków 1964, s. 401.

2 O Dunajewskim jako ekonomiście zob.: I'. Z w e i g, System ekonomii i skarbowości Juliana 
Dunajewskiego, Kraków 1925; T. K o w a 1 i k, Historia ekonomii w Polsce 1864-1950, Warszawa- 
-Wrocław 1992, s. 12-14.; o politycznym aspekcie jego działalności zob.: B. S z 1 a c h t a, Julian 
Dunajewski jako „stańczyk", [w:j i d e m, Szkice o konserwatyzmie, Kraków 2008, s. 271-310.
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w jego pracach są Wilhelm Roscher, Karl Heinrich Rau, Karl Knies, poza tym nie
kiedy Adam Smith, Jean-Baptiste Say, zaś w kwestii renty gruntowej David Ricar
do, generalnie jednak dominuje tradycja A. Smitha. Dunajewski ukazuje gospodarkę 
rynkową jako samoregulujący się mechanizm, w którym w naturalny sposób rodzą 
się tendencje wzrostowe. Politykowi pozostaje troszczyć się o to, by zdrowe proce
sy nie zostały zakłócone przez stan chorobowy. By pokazać prawidłowe działanie 
państwa, Dunajewski używa metafory lekarza: „[...] państwo, ten opiekun organi
zmu gospodarczego narodowego, opiera swe działanie na tych prawach naturalnych 
i stara się przede wszystkiem o takie środki, które by najskuteczniej mogły wpłynąć 
na zdrowie tego organizmu”’. Połączenie tego opiekuńczego nastawienia z zasa
dami' gospodarczego liberalizmu znamionuje specyficzną pozycję ideową autora, 
który pozostawał zdecydowanym konserwatystą w polityce i zachowywał lojalną 
postawę wobec państwa. Jego liberalizm jest właściwie liberalizmem urzędowym, 
liberalizmem establishmentu przekonanego o dobroczynnych skutkach swej polityki 
i legalności istniejącego porządku społecznego. Prawdy ekonomii są w jego ujęciu 
uniwersalne, można sobie wyobrazić, że takie same wykłady głosiłby, gdyby zasia
dał na katedrze w niepodległej Polsce.

Reguły gospodarowania sąw ujęciu Dunajewskiego jednym z trzech porządków, 
którym podlega człowiek. Są to porządek moralny, prawny i gospodarczy, czyli eko
nomiczny3 4. Podstawową prawidłowością działania ekonomicznego jednostek jest 
zasada gospodarności, rozumiana jako praktyczna reguła sprawnego działania (nie 
jako uniwersalne prawo), zaś główną zasadą organizacji społeczeństwa jest podział 
pracy5. Ten wiąże się z rynkiem, na którym ustalają się ceny, będąc „stosunkiem 
zaofiarowania do poszukiwania”, inaczej mówiąc, ceny są wynikiem zrównoważe
nia się podaży i popytu. W podkreślaniu roli popytu Dunajewski szedł zapewne za 
K.H. Rauem, jednocześnie, zgodnie z tradycją ekonomii klasycznej, uznawał, że 
poziom poszczególnych cen oscyluje wokół przeciętnych kosztów produkcji. J. Du
najewski pojmował system cen jako samoregulujący się mechanizm, zapewniający 
przepływ zasobów tam, gdzie istnieje na nic społeczne zapotrzebowanie, którego 
miarą jest wysokość zysku. Powiada Dunajewski: „chęć zysku, ta siła atrakcyjna, 
pociąga kapitał i prace do tego zatrudnienia, w którem znaczniejszego spodziewa 
się zysku”6. Przepływ kapitału trwa aż do nasycenia się rynku kapitałem i zrównania 
ceny z kosztem, co eliminuje zysk. Podobnie wygląda sytuacja na rynku pracy - jej 
podaż w poszczególnych zawodach zależy od płac i pensji, stąd, jeśli te nie pokry
wają zarówno kosztów bieżącego utrzymania, jak też kosztów wykształcenia, ilość 
zatrudnionych będzie niedostateczna7. Podążanie zasobów do najzyskowniejszych 

3 J. Dunajewski, Wykład ekonomii politycznej, Kraków 1935,s. 11.
4 Ibidem, s. 7.
5 Ibidem, s. 20-21.
6 Ibidem, s. 56.
7 Ibidem, s. 115-121.
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zatrudnień Dunajewski pojmował jako dynamiczny i realny proces związany ze 
wzrostową tendencją całej gospodarki, stąd wyobraźni jego niedostępna była wizja 
dążenia do równowagi ogólnej na rynku, jak to dzieje się w systemie współczesne
go mu Leona Walrasa. Wywody Dunajewskiego są natomiast wiernym powtórze
niem teorii sformułowanych ongiś przez Smitha“. Źródłem wzrostu gospodarczego 
są oszczędności, będące zasobem, z którego budowane są nowe zasoby kapitałowe. 
Aby wzrost ten był trwały, potrzebne są gwarancje instytucjonalne, czyli nienaru
szalność prawa własności; autor stwierdza kategorycznie: „zabezpieczenie własno
ści jest koniecznym warunkiem kapitalizowania”9.

" A. S m i t h, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, red. przekł. J. Drew- 
n o w s k i, E. L i p i ń s k i, t. 1, Warszawa 2007, s. 135-136.

’ J. Dunajewski, Wykład ekonomii politycznej, s. 44.
10 Ibidem, s. 148-155.
" Ibidem, s. 115-117.
12 Ibidem, s. 134-135.
13 Ibidem, s. 159-160.
14 Ibidem, s. 129.

Teoria podziału wykładana przed Dunajewskiego zgodna jest w zasadniczych 
punktach z tezami klasyków ekonomii. Ziemia zapewnia rentę gruntową, którą Du
najewski tłumaczy za D. Ricardem10 *, przy okazji stwierdzając, że istnienie renty daje 
pewnej warstwie społecznej wolność od zajęć zawodowych i umożliwia poświęce
nie się zdobywaniu wiedzy, co jest ważnym źródłem postępu. Płace robocze oscylują 
wokół minimalnych kosztów utrzymania, która to wielkość jest względna, zależy od 
poziomu cywilizacyjnego; pewną innowacjąjest zaliczenie poniesionych wcześniej 
kosztów wykształcenia do owego minimum". Źródłem gromadzenia kapitału jest 
powstrzymanie się od konsumpcji, właściciele kapitału otrzymują od swych zaso
bów czynsz (kapitał stały) lub procent (kapitał obrotowy)12, przy czym im większe 
wyposażenie w kapitał, tym procent od kapitału niższy. Pieniężna stopa procentowa 
nie zawsze jest równa procentowi od kapitału, ale dąży do wyrównania z nim. Od 
procentu od kapitału Dunajewski odróżnia czysty zysk przedsiębiorcy, którego źród
łami mogą być ulepszenia techniczne, zbyt niskie płace lub korzyści skali13.

W kwestii wpływu postępu technicznego na zatrudnienie uczony opowiadał się 
za teorią pełnej kompensacji bezrobocia technologicznego. Wprowadzenie nowych, 
wydajniejszych maszyn prowadzi niewątpliwie do zaoszczędzenia pewnej ilości 
pracy i zwolnienia części robotników danej gałęzi, jednocześnie zaś niższe ceny go
towych produktów zwiększą siłę nabywczą konsumentów. Dzieje się tak niezależnie 
od tego, czy dodatkowy realny dochód zostanie wydany na kolejne dobra gotowe, 
czy też przeznaczony na oszczędności pojawi się on na rynku jako popyt na dobra 
inwestycyjne. Wszystko to przy niewypowiedzianym założeniu, że system bankowy 
zamieni sprawnie oszczędności na inwestycje. Ostatecznie, zdaniem krakowskiego 
uczonego, bezrobocie wywołane postępem technicznym będzie tylko zjawiskiem 
przejściowym. Co więcej, „długi przeciąg czasu biorąc pod uwagę, maszyny podno
szą cenę robocizny”14. Gdyby uwagę powyższą skojarzyć z tezami o zawieraniu się 
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kosztów wykształcenia w płacach, mielibyśmy w wykładzie Dunajewskiego prostą 
teorię inwestycji w kapitał ludzki, najpewniej jednak krakowski uczony chciał tylko 
pokazać, że tempo wzrostu gospodarczego jest szybsze od wzrostu zasobów siły 
roboczej. Natomiast za uczonymi niemieckimi Dunajewski wyróżniał „zasoby du
chowe” i przyznawał im znaczenie w wytwarzaniu dóbr.

Pieniądz w systemie ekonomii Dunajewskiego jest elementem niezbędnym do 
prawidłowego funkcjonowania gospodarki, a zarazem przyczyną zaburzeń na ścież
ce wzrostu gospodarczego. O roli pieniądza wypowiada dwa ważne twierdzenia, 
w literalnym sensie sprzeczne ze sobą. W pierwszym oznajmia, że zmiany pieniężne 
nie sąw stanie zmienić realnej stopy procentowej, stopy zysku i stawek płac, inaczej 
mówiąc opowiada się za tezą o neutralności pieniądza15. Podobnie w innym miejscu 
uznaje za J.-B. Sayem niemożliwość wystąpienia ogólnej nadprodukcji, uznając, że 
w istocie w gospodarce następuje wymiana towaru za towar, zaś pieniądz jest tylko 
neutralnym pośrednikiem16, inaczej mówiąc Dunajewski był jawnym zwolennikiem 
tzw. prawa Saya. Z drugiej strony Znajdziemy u niego analizę nadmiernej ekspansji 
pieniężnej, która obniżając stopę procentową, prowadzi do nadmiernej rozbudowy 
kapitału, powstaje bowiem sporo nowych firm, wśród których wiele nie jest w sta
nie wygospodarować zysku. Jeśli bank centralny zechce wyhamować towarzyszącą 
ekspansji pieniężnej zwyżkę cen i podniesie stopę procentową, nieuchronnym skut
kiem będą bankructwa nierentownych firm i okres depresji gospodarczej, podczas 
którego to okresu nastąpią niezbędne dostosowania17. Obie analizy są do pogodze
nia, jeśli uznamy, że neutralność pieniądza zachodzi w dłuższym okresie, natomiast 
w krótkim okresie zmiany w podaży pieniądza mogą powodować tylko krótkie od
chylenia od trendu, które ulegają pełnej kompensacji. Uczony nie był skłonny do 
rozróżniania efektów krótkookresowych i długookresowych (co w ekonomii wiąza
ło się z tradycją A. Marshalla), najprawdopodobniej jednak coś podobnego miał na 
myśli. Jeśliby tak było, to w zasadzie już w jego wykładzie z roku akademickiego 
1873/1874 mamy prawie wszystkie istotne elementy nauki o pieniądzu, której na
uczano w Krakowie przez następne pięćdziesiąt lat. Jego stanowisko było też zgod
ne z przekonaniami panującymi w świecie anglosaskim, przodującym w rozwijaniu 
teorii ekonomicznej18. Wypada jeszcze dodać, że Dunajewski opowiedział się za 
systemem waluty opartej na złocie, krytykował zaś bimetalizm, posługując się stan
dardowym argumentem, zgodnie z którym w systemie dwukruszcowym wahania 
kursu złota do srebra powodują niestabilność podstawy monetarnej - raz w obiegu 
dominuje srebro raz złoto. Jednak jako minister finansów Austrii nie zdecydował się 
na wprowadzenie systemu waluty złotej i przez całą jego kadencję Austria pozostała 
przy niewymienialnej walucie papierowej.

15 Ibidem, s. 148.
16 Ibidem, s. 170.
17 Ibidem, s. 111.
18 Zob.: D. Laidler, Golden Age of the Quantity Theory. The Development of Neoclassical 

Monetary Economics 1870-1914, New York-London 1993, s. 49-83.
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Następca Dunajewskiego na katedrze, Mieczysław Bochenek (1838-1887), na 
równi z poprzednikiem zaliczony być może do grona zwolenników leseferyzmu 
i uproszczonej ekonomii klasycznej. Jako wykładowca był wyraźnie słabszy od Du
najewskiego, pozostawił jednak dwie małe prace drukowane, dobrze oddające smak 
urzędowego liberalizmu. Bochenek, jak się wydaje, czerpał więcej niż jego poprzed
nik z inspiracji francuskich ekonomistów, zwolenników leseferyzmu. Wielkim au
torytetem był dlań Michel Chevalier19. W swej rozprawie habilitacyjnej Stanowisko 
państwa wobec kolei żelaznych z uwzględnieniem szczególnych stosunków zachodzą
cych w Austrii (1869) krakowski uczony przedstawił argumenty za wprowadzeniem 
monopolu państwa na budowę i eksploatację linii kolejowych. Zasadniczo zgadzając 
się, że przedsiębiorstwa przemysłowe powinny pozostawać w rękach prywatnych 
właścicieli, wyodrębnił także kategorię instytucji, które więcej pożytku przyniosą 
w zarządzie państwa i przy monopolu państwa. Lista ich jest bardzo krótka - obej
muje mennicę, pocztę i telegraf. Do tej kategorii autor proponuje dodać na stałe 
także koleje żelazne20. Bochenek przytacza dwa argumenty za monopolem państwo
wym w przypadku kolei. Po pierwsze, mamy do czynienia z monopolem natural
nym, budowanie dwóch konkurencyjnych linii na tej samej trasie jest marnowaniem 
kapitału, czemu państwo ma obowiązek zapobiec21. Drugi argument odwołuje się 
do efektów zewnętrznych (by użyć terminologii nieznanej jeszcze autorowi) - tyl
ko państwo będzie skłonne maksymalnie obniżać taryfę kolejową, gdyż państwo 
może się wyrzec zysków, a nawet pokrywać ewentualny deficyt kolei; dzięki niskim 
taryfom zwiększą się obroty i spadną ceny towarów, zwłaszcza eksportowanych22. 
Budowa i eksploatacja kolei przez państwo okazuje się rozwiązaniem optymalnym, 
a rozpatrywane przez uczonego konkurencyjne metody wspierania rozwoju dróg 
żelaznych okazują się w świetle jego analiz nieefektywne. Przyznawanie subwen
cji w określonej z góry wysokości zniechęca bowiem prywatnych przedsiębiorców 
do poszukiwania zysku, który jest miarą skutecznego zarządzania23. Szczególnie 
szkodliwy zaś jest system gwarantowania firmom budującym szlaki kolejowe okre
ślonej stopy przychodów od wyłożonego kapitału. Skłania to firmy do zawyżania 
kosztów budowy, co w rezultacie prowadzi do marnowania kapitału i nadmiernych 
wydatków z budżetu państwa24. Mimo że przytoczone argumenty miały uzasadniać 

” Michel Chevalier (1806-1879), ekonomista i polityk francuski, wykładowca Collège 
de France, zwolennik wolnego handlu i krytyk socjalizmu, współzałożyciel „Journal des Eco
nomistes”, autor Traité d’Economie Politique. Za Ludwika Filipa deputowany, za II Cesarstwa 
doradca rządu, negocjował francusko-brytyjskie porozumienie handlowe z 1860 r. (tzw. traktat 
Cobdena-Chevaliera), wprowadzające niemal zupełne zniesienie barier handlowych pomiędzy 
tymi krajami, mianowany następnie senatorem, wycofał się z życia publicznego po upadku Ce
sarstwa.

20 Μ. Bochenek, Stanowisko państwa wobec kolei żelaznych z uwzględnieniem szczegól
nych stosunków zachodzących w Austrii, Kraków 1869, s. 6.

21 Ibidem, s. 18-19.
22 Ibidem, s. 43-46.
23 Ibidem, s. 22.
24 Ibidem, s. 23-24.
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przejęcie przez państwo dużego działu gospodarki, to jednak paradoksalnie analizy 
Bochenka ujawniająjego wyraźnie leseferystyczne stanowisko. Pokazał on bowiem, 
że inne metody wspierania rozwoju kolei prowadzą do mniej racjonalnego ekono
micznie zużycia zasobów. Przy tym wymienił ledwie cztery rodzaje działalności, 
w których dostarczanie dóbr przez państwo przyniesie lepsze rezultaty niż zdanie się 
na działanie rynku.

Profesor Bochenek z najwyższym sceptycyzmem traktował regulowanie rynku 
lub subwencjonowanie firm przez państwo, ufając w siłę motywu zysku osobistego 
i potęgę automatycznych procesów rynkowych. Jego rozprawa o kredycie pokazuje, 
jak bardzo doceniał rolę prywatnego przedsiębiorcy. Instytucje kredytowe pośred
niczą pomiędzy posiadaczami kapitału a posiadaczami talentów i możności pracy. 
Powiada uczony krakowski: „kapitał bez pracy jest martwym, praca bez kapitału jest 
niedołężną”25. Dzięki kredytowi przedsiębiorca łączy pracę i kapitał, kierując zasoby 
ku pożytecznym zastosowaniom, zasoby zaś trafiają w ręce najenergiczniej szych 
członków społeczeństwa. W ten sposób „tworzy się w społeczeństwie poważna 
znaczeniem klasa przedsiębiorców, ludzi usposobionych wrodzoną specjalną zdol
nością do podejmowania dzieł, którym zasoby jednostki nie sprostają”26. Obfitość 
środków kredytowych i wolność działania dla przedsiębiorców okazują się receptą 
na rozwój gospodarczy. Bochenek jednoznacznie opowiadał się za leseferystycznym 
rozwiązaniem kwestii społecznej. „Tylko w pomnożeniu produkcji znajduje się dro
ga wiodąca do rozwiązania tak zwanej kwestii społecznej, której jądro [...] w tern 
leży, aby wszyscy mieli się dobrze, ani w tern, aby mieli równie dobrze”27. Rozpra
wa Bochenka zawierała wyraźne wnioski polityczne: rozwój gospodarki kredytowej 
prowadzi do zdobycia trwałej przewagi kapitalistów nad robotnikami, zaś gospodar
cza potęga mieszczaństwa nieuchronnie przyniesie skutek w postaci zdobycia przez 
tę grupę władzy politycznej28. Z kolei międzynarodowe powiązania kapitału finanso
wego przyczynią się do zaprowadzenia powszechnego pokoju, gdyż wojny niszczą 
wszelkie zdobycze „kredytu”29, czyli metaforycznie ujętego systemu rynkowego. 
W bardzo uproszczonej formie mamy więc u Bochenka deklarację liberalizmu 
„manchesterskiego” - oto wolny rynek i potrzebne do jego funkcjonowania insty
tucje prowadzą do trwałego wzrostu gospodarczego, dzięki któremu każdy może 
„dobrze się mieć”, zaś więzi gospodarcze gwarantują trwały pokój miedzy naro
dami. To właśnie było liberalne „wyznanie wiary”, które głosili wówczas Richard 
Cobden, John Bright, Herbert Spencer, Michel Chevalier czy Gustave de Molinari. 
Następcy Bochenka na katedrze ekonomii UJ - Józef Milewski i Włodzimierz Czer
kawski - mieli porzucić leseferystyczne inspiracje na rzecz niemieckiej idei reform 

25 I d e m, Kredyt jako czynnik ekonomicznego, etycznego, społecznego i politycznego rozwo
ju społeczeństwa, Kraków 1873, s. 6.

26 Ibidem, s. 7.
27 Ibidem, s. 25.
28 Ibidem, s. 34-38.
29 Ibidem, s. 40-42.
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socjalnych i katolickiej doktryny społecznej. Jak się jednak okazało, było to tylko 
intermezzo w dziejach krakowskiego liberalizmu.

2. Adam Krzyżanowski - konserwatywny leseferysta 
jako ideolog modernizacji30

30 Fragment przedstawiający poglądy A. Krzyżanowskiego powtarza zasadnicze tezy, któ
re zawarłem w poświęconej mu monografii. W kilku punktach wprowadziłem jedynie drobne 
uzupełnienia lub zmiany inetrpretacji, zob.: D. Grzybek, Nauka czy ideologia. Biografia in
telektualna Adama Krzyżanowskiego, Kraków 2005. Pozostałe ważniejsze pozycje dotyczące 
A. Krzyżanowskiego to: A. Lityńska, Krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej. Adam 
Krzyżanowski - wybitny ekonomista krakowski, Kraków 1988; J. Nowicki, Luminarze polskiej 
teorii ekonomii XX wieku, Warszawa 1991, s. 180-201; J. R o s i c k a, Liberalizm - totalitaryzm - 
chrześcijaństwo. Dylematy moralne Adama Krzyżanowskiego, „Ekonomista” 1993, nr 5-6.

Tradycja konserwatywnego leseferyzmu na Wydziale Prawa UJ została odnowiona 
przez Adama Krzyżanowskiego (1873-1963), który swoją osobowością zdominował 
nauczanie ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim między dwiema wojnami świa
towymi, a w opinii publicznej zyskał status wybitnego eksperta. Stało się tak, choć 
nie był on właściwie uczonym badaczem, zaś jako teoretyk miał istotne luki w wy
kształceniu. Krzyżanowski nie był też twórcą nowych idei, choć w przeciwieństwie 
do J. Dunajewskiego miewał pretensje do oryginalności. W istocie przez wiele lat 
propagował pewien zestaw idei, łączący gospodarczy liberalizm z konserwatywną 
postawą polityczną. Nawet jeśli deklarował się jako liberał i demokrata, w istocie 
uważał, że zwykli ludzie powinni być raczej odbiorcami dyrektyw i perswazji płyną
cych od oświeconej elity. Otwarcie głosił opinię, że państwo powinno wychowywać 
swych obywateli, zanim przyzna im wolność polityczną. Chociaż przez cały okres 
międzywojenny, a także i później, Krzyżanowski deklarował się jako liberał, nie
ustannie w jego myśli pojawiały się wątki wzięte z tradycji konserwatywnej.

Krzyżanowski należał do osób o temperamencie raczej działacza politycznego 
i publicysty niż uczonego. Trudno znaleźć wśród jego dzieł, mogących uchodzić za 
naukowe, takie, które nie byłyby jednocześnie publicystyką. Weredyczny publicy
sta miał w duszy Krzyżanowskiego przewagę nad pragmatycznym politykiem, co 
przyczyniło się do tego, że epizody kariery politycznej w życiu uczonego nie były 
ani długie, ani zbyt imponujące. Stanowisko najpierw docenta, później profesora 
skarbowości i ekonomii na UJ było dla Adama Krzyżanowskiego przystanią po nie
zbyt udanej działalności społeczno-politycznej w Klubie Konserwatywnym i Towa
rzystwie Kółek Rolniczych, a miało się stać punktem wyjścia do ponownego startu 
w świat polityki. Zapewne Krzyżanowski marzył o karierze ministerialnej w stylu 
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J. Dunajewskiego, Leona Bilińskiego czy Stanisława Głąbińskiego, jednak szczytem 
jego możliwości była funkcja referenta budżetu w debacie sejmowej w 1929 roku. 
Jako uczony Krzyżanowski był w zasadzie ostatnim w Polsce, nader późnym, eko
nomistą klasycznym, przy czym patronami tejże ekonomii byli raczej A. Smith 
i Thomas Malthus, nie zaś D. Ricardo czy J.S. Mili. Krzyżanowski znał wprawdzie 
i późniejszych autorów, w tym i ekonomistów neoklasycznych (Marshalla, Pareta, 
Barone), jednak wszelkie różnice teoretyczne w obrębie głównego nurtu ekonomii 
uważał za nieistotne. Przesłanie Krzyżanowskiego skupiało się na obronie idei wol
nego rynku jako mechanizmu zapewniającego rozwój dzięki automatycznym me
chanizmom rynkowym. Funkcją ekonomii było dla niego wskazanie reguł polityki 
gospodarczej umożliwiającej wzrost gospodarczy i postęp społeczny oraz instruo
wanie polityków i opinii publicznej o potrzebie utrzymania tychże uniwersalnych 
i niezmiennych zasad. Krakowski uczony chciał być zarówno doradcą rządzących, 
jak i szeregowych obywateli. Pierwszym radził trzymanie się zasad wolnego rynku, 
dyscyplinę budżetową i politykę stabilnego pieniądza, drugim pracowitość, oszczęd
ność i powstrzymanie się od nadmiernej rozrodczości. Wzorów dobrze zorganizo
wanego państwa i zdrowej gospodarki upatrywał w Wielkiej Brytanii XIX wieku, 
mając erę pieniądza złotego za najszczęśliwszy okres w dziejach ludzkości. Źródła 
późniejszych nieszczęść upatrywał w I wojnie światowej. Znaczna część twórczości 
Krzyżanowskiego to rozważania nad możliwościami powrotu na porzuconą drogę 
rozwoju.

Program rozwoju gospodarczego dla Galicji - przez reformę agrarną 
do nowoczesnego kapitalizmu

Do poglądów powyżej streszczonych Adam Krzyżanowski dochodził drogą cokol
wiek okrężną. Początkowo pozostawał pod silnym wpływem niemieckiej ekonomii 
z kręgu Verein für Sozialpolitik, zwanych czasem „socjalistami z katedry”. W cza
sie swego pobyt w Berlinie uczestniczył w seminarium Gustava von Schmollera, 
a w redagowanym przezeń czasopiśmie zamieścił swój debiutancki artykuł31; 
w Lipsku z kolei poznał poglądy ekonomisty agrarnego Augusta Miaskowskiego. 
Nie wydaje się, by Krzyżanowski był wówczas bardzo zainteresowany problema
tyką polityki socjalnej wobec klasy robotniczej, którą wypracowali uczeni nie
mieccy; studiował głównie problemy rolnictwa, zaś z całego „socjalizmu z kate
dry” pociągało go przede wszystkim nieortodoksyjne podejście do roli państwa 
i rynku. Wbrew dominującym wśród ekonomistów angielskich i francuskich po
glądom leseferystycznym, niemieccy uczeni ze szkoły Schmollera dostarczali licz
nych argumentów na rzecz aktywnej polityki państwa. Szeroko czytane w Niem

31 A. Krzyżanowski, Die Grundbessilzverteilung in Galizien, „Jahrbuch für Gezetzge- 
bung, Verwaltung und Volkswirtschaft in Deutschen Reiche”, Leipzig 1895, t. 19, nr 4, s. 1259- 
-1290.
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czech (i bez wątpienia znane Krzyżanowskiemu) dzieło Schmollen Studien über 
die Wirtschaftliche Politik Friedrichs der Grossen ukazywało rozwój gospodarczy 
Prus jako wynik świadomej polityki rządu, odważnie stosującego narzędzia pro
tekcjonizmu32. Krzyżanowski, uważając położenie Galicji w ostatniej dekadzie 
XIX wieku za dramatyczne, szukał w nauce niemieckiej inspiracji z myślą o tym, 
jak umożliwić rozwój (czy może dopiero powstanie) nowoczesnego kapitalizmu 
w zacofanej prowincji; nie interesowało go reformowanie systemu kapitalistycznego 
w duchu państwa socjalnego. Stąd też istnieje wyraźna łączność pomiędzy wczesną 
publicystyką Krzyżanowskiego a jego późniejszym lescferystycznym stanowiskiem. 
Etykieta „socjalisty z katedry” stosowana wobec niego nawet w odniesieniu do jego 
wczesnych pism wprowadza w błąd. Program przebudowy struktury rolnictwa 
w Galicji, który przedstawił w 1897 roku, był przeciwieństwem solidarystycznego 
programu polityki społecznej. W broszurze Projekt reformy agrarnej postulował, 
by większe i średnie gospodarstwa chłopskie (włościańskie) objąć zakazem dzie
lenia po śmierci właściciela i jednocześnie przyznać im przywileje w dostępie do 
kredytu33 34, jakie posiadały niemieckie włości rentowe3“’. Jednocześnie autor postulo
wał ułatwienie parcelacji folwarków, przeznaczenie funduszy krajowych na kredyt 
parcelacyjny, podział własności gminnej między indywidualnych gospodarzy, ener
giczną akcję komasacji gruntów, wspieranie spółdzielczości wiejskiej, zwłaszcza 
spółdzielni kredytowych typu kas Raiffeisena. Krzyżanowski skupił się na kwestii 
zaprowadzenia niepodzielności gospodarstw, ale kilkakrotnie sugerował ostrzejsze 
środki. Z aprobatą pisał o przymusowej parcelacji źle administrowanych folwarków, 
bez sentymentu wspominał o masowej emigracji ludności wiejskiej jako metodzie 
zmniejszenia przeludnienia agrarnego i przy okazji napięć społecznych w Galicji, 
a nawet sugerował rozważenie przymusowego przesiedlania do Ameryki, jako jednej 
z dostępnych możliwości działania. Program zawarty w Projekcie reformy agrarnej 
od strony ekonomicznej był planem odgórnej budowy kapitalizmu. Z jednej strony 
miał powstrzymać rozdrobnienie gospodarstw włościańskich, umożliwić powstanie 
nastawionych na produkcję rynkową gospodarstw „średniej własności” włościań
skiej, z drugiej strony zaś część danej warstwy chłopskiej, nieobjęta dobroczynnym 
działaniem polityki agrarnej i pozbawiona oparcia we własności gminnej, miała ulec 
przyśpieszonej proletaryzacji. Perspektywa ta oznaczała dramatyczne zmiany, ale 
autorowi Projektu reformy agrarnej dawała nadzieję na przyśpieszenie wzrostu gos
podarczego. Rozwój towarowego rolnictwa powinien bowiem zwiększyć popyt na 
robotników rolnych, zwiększając także ich płace, zaś wzrost dochodów właścicieli 
niepodzielnych gospodarstw powinien zwiększyć popyt wsi na artykuły przemysło
we, co pośrednio zwiększyłoby możliwości zarobku w mieście. Cały ów pomysłowy 
plan odgórnego wprowadzania kapitalizmu w rolnictwie nie został wprowadzony 

32 N. B a 1 a b k i n, Not by Theory Alone... The Economics of Gustav von Schmoller and its 
Legacy to America, Berlin 1988, s. 21-22.

33 A. Krzyżanowski, Projekt reformy agrarnej, Kraków 1897.
34 Zob.: Z. Ludkiewicz, Polityka agrarna, Poznań-Warszawa 1921.
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w życie. Jednak kampania krakowskich neokonserwatystów na rzecz reformy agrar
nej przyczyniła się do pewnych zmian instytucjonalnych, a mianowicie do powsta
nia Banku Parcelacyjnego przy Banku Krajowym Galicji, uchwalenia krajowych 
(tzn. galicyjskich) ustaw o komasacji i o włościach rentowych, wreszcie do powstania 
biura patronatu dla kas oszczędnościowo-kredytowych systemu Raiffeisena, którym 
to biurem pokierował znany działacz społeczny Franciszek Stefczyk35. Od strony 
politycznej ambitne plany Krzyżanowskiego i jego kolegów z Klubu Konserwatyw
nego zakończyły się całkowitym niepowodzeniem, zamierzano bowiem pozyskać 
dla obozu konserwatywnego zamożniejszych członków warstwy włościańskiej, co 
okazało się zupełnie niemożliwe. Z jednej strony większość proponowanych przez 
Krzyżanowskiego rozwiązań nie została wprowadzona w życie, ustawy o komasacji 
i włościach rentowych przewidywały zupełną dobrowolność w przekształcaniu gos
podarstw i odegrały znikomą rolę, z drugiej strony zaś propaganda ruchu ludowego 
nie pozwoliła na rozerwanie solidarności włościańskich mieszkańców wsi. W nowej 
postaci program przebudowy wsi przedstawił w 1905 roku Stanisław Grabski w pra
cy Spółki włościańskie·, tym razem narzędziem przebudowy agrarnej miała być spół
dzielczość wiejska, choć za najważniejszy cel uznał Grabski niepodzielność gospo
darstw. Publicystyczne wystąpienie Grabskiego było w znacznej mierze inspirowane 
jego dyskusjami z krakowskimi neokonserwatystami. Wyciągnął on wnioski z ich 
niepowodzeń, przedstawiając plan ponadpartyjnego sojuszu wszystkich sił społecz
nych na rzecz modernizacji galicyjskiego rolnictwa. Choć plan rozwoju spółdziel
czości rolniczej w wersji Grabskiego również daleki był od realizacji, można sądzić, 
że w polskiej opinii publicznej istniało porozumienie ponad podziałami dotyczące 
rozwoju spółdzielczości.

35 Zob.: J. Skodlarski, Franciszek Stefczyk (1861-1924). Pionier spółdzielczości kredy
towej w Polsce, Łódź 2010.

36 A. Krzyżanowski, Kółka rolnicze w Galicji, [w:] idem, Studia agrarne, t. 1, Kraków 
1900 (wyd. 1, Kraków 1898).

Zaangażowanie Krzyżanowskiego jako sekretarza Towarzystwa Rolniczego 
w Krakowie oraz członka zarządu Towarzystwa Kółek Rolniczych (galicyjskiego) 
pozwoliły mu zebrać wiele materiału empirycznego i osobistych doświadczeń doty
czących polityki agrarnej państwa. Pod ich wpływem narastał sceptycyzm młodego 
działacza, dotyczący możliwości sterowania rozwojem gospodarczym przez pań
stwo. Studium przypadku Kółka Rolnicze w Galicji stało się nawet powodem skan
dalu w środowisku konserwatywnego ziemiaństwa zachodniogalicyjskiego. Praca ta 
została opublikowana w obszernym tomie Studia agrarne, wydanym w 1900 roku. 
Ukazywała ona mało zachęcający obraz działalności ruchu kółek rolniczych, które, 
choć korzystały z subwencji samorządu krajowego, nie przejawiały większej działal
ności, często figurując jedynie w optymistycznych sprawozdaniach. Głównym prze
jawem działalności kółek okazało się być zwykłe prowadzenie sklepów wiejskich, 
z których wiele zostało faktycznie zawłaszczonych przez osoby prywatne36. Publika
cja Krzyżanowskiego wywołała oskarżenia o zniesławianie działaczy Towarzystwa 
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Kółek Rolniczych, a przynajmniej o nielojalność wobec zarządu, co doprowadziło do 
rezygnacji Krzyżanowskiego z zarządu TKR i tym samym do pogrzebania jego szans 
na karierę polityczną. Rosnący sceptycyzm Krzyżanowskiego wobec subwencjono
wania aktywności gospodarczej i społecznej znalazł wyraz w jego kolejnych publi
kacjach, takich jak rozprawy: Subwencja, Umiejętność zrzeszania się, Związki rol
ników (przedrukowane w tomie Stowarzyszenia i związki rolnicze z 1919 roku) oraz 
recenzja Polityki gospodarczej W. Czerkawskiego i J. Milewskiego z 1906 roku. 
W publikacjach tych Krzyżanowski podtrzymywał opinię o wielkich zaletach rozwo
ju spółdzielczości, zwłaszcza kredytowej, a także o korzyściach z uspółdzielczenia 
handlu płodami rolnymi i zaopatrzenia rolników w towary przemysłowe. Podkreślał 
jednak, że ruch spółdzielczy powinien być oparty na rzeczywistym zaangażowaniu 
zainteresowanych osób, zaś próby przyśpieszania jego rozwoju poprzez subwencje 
rozdzielane przez władze krajowe nic przynoszą korzyści gospodarce. Zbyt hojne 
subwencjonowanie stowarzyszeń i spółdzielni prowadzi do powstawania wielu ini
cjatyw zorientowanych tylko na uzyskanie wsparcia finansowego, działań pozor
nych i nieefektywnego wykorzystania darmowych środków37. Zdaniem Krzyżanow
skiego pomoc publiczna winna trafiać tylko do tych podmiotów, które wykazały się 
rzeczywistą działalnością i udowodniły, że mogą radzić sobie o własnych siłach. 
Subwencja winna być więc nagrodą za samoorganizację, nie może jej zastąpić, na
tomiast wielkie znaczenie może mieć siła przykładu38. Istotnym problemem był też 
zdaniem autora brak odpowiednio wykwalifikowanych kadr i wyspecjalizowanych 
instytucji niezbędnych do prowadzenia sprawnej polityki gospodarczej. Niezmiernie 
ważnym tekstem w ewolucji ideowej Krzyżanowskiego była jego recenzja Polityki 
gospodarczej Czerkawskiego i Milewskiego, w której skrytykował program wpro
wadzenia przymusowych ubezpieczeń pracowników najemnych39. Wedle Krzyża
nowskiego byłoby to zbyt wielkie obciążenie dla gospodarki zacofanego, rolniczego 
kraju, który najpierw powinien zwiększyć swe zasoby kapitału, a dopiero na następ
nym etapie rozwoju możliwe byłyby reformy socjalne. Charakterystyczne dla niego 
było odrzucenie programu państwa socjalnego ze względu na potrzeby rozwoju, nie 
zaś z powodu jakichś fundamentalnych argumentów, zaczerpniętych z teorii ekono
mii czy filozofii politycznej. Krzyżanowski nigdy nie był pryncypialnym przeciw
nikiem powszechnych ubezpieczeń czy pomocy społecznej, utrzymywał natomiast, 
że wzrost gospodarczy jest w warunkach zacofania celem ważniejszym od bezpie
czeństwa socjalnego.

37 Idem, Subwencja, [w:] idem, Towarzystwa i stowarzyszenia rolnicze, Kraków 1911, 
s. 180-183.

3S Ibidem, s. 232.
39 Idem, [Recenzja:] J. Milewski, Wl. Czerkawski, Polityka ekonomiczna, t. 1-2, Kraków 

1905, „Czasopismo Prawnicze i Historyczne” R. 7, Kraków 1906, s. 260-284.

Podsumowując pierwszy okres pisarskiej działalności Krzyżanowskiego, moż
na rzec, że porzucił on zbyt ambitne plany odgórnej przebudowy wsi galicyjskiej, 
które miały umożliwić pchnięcie kraju na kapitalistyczną drogę rozwoju; nie był 
zaś nigdy zwolennikiem wprowadzania instytucji państwa dobrobytu w warunkach 
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gospodarki zacofanej, wreszcie pod wpływem osobistych doświadczeń stawał się 
coraz bardziej sceptyczny wobec regulacji gospodarki przez państwo, gospodarczej 
działalności agend państwowych oraz subwencjonowania przedsiębiorstw i stowa
rzyszeń. Jednocześnie coraz wyraźniej począł podkreślać rolę wolnego rynku jako 
automatycznego mechanizmu zapewniającego rozwój gospodarczy. Prawdopodob
nie niemałą rolę w ewolucji ideowej uczonego odegrała lektura anglosaskich klasy
ków ekonomii politycznej oraz współczesnych sobie ekonomistów neoklasycznych. 
Osobliwością tej recepcji klasycznej ekonomii było to, że przewodnikiem w eduka
cji ekonomicznej Krzyżanowskiego stał się Thomas R. Malthus, uczony zajmujący 
dość osobliwe miejsce w dziejach ekonomii.

Przez maltuzjanizm do leseferyzmu

W pierwszej dekadzie XX wieku Krzyżanowski pozostawał związany ideowo i to
warzysko z konserwatyzmem krakowskim, jednocześnie pozostawał krytycznie na
stawiony do rządzącej krajem elity konserwatywnych polityków, u których sam nie 
miał raczej wysokich notowań. W tych warunkach dojrzewała myśl przejścia do sfer 
akademickich, co zresztą w ówczesnej sytuacji stwarzało solidne podstawy do po
nownego wejścia w świat polityki. Punktem wyjścia do kariery uniwersyteckiej była 
habilitacja, którą Krzyżanowski uzyskał na Wydziale Prawa UJ w 1908 roku na pod
stawie pracy Teoria Malthusa ze szczególnym uwzględnieniem prawa zmniejszają
cego się przychodu z ziemi. Tematyka rozprawy związana była z dotychczasowymi 
zainteresowaniami autora, dla którego przeludnienie agrarne stanowiło najpoważ
niejszy problem gospodarczy rodzimej dzielnicy. W Principle of Population Mal
thusa znalazł schemat dobrze wyjaśniający zacofanie gospodarcze ziem polskich. 
Oto przy danej technice i danym zasobie ziemi kolejne jednostki kapitału stosowane 
w produkcji rolnej dają coraz mniejsze (i malejące do zera) przyrosty produktu, ist
nieje więc wyraźna granica pomnażania środków utrzymania, podczas gdy naturalna 
rozrodczość populacji ludzkiej takiej granicy nie posiada. Na tym właśnie polega 
tytułowe prawo malejących przychodów z ziemi, ujęte w wersji statycznej, które 
zdaniem Krzyżanowskiego stanowi najgłębsze uzasadnienie teorii Malthusa, lepsze 
i ściślejsze niż jego „formuła algebraiczna”, według której ludność ma tendencję, 
by rosnąć w postępie geometrycznym, podczas gdy środki utrzymania rosną tylko 
w postępie algebraicznym. Jeśli uchylimy założenie o niezmienności techniki, może
my rozpatrywać sytuację, w której przyrosty produkcji równoważą wzrost zapotrze
bowania na żywność. Tego przypadku nie rozpatrywał jednak Malthus, pomijający 
możliwość zwiększenia produktywności czynników produkcji. Także Krzyżanowski 
uważał, że w warunkach kraju zacofanego, takiego jak austriacka część ziem pol
skich, rola postępu technicznego jest zaniedbywalnie mała. Pozwoliło mu to uznać 
teorię Malthusowskąw oryginalnej wersji za istotną dla ekonomicznej analizy sytua
cji w Galicji, choć zarazem rozumiał, że istnienie postępu technicznego daje istotne 
efekty w skali gospodarki światowej.
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W swej rozprawie Krzyżanowski, streściwszy zasadniczą treść teorii Malthu- 
sa i niektóre komentarze do niej, zajął się kwestią prawa malejących przychodów. 
Nie wyszedł zbytnio poza to, co w kwestii malejących przychodów w rolnictwie 
powiedzieli poprzednicy. Zaakceptował prawo malejących przychodów w jego for
mie statycznej. Przyznał, że postęp techniczny może doprowadzić w danym miejscu 
i czasie do uzyskiwania przyrostu produkcji szybszego niż przyrost nakładów, jed
nocześnie podkreślając niepewność przyszłego postępu technicznego. Nie można 
przewidzieć, jakimi technikami ludzkość będzie dysponować w przyszłości, nato
miast pewne jest, że zasoby są ograniczone. Uczony nie podejmuje się oszacowa
nia, kiedy napotkamy granice wzrostu40. Nie ma podstaw, by wierzyć, że wzrostowi 
ludności będzie zawsze towarzyszyć postęp techniczny. Nie wiemy, jak będą wy
glądały procesy ludnościowe w momencie, gdy zagospodarowane zostaną wszelkie 
zasoby ziemi i wyczerpią się możliwości wzrostu produkcji żywności41. Skoro tak, 
wskazana jest ostrożność. Istnieje niebezpieczeństwo, że powstrzymanie wzrostu 
gospodarczego zderzy się z ekspansją demograficzną. Stąd „nawet prawdopodobnie 
znaczny postęp gospodarczy czasów najbliższych nie uczyni zbędnem świadomego 
dostosowywania przyrostu ludności do środków utrzymania”42.

40 I d e m, Teoria Malthusa ze szczególnym uwzględnieniem jej stosunku do prawa zmniejsza
jącego się przychodu z ziemi, Kraków 1908, s. 142.

41 Ibidem, s. 146.
42 Ibidem, s. 148.
43 Ibidem, s. 146.

A. Krzyżanowski zaakceptował teorię Malthusa jako generalny schemat wy
jaśniający, korygował ją przy tym, wykorzystując idee zaczerpnięte od J.S. Milla, 
W.N. Seniora i A. Marshalla. Korekty te sprowadzają się do uwypuklenia dwóch 
czynników - postępu technicznego i wzrostu „wymagań stanu”. Pierwszy czyn
nik, postęp techniczny, zwiększył wydajność w rolnictwie i dał zajęcie wzrastają
cej liczbie ludności; drugi zmienił zachowania ludności związane z rozrodczością. 
Krzyżanowski dorzuca do nich optymistyczne Smithowskie rozumienie procesów 
ludnościowych, zgodnie z którym nadmiar ludności powoduje wzrost przedsiębior
czości, co skutkuje wzrostem produkcji, a więc daje perspektywę znalezienia utrzy
mania dla wzrastającej liczby ludności. Pisze Krzyżanowski: „Malthus przeoczył, że 
wzrost ludności, aczkolwiek niewątpliwie z jednej strony zawiera pewne utrudnienia 
w produkcji, nakładając na nią konieczność zwiększania ilości płodów, z drugiej 
strony jednak wytwarza szereg warunków, sprzyjających jej rozwojowi, a co naj
mniej nie docenił sił, działających w kierunku przeciwnym degresji [tj. zmniejszaniu 
się przychodów]. Przyrost ludności nie tylko przysparza nowych rąk roboczych, ale 
jest potężną zachętą do zwiększenia wytwórczości, celem zaspokojenia potrzeb licz
niejszej rodzin”43. W ten sposób maltuzjanizm Krzyżanowskiego nabiera zabarwie
nia ewolucjonistycznego, tak jak w teorii darwinowskiej nadmiar osobników danego 
gatunku uruchamia mechanizm doboru naturalnego. W interpretacji krakowskiego 
uczonego presja ludnościowa uruchamia ewolucję, lecz nie biologiczną, a kulturową 
i gospodarczą, której skutkiem w sprzyjających warunkach może być rozwój gos
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podarczy, pozwalający zwiększyć efektywność produkcji środków utrzymania. Ten 
wątek analizy demograficznej został później przez Krzyżanowskiego rozbudowany.

Najważniejszą nauką, którą krakowski uczony wyciągnął ze studiowania Mal- 
thusa, była świadomość, że nadmierny przyrost ludności może zniszczyć efekty 
wzrostu gospodarczego, niezależnie od tego, na jakim poziomie rozwoju dane społe
czeństwo się znajduję. Ludzkość rozwija się w warunkach niepewności dotyczących 
swych globalnycłfpęfspektyw. O ile Malthus przejawiał pesymizm w sprawie moż
liwości rozwoju, J.S. Mili i szkoła neoklasyczna patrzyli bardziej optymistycznie, 
o tyle Krzyżanowski wskazywał przede wszystkim na niewiadome. Stąd, formułując 
program rozwoju gospodarczego, szukał zarówno dróg zwiększenia produktywno
ści, jak i ograniczenia liczby ludności. Jego program polityki agrarnej dla Galicji 
zawierał oba te elementy, zapewne nie bez wpływu idei Malthusa. Przepis na dobrą 
politykę gospodarczą u Malthusa można zrekonstruować w następujący sposób: na
leży zapewnić jak największe zyski właścicielom ziemskim, gdyż zyski te umoż
liwią rozwój przemysłu i dadzą pracę wielu ludziom. Jeśli robotników nie będzie 
zbyt dużo, ich dobrobyt wzrośnie; jeśli ich liczebność będzie rosła szybciej niż moż
liwości produkcyjne, ich płace spadną nawet poniżej kosztów utrzymania. Z kolei 
w okresie prac nad Projektem reformy agrarnej Krzyżanowski chciał stworzenia sil
nych gospodarstw, które będąc powiązane z rynkiem, stwarzałyby siłę nabywczą dla 
artykułów przemysłowych, co razem z ograniczeniem przyrostu naturalnego zagwa
rantowałoby wzrost gospodarczy. Punkty, w których Krzyżanowski poprawiał nieco 
Malthusa w sferze polityki gospodarczej, to emigracja i handel międzynarodowy. 
Program modernizacyjny, który stworzył w II Rzeczypospolitej, również obejmował 
dwa podstawowe aspekty - ograniczenie wzrostu ludności i wzrost produktywności 
gospodarki. Krzyżanowski poświęcił temu zagadnieniu wiele tekstów44. Wyjątkowo 
dramatycznie brzmiały analizy sytuacji zawarte w pracy Pauperyzacja Polski współ
czesnej z 1925 roku, w której Krzyżanowski stwierdzał, że „problem gospodarcze
go odrodzenia Polski jest w pierwszym rzędzie zagadnieniem demograficznym, 
a w drugim rzędzie zagadnieniem politycznym”45. Warunkiem rozwoju Polski jest 
przyrost kapitału, a przeludnienie może zniszczyć efekty każdego wzrostu kapi
tału, obniżając wskaźnik kapitału na zatrudnionego46. Zdaniem Krzyżanowskiego 
w Polsce zbiegły się procesy dekapitalizacji gospodarki (skutek wojny i inflacji) 
z procesem szybkiego przyrostu ludności. Przeludnienie było dziedzictwem kultury 
agrarnej, wojna i jej następstwa pogłębiły stan już wcześniej istniejący, albowiem 
„w Polsce od dawna przeważał proletariacki typ rozradzania się”47. Przewidywa
nia autora nie były optymistyczne; uważał, że „nasz lud jest wielce nieopatrzny 

44 Zob.: idem, Przyrost ludności, „Przegląd Współczesny” 1923, nr 7; idem, Demogra
ficzne oblicze kryzysu, [w:] Dolar i złoty oraz inne pisma pomniejsze i przemówienia. 1931-1935, 
Kraków 1936, s. 3-18; idem, Demograficzne oblicze poprawy koniunktury, „Przegląd Współ
czesny” 1936, nr 174.

45 I d e m, Pauperyzacja Polski współczesnej, [w:] Polityka i gospodarstwo. Pisma pomniej
sze oraz przemówienia 1920-1931, Kraków 193 1, s. 267.

46 Ibidem, s. 183.
47 Ibidem, s. 184.
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w płodzeniu dzieci”48. Wielodzietne rodziny, niestosujące żadnych metod kontro
li urodzin, zdominowały strukturę ludności. Krzyżanowski nie proponował jednak 
stosowania administracyjnych środków kontroli urodzeń - apelował do rozsądku 
i odpowiedzialności obywateli.

48 Ibidem, s. 197.
49 Zob.: H. Spencer, Political Institutions: Being Part V of the Principles of Sociology, 

London 1882, s. 658-730.
50 J.S. L e w i ń s k i, L 'evolution industrielle de la Belgique, Bruxelles-Leipzig 1911; idem, 

The Origin of Property and the Formation of the Village Community. A Course of Lectures Deli
vered at the London School of Economics, London 1913.

51 A. Krzyżanowski, Rozstrzygający wpływ wzrostu ludności w przebiegu dziejów 
(z powodu prac p. Lewińskiego), „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” R. 14, 1913, s. 168-186.

52 N. Angell, The Great Illusion: A Study of the Relation of Military Power to National 
Advantage, New York-London 1913; wersja niemieckojęzyczna: Die Falsche Rechnung, Berlin- 
-Charlottenburg 1913.

Pokój i handel, czyli ekonomia polityczna rozwoju

Wielokrotne przestrzeganie przed groźbą przeludnienia, dobitne zwłaszcza w najpo
pularniejszej pracy Krzyżanowskiego, którą była Pauperyzacja Polski współczesnej 
(1925), przyczyniło się do utrwalenia jego reputacji jako zdecydowanego maltu- 
zjanisty, który w procesach demograficznych dostrzegał tylko groźbę przeludnie
nia. Już jednak w Teorii Malthusa Krzyżanowski wyraźnie pokazywał, że wzrost 
ludności może być czynnikiem stymulującym rozwój, umożliwia bowiem lepszy 
podział pracy i skłania do poszukiwania nowych źródeł utrzymania. Owa presja 
ludnościowa w sprzyjających okolicznościach prowadzi do poszukiwania nowych 
terenów osadniczych, do odkrywania nowych zasobów i dokonywania wynalazków; 
innym jej skutkiem może być jednak grabież, wojna i niewolnictwo. Wielu myśli
cieli liberalnych wskazywało na istnienie w dziejach ludzkości oscylacji pomiędzy 
tymi dwiema metodami poprawy gospodarczej sytuacji danej społeczności. Teza 
o rywalizacji pomiędzy militarnym a przemysłowym sposobem życia została spo
pularyzowana przez Herberta Spencera49, którego idee bez wątpienia znane były 
Krzyżanowskiemu. Wszelkiemu zaangażowaniu Wielkiej Brytanii w wojny byli 
przeciwni przywódcy liberałów „manchesterskich”: Richard Cobden i John Bright, 
bez wątpienia podziwiani przez Krzyżanowskiego. Z kolei tezę o presji ludnościo
wej, jako najbardziej fundamentalnej przyczynie przemian gospodarczych prowa
dzących do powstania nowoczesnego kapitalizmu, znalazł Krzyżanowski w pracach 
J.S. Lewińskiego50. Poświęcił im nader pochlebną recenzję51. Wydaje się, że na 
Krzyżanowskiego mocno wpłynęła także bardzo popularna przed I wojną światową 
książka Normana Angella (właściwie Ralpha Normana Lane’a) The Great Illusion. 
Jej niemieckie tłumaczenie znalazło się w księgozbiorze Biblioteki Jagiellońskiej 
i można sądzić, że było znane Krzyżanowskiemu52. W tej dobrze udokumentowanej 
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pracy autor dowodzi, że wielkie mocarstwa nie mają jakiegokolwiek interesu ekono
micznego w dokonywaniu podbojów. Co więcej, w warunkach gospodarki rynkowej 
i międzynarodowego wolnego handlu osiągnięcie gospodarczych korzyści z zaboru 
terytorialnego jest niemożliwe, jeśli bowiem zaborca chce utrzymać przynajmniej 
dotychczasowy poziom produkcji, będzie rnusiał utrzymać wszelkie instytucje gos
podarki tynkowej, a zwłaszcza prywatną własność, i uszanować istniejące zobowią
zania finansowe. Stąd też koszty administracji nowymi prowincjami wzrosną w tym 
samym stosunku co wpływy budżetowe. Zważywszy zaś na ogromne koszty działań 
wojennych, nieuchronnie wyłania się wniosek, że nawet zwycięska wojna oznacza 
czystą stratę dla agresora. Norman Angell przeprowadził analizę kosztów i korzy
ści dla poszczególnych potęg europejskich, dochodząc do tych samych stwierdzeń. 
Wnioskiem płynącym z analiz Angella była zupełna nieopłacalność nowoczesnej 
wojny, co nie jest równoznaczne z tezą o jej zupełnej niemożliwości, którą to tezę 
znajdowali w The Great Ilusion\e'} najbardziej optymistyczni czytelnicy53. Powyższe 
tezy Znajdziemy w pracy Krzyżanowskiego Socjologia wojny, wydanej pod koniec 
I wojny światowej, jakkolwiek nie ma w niej żadnych odniesień do książki Angella; 
nie sposób nie pomyśleć, by powstała ona bez wpływu idei tego brytyjskiego dzien
nikarza.

53 Zob.: H. Weinroth, Norman Angell and the Great Illusion: An Episode in Pre-1914 
Pacifism, „The Historical Journal” (Cambridge) 1974, vol. 17, no. 3, pp. 551-574.

34 A. Krzyżanowski, Socjologia wojny, Kraków 1918, s. 15.
55 Ibidem, s. 16.

Socjologia wojny nie była dziełem socjologicznym w dzisiejszym tego słowa 
rozumieniu; składała się z dwóch esejów streszczających pokrótce filozofię poli
tyczną autora. W pierwszym - Współdziałanie i współzawodnictwo - przedstawia 
autor analizę ludzkiego działania, w której dwa tytułowe terminy stanowią podsta
wę opisu. Ludzie albo rywalizują ze sobą, albo łączą się i wspomagają wzajemnie, 
a każde działanie ludzkie zawiera elementy jednego i drugiego. W dziejach ludz
kości wyjątkową rolę odgrywał wybór pomiędzy współzawodnictwem pokojowym 
a współzawodnictwem militarnym, czyli wojną. W schemacie zaproponowanym 
w Socjologii wojny postęp polega na zmianie proporcji pomiędzy współdziałaniem 
pokojowym a zbrojnym, na rzecz tego pierwszego. Zdaniem Krzyżanowskiego 
„dzieje wojen wykazują stały rozwój, a nawet postęp”54. Prawidłowości rządzące 
dziejami wojen przedstawia drugi z tekstów - Teoria rozwoju wojny. Autor wycho
dzi z założenia, że współzawodnictwo jest podstawowym mechanizmem zmiany 
społecznej. Głównym czynnikiem, który je napędza, jest przyrost ludności. Współ
zawodnictwo występuje w dwóch zasadniczych postaciach - pokojowej i zbrojnej55. 
Wzrost ludności powoduje, że społeczności ludzkie są stymulowane do większej 
aktywności w poszukiwaniu dóbr. Mogą je zdobywać albo poprzez odebranie ich 
innym, albo uzyskując je poprzez lepsze wykorzystanie zasobów przyrody. Wybór 
pierwszego rozwiązania prowadzi do walk i wojen, drugie natomiast jest motorem 
postępu technicznego, który z kolei zwiększa poziom bogactwa. „Człowiek przez 
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umiejętniejsze wyzyskanie przyrody może przeciwdziałać przyrostowi ludności jako 
czynnikowi popychającemu go do walki z bliźnimi”56. W ten sposób naturalny ruch 
ludności zostaje uznany za główny czynnik stymulujący proces postępu techniczne
go i gospodarczego. Podobne poglądy Krzyżanowski spotkał już u Lewińskiego, być 
może też u Adolphe Costc’a. Dialektyka wojny i innowacji gospodarczych tłumaczy 
zarówno rozwój ludzkości, jak też oscylacje i nieciągłości tego rozwoju.

56 Ibidem.
57 Ibidem, s. 46.
58 Ibidem, s. 22-24.
59 Ibidem, s. 95.
60 Ibidem, s. 99.
61 Ibidem, s. 104-105.

W oparciu o ten schemat Krzyżanowski formułuje teorię rozwoju wojny. Woj
na wraz z postępem technicznym i udoskonaleniem organizacji państwa staje się 
przedsięwzięciem coraz bardziej kosztownym57. Jednocześnie rozwój gospodarczy 
i kulturalny sprawia, że w porównaniu z innymi staje się ona coraz mniej efektyw
nym sposobem zdobywania bogactwa. W bardzo długim okresie dokonuje się proces 
względnego zmniejszania zyskowności wojen58. Ewolucja od społeczeństwa prze
pełnionego agresją ku formom o coraz większym zakresie współdziałania jest treścią 
dziejów ludzkości, uważa Krzyżanowski. W świecie zwierzęcym wzrost pogłowia 
powoduje zwiększoną rywalizację, co za tym idzie agresję. Dla człowieka altematy- 
wąjest zwiększona aktywność gospodarcza. We wczesnym okresie dziejów społecz
ności ludzkie łatwo przechodziły od pokojowego gospodarowania do grabieży. Oba 
rodzaje działalności łatwo współistniały, gdyż podjęcie walk zbrojnych nie pociąga
ło za sobą zbytnich kosztów. Jednak trwałe zwiększenie bogactwa następowało je
dynie poprzez „umiejętniejsze wykorzystanie darów przyrody”59. Postęp techniczny, 
poszerzenie podziału pracy dawały wzrost bogactwa. Ten z kolei powodował wzrost 
ludności, a więc zwiększenie presji demograficznej. W miarę rozwoju gospodarcze
go następowała racjonalizacja działań ludzkich. Coraz więcej miejsca zajmowała 
pokojowa działalność gospodarcza (współzawodnictwo pokojowe). Postęp tech
niczny i racjonalizacja życia sprzyjały umocnieniu pokojowych form działalności, 
ale zarazem umożliwiły podnoszenie techniki wojennej i lepszą organizację wysiłku 
zbrojnego. Silniejsze państwo uzyskało monopol na użycie przemocy, walki zbroj
ne poczęły toczyć się między państwami w formie coraz bardziej zorganizowanej. 
Różnice pomiędzy wojną i pokojem stały się wyraźniejsze. Miało to konsekwencje 
dla częstotliwości wojen. Doskonalenie militarnej maszynerii wiązało się bowiem 
z wysokimi kosztami. Wzrost kosztów wojen w ciągu dziejów jest stałą tendencją, 
w związku z tym maleje ich względna zyskowność60, a wszczynanie wojen obar
czone jest coraz większym ryzykiem61. W stuleciu 1815-1914 państwa europejskie 
starały się zmniejszyć to ryzyko, prowadząc jak najkrótsze kampanie wojenne. Po
nieważ troska o finansową stabilność przeważała nad troską o potęgę militarną, nie 
doszło do wojny na skalę kontynentalną.
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Postępowi gospodarczemu towarzyszył postęp cywilizacyjny, którego istotą był 
wzrost wolności. Liberalizacja sprzyjała pokojowi, ponieważ wymogi związane 
z prowadzeniem wojny były nie do pogodzenia z wolnością jednostki. Szacunek dla 
jednostki ludzkiej spowodował też zwiększenie wartości życia ludzkiego. Konsek
wencją tego był wzrost świadomości ponoszonych kosztów wojen. Natomiast wol
ność handlu przyniosła dowody na wyższość związanej z pokojem wolnej konkuren
cji nad autarkiąi regulacją towarzyszącą częstym wojnom. Kraje rozwinięte mogły 
realizować swe cele w relacjach międzynarodowych poprzez handel, podczas gdy 
niegdyś realizowały je poprzez wojnę: „dziś podbój polityczny przestał być warun
kiem gospodarczego korzystania z zasobów danego kraju”62. Wolność przemiesz
czania się pozwoliła wyeliminować inną przyczynę dawnych wojen - chęć zdobycia 
nowych terenów do osiedlenia się63. Z kolei wzrost bogactwa, związany ze zwy
cięstwem wolnego rynku, osłabił presję ludnościową. W coraz mniejszym stopniu 
ma ona wpływ na wszczynanie wojen. „Wojny dawniejsze można było w pewnej 
mierze uważać za wynik przeludnienia”, jednak w epoce współczesnej autorowi ra
czej przeludnienie jest „skutkiem wojen, powstrzymujących ludzkość w postępie 
gospodarczym”64. W ten sposób Krzyżanowski starał się ukazać sprzężenia zwrot
ne, jakie występują pomiędzy dwoma podstawowymi warunkami rozwoju: pokojem 
i liberalizmem. Rozumiał trudności metodologiczne, które wiążą się z jego teorią. 
Nie widział możliwości znalezienia wiarygodnej metody szacowania korzyści utra
conych na skutek wojen. Nie miał jednak wątpliwości, że w czasach jemu współcze
snych „owoce zwiększonego wysiłku pokojowego są widoczne, niepodobna stwier
dzić istnienia uchwytnych zysków wojennych”65. Zdaniem autora Socjologii wojny 
racjonalna analiza pozwala dowieść ekonomicznej nieopłacalności wojen. Ludzkość 
niedostatecznie zdaje sobie z tego sprawę. Występowanie wojen „czerpie swą rację 
bytu z niechęci do umysłowego wysiłku”66. Nieracjonalność wojen pozostaje w wy
raźnej sprzeczności z faktycznym ich występowaniem. Krzyżanowski zdawał sobie 
z tego sprawę, jednak problem ten rozstrzygnął w sposób najprostszy - wskazując 
ignorancję jako źródło zła. Tu jednak zabrakło analizy przyczyn owej niewiedzy, 
a uwypuklenie ignorancji i nieracjonalności w ludzkim postępowaniu podważyłoby 
zapewne optymistyczny pogląd Krzyżanowskiego na dzieje ludzkości.

62 Ibidem, s. 111.
63 Ibidem, s. 109.
64 Ibidem, s. 120.
65 Ibidem, s. 119.
66 Ibidem, s. 118.

Nie zaprzeczając, że ludzie nie zawsze kierują się racjonalną analizą, i dopusz
czając możliwość regresu, Krzyżanowski przejawiał jednak historiozoficzny opty
mizm. Profesor wierzył w narastanie racjonalności w dziejach. Racjonalizacja wiąże 
się ze wzrostem obszaru wolności indywidualnej, co daje skutki w postaci wzrostu 
bogactwa, kultury i postaw humanitarnych. Wydarzenia I wojny światowej były wy
zwaniem dla takiego sposobu myślenia. Krzyżanowski przekonywał jednak, że cię
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żar nowych zbrojeń będzie zbyt wielki dla wyeksploatowanych gospodarek. Wyraził 
nadzieję, że zrozumienie nieopłacalności wojen uchroni świat przed wszczynaniem 
następnych67. W innej pracy z czasu I wojny światowej oczekiwał utworzenia po
nadpaństwowych instytucji stojących na straży pokoju, albowiem w kwestii świa
towego bezpieczeństwa „nie ma innej rady, jeno ograniczenie zbrojeń i międzyna
rodowy związek państw”68. Także i po pierwszej „wielkiej wojnie” Krzyżanowski 
sądził, że jej doświadczenie potwierdza tezę o nieopłacalności wojen, związaną 
z postępującym wzrostem wzajemnych zależności międzynarodowych69. Jednak 
wojna światowa uruchomiła procesy podważające fundamenty porządku liberalne
go; pisma Krzyżanowskiego z czasów międzywojennych zawierają wielką apologię 
ery liberalnej i stanowczą krytykę nowych tendencji. Krakowski uczony na gruncie 
idei zwalczał „partykularne” idee socjalizmu i nacjonalizmu (niszczące „uniwer
salny” i pacyfistyczny liberalizm), na gruncie gospodarczym zaś źródło zła widział 
w szeroko rozumianym etatyzmie, którego konsekwencją była inflacja.

67 Ibidem, s. 63.
68 I d e m, Gospodarka wojenna, Kraków 1918, s. 176.
69 I d e m, Powojenne czasy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, (Poznań) 

1926, nr 2, s. 144-145.
70 I d e m, Założenia ekonomiki. Zasad ekonomiki część pierwsza, Kraków 1919, s. 13.

Teoria ekonomiczna jako filozofia polityczna

W odrodzonej Polsce Krzyżanowski podjął trud opracowania własnego wielotomo
wego podręcznika ekonomii. Z projektowanego wydawnictwa Zasady ekonomiki 
opublikowany został jedynie tom wstępny Założenia ekonomiki (dwa wydania 1919 
i 1920) oraz Nauka o pieniądzu i kredycie (dwa wydania 1920 i 1922). Poza tym 
Krzyżanowski wydał Naukę skarbowości (1923), nigdy natomiast nie powstał tom 
drugi Zasad ekonomiki, mający zawierać część teoretyczną podręcznika. Wynika
ło to najpewniej z osobistych zainteresowań Krzyżanowskiego, którego ekonomia 
interesowała przede wszystkim jako narzędzie polityki, nie zaś samego poznania 
teoretycznego, w które zresztą nie bardzo wierzył. Stąd też specyficzny kształt, jaki 
przybrały Założenia ekonomiki·, zawierały one rozważania o zakresie i metodzie 
ekonomii, zarys filozofii społecznej autora, elementy historii myśli ekonomicznej, 
historii gospodarczej i demografii, najmniej jednak teorii ekonomicznej.

W ujęciu Krzyżanowskiego podstawowe aksjomaty ekonomii zlewały się 
wjedno z zasadami indywidualistycznej filozofii społecznej. Dążenie do indywidual
nej niezależności traktował jako naturalne dążenie człowieka, .wszelkie wspólnoty 
czy grupy (Jednostki zbiorowe”) mają sens tylko wtedy, kiedy „są ułatwieniem 
osiągnięcia celu, wytkniętego sobie przez jednostki fizyczne”; przeciwne poglądy 
Krzyżanowski uważał za „mistycyzm”70. Najważniejszą jednostką zbiorową jest 
państwo, inne są wobec niej pochodne. Państwo dysponujące środkami przymusu 
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winno ograniczyć swą rolę gospodarczą, ponieważ rynek efektywniej niż aparat 
państwowy reguluje życie gospodarcze. Krzyżanowski dowodził, że tylko podmioty 
działające w warunkach rynkowych potrafią stosować „zasadę gospodarczości” (ra
cjonalności gospodarczej). Zasada gospodarczości to wedle Krzyżanowskiego istota 
ekonomii71. Definiuje ją jako minimalizowanie nakładów, ponoszonych do osiągnię
cia założonych celów. Autor dowodzi, że dobrze rozumiana zasada gospodarczości 
prowadzi do uznania przewagi rynku i prywatnej własności nad przymusem i włas
nością publiczną. Wynika to z tego, że jedynie indywidualne podmioty zdolne są do 
prawidłowego rachunku gospodarczego. W przypadku państwa wymierna jest tylko 
jedna strona rachunku - koszty: „wiadomo ile opodatkowany zapłacił, ale bardzo 
trudno zmierzyć, ilościowo określić to, co otrzymał od państwa”72. Wobec tego sek
tor usług publicznych zawsze będzie skazany na mniejszą efektywność niż rynek 
dóbr prywatnych. Krzyżanowski dochodzi do wniosku, że działalność państwa na
leży ograniczyć do dostarczania pewnych niematerialnych dóbr, które nie mogą być 
przedmiotem wyceny rynkowej. Są to przede wszystkim bezpieczeństwo wewnętrz
ne i zewnętrzne (obrona narodowa); państwo winno również stwarzać warunki do 
rozwoju gospodarczego poprzez podnoszenie poziomu oświaty i zdrowia ludności73. 
Stanowisko Krzyżanowskiego w sprawie zadań państwa w zarysie powtarza opi
nie Smitha zawarte w Bogactwie narodów. Smith wyróżniał trzy konieczne obszary 
działania państwa: obronę narodową, system wymiaru sprawiedliwości oraz utrzy
mywanie instytucji zapewniających większe korzyści społeczne niż zapewniany 
przez nie przychód rynkowy. Są to inwestycje ułatwiające handel (drogi, mosty, ka
nały, porty etc.) oraz wydatki na szeroko rozumianą oświatę74.

71 Ibidem, s. 7.
72 Ibidem, s. 26.
73 Ibidem, s. 32.
74 A. S m i t h, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, eds. 

R.H. Campbell, A.S. Skinner, Indianopolis 1981, vol. 2, pp. 689-816.
75 A. Krzyżanowski, Założenia..., s. 15.

Poszerzanie wolności jednostek, zwycięstwo liberalizmu w polityce i gospodar
ce uznał autor Założeń ekonomiki za ogólny trend dziejów ludzkości, przejawiający 
się mimo zaburzeń i powrotów do „dawnych form rozwoju”. Dzieje są, zdaniem 
Krzyżanowskiego, przemianą „stopniową, ciągłą, [...] organizacji społecznej na co
raz bardziej indywidualistyczną”75. Trend indywidualistyczny jest ściśle związany 
z poszerzaniem rynku, co prowadzi do zmniejszania się ilości dóbr wolnych kosztem 
wzrostu ilości dóbr rynkowych. Wojny oraz inne zaburzenia polityczne powodują 
czasowe zakłócenia globalnych tendencji. Jak piszę Krzyżanowski, rozwój dziejowy 
.jest łamany, nie prosty”. Z wojnami łączą się ograniczenia wolności gospodarczej, 
załamanie finansów publicznych, inflacyjna podaż pieniądza, a także ograniczenia 
wolności indywidualnej, nadmierna kontrola ze strony państwa, wzrost napięć spo
łecznych, ogólna demoralizacja. Wszystko to ma negatywny wpływ na życie gospo
darcze i stanowi poważne zagrożenie dla gospodarki.
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Pomiędzy gospodarką a moralnością Krzyżanowski postrzegał sprzężenie zwrot
ne; wysoki poziom moralności służy rozwojowi gospodarczemu. Wyjątkowo ważne 
jest dotrzymywanie umów. Rzetelność kontrahentów uznaje on za konieczny waru
nek sprawnego funkcjonowania gospodarki rynkowej76. Wysoki poziom moralności 
sprzyja gospodarowaniu, z drugiej strony - wzrost gospodarczy ma korzystne skutki 
moralne. „Bogactwo, jego korzystny rozdział pomiędzy uczestników społeczności 
łagodzi wewnętrzne i zewnętrzne przeciwieństwa, ułatwia zwycięstwo harmonii in
teresów, czyli wywiera wpływ dodatnie korzystny”-piszę Krzyżanowski77. Ubóstwo 
natomiast osłabia hamulce moralne. Autor dystansuje się od moralnego potępiania 
bogactwa, nie rezygnuje jednak z kategorii zbytku. Zbytek bowiem jest alternatywą 
dla oszczędności, która umożliwia wzrost zasobów kapitału. Oszczędność i praco
witość to u Krzyżanowskiego dwie podstawowe cnoty społeczne, bezpośrednio wa
runkujące wzrost gospodarczy. W sumie w kwestii bogactwa „nie zachodzą istotne 
sprzeczności między etycznym a ekonomicznym punktem widzenia”78. Na tym tle 
autor daje apologię wolności gospodarczej („wolnego współzawodnictwa”). Składa
ją się na nią wolność wyboru zawodu, wolność podejmowania i prowadzenia dzia
łalności gospodarczej, wolność przemieszczania się, wreszcie swoboda przekazy
wania praw własności79. Istnienie tych instytucjonalnych warunków jest niezbędne 
dla funkcjonowania gospodarki rynkowej i wzrostu gospodarczego. Krzyżanowski 
przyznaję jednak, iż formalne gwarancje równości nie oznaczają faktycznej równo
ści szans. Rynek nagradza zwycięzców „wolnego współzawodnictwa, lecz nie od
bywa się ono na równych warunkach, skutkiem czego jedni znajdują się w korzyst
niejszych warunkach, rozporządzają faktycznie [...] większym zasobem wolności, 
inni mniejszym”80. Uczony miał świadomość, że w tym punkcie liberalny ideał spo
łeczny najbardziej odbiega od rzeczywistości. Przywołuje jednak na pomoc anali
zę historyczną, dowodząc, że liberalny ustrój gospodarczy przyniósł wyrównanie 
szans w stosunku do poprzednich epok, wyprowadził masy z nędzy i poddaństwa. 
Nie idealizował wolności gospodarczej, nie spodziewał się też całkowitej realizacji 
liberalnych zasad, przyznając, że realny ustrój gospodarczy będzie zawsze kompro
misem pomiędzy wolnością a przymusem. Postrzegał swoją rolę jako tego, który ma 
zadanie przypominania o potrzebie poszerzania obszaru wolności.

76 Ibidem, s. 110.
77 Ibidem, s. 111.
78 Ibidem, s. 113.
79 Ibidem, s. 117-118.
80 Ibidem, s. 122.

Pisząc o metodzie ekonomii, Krzyżanowski stwierdzał, że ekonomia, jak każ
da nauka, wychodząc od opisu zjawisk, dochodzi do teorii. Wyróżniał trzy etapy 
w pracy ekonomisty: etap opisu, etap teorii i etap polityki. Zasługują one na głębszą 
uwagę. Krzyżanowski sądził, że nie można ściśle ich rozdzielić: „każdy opis zawiera 
w sobie pierwiastki teoretyczne, teoretyczne założenia, niestety przeważnie zbyt 
mało uświadamiane autorom opisów [...]. Opis sam przez się przeradza się w teo
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rię [...]. Podobnie w każdej teorii odnajdujemy domieszkę polityczną. Usiłowania 
teoretyków jej zupełnego usunięcia nie mogą być skuteczne”81. Krzyżanowski pod
kreślał względność i niepewność praw, które formułują ekonomiści, mają one bo
wiem jedynie charakter przybliżony i oparte są na uproszczonych założeniach, gdyż 
bogactwo rzeczywistości uniemożliwia ujęcie wszystkich czynników. Takie cechy 
nosiła konstrukcja homo oeconomicus, którą Krzyżanowski prezentował ze świa
domością uproszczeń psychologicznego obrazu człowieka, jakich ona wymaga82. 
Z racji istnienia wolnej woli można mówić jedynie o prawach o charakterze staty
stycznym (dotyczą jedynie większości jednostek)83. Krzyżanowski pisał o „bardziej 
hipotetycznym”, w porównaniu z przyrodniczymi, charakterze praw ekonomicznych. 
Ekonomia nie formułuje praw „ściśle uniwersalnych”; Krzyżanowski nie sądził, by 
mogła je odkryć w przyszłości84. Autor Założeń ekonomiki podkreślał, że ludzie obok 
przesłanek ekonomicznych kierują się również motywami etycznymi, politycznymi, 
narodowymi i religijnymi85. Niewystarczalność teorii niesie konsekwencje dla poli
tyki ekonomicznej; program czysto ekonomiczny nie ma większej wartości i powi
nien uwzględniać wszelkie inne społecznie ważne dziedziny. Krzyżanowski widział 
tu jednak pułapkę, a mianowicie wchodząc na grunt polityki, ekonomista może zna
leźć się w obszarze ideologicznej dowolności. Stąd ekonomiści wolą teorię, gdyż 
daje im psychiczny komfort bycia poza ideologiami. Autor Założeń ekonomiki miał 
świadomość, że pewność, jaką daje teoria, dotyczy jedynie świata czystej abstrak
cji; świat realny postrzega jako obarczony nieuleczalną niepewnością. Podkreślając 
względność wiedzy ekonomicznej, chciałby jednak, by ekonomiści mieli chociaż 
pośredni wpływ na politykę; uważał, że mogą ją zdobyć, dostarczając rzetelnych 
analiz teoretycznych86.

81 Ibidem, s. 68.
82 Ibidem, s. 91.
83 Ibidem, s. 81.
84 Ibidem, s. 146.
85 Ibidem, s. 71.
86 Ibidem, s. 72.
87 Ibidem, s. 146

„Przybliżona” jedynie prawdziwość praw ekonomicznych sprawia, że precyzo
wanie tychże uważał on za zajęcie niezbyt twórcze. Jego zdaniem wszystkie istotne 
prawa sąjuż znane. Rozbieżności pomiędzy stanowiskami teoretycznymi istniejący
mi na początku XX wieku Krzyżanowski bagatelizuje: „istniejące różnice polegają 
w znacznej mierze na nieporozumieniach, których źródłem pogoń za oryginalno
ścią, niedbałość wielu pisarzy, rozdmuchujących spory, wynikające z różnorodności, 
z nieustalenia terminologii, do rzędu różnic zasadniczych”87. Wszystkie różnice 
w obrębie głównego nurtu ekonomii sprowadzałyby się więc do interpretacji kla
sycznego paradygmatu ekonomii politycznej. Szybki rozwój teorii ekonomicznej, 
który się wówczas dokonywał, nie został przez Krzyżanowskiego doceniony, a może 
nawet i nie został zauważony. Jego uwagi o nowinkach teoretycznych były raczej 
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lekceważące. Jeszcze w 1948 roku powtórzył on swoją opinię o niewielkim zna
czeniu różnic teoretycznych w obrębie głównego nurtu ekonomii88 * 90. Jak się wydaje, 
przez cały okres kariery uczonego Krzyżanowski tak bardzo śpieszył się do udziela
nia rad politycznych, że nie znajdował czasu na studiowanie niuansów teorii. Eko
nomia pozostała dla niego nauką kilku prostych prawd (znanych już klasykom) oraz 
zdrowego rozsądku, który należało stosować zgodnie z historycznym kontekstem.

" E. B aron e, Zasady ekonomii politycznej, przeł. L. E i c h e n b a u m, wstęp A. Krzy
żanowski, Warszawa 1946.

” A. Krzyżanowski, Nauka o pieniądzu i kredycie, Kraków 1920 (wyd. 2, Kraków 
1922). Omawiając poglądy Krzyżanowskiego, będę posługiwał się wydaniem drugim, zawierają
cym odniesienia do ówczesnej sytuacji.

90 I d e m, Pieniądz, Kraków 1911.
91 Zob.: G.F. K n a p p, Staattliche Theorie des Geldes, Leipzig 1905.
92 A. Krzyżanowski, Nauka o pieniądzu..., s. 40.

Jedyną dziedziną ekonomii, którą Krzyżanowski gruntownie opracował, była 
teoria pieniądza, kredytu i finansów publicznych. Definitywny wykład poglądów 
Krzyżanowskiego zawierała Nauka o pieniądzu i kredycie*9. Książka ta była rozsze
rzoną i zaktualizowaną wersją wcześniejszej monografii Pieniądz9". Opublikowany 
w 1911 roku tom był mocno przeładowany erudycyjną prezentacją dotychczaso
wych stanowisk teoretycznych, głównie relacją z toczącego się w nauce niemiec
kiej sporu o istotę pieniądza. W sporze tym krakowski uczony opowiedział się za 
uznaniem pieniądza za dobro posiadające swą własną wartość, a nie jedynie przy
musowy obieg nadany przez państwo. W ten sposób odrzucił tzw. państwową teo
rię pieniądza Georga Knappa91. W Nauce o pieniądzu i kredycie autor skrócił mało 
istotne rozważania o istocie pieniądza, w standardowy sposób przedstawił jego 
funkcje, wiele miejsca poświęcił instytucjom kredytowym. W konstrukcji swego 
podręcznika Krzyżanowski uwypuklił podział na pieniądz kruszcowy i kredytowy, 
uznając jednak, że w obu postaciach podlega on tym samym prawom. Pierwszym 
z nich było prawo Greshama o wypieraniu z obiegu pieniądza lepszego przez gorszy. 
Jednak wedle krakowskiego uczonego prawo Greshama działa jedynie w krótkim 
okresie, stanowi ono „wyjątek od zasady wprost przeciwnej”92, mówiącej o sta
łym ulepszaniu organizacji pieniężno-kredytowej, albowiem państwo jest w stanie 
przeciwstawić się tezauryzacji pełnowartościowej monety poprzez udoskonalenie 
systemu monetarnego. Państwo reaguje na wypieranie lepszej monety, doskonaląc 
system; w ten sposób jest on ciągle ulepszany w ciągu dziejów. Jest to pogląd ważny 
w systemie Krzyżanowskiego, chciał on bowiem pokazać, że doskonalenie systemu 
finansowego jest jedną z głównych dźwigni wzrostu gospodarczego. Autor Nauki 
o pieniądzu przedstawił historyczną analizę dziejów pieniądza, pokazując, iż udo
skonalenia prowadzą w końcu do wytworzenia systemu pieniądza złotego. System 
ten określił Krzyżanowski jako „nowoczesny ustrój pieniężny”, a referując jego za
sady powoływał się na raport komisji lorda Cunliffe’a, której parlament brytyjski 
w 1918 roku powierzył zadanie zbadania skutków emisji pieniądza bez pokrycia 
kruszcowego na potrzeby wojny. Raport końcowy komisji Cunliffe’a (a także wcześ
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niejszy Interim Report z 1919 roku) stanowił najdobitniejsze sformułowanie klasycz
nych argumentów na rzecz systemu złotego93. W ślad za communis opinio elit brytyj
skich Krzyżanowski uznał system złoty za najdoskonalszy w całej historii ludzkości, 
gdyż zapewniał on automatyczne równoważenie bilansu handlowego, zapobiegając 
tym samym inflacji i ułatwiając handel międzynarodowy. Tu autor nie omieszkał 
podkreślić zasług Anglosasów w organizacji nowoczesnego systemu pieniężno-kre
dytowego94. Dzięki stworzeniu systemu obiegu banknotów i upowszechnieniu ob
rotu czekowego pieniądz złoty stawał się też najdoskonalszym narzędziem kreacji 
kredytu - złoto było faktycznie walutą międzynarodową. W związku z tym pisał 
autor o czasach panowania złotej waluty: „De facto istniała przed wojną jak gdyby 
unia monetarna obejmująca niemal wszystkie państwa”95. W tej sytuacji formalne 
unie monetarne nie miały znaczenia, gdyż istotnym czynnikiem była wolność wybi
jania złotych monet z kruszcu oraz wolność międzynarodowego handlu złotem. Te 
dwa warunki instytucjonalne decydowały, zdaniem Krzyżanowskiego, o sprawności 
funkcjonowania systemu złotego96. System ten przestał jednak działać wraz z wybu
chem I wojny światowej. Państwa wojujące, spodziewając się wydatków wojennych, 
gromadziły złoto, a po wybuchu wojny zaprzestały wymiany banknotów na złoto 
i zakazały jego wywozu. W ten sposób banknoty stały się pieniądzem papierowym 
i tym pieniądzem finansowano wojnę. Jednocześnie w związku z przestawieniem 
gospodarki na tory wojenne nieuchronne stało się pogorszenie bilansu handlowego. 
Automatyzm waluty złotej przestał działać, a kursy walutowe stały się niestabilne, 
gdyż straciły podstawę, którą był szlachetny kruszec. Emisje pieniądza papierowego 
stwarzały z kolei niebezpieczeństwo inflacji. System pieniężno-kredytowy stracił 
stabilność, zachwiany został misternie skonstruowany system zaufania do pienią
dza. Na tle tych historycznych przemian Krzyżanowski omawiał pieniądz papiero
wy, uznając, że emisje pieniądza papierowego o tyle są szkodliwe, o ile uszczuplają 
realnie majątek obywateli97. Emisje prowadzące do inflacji są ukrytym podatkiem, 
wywołują iluzję pieniężną, pozbawiają obywateli części realnego dochodu, unie
możliwiają prawidłowy rachunek gospodarczy. Iluzja pieniężna poprzez nadmierne 
wydatki i kurczenie się oszczędności prowadzi do dekapitalizacji, a więc do realne
go zubożenia społeczeństwa. W tym sensie inflacyjne emisje pieniądza papierowego 
można nazwać oszustwem porównywalnym z fałszowaniem monet kruszcowych 
w średniowieczu. Wydaje się, że uczony krakowski jako pierwszy wśród polskich 
ekonomistów tak dobitnie przedstawił inflację jako podatek98.

93 J. Tomlinson, Public Policy and the Economy since 1900, Oxford 1990, pp. 42-44;
M. June Flanders, International Monetary Economics 1870-1960. Between the Classical 
and the New Classical, Cambridge 1989, pp. 67-86.

94 A. Krzyżanowski, Nauka o pieniądzu..., s. 77-79.
95 Ibidem, s. 85.
96 Ibidem, s. 86.
97 Ibidem, s. 109-110.
98 W interesującym artykule Ephraim Kleiman omawia prekursorów ujęcia inflacji jako po

datku, wskazując J.M. Keynesa i jego Tract on Monetary Reform jako główne źródło tej idei;
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Krzyżanowski odróżnia pieniądz papierowy od kredytu (pieniądza kredyto
wego), przez który rozumie w istocie wszystkie pozakruszcowe formy pieniądza, 
wymienialne wszelako na kruszec. Definiuje kredyt jako wypożyczanie kapitałów 
pieniężnych, wypożyczanie towarów, jako mające znikome znaczenie, uznał za 
możliwe do pominięcia", zarazem inne definicje kredytu uznaje za równie trafne, 
np. kredyt jako zamiana dóbr teraźniejszych na przyszłe* 100. Rozważa też definicję 
kredytu opartą na zaufaniu - dochodzi jednak do wniosku, że zaufanie jest jedna
kowo niezbędne wobec wszystkich instytucji związanych z systemem finansowym. 
Zaufanie jest więc niezbędnym warunkiem funkcjonowania kredytu. Rola kredytu 
zostaje wyjaśniona poprzez odpowiedź na pytanie, czy kredyt stwarza nowe kapita
ły? Dochodzi do wniosku, że kreacja pieniądza drogą kredytu może stworzyć nowy 
kapitał pieniężny, a pośrednio rzeczowy. W pewnym sensie kredyt jest zawsze na
rzędziem tworzenia kapitału: „wierzytelności stanowią narzędzie produkcji i kon
sumpcji. Są sposobem powstawania nowych wartości materialnych i niematerial
nych”101. Kreacja pieniądza oznacza wzrost siły nabywczej na rynku, co wraz ze 
wzrostem cen prowadzi do wzrostu produkcji102. Takie mechanizmy działająjedynie 
w krótkim okresie, w długim okresie ujawniają się bowiem skutki wspomnianej ilu
zji pieniężnej. Wzrost ilości kapitału może okazać się nietrwały, jeśli kreacja kredytu 
zwiększa zasób kapitałów pieniężnych, nie powodując równej wartości strumienia 
oszczędności. Wówczas zwiększenie siły nabywczej społeczeństwa jest krótkotrwa
łe, powoduje bowiem „drożyznę” (wzrost cen), która „niszczy oszczędności”. Iluzja 
pieniężna, związana z nominalnym poziomem dochodu, sprawia, że realne oszczęd
ności maleją. Uczony podkreśla, że „powstanie każdego kapitału uwarunkowane jest 
oszczędnością”103. Autor Nauki o pieniądzu i kredycie jest pewny działania nieubła
ganej prawidłowości, która sprawia, że nadmierny wzrost zasobu pieniądza, szybszy 
niż wzrost rzeczowych zasobów kapitału, musi się objawić jako wzrost cen. Nie jest 
jasne, kiedy ów wzrost jest „nadmierny”. W ogóle wywód Krzyżanowskiego nie był 
do końca spójny, wydaje się jednak, że rozumiał, iż pieniądz nie musi być neutralny 
w krótkim okresie i wielkości pieniężne wywierają przejściowy wpływ na wielkości 
realne. Zdecydowanie natomiast podkreślał brak takich oddziaływań w okresie dłu
gim. Pogląd taki wywoływał niepokój u zwolenników tezy, że oszczędności zawsze 
muszą poprzedzać kreację kapitału, którą głosił m.in. Taylor, podejrzliwie traktujący 

w tym kontekście wymienia Krzyżanowskiego, przypuszczając, że zaczerpnął tę ideę od Keynesa, 
czyni tak jednak tylko na podstawie jednego anglojęzycznego artykułu krakowskiego uczonego. 
Wydaje się, że opinie Krzyżanowskiego, zawarte w Nauce o pieniądzu i kredycie i powtórzo
ne w Nauce skarbowości, wyrażały jednak przede wszystkim wnioski z doświadczeń polskich; 
przeświadczenie o niszczących skutkach inflacji i nieefektywności podatku inflacyjnego stało się 
powszechne wśród uczonych polskich. Zob.: E. K1 e i m a n, Early Inflation Tax Theory andEsti- 
mates, „History of Political Economy” 2000, no. 2 (32).

’’A. Krzyżanowski, Nauka o pieniądzu..., s. 113.
100 Ibidem, s. 125.
101 Ibidem, s. 123.

Ibidem, s. 123-124.
103 Ibidem, s. 115-125.
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teorie pieniężne Krzyżanowskiego i posądzający go o odstępstwo od ekonomicznej 
ortodoksji.

Jak widzimy Krzyżanowski dość swobodnie podchodził do analizy roli pienią
dza w gospodarce, zarazem jednak chciał dać precyzyjny wykład teorii pieniądza. 
Uczynił to, zastrzegając przybliżoną jedynie prawdziwość teorii pieniężnej - rze
czywiste proporcje będą zawsze odbiegać od przewidywań teoretycznych104. Z tym 
zastrzeżeniem opowiedział się za ilościową teorią pieniądza. Niestety, przyjęta przez 
niego terminologia prowadziła do niejakiego zamętu. Skupił się nie na ilości pienią
dza, ale na jego wartości, rozróżniając wewnętrzną wartość pieniądza, zależną od 
jego ilości oraz sprawności systemu pieniężnego, oraz zewnętrzną wartość pieniądza 
równą jego sile nabywczej105. Dokładnego znaczenia obu pojęć autor nie wyjaśnił. 
Do wyrażenia związku między wartością pieniądza a poziomem cen (reprezento
wanym przez cenę jednego towaru) proponował formułę algebraiczną: C’W’ = CW, 
gdzie: C - cena towaru, W - związana z nią wartość pieniądza (w znaczeniu siły 
nabywczej), C’ - nowa cena towaru, W’ - odpowiadająca jej wartość pieniądza. Po
wyższa równość zachodzi przy założeniu, że nie zmienia się ilość towaru. Zakładając 
W’ = W (1 - p), gdzie p to odsetek, o jaki zmienia się wartość pieniądza, uczony 
otrzymuje formułę dla nowej ceny towaru: C’ = C/( 1 - p)106. Powyższe wywody uznał 
za „ścisłe sformułowanie” teorii ilościowej. Miało ono cechę typową dla większości 
ówczesnych ujęć teorii ilościowej - zachowana była stała wartość ogółu transakcji, 
co nie było jednak zgodne z wieloma znanymi już wówczas faktami. Bliższa realiów 
była akceleracja inflacji, wynikająca z przyjętego formalizmu. Algebraiczne wyraże
nie teorii ilościowej nie zostało też powiązane przez autora z resztą jego teorii. Nie 
wiadomo, jak ma się to do opisu wpływu impulsów pieniężnych na wielkości realne. 
Wydaje się, że był nieco sztuczny wtręt w wywodach Krzyżanowskiego, który ba
zował raczej na własnych obserwacjach niż na precyzyjnie dobranych aksjomatach. 
Samo „ścisłe sformułowanie” zawdzięczał zresztą uczony konsultacjom z wybitnym 
matematykiem profesorem Kazimierzem Żórawskim.

10,1 Ibidem, s. 232.
103 Ibidem, s. 197, 210.
106 Ibidem, s. 208.
107 Ibidem, s. 218, 224-225.
108 Ibidem, s. 211.

Przedstawiwszy swe „ścisłe sformułowanie”, Krzyżanowski analizuje wpływ 
różnych rodzajów emisji pieniądza na wzrost cen. Jego zdaniem przeznaczenie no
wej emisji na cele inwestycyjne daje mniejszy impuls inflacyjny niż ich zużycie na 
konsumpcję107. Podkreślał, że nie w każdych warunkach wzrost emisji pieniądza 
prowadzi do wzrostu cen, a rzeczywistość gospodarcza jest bardziej skomplikowa
na. Omawiając problem transmisji impulsów pieniężnych, autor skupił się na opisie 
mechanizmu bezpośredniego, w którym wzrost podaży pieniądza podnosi pieniężne 
dochody i powoduje wzrost popytu prowadzący do wyższych cen108. Natomiast stopa 
procentowa jest wedle niego w dłuższym okresie wrażliwa na realną, a nie pienięż
ną wartość kapitału; zmiany podaży pieniądza wpływają na nią w krótkim okresie, 
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tj. trwale obniżyć stopę procentową może jedynie realny przyrost kapitału. Zależno
ści krótkookresowe biegną w ten sposób, że wzrost cen podnosi zyski, co zwiększa 
popyt na nowe kapitały i w efekcie stopę procentową109. Z kolei wzrost stopy procen
towej sprzyja spadkowi cen, gdyż utrzymywanie zapasów staje się droższe. Z tych 
samych powodów spadek stopy procentowej sprzyja wzrostowi cen. Analizował in
flację jako zjawisko pieniężne, zaprzeczał istnieniu inflacji kosztowej. Jego zdaniem 
przy danej podaży pieniądza szoki podażowe wpłyną na ceny względne, ale nie na 
ogólny poziom cen, stąd też wzrost (spadek) jakiejś ceny powoduje ruch innych cen 
w przeciwną stronę110.

Ibidem, s. 237-240.
"u Ibidem, s. 212.
111 Idem, Nauka skarbowości, Poznań 1923, s. 6.
112 Ibidem, s. 184-185.
113 Ibidem, s. 7.

Ostatnim z podręczników Krzyżanowskiego była Nauka skarbowości (1923). 
Zawierała ona obok standardowego wykładu o podatkach, wydatkach i budżecie 
wiele uwag dotyczących polityki gospodarczej. Zdaniem autora skarbowość stosuje 
zasady ekonomii do praktycznych problemów, z tym jednak zastrzeżeniem, że trud
no o ocenę efektywności działań państwa. O ile wartość podatków jest wymierna, 
o tyle trudno wycenić usługi państwa, nie ma więc możliwości stworzenia mecha
nizmu powodującego minimalizację kosztów, jak dzieje się w przypadku dóbr ryn
kowych"1. Stąd jak najwięcej dóbr powinno być dostarczanych przez rynek zapew
niający efektywną alokację zasobów. Alokacja nierynkowa, dokonywana za pomocą 
środków administracyjnych, winna ograniczać się do zadań niezbędnych, takich jak 
zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, funkcjonowanie norm 
prawnych, dostarczanie usług edukacyjnych, budowa sieci dróg. Autor opowiadał 
się stanowczo za stałym zrównoważeniem budżetu, nawet kosztem stabilności stopy 
podatkowej. Polityka niskich podatków i równowagi budżetowej miała zapewnić 
przedsiębiorcom wysoką rentowność kapitału, gdyż wysoka stopa zysku umożliwia 
wysoką stopę oszczędności, która zależy od tynkowej stopy procentowej, związanej 
z „procentem pierwotnym”, rozumianym jako przeciętna stopa zwrotu od kapitału. 
Oszczędności okazują się czynnikiem decydującym w procesie wzrostu gospodar
czego. Od oszczędności zależy tempo wzrostu kapitału i, co za tym idzie, dobrobytu. 
Państwo ułatwia te procesy poprzez niskie podatki i stabilny pieniądz. Stopa po
datkowa winna pozostawać na poziomie pozwalającym na utrzymanie corocznego 
przyrostu masy kapitału (autor używa pojęcia „kapitalizacja”); inaczej można mó
wić o przeciążeniu podatkowym112 113. Uznał on za niezbędne wycofanie się państwa 
z działalności produkcyjnej. Państwowe przedsiębiorstwa nie były, jego zdaniem, 
zdolne do efektywnego funkcjonowania, gdyż państwo będzie zawsze gospodaro
wać gorzej niż prywatny przedsiębiorca, zaś możliwość pokrywania strat sektora 
państwowego z podatków utrwala jego nierentowność. Tezę powyższą formułuje 
w ostrych słowach: „Państwo, które może zagarnąć owoce cudzej kapitalizacji, nie 
dba o własną”"3.
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Sposób, w jaki krakowski uczony analizował podatki, okazuje się mocno inspi
rowany przez wywody klasyków ekonomii politycznej, zwłaszcza Davida Ricardo. 
U Ricarda podatki są rozpatrywane od strony umniejszania społecznego dochodu 
lub zasobu kapitału. Krzyżanowski dodatkowo uwypuklał zagrożenia dla stabilności 
makroekonomicznej. Pokrywanie wszystkich wydatków budżetu podatkami autor 
Nauki skarbowości uznaje za stan pożądany, „wszelkie inne źródła dochodów są 
tylko złem koniecznym”114. Nadzwyczajne potrzeby powodują konieczność nad
zwyczajnych źródeł ich pokrycia. Wówczas wykorzystać można pożyczki, świad
czenia przymusowe w naturze czy robociźnie. Podatki winny być możliwie słabo 
zróżnicowane, lecz nie wystarczy podatek jedyny115. Różnorodność podatków daje 
pewność uzyskania dochodów przez skarb. Podkreśla też autor Nauki skarbowo- 
ści potrzebę powszechności podatków, z uwzględnieniem wyższego opodatkowania 
bogatych. Związek pomiędzy bazą podatkową a dochodami skarbu ujmował w spo
sób bliski temu, który został spopularyzowany później w postaci krzywej Laffera. 
Przede wszystkim wskazywał na potrzebę stymulowania wzrostu gospodarczego. 
„Ponieważ źródłem dobrobytu jest roczna kapitalizacja, przeto podatki nie powinny 
być uiszczane jej kosztem. Nie powinny nadmiernie uszczuplać rocznych oszczęd
ności, stanowiących fundusz, z którego przedsiębiorcy uskuteczniają wytwórcze in
westycje, a tern mniej majątku”116. Poziom opodatkowania, przy którym następuje 
spadek majątku, oznacza przeciążenie podatkowe, a jego skutkiem jest konieczność 
podwyższania stopy opodatkowania w celu uzyskania tego samego dochodu. Ist
nieje więc maksymalna stawka podatkowa, pozwalająca na stabilne, długookreso
we utrzymywanie danego poziomu dochodów skarbowych przy danym dochodzie 
społecznym; Krzyżanowski określał ten poziom na 33% dochodu społecznego117. 
Maksymalny poziom ściągalnych przychodów skarbowych został przez autora 
wskazany na podstawie raczej pobieżnej obserwacji danych historycznych, bez prób 
szacowania jakiejś konkretnej funkcji. Przypadek Krzyżanowskiego potwierdza, że 
tzw. krzywa Laffera nie była jakimś poważniejszym wynalazkiem teoretycznym, lecz 
streszczała przekonania podzielane przez większość ekonomistów przed rewolucją 
Keynesowską w ekonomii. Przekonania te wydawały się zresztą na tyle oczywiste, 
że nie starano się ich ubrać w jakiś wyszukany teoretycznie język, także sam Arthur 
B. Laffer zawsze zaprzeczał, aby był odkrywcą „krzywej Laffera”118. Nie wydaje się 
jednak, by słuszny był pogląd, że „idea zawarta w krzywej Laffera jest tyle stara, ile 
trywialna”119. W modelach utrzymanych w nurcie Keynesowskim przychody budże
tu okazywały się w pewnym stopniu funkcją wydatków budżetowych. Unieważniało 

114 Ibidem, s. 9.
115 Ibidem, s. 131-133.
116 Ibidem, s. 182-183.
117 Ibidem, s. 187.
118 Zob.: A.B. Laffer, The Laffer Curve: Past, Present, and Future, www.heritage.org/Re- 

search/Taxes/bgl765.cfm (styczeń 2011).
119 M. Belka, Reaganomika - sukces czy porażka, Wroclaw 1991, s. 79.

http://www.heritage.org/Re-search/Taxes/bgl765.cfm
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to dawne ujęcia „klasyków”, choć i sam Keynes i keynesici rozumieli, że nie można 
w nieskończoność zwiększać podatków. Jednak przedkeynesowska tradycja analizy 
podatków, wywodząca się od Ricarda, mówiła coś innego; analizowała podażowe 
skutki podatków, zakładano w jej ramach istnienie efektu całkowitego wypierania 
wydatków prywatnych przez publiczne (o ile użyjemy współczesnej terminologii). 
Do tej klasycznej tradycji w pełni należał Krzyżanowski, kiedy stwierdzał, że jeżeli 
państwo będzie zużywało na swoje potrzeby kapitały czynne w produkcji, stopa pro
centowa pójdzie w górę, a płaca robotnika spadnie”120. Mimo niezbyt ścisłych sfor
mułowań wydaje się, że uznawał on także Ricardiańską ekwiwalencję między po
datkami a długiem publicznym, podkreślając, że dług publiczny absorbuje prywatne 
oszczędności, podnosi stopę procentową, zmniejszając tym samym popyt na pracę. 
Analizował więc skutki długu analogicznie do skutków podatku121. Jeszcze surowiej 
krakowski uczony oceniał inflacyjną emisję pieniądza papierowego (w zasadzie utoż
samiał pieniądz papierowy z podatkiem inflacyjnym122); stanowczo uznawał emisję 
papierowego pieniądza za podatek nałożony na posiadaczy gotówki i wierzycieli, 
a nawet za rodzaj „wywłaszczenia za wynagrodzeniem częściowem”123.

120 A. Krzyżanowski, Nauka skarbowości, s. 10-11.
121 Ibidem, s. 347-349.
122 Ibidem, s. 358-364.
123 Ibidem, s. 362.
124 S. Zaleski, [Recenzja:] A. Krzyżanowski, ,Nauka Skarbowości”, Poznań 1923, „Ruch 

Prawniczy i Ekonomiczny” R. 4, 1924, nr 1, s. 54-58.
125 A. Krzyżanowski, Polska koniunktura w świetle teorii przesileń i przewidywań, 

[w:] id e m, Polityka i gospodarstwo. Pisma pomniejsze oraz przemówienia 1920-1931, Kraków 
1931, s. 515-551.

Sporo miejsca poświęcił Krzyżanowski problematyce przerzucenia podatków, 
czyli pytaniu, kto rzeczywiście płaci podatki. We współczesnej literaturze wyróżnia 
się przerzucenie podatków (reakcję opodatkowanego na podatek) i rozkład podat
ków (ostateczny efekt opodatkowania). Celem wywodów autora było wykazanie, 
że podatek przerzucony obciąża konsumpcję, zaś nieprzerzucony zmniejsza kapitał 
i podnosi stopy procentowe. Ta zasadniczo słuszna myśl została jednak wyłożona 
z tyloma nieścisłościami i błędami, że wywód stał się trudno zrozumiały. Krzyża
nowski mylił zjawiska statyczne z dynamicznymi. Wyraźnie nie był w stanie posłu
giwać się teorią Marshallowską, na którą się powoływał. Potknięcie krakowskiego 
uczonego zauważył recenzent Nauki skarbowości Stefan L. Zaleski, jednak jego kry
tyczna ocena pracy pozostała bez odpowiedzi124 125.

Ilościowa teoria pieniądza wraz z poglądami na politykę fiskalną stanowiły ele
menty teorii makroekonomicznej Krzyżanowskiego; jej uzupełnieniem była jego 
teoria koniunktury gospodarczej. Swoje poglądy na ten temat przedstawił na I Zjeź- 
dzie Ekonomistów Polskich w Poznaniu w maju 1929 roku; referat tam przedstawio
ny został następnie wydrukowany pod tytułem Polska koniunktura w świetle teorii 
przesileń i przewidywań'25. Mechanizm cyklu, który prezentował prelegent, opierał 
się na przejętym od Knuta Wicksella rozróżnieniu na stopę procentową naturalną 
i rynkową. Polski uczony używa terminów procent pierwotny i procent pochodny; 
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ten ostatni powinien zawierać w sobie procent pierwotny126. W fazie depresji spadek 
zysków („procentu pierwotnego”) sprawia, że lokata w banku staje się bardziej zys
kowna. Banki reagują na zwiększoną podaż kapitału obniżeniem pieniężnej stopy 
procentowej („procent pochodny”). Powoduje to zmniejszenie kosztów, które pono
szą przedsiębiorcy, co prowadzi do zwiększenia zysków, a w konsekwencji do wzro
stu produkcji i ożywienia gospodarczego. Faza ekspansji musi się jednak kiedyś 
skończyć, gdyż dochodzi do przeinwestowania. Przeinwestowanie (hiperprodukcja) 
polega na zbytniej rozbudowie kapitału stałego, a ilość kapitału obrotowego staje 
się niewystarczająca, aby zapewnić odpowiednią rentowność nakładów stałych127. 
Przedsiębiorcy rozbudowują nadmiernie swój aparat wytwórczy z trzech powodów: 
obawiają się, że konkurencja wykorzysta wzrost popytu związany z dobrą koniunk
turą; chcą wykorzystać korzyści skali; wreszcie wzrost kosztów pracy w fazie eks
pansji skłania ich do zastępowania jej maszynami. Przeinwestowanie doprowadza 
do wyczerpania się zapasów kapitału obrotowego, co poprzez wzrost popytu na 
środki obrotowe prowadzi do wzrostu procentu bankowego, a w końcu do wzrostu 
kosztów produkcji i spadku zysków. W ten sposób powtarza się cykl koniunkturalny, 
w czasie którego następuje proces dostosowywania się stopy zysków i stopy pro
centowej oferowanej przez banki. Krzyżanowski odrzucił inne teorie koniunktury: 
teorie dostrzegające przyczynę koniunktury w wahaniach w produkcji rolnej, zmia
nach wywołanych postępem technicznym, wahaniach w podaży pieniądza, wreszcie 
teorię podkonsumpcji. Najwięcej wspólnego ze swoim stanowiskiem widział w teo
riach pieniężnych, podkreślał jednak, że zmiany w „obiegu pieniężno-kredytowym” 
są warunkiem, ale nie przyczyną cyklów, a przy właściwej interpretacji obie teorie 
powinny się uzupełniać128. W świetle teorii proponowanej przez Krzyżanowskiego 
najlepszym barometrem koniunktury jest stopa procentowa, stąd krytykował on me
tody Instytutu Badania Koniunktur i Cen, kierowanego przez Edwarda Lipińskie
go, polegające na obserwacji dłuższych szeregów statystycznych dotyczących cen 
i wskaźników cenowych129.

126 Ibidem, s. 523.
127 Ibidem, s. 523-524.
128 Ibidem, s. 528-529.
129 Ibidem, s. 541.

Przeciw inflacji i etatyzmowi

Publicystyka gospodarcza Adama Krzyżanowskiego zgodna była z głoszoną przezeń 
teorią. Wiele analiz zawartych w Nauce o pieniądzu i kredycie Znajdziemy w jego 
wcześniejszych publikacjach. Uczonemu przypadła rola pioniera w nauce polskiej 
- w ocenie skutków inflacji wojennej i rozpoznania niebezpieczeństwa hiperinflacji. 
Dotyczyła tego jego monografia Gospodarka wojenna, wydana jeszcze podczas woj
ny w 1918 roku. Autor dał w niej wszechstronny opis inflacji i jej skutków społecz
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nych. Jego zdaniem, dopóki trwa wojna: „drożyzna będzie z pewnością nadal wzra
stać i to coraz gwałtowniej, a wraz z niąproletaryzacja miast, stanu średniego. Wojna 
zaostrzyła przeciwieństwo wsi i miasta. Unicestwiła wszelkie wysiłki wzmocnienia 
stanu średniego. Rozogniła kwestię robotniczą. Ubożąc szerokie warstwy, musiała 
nieodzowną siłą rzeczy podkopać ich moralność”130. Autor kontynuował rozważania 
o rosnących kosztach nowoczesnej wojny, przedstawione w Socjologii wojny. Sfinan
sowanie wydatków wojennych drogą normalnych wydatków budżetowych nie było 
możliwe, umożliwiła to dopiero masowa emisja pieniądza papierowego oraz regulo
wanie należności obligacjami skarbowymi, co musiało wywołać inflację. Niszczący 
wpływ zjawisk inflacyjnych zmniejszył bogactwo społeczne, a kolejne emisje odsu
nęły jedynie w czasie perspektywę załamania gospodarki131. Krzyżanowski przypi
sywał drożyznę czasu wojny wyłącznie kreacji pieniądza na cele wojenne, odrzucał 
inne wytłumaczenia, akcentujące rolę wzrostu kosztów czy stopy procentowej132. 
Gwałtowna kreacja pieniądza oddziałała jego zdaniem na ceny żywności, ich wzrost 
pociągnął za sobą wzrost płac, a w konsekwencji ogólny wzrost kosztów; podobnie 
wzrost stopy procentowej jest wtórny wobec skutków emisji papierowego pieniądza. 
Przedłużanie się wojny powoduje potrzebę dalszego zadłużania się państwa, pokry
wanego pieniądzem papierowym, co sprawia, że wzrost cen staje się szybszy od 
tempa kreacj i pieniądza. Obligacje i inne zobowiązania skarbowe zaczynają spełniać 
funkcje pieniądza, przyczyniając się do większej inflacji. W początkowym okresie 
wzrost cen dotyczył przede wszystkim towarów pierwszej potrzeby. Później nadmiar 
gotówki posłużył do spekulacji na rynku papierów wartościowych i nieruchomości 
czy też artykułów luksusowych133. W Gospodarce wojennej opisany został proces 
inflacyjnej redystrybucji dochodów. Korzysta na niej wielki przemysł produkujący 
materiały wojenne, gdyż państwo, chcąc sobie zapewnić płynne i sprawne dostawy 
oraz łatwą kontrolę nad produkcją, popiera procesy koncentracji produkcji. Ofiarami 
inflacji wojennej padają drobni przedsiębiorcy, inteligencja i urzędnicy, wreszcie 
szeroka warstwa pracowników najemnych13'1. Grupą, która straciła względnie naj
mniej, byli rolnicy; skorzystali oni na spadku wartości zadłużenia, ponieważ pro
dukty gospodarstw - jako towary pierwszej potrzeby - łatwo było zbyć. Stosunkowo 
niewielkie utowarowienie gospodarstw rolnych sprawiało, że rolnicy wiele potrzeb
nych im towarów wytwarzali we własnym zakresie135. W sumie inflacja przyniosła 
większe straty w bardziej efektywnych działach gospodarki.

130 1 d e m, Gospodarka wojenna, s. 170.
131 Ibidem, s. 80.
133 Ibidem, s. 100-102.
133 Ibidem, s. 105-108.
IM Ibidem, s. 159-168.
135 Ibidem, s. 150-153.

Opis sytuacji posłużył Krzyżanowskiemu do sformułowania programu na cza
sy powojenne. Najważniejszym ekonomicznym problemem po zakończonej wojnie 
miało być zahamowanie inflacji, co wymagałoby istotnego i szybko przeprowadzo
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nego zmniejszenia ilości pieniądza pozostającego w obiegu. W tym celu należało
by przeprowadzić wymianę pieniędzy papierowych136. Rozważał możliwość wpro
wadzenia po wojnie pieniądza papierowego, bez pokrycia w zlocie. Uznał jednak, 
że pociągnie to za sobą potrzebę stworzenia funduszu stabilizacyjnego z zadaniem 
dokonywania interwencji walutowej. Fundusz ten musiałby posiadać zapas złota 
w celu kupowania dewiz, wobec czego za lepsze rozwiązanie uważał autor bezpo
średni powrót do złotej waluty137. Po wojnie skarb państwa stanie przed konieczno
ścią spłacenia długów wojennych. Uczony rozważał i odrzucił dwa proste rozwią
zania - zaciąganie nowych pożyczek na pokrycie starych długów oraz jednorazową 
daninę majątkową. Drenaż zasobów społeczeństwa za pomocą daniny doprowadził
by jednak do gwałtownego zubożenia społeczeństwa, zachwiałby jego stabilnością, 
naruszone zostałoby zaufanie obywateli do państwa. Pozbawieni odpowiedniej ilo
ści płynnych zasobów podatnicy uciekaliby się do masowego zaciągania pożyczek, 
powodując kolejny impuls inflacyjny138. Program zawarty w Gospodarce wojennej 
przewidywał kombinację kilku środków. Należałoby stałe podatki utrzymywać na 
wysokim poziomie, jednocześnie wyprzedając majątek państwowy. Prywatyzacja 
dałaby efekt fiskalny i przyczyniłaby się do lepszego wykorzystania tego majątku. 
Wymienione zabiegi nie pozwolą jeszcze na sfinansowanie wszystkich koniecznych 
wydatków. Stąd jeszcze przez jakiś czas państwo będzie musiało zaciągać nowe 
pożyczki139. Uniknięcie zdławienia gospodarki okupione zostanie utrzymywaniem 
się umiarkowanej inflacji.

156 Ibidem, s. 20.
137 Ibidem, s. 23.
138 Ibidem, s. 24-26.
139 Ibidem, s. 27.

Późniejsze wystąpienia Krzyżanowskiego w kwestii pieniądza i waluty były mo
dyfikacjami stanowiska zajętego w Gospodarce wojennej. Istota podejścia uczonego 
do problemu inflacji tkwiła w przekonaniu, że jej podstawowym źródłem są nadmier
ne wydatki państwa, powodujące potrzeby pożyczkowe zapełniane emisją pieniądza, 
stąd warunkiem przezwyciężenia inflacyjnego wzrostu cen jest zrównoważenie bu
dżetu. Operacja ta nie powinna jednak pociągnąć za sobą dekapitalizacji gospodarki, 
a sanacja finansów powinna umożliwić dokonywanie oszczędności i rozbudowę ka
pitału, stąd też ciężary fiskalne nałożone na gospodarkę nie mogą być zbyt wielkie. 
Początkowo prowadziło to Krzyżanowskiego do koncepcji okresu przejściowego, 
podczas którego wypadnie żyć zarówno z podwyższonymi podatkami, jak i z wyso
ką inflacją; później uznał, że uzdrowienie gospodarki wymaga otrzymania znacznej 
pożyczki zagranicznej. Jeszcze do końca 1922 roku akcentował raczej konieczność 
zmniejszania wydatków i wzrostu wysiłków we wszystkich gałęziach gospodarki. 
W nowym wydaniu Gospodarki wojennej, zatytułowanym tym razem Drożyzna, 
proponował cofnąć reformy społeczne dokonane w pierwszych latach niepodległo
ści, takie jak reforma rolna, ośmiogodzinny dzień pracy, powszechne ubezpieczenia
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i zasiłki dla bezrobotnych. Krzyżanowski był przekonany, że przy szczupłych za
sobach kapitału i wysokiej inflacji wynikające z reform korzyści dla świata pracy 
są fikcyjne. Stąd też „na razie jedyną prawdziwą reformą społeczną może być [...] 
zniżka cen, która musi doprowadzić do zwyżki rzeczywistego wynagrodzenia pra
cy”140. Przywrócenie równowagi skarbowej i stabilnego pieniądza pozwoli na pra
widłowy rachunek gospodarczy oraz „zmusi ludzi do pracy. Obecnie się lenią, bo 
liczą na możność podniesienia papierowych zarobków”141. Nie dla wszystkich praca 
się znajdzie, dlatego za ważne zadanie państwa uważał Krzyżanowski ułatwienia 
emigracji zarobkowej142. Tezy uczonego brzmią brutalnie. Co prawda z konieczności 
ustabilizowania wartości pieniądza i związanej z tym potrzeby zrównoważenia bu
dżetu zdawali sobie sprawę niemal wszyscy uczestnicy debaty publicznej w okresie 
hiperinflacji z lat 1921 -1923l43; wyjątkiem była grupka tzw. inflacj oni stów, do której 
nie należeli uczeni z kręgów akademickich144. Jednak Krzyżanowski wyróżniał się 
ostrym postawieniem kwestii - albo mocny budżet i twarda waluta, albo reformy 
socjalne i zaspokajanie roszczeń społecznych. Dość długo widział on możliwość sta
bilizacji sytuacji finansowej poprzez zabiegi czysto fiskalne. W Nauce o pieniądzu 
i kredycie (2 wyd. 1922) sceptycznie odnosił się do pożyczek na cele stabilizacyjne, 
radząc raczej oszczędzać i podnosić podatki, zaś bilans handlowy poprawić dewa
luacją marki, co przy istniejących w kraju zapasach kruszcu pozwoliłoby ustano
wić walutę opartą na złocie145. Podobnie w wydanej w tym samym roku broszurze 
Walka z drożyzną doradzał podnoszenie podatków stałych, zmniejszanie wydatków 
i akcji kredytowej banków (przeważały państwowe), potępiał zaś stanowczo rzą
dową politykę taniego kredytu na cele inwestycyjne oraz waloryzację płac wedle 
wzrostu kosztów utrzymania146. W 1923 roku, przy niewątpliwej inspiracji Krzy
żanowskiego, ukazały się dwie broszury wydane przez Towarzystwo Ekonomiczne 
w Krakowie, którego był on wiceprezesem i faktycznym intelektualnym przywódcą. 
Pierwsza, O naprawę skarbu Rzeczpospolitej, była autorstwa byłego ministra skarbu 
Jana Kantego Steczkowskiego147, drugą, Memoriał w sprawie położenia finansowe
go, sygnował prezes Towarzystwa Jan Gótz-Okocimski148, lecz faktycznym autorem 
był chyba Krzyżanowski (większość przedrukował w tomie Polityka i gospodarstwo 
z 1931 roku). Oba teksty uznawały sytuację finansową za dramatyczną i postulowały 

140 Idem, Drożyzna (wyd. 2 zmienione Gospodarki wojennej), Kraków 1919, s. 164.
141 Ibidem.
142 Ibidem, s. 163.
143 W. Malinowski, Stabilizacja waluty w Polsce w latach 1924 i 1927 w świetle litera

tury, Kraków 1933, s. 36-81.
144 Ibidem, s. 25-35.
145 A. Krzyżanowski, Nauka o pieniądzu..., s. 272-278.
146 Idem, Walka z drożyzną, odbitka z „Nowej Reformy”, (Kraków) 1922, s. 5-10. Podobnie: 

idem, Fałszywi prorocy. Z rozważań nad problemem waluty, „Przegląd Współczesny” 1922, nr 4.
147 J.K. Steczkowski, O naprawę skarbu Rzeczpospolitej, Kraków 1923.
148 Memorial w sprawie położenia finansowego, Kraków 1923.
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kroki nadzwyczajne, drastyczne ograniczenia wydatków, podwyżki podatków, wy
przedaż lub zastaw majątku skarbowego oraz rozpoczęcie starań o dużą pożyczkę 
zagraniczną, której uzyskanie miało być warunkiem powodzenia reformy. Wydaje 
się, że do tekstów powstałych z inspiracji Krzyżanowskiego należała także broszu
ra autorstwa Ferdynanda Zweiga zatytułowana Zloty polski, krytykująca program 
Władysława Grabskiego z wiosny 1923 roku, według którego uzdrowienie sytuacji 
finansowej miało nastąpić dzięki pożyczce wewnętrznej149.

F. Zwei g, Zloty polski, Kraków 1923.
150 A. Krzyżanowski, Currency Reform in Poland, „Economica”, (London) 1924, nr 6, 

przedruk pt. Reforma walutowa w Polsce, [w:] i d e m, Polityka i gospodarstwo..., s. 88-100.
151 Ibidem, s. 99-100.
152 Idem, Finanse w roku 1924, „Czas” 7.01.1924, przedruk [w:] idem, Polityka i gospo

darstwo..., s. 107.
153 Zob.: W. Grabski, Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej, Warszawa-Rze- 

szów 2003.
154 A. Krzyżanowski, Czy istotnie drożyzna jest skutkiem nieurodzaju?, [w:] Polityka 

i gospodarstwo..., s. 125-129.
155 Ibidem, s. 126.

Ustanowienie nowej waluty Krzyżanowski przyjął zrazu życzliwie, pisząc dla 
brytyjskiej „Economica” artykuł Currency Reform in Poland'50. Chwalił tam dzia
łania rządu i popierał ideę przedłużenia jego pełnomocnictw o 12 miesięcy, wyra
żając jedynie obawę, że próby walki z bezrobociem za pomocą kredytów z Banku 
Gospodarstwa Krajowego mogą ponownie uruchomić inflację151. W publicystyce 
z 1924 roku Krzyżanowski bronił tezy o niezdolności społeczeństwa do zapłaty cię
żarów fiskalnych nałożonych przez nowy rząd (zwłaszcza podatku majątkowego). 
Sądził, że ani podatki, ani wydzierżawienie majątku państwowego nie przyniesie 
funduszy wystarczających do zrównoważenia budżetu, co jest niezbędnym warun
kiem reformy pieniężnej. Wedle opinii wyrażonej w styczniu 1924 roku: „Wobec 
ogromnego braku kapitału w kraju nie pozostaje nic innego jeno starać się przyciąg
nąć kapitał zagraniczny”, najlepiej drogą zaciągnięcia pożyczki i sprzedaży majątku 
państwowego, poza tym „Trzeba chwilowo zrezygnować z wydatków, dotąd uważa
nych za niezbędne”152. Jesienią 1924 roku krakowski uczony skrytykował oficjalne 
stanowisko rządu w sprawie powrotnej fali inflacji, którą Grabski tłumaczył nieuro
dzajem z lata tegoż roku153. Natomiast wedle Krzyżanowskiego skala wzrostu cen 
była większa niż wynikałoby to ze spadku zbiorów, choć już ceny chleba wzrosły 
mniej niż ceny zboża. Istotnym źródłem inflacji okazuje się bowiem polityka rzą
du - emisja bilonu (pieniądza skarbowego) oraz subwencje kredytowe dla przemy
słu, co poprzez wzrost podaży pieniądza podnosi ceny oraz przyśpiesza tempo ich 
wzrostu, gdyż roznieca na nowo oczekiwania spekulacyjne154. Ta niepozbawioną 
słuszności analiza została osłabiona przez doktrynerskie twierdzenie, że wzrost cen 
zboża powinien raczej obniżyć inne ceny, niż spowodować inflację155. Zdecydowany 
atak na politykę Grabskiego Krzyżanowski przypuścił w pracy Pauperyzacja Polski 
współczesnej, drukowanej najpierw w „Przeglądzie Współczesnym” w 1925 roku, 
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a następnie dwukrotnie wydanej w osobnym tomie156. Dowodził, że efekty napra
wy skarbu i systemu pieniężnego zepsuła polityka samego premiera W. Grabskiego 
- niemożliwa do ściągnięcia danina majątkowa zmniejszyła zasób kapitału, polity
ka racjonowania kredytu uniemożliwiła regulację rynku pieniężnego poprzez sto
pę procentową, a emisja pieniądza skarbowego (bilonu) doprowadziła do powrotu 
bezpośredniej presji na ceny. Teza o inflacji bilonowej zdobyła popularność, dymi
sja Grabskiego nastąpiła przy dość znacznym zniechęceniu do premiera opinii pub
licznej, natomiast Krzyżanowski zdobył wówczas (przesadną) opinię największego 
w kraju autorytetu w kwestiach pieniężnych. Potwierdzeniem tej nowej pozycji był 
udział uczonego wraz z Feliksem Młynarskim w misji do Nowego Jorku w sprawie 
pożyczki stabilizacyjnej w 1927 roku. Wydaje się jednak, że Krzyżanowski był tu 
raczej figurantem, a Młynarski głównym negocjatorem.

136 Idem, Pauperyzacja Polski..., s. 143-271.
157 K. D z i e w u 1 s k i, Spór o etatyzm. Dyskusja wokół sektora państwowego w Polsce mię

dzywojennej 1919-l939,Narszawa 1981, s. 132-157.
138 Ibidem, s. 158-162.
159 A. Krzyżanowski, Etatyzm w Polsce, [w:] idem, Polityka i gospodarstwo..., Kra

ków 1931, s. 477.
160 Ibidem.
161 1 d e m, Finansowanie uprzemysłowienia, „Przegląd Gospodarczy” 1938, z. 22.

Drugą obok debaty stabilizacyjnej batalią publicystyczną zainicjowaną przez 
Krzyżanowskiego był tak zwany spór o etatyzm. W tym przypadku występował 
bardziej jako inspirator niż jako główny polemista. Walkę z etatyzmem zainicjo
waną przez „mistrza” prowadzili głównie jego uczniowie. Za przeciwników mieli 
rosnący w siłę obóz etatystów z kręgów rządowych. W warunkach gospodarki za
cofanej państwo jawiło się wielu jako jedyny podmiot zdolny zgromadzić kapitały. 
Poza kręgami socjalistycznymi poglądy takie reprezentowała poważna grupa poli
tyków, urzędników i działaczy gospodarczych z kręgu obozu sanacyjnego, nazy
wana „Pierwszą Brygadą Gospodarczą”, której przywódcą był Stefan Starzyński157. 
Krąg ten widział w państwowych inwestycjach główny mechanizm rozwoju kra
ju. Ich manifestem była zbiorowa praca Na froncie gospodarczym (1928). W latach 
30. powyższy sposób myślenia znalazł kontynuację w publikacjach grupy pisma 
„Gospodarka Narodowa”158. Próbą realizacji programu etatystycznego była polityka 
gospodarcza wicepremiera Kwiatkowskiego w latach 1935-1939. Krzyżanowski ne
gował skuteczność tego sposobu modernizacji. Dowodził, że rząd, poprzez system 
podatkowy, sięga po kapitały, które przedsiębiorcy prywatni spożytkowaliby lepiej. 
Stosując kryteria uznaniowe, nie ekonomiczne, „doprowadza do mało rentownego 
zużycia kapitałów, a zatem utrwala ich brak”159. Polityka etatystyczna utrudnia też 
dostępność kapitału poprzez podwyższanie stopy procentowej. Niską stopę procen
tową i dużą podaż kapitału uznawał Krzyżanowski za warunek trwałego rozwoju160. 
Finansowanie uprzemysłowienia z podatków mija się z celem. Natomiast zamówie
nia publiczne, które byłyby sfinansowane drogą pożyczek zagranicznych, gotów był 
uznać za pobudzające wzrost gospodarczy, o ile sprzyjałaby temu koniunktura161.
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Wyjście z zacofania wymagało od spauperyzowanego kraju wysiłku inwestycyjne
go. Krzyżanowski zwalczał poglądy, że rozwój da się sfinansować poprzez inflacyj
ne nakręcanie koniunktury162. Kiedy po opublikowaniu Ogólnej teorii zatrudnienia, 
procentu i pieniądza poglądy Johna M. Keynesa stały się szerzej znane, nie wpły
nęło to na postawę Krzyżanowskiego. Uskarżał się jedynie, że „nie wymiera plemię 
iluzjonistów, tumaniących opinię publiczną złudzeniem możliwości zwiększenia 
produkcji [...] na drodze inflacji i dewaluacji”163.

162 I d e m, Inflacja na cele produkcyjne, „Ekonomista” 1930, t. 3, s. 3-10.
163 1 d e m, Finansowanie...
164 I d e m, Socjalizm po wojnie, [w:] i d e m, Polityka i gospodarstwo..., s. 17.
165 A. H e y d e 1, T. Lulek, S. Schmidt, S. Wyrobisz, F. Zweig, Etatym w Polsce, 

Kraków 1932.
166 F. Z w e i g, Memoriał w sprawie działalności przedsiębiorstw państwowych, Kraków

Krzyżanowski jako jeden z pierwszych spośród ekonomistów II Rzeczypospoli
tej wypowiedział się przeciw utrzymywaniu sektora państwowego. W pierwszym ze 
swych liberalnych manifestów, którym był Socjalizm po wojnie, twierdził, że spo
śród przedsiębiorstw państwowych jedynie wytwórnie papierów wartościowych są 
dochodowe. „Podczas wojny wyjątkowe zjawisko uzyskiwania dochodów z przed
siębiorstw publicznych zanikło” - twierdził Krzyżanowski164. Uważał, iż przedsię
biorstwa państwowe są niedochodowe, a ich straty państwo przerzuca na obywateli 
za pomocą podatków, przez co zmniejsza przyrost kapitału w gospodarce. Przeko
nanie to Krzyżanowski powtarzał za każdym razem, gdy pisał o przedsiębiorstwach 
państwowych, nie podpierając się przy tym szczegółowymi danymi. Zadanie udo
wadniania deficytowości przedsiębiorstw państwowych wzięli na siebie jego ucz
niowie.

Boje przeciw etatyzmowi krakowski uczony podejmował w towarzystwie swo
ich uczniów. Patronował pracy zbiorowej Etatyzm w Polsce (1932), do której napi
sał wstęp165. Jej autorami byli uczniowie i współpracownicy profesora, m.in. Adam 
Heydel, Tomasz Lulek, Ferdynand Zweig. Książka rozwijała argumenty Krzyża
nowskiego, a autorzy próbowali oszacować skalę zaangażowania gospodarczego 
państwa i rentowność sektora państwowego. Krzyżanowski wspierał kampanię na 
rzecz ograniczenia interwencji państwa i komercjalizacji przedsiębiorstw państwo
wych. Współpracował z Komisją do Zbadania Gospodarki Przedsiębiorstw Państwo
wych, powołaną w 1936 roku. W imieniu Towarzystwa Ekonomicznego w Krako
wie przedłożył jej Memoriał w sprawie działalności przedsiębiorstw państwowych, 
opracowany przez Zweiga166. Dokument ten zbierał zwięźle postulaty wysuwane od 
lat przez Krzyżanowskiego i środowisko krakowskiego Towarzystwa Ekonomicz
nego. Domagano się w nim wycofania się państwa i samorządów z wielu dziedzin 
produkcji i usług, pełnej komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, obsadzenia 
ich kierownictw fachową kadrą wyłonioną z konkursu, zniesienia dotacji i przywile
jów podatkowych dla sektora państwowego i spółdzielni.

1936.
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Krzyżanowski pozostał wierny swym antyinterwencjonistycznym poglądom, 
negował politykę kreacji globalnego popytu jako metodę walki z kryzysem. Pozostał 
obojętny wobec Ogólnej teorii Keynesa. Wydaje się zresztą, że nie miał dość kom
petencji do przestudiowania tego dzieła. Krzyżanowski popierał opinie dokładnie 
przeciwne wywodom Keynesa, o czym świadczy przedmowa, którą napisał do bro
szury Jana Wąteckiego Sztywne place źródłem bezrobocia, w której profesor poparł 
tezę autora, że zbyt wysokie płace przyczyniają się do utrzymywania się bezrobocia, 
a ich ogólna obniżka przyniosłaby wzrost zatrudnienia167. Uczony wsparł młodego 
adepta całym swoim autorytetem, ten jednak, mimo obietnicy złożonej czytelniko
wi, nie był w stanie wytłumaczyć, w jaki sposób powszechna obniżka płac doprowa
dzi do wzrostu zatrudnienia. Rola Krzyżanowskiego w debatach gospodarczych lat 
30. pokazuje, że wciąż cechowała go niemała intuicja w kwestiach gospodarczych, 
jednak jego wiedza z zakresu teorii ekonomii i polityki gospodarczej była już mocno 
anachroniczna i fragmentaryczna.

167 A. Krzyżanowski, lVstęp, [w:] J. Wątecki, Sztywne płace źródłem bezrobocia, 
Kraków 1938, s. 3-6.

Liberalizm gospodarczy warunkiem liberalizmu politycznego

Adam Krzyżanowski w czasach II Rzeczypospolitej rozwinął energiczną akcję pro
pagowania leseferyzmu, specyficznie łączonego z maltuzjanizmem. Wydaje się, że 
jako ideolog i publicysta osiągnął niemały sukces. Pauperyzacja Polski współczesnej 
była chętnie czytana w kręgach inteligenckich. Szerokim echem odbiła się kampania 
Krzyżanowskiego i większości środowiska krakowskiego przeciw etatyzmowi, a on 
sam stał się najbardziej znanym polskim ekonomistą. Jego wykłady na UJ cieszyły 
się niezmiennie wielką frekwencją, miał też serię odczytów w Polskim Radio. Sło
wem, jako pierwszy z polskich ekonomistów stał się typem publicznie rozpozna
walnego intelektualisty. Głoszony przezeń program rozwoju dla Polski był zdecydo
wanie leseferystyczny, opowiadał się za państwem minimalnym, które funkcje swe 
ograniczy do poziomu proponowanego przez A. Smitha. Wprost od Smitha wzięte 
jest też przekonanie, że głównym źródłem bogactwa jest akumulacja kapitału, której 
źródłem jest prywatna oszczędność. Stąd zadanie państwa polega na ochronie pro
cesu „kapitalizacji”. Zagrozić jej może niewłaściwa polityka pieniężna, nadmierne 
ciężary publiczne, utrzymywanie przedsiębiorstw państwowych i regulacja zakłó
cająca działanie rynku. Innym zagrożeniem jest nadmierny przyrost naturalny. Tu 
jednak, zdaniem Krzyżanowskiego, państwo nie jest władne oddziaływać na decyzje 
indywidualne. Pozostawał więc apel do rozsądku i własnego interesu obywateli.

Leseferyzm Krzyżanowskiego wspiera się na kilku prawdach wziętych z klasy
ków ekonomii oraz na doświadczeniu historycznym, przy czym niedościgły wzór 
rozwoju gospodarczego stanowiła dla uczonego Anglia. Sądził, że Polska może 
i powinna powtórzyć zasadnicze stadia brytyjskiej drogi rozwoju. Niewiele znajdzie
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my natomiast w jego teorii wpływu neoklasycznej ekonomii, w której istotą rynku 
jest system samoregulujących się cen, zapewniających optymalną alokację zasobów. 
Krzyżanowski w jakimś stopniu znał i podzielał taką koncepcję gospodarki, rzecz 
jednak w tym, że była ona dla niego mało atrakcyjna. Jego umysł zajmowała raczej 
wizja współdziałania rynkowej efektywności, zbiorowej moralności i ładu politycz
nego. Zgodnie z koncepcją Krzyżanowskiego „wolne współzawodnictwo” jest z jed
nej strony szkołą skutecznego działania, z drugiej zaś kształtuje charaktery i służy 
wyrabianiu cnót moralnych. Rynek nagradza pracowitość i oszczędność, ale także 
skłonność do współdziałania, samoograniczenie, umiarkowanie w postępowaniu 
i pokój społeczny. Bogactwo i moralność wzajemnie się wzmacniają w instytucjo
nalnych warunkach wolnego rynku. Dopiero społeczeństwo, które przeszło szkołę 
liberalizmu gospodarczego, jest zdolne do praktykowania liberalizmu politycznego. 
Ten ostatni bowiem nie może przetrwać bez powszechnej akceptacji norm moral
nych, co uczony nazywa „dobrowolną karnością”. Inaczej mówiąc, samoogranicze
nie jest warunkiem funkcjonowania liberalnego społeczeństwa. Porządek taki jest 
kruchy i łatwo się może załamać pod wpływem nadmiernych żądań zorganizowa
nych grup społecznych o sprzecznych interesach. Demokracja, wyzwalając egoizmy 
klasowe, stanowi więc zagrożenie dla porządku liberalnego, niezmiennie służy mu 
natomiast pokój. W koncepcji Krzyżanowskiego utrzymanie systemu liberalnego 
jest trudne, lecz możliwe, przy czym liberalizm gospodarczy poprzedza zarówno 
logicznie, jak i w czasie liberalizm polityczny. Osiągnięcie równowagi społecznej, 
w której panuje zarówno wolne współzawodnictwo, wolność polityczna, jak i de
mokracja, jest efektem długiej i niełatwej ewolucji; jej pionierami byli Anglosasi, 
ich śladem winna podążać Polska, choć naśladownictwo to nie miało być ścisłe, lecz 
winno uwzględniać polską specyfikę. Brytyjskie doświadczenia były dla uczonego 
skarbnicą „niemal bezmiernej mądrości życiowej i uczciwości”168. Podkreślał on, że 
pragmatyzm angielskich instytucji jest efektem długiej ewolucji społecznej i nawar
stwienia się doświadczeń. Krzyżanowski znacznie wyżej cenił sobie rozwiązania 
wykształcone ewolucyjnie niż wyrozumowane koncepcje. Dobrą miarą brytyjskiego 
sukcesu była w jego oczach gospodarka skarbowa. Zasobność brytyjskiego skarbu 
ma źródło w przekonaniach i obyczajach społeczeństwa. Brytyjczycy przestrzegają 
równowagi budżetowej, polityk jej przeciwny nie może liczyć na wybór169. Godzą 
się na zmienną stopę podatkową, aby dostosować przychody do wydatków. Wydat
ki zwyczajne i znaczna część nadzwyczajnych są finansowane podatkami. Wydatki 
wojenne pokrywano w znacznej mierze podatkami, wreszcie pożyczkami, unikając 
druku pieniędzy papierowych. Budżet jest jawny, nadzorowany przez parlament, 
aparat fiskalny fachowy, uczciwość urzędników budzi zaufanie. System dwupar- 
tyjny sprzyja sprawnemu rządzeniu oraz jasnemu określeniu odpowiedzialności za 
prowadzoną politykę170.

168 I d e m, Nauka skarbowości, s. 412.
169 Ibidem.
170 Ibidem, s. 417.
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Brytyjskie elity również stanowiły niedościgły wzór dla Krzyżanowskiego. Pro
fesor jawnie i zdecydowanie opowiadał się za rządami „rozumnych warstw posiada
jących”, przeciwstawiając rozsądek i cnoty burżuazji nieodpowiedzialności i roman
tyzmowi inteligencji171. Połączenie władzy i posiadania okazuje się korzystne dla 
utrzymania wolności, interesom klas posiadających sprzyja państwo ograniczone, 
pozwalając na swobodne bogacenie się. „Rządy rozumnych warstw posiadających 
są finansowo korzystne, bo są oszczędne w ich dobrze zrozumianym własnym inte
resie”172. W Anglii autor Polityki i gospodarstwa dostrzegał rządy naturalnie wyło
nionych elit, przykład elity zdegenerowanej znajdował w bolszewickiej Rosji, gdzie 
do władzy doszli sproletaryzowani inteligenci. Inteligencję nazywa autor „warstwą 
szczególnie niebezpieczną dla skarbu” oraz widzi w niej „urodzonych przeciwników 
liberalizmu”173. Wedle Krzyżanowskiego burżuazja niesie z sobą kulturę, wartości 
i praktyczne umiejętności, które sprawiają, że jest ona w stanie skutecznie rządzić 
państwem. Sposób, w jaki Krzyżanowski mówi o elitach, ma wyraźnie konserwa
tywny rodowód. W jego rozumieniu elita kształtuje prawo i system polityczny, za
pewnia trwanie w społeczeństwie wartości moralnych i kulturowych. Zadaniem elity 
jest tworzyć prawo, strzec porządku społecznego i prowadzić właściwą politykę go
spodarczą. Warstwy wyższe mogą pociągnąć za sobą pozostałych obywateli. Klasy 
nieposiadające, korzystając z dorobku burżuazji, są w stanie przejąć jej cnoty. Ucze
nie się przez naśladownictwo jest drogą do sukcesu, którą Krzyżanowski proponuje 
warstwom i narodom biedniejszym. Nauczycielami w tej szkole byliby Anglicy. Oni 
znaleźli sposób właściwego połączenia liberalizmu politycznego i gospodarczego174. 
Wielka Brytania była dla krakowskiego uczonego wzorem społeczeństwa, w którym 
ubożsi naśladują silniejszych. Klasy niższe oddają też władzę klasom posiadającym, 
zachowując sobie mechanizm kontroli w postaci demokratycznego parlamenta
ryzmu.

171 I d e m, Etatyzm w Polsce, [w:] i d e m, Polityka i gospodarstwo..., s. 449.
172 Idem, Nauka skarbowości, s. 418.
173 Ibidem, s. 419.
174 I d e m, Rządy marszałka Piłsudskiego, Kraków 1928 (wyd. 1, Kraków 1927), s. 19.
175 I d e m, Nauka skarbowości, s. 29.

Krzyżanowski pragnął, aby Polska powtórzyła drogę rozwoju Wielkiej Brytanii, 
a za pierwszy krok ku temu uważał naśladownictwo jej systemu gospodarczego, 
zwłaszcza gospodarki skarbowej. Anglicy najpierw nauczyli się zarządzać groszem 
publicznym - na tej podstawie ukształtował się angielski parlamentaryzm, najpóź
niej zaś nastąpiła demokratyzacja tego systemu. Przez stulecia Anglia prowadziła 
oszczędną politykę skarbową i unikała inflacji. „Naiwne byłoby przypuszczenie, że 
nie ma związku między tym faktem a powstaniem w Anglii niepisanej konstytucji 
i parlamentaryzmu” - zapewniał Krzyżanowski175. Polska, jak wiele innych krajów, 
naśladowała formę angielskiego parlamentaryzmu i liberalizmu politycznego. Nie 
zrozumiano natomiast właściwych przyczyn powodzenia brytyjskiego liberalizmu, 
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które brało się stąd, że był on Jednocześnie liberalizmem politycznym i ekono
micznym”176. Leseferyzm i tradycyjna polityka fiskalna okazują się być fundamen
tem, na którym opiera się wolność jednostki. Specyfiką angielskich obyczajów poli
tycznych jest system dwupartyjny. Autor Polityki i gospodarstwa znajdował w nim 
właściwie same zalety: zapewnia on sprawne rządy większości i płynne przejmo
wanie władzy przez opozycję, eliminuje skrajności w życiu politycznym. Podział 
na władzę i opozycję sprzyja też odpowiedzialności, nie pozostawia wątpliwości 
dotyczącej autorstwa bieżącej polityki rządu. „Istotą i walną zaletą parlamentary
zmu jest utożsamienie rządu i większości sejmowej” - powiada Krzyżanowski177. 
System dwupartyjny uważał uczony za niezbędny do sprawnego funkcjonowania 
parlamentaryzmu. Jednak Polacy nie umieli doprowadzić do zrównoważenia budże
tu i stłumienia inflacji w warunkach demokracji parlamentarnej, zaś niezbyt udana 
reforma Grabskiego doprowadziła do jeszcze większego zubożenia społeczeństwa. 
W tej sytuacji Krzyżanowski dość łatwo zaakceptował dyktaturę jako etap przej
ściowy do osiągnięcia pełnego systemu liberalnego. W jego pracy Rządy marszałka 
Piłsudskiego (1928) przejęcie władzy przez Piłsudskiego zostało przedstawione jako 
interwencja korygująca polityczną ewolucję Polski. Misją Marszałka była naprawa 
gospodarki skarbowej, zapewnienie stabilnego pieniądza i konstytucji gwarantującej 
odpowiedzialne rządy. Dyktatura miała zapewnić Polakom trening liberalizmu gos
podarczego, po czym Krzyżanowski spodziewał się powrotu do parlamentaryzmu 
i urzeczywistnienia także liberalizmu politycznego. Uczony nie był entuzjastą zama
chu i autorytarnych metod sprawowania władzy, uznał jednak, że kryzys demokracji 
w Polsce był na tyle głęboki, że ustrój ten nie miał już wewnętrznych mechanizmów 
naprawy. Nieobecną tradycję liberalnego parlamentaryzmu do pewnego stopnia mo
gła zastąpić łagodna dyktatura. Krzyżanowski miał nadzieję, że będzie to dyktatura 
na tyle liberalna (zwłaszcza w sferze gospodarczej), iż nauczy Polaków odpowie
dzialności za siebie i państwo. Wyobrażał sobie, że pod nowymi rządami ustali się 
trwały ład konstytucyjny, wyraźnie nic chciał zniesienia instytucji demokratycznych, 
opowiadał się za większościowym prawem wyborczym (znów na wzór brytyjski) 
i ograniczeniem liczby posłów. Nie dał szczegółowych rad dotyczących prawnych 
form ustrojowych, po części dlatego, że chodziło mu o zasady - oszczędny, zrówno
ważony budżet, silny i stabilny rząd, po części, gdyż sam chciał rozpocząć karierę 
polityczną i starał się zachować elastyczne stanowisko wobec rządów pomajowych. 
Mimo swych związków z obozem Marszałka Krzyżanowski dystansował się od ha
seł sanacji moralnej, sprowadzających się do walki z korupcją. Problem korupcji 
uznał za znacznie mniej ważny niż problem sprawnego rządu i dobrego budżetu178. 
Nadzieje związane z rządami Piłsudskiego nie spełniły się, a sam profesor był zmu
szony dość szybko zakończyć karierę polityczną.

176 Idem, Rządy marszałka..., s. 19.
177 Ibidem, s. 27.
178 A. Krzyżanowski, Dlaczego kandyduję z listy nr 1 Bezpartyjnego Bloku Współpracy 

z Rządem?, Kraków 1928.
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Sytuacja społeczna i polityczna Polski międzywojennej była według Krzyżanow
skiego częścią większego procesu, wielkiego kryzysu cywilizacji opartej na zasadach 
liberalnych. Zarodki tego kryzysu tkwiły już w samej istocie systemu. Liberalizm 
gospodarczy pozwala na poszerzanie rynku, co powoduje wzrost gospodarczy, czyni 
burżuazję klasą dominującą, a ta w swoim interesie utrzymuje liberalizm politycz
ny. Liberalizm polityczny prowadzi do demokracji, ustrój demokratyczny pozwala 
klasom niższym na artykułowanie swych żądań, które zagrażają liberalizmowi go
spodarczemu, powodując zwiększanie funkcji państwa (etatyzm). Ten proces stwa
rza zagrożenie dla liberalizmu politycznego. Pod wpływem mas władza przechodzi 
z rąk burżuazji w ręce biurokracji, parlamentarny liberalizm przestaje funkcjonować. 
Zrazu dochodzi do żywiołowego ograniczania liberalizmu pod wpływem gospodar
czych żądań mas179. Prowadzi to do tego, że biurokracja przejmuje władzę zarówno 
gospodarczą, jak i polityczną. Zdaniem Krzyżanowskiego musi się to zakończyć 
obaleniem parlamentaryzmu. Przykładem realizacji antyliberalnych konsekwencji 
etatyzmu są rosyjski bolszewizm i włoski faszyzm180. Zdaniem profesora przykłady 
te dowodzą niemożności pogodzenia gospodarczej wszechwładzy państwa z wolno
ścią polityczną - „wypadki dowiodły niemożności ograniczenia liberalizmu gospo
darczego bez obalenia liberalnego ustroju politycznego”181. Krzyżanowski rozważał 
różne stopnie i rodzaje zetatyzowania społeczeństwa od funkcjonującej przejściowo 
gospodarki wojennej po bolszewicki totalitaryzm. Wszystkie te wersje społeczeń
stwa zetatyzowanego nie mogą okazać się trwałe, gdyż rozdęcie państwa prowadzi 
do nieefektywnej gospodarki i ograniczenia wolności osobistej, co musi wywołać 
reakcję i powrót do zasad liberalnych. Przekonanie to oparte jest na głębszej wierze 
w cykliczność wydarzeń społecznych. W pracy Etatyzm w Polsce pisał: „współczes
ne przejście od ustroju w znacznym stopniu liberalnego do bardziej etatystycznego 
odpowiada powszechnemu od zarania dziejów falowaniu życia ludzkiego. Rozwój 
wypadków jest zawsze łamany, a nie prosty; nigdy nie idzie w stale tym samym kie
runku. [...] po liberalizmie przychodzi kolej na etatyzm, bo ludzie [...] nigdy z nicze
go nie są zadowoleni, bo zawsze pragną zmiany”182. Przekonanie o oscylacji zjawisk 
społecznych sprawiało, że Krzyżanowski patrzył na wydarzenia międzywojenne ze 
spokojnym dystansem. Jeszcze w 1935 roku liczył na rychłą odbudowę społeczeń
stwa liberalnego183. Postęp techniczny, rodzący się w krajach najbardziej rozwinię
tych, miał rozsadzić instytucjonalne bariery ograniczające przedsiębiorczość184.

1,9 A. Krzyżanowski, Etatyzm w Polsce, s. 430.
180 Ibidem, s. 441.
181 Ibidem, s. 439.
182 Ibidem, s. 444.
183 Zob.: i d e m, Moralność współczesna, Kraków 1935.
liM I d e m, Pauperyzacja Polski..., s. 269.

Kryzys demokracji miał łagodny przebieg tylko w państwach anglosaskich, 
w pozostałych krajach Zachodu doszło do upadku liberalnego porządku i dawnych 
elit społecznych. Odsunięcie dawnych elit, rozumiejących zasady rządzenia pań
stwem, pozwoliło zdobyć wpływy elitom nowym, wyznającym utopijne ideologie. 
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Demokracja okazuje się mieć tendencje do destrukcji swych podstaw. „Demokra
cja polityczna zrodziła etatyzm w imię zupełnego urzeczywistnienia swych haseł, 
a rozwój etatyzmu ugodził śmiertelnie w demokrację polityczną”185. Demokracja 
stworzyła zagrożenie, umożliwiając działanie kierunkom antyliberalnym, zwłaszcza 
socjalizmowi. Zdaniem Krzyżanowskiego socjalizm z przełomu wieków przyczynił 
się do osłabienia liberalizmu. Szkodliwe okazały się również prądy nacjonalistycz
ne. Uczony uważał, że socjalizm, przyczyniając się do wzmocnienia państwa, dał 
oręż do ręki nacjonalizmowi. Zetatyzowanie gospodarki powoduje przenoszenie 
konfliktów gospodarczych w sferę polityki186. Ład liberalny, podważany przez po
pulistyczne ideologie, załamał się jednak dopiero pod wpływem I wojny światowej. 
Swoje poglądy na temat kryzysu cywilizacji profesor podsumował w książce Mo
ralność współczesna'*1(1935); przeciwstawił w niej sytuację po I wojnie światowej, 
okresowi pomiędzy kongresem wiedeńskim a wybuchem wojny światowej. Czas 
ten był okresem pokoju oraz liberalnej polityki. Co prawda, ów pokój był względny, 
niemniej wojny były krótkie i tanie. Wiele z tych wojen było wojnami kolonialny
mi, rentownymi dla państw europejskich188. Nastąpił wzrost dobrobytu jako efekt 
ciężkiej pracy i oszczędności. Wzrost bogactwa umożliwiła wolność gospodarcza 
i oszczędna polityka skarbowa, która służyła przykładem indywidualnym jednost
kom189. Wytworzone w taki sposób bogactwo społeczne sprzyjało podnoszeniu 
poziomu moralnego społeczeństw. Wolność służyła moralności. Dobre obyczaje 
pozwalały utrzymywać ograniczoną, a przez to tanią władzę wykonawczą. Niewiel
ki zakres działania państwa sprzyjał selekcji urzędników, korupcja nie była poważ
nym problemem190. Radykalnie inny skutek miały fortuny zdobyte w wyniku wojny 
czy iluzoryczne zyski inflacyjne. Pierwsza wojna światowa wymogła na państwach 
wojujących finansowanie wysiłku zbrojnego za pomocą inflacji. Po wojnie nie 
zaprzestano tej działalności. Sprzyjał temu wzrost oczekiwań społecznych w sto
sunku do polityki rządów. Pojawiło się nowe zjawisko społeczne - niecierpliwość. 
W niej autor Socjalizmu po wojnie zobaczył czynnik uniemożliwiający powrót do 
XIX-wiecznych reguł gospodarczych191. Tak jak wcześniej wzrost moralności i do
brobytu były czynnikami wzmacniającymi się wzajemnie, tak teraz zauważał po
dobną tendencję w stosunku do zubożenia, demoralizacji i rosnących żądań mas. 
Zwiększenie zakresu działalności państwa miało przezwyciężyć powojenne kłopoty; 
skutek był odwrotny. Autor Moralności współczesnej tłumaczył, dlaczego tak się 
stało. Wiązał sprawność organizacyjną państwa ze stanem moralnym społeczeństwa. 
Uważał, że ta pierwsza zależy od „duchowych zasobów” obywateli. Ujawnia się 
to zwłaszcza wtedy, gdy idzie o selekcję kadr. Krzyżanowski przypisywał państwu 

183 1 d e m, Etatyzm w Polsce, s. 446.
186 I d e m, Socjalizm po wojnie (wyd. 1, Kraków 1920), s. 8-11.
187 I de m, Moralność współczesna...
188 Ibidem, s. 15.
189 Ibidem, s. 8-9.
1,0 Ibidem, s. 10.
1,1 I d e m, Socjalizm po wojnie, s. 35.



2. Adam Krzyżanowski - konserwatywny lesefcrysta jako ideolog modernizacji 105

minimalnemu wysoką skuteczność w tym względzie. Maleje ona wraz ze wzrostem 
kompetencji aparatu państwowego, chyba że równocześnie rośnie poziom moral
ny i zasoby materialne społeczeństwa. Tymczasem państwa europejskie rozszerza
ły zakres działania w warunkach rozchwiania wartości i nadmiernych oczekiwań. 
„Zadania państwa współczesnego wzrastają znacznie szybciej niż zasoby środ
ków materialnych i duchowych, któremi państwo zarządza”192 - pisał Krzyżanow
ski. Co prawda, „etatyzm mógłby dobrze funkcjonować, gdyby szedł ręka w rękę 
z usprawnieniem aparatu administracyjnego”193. Taka droga wymagała cierpliwego 
kumulowania drobnych osiągnięć. Społeczeństwo musiałoby zaakceptować ideały 
samodoskonalenia. Niecierpliwa ludzkość odrzuciła liberalizm, płacąc zachwia
niem porządku i zagrożeniem dobrobytu. „Demokracja polityczna zrodziła etatyzm 
w imię zupełnego urzeczywistnienia swych haseł, a rozwój etatyzmu ugodził śmier
telnie w demokrację polityczną”194. Etatyzm, ograniczając przedsiębiorczość spo
łeczeństwa, stworzył zagrożenie dla poziomu życia. Państwo, wydając nadmierną 
ilość regulacji, straciło możność skutecznej kontroli ich przestrzegania. Produkcja 
przepisów osłabia odpowiedzialność jednostek. Profesor często powtarzał, iż przy
mus nie jest dobrą szkołą moralności. Rządy etatystyczne, nadmiernie ingerując 
w rzeczywistość, niszczą moralną równowagę społeczeństwa, powodują zanik bez
pieczeństwa i pewności tak potrzebnej w życiu gospodarczym. Wskazując na przy
padek amerykańskiej prohibicji, Krzyżanowski dowodził, że „gdy państwo wydaje 
za dużo nakazów i zakazów, wzrasta przestępczość nie tylko skutkiem przedsiębra
nia czynności przedtem dozwolonych, ale także w sferze obowiązywania dawnych 
norm”195. Czy jest wyjście z tego błędnego koła? Uczony w latach przed II wojną 
światową był umiarkowanym optymistą. Odrzucił rozwiązanie proponujące dalszą 
rozbudowę kontroli nad życiem społecznym, czyli różne formy totalizmu, interwen
cjonizmu czy koiporacjonizmu. Nie wierzył też w powodzenie jakiejś wielkiej akcji 
wychowawczej, którą mogliby podjąć jedynie „doskonali wychowawcy, których by 
trzeba dopiero wychować”196. Jedynym dobrym rozwiązaniem okazał się powrót do 
sprawdzonych w XIX wieku reguł rządzenia, co pod koniec lat 30. XX wieku nie 
wydawało się zbyt prawdopodobne. Jeśli jednak ludzkość pójdzie dalej w stronę 
etatyzmu i totalitaryzmu, pogłębi to kryzys ekonomiczny i moralny, „co przyśpieszy 
zbawczą reakcję, czyli zwrot ku społeczeństwu liberalnemu”197.

1.2 I d e m, Moralność współczesna, s. 67.
1.3 Idem, Etatyzm w Polsce, s. 475.
19,1 Ibidem, s. 446.
195 I d e m, Moralność współczesna, s. 66.
196 Ibidem, s. 78.
197 Ibidem, s. 79.

Poglądy Krzyżanowskiego znamionował zawsze sceptycyzm, odrzucał on każdą 
utopię, także liberalną. Wierzył w kilka podstawowych prawd klasycznej ekonomii 
politycznej, zalecał leseferyzm, ufając, że przynosi on postęp materialny, nigdy jed
nak nie twierdził, że prowadzi to do jakiegość optymalnego stanu społeczeństwa. 
Wywody Johna Batesa Clarka, według których w stanie równowagi konkurencyjnej 
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mielibyśmy do czynienia ze sprawiedliwym podziałem dochodu społecznego, nigdy 
nie robiły na Krzyżanowskim wrażenia. Nie wierząc w realizację ideału, uczony 
uznawał jednak możliwość postępu społecznego i samonaprawy społeczeństwa. Do
świadczenia lat II wojny światowej zachwiały i tym przekonaniem, czego efektem 
była nowa synteza jego poglądów - Chrześcijańska moralność polityczna (1948). 
Autor, pozostając osobiście sceptyczny w sprawach wierzeń religijnych, dowodził 
w niej, że program liberalizmu może być zrealizowany tylko w sojuszu z chrześci
jaństwem. Liberalizm jest niesamodzielny, gdyż apeluje tylko do rozumu, podczas 
gdy chrześcijaństwo, mając podobne cele, jest w stanie poruszyć irracjonalne ele
menty natury ludzkiej. Traktat Krzyżanowskiego był propozycją sojuszu, a nie syn
tezą ideową, niemniej oznaczał on zwrot ku konserwatywnemu stylowi myślenia.

3. Edward Taylor i szkoła poznańska - jak być dobrym 
katolikiem, narodowcem i liberałem (gospodarczym) 
jednocześnie

Poznańscy profesorowie nauk ekonomicznych Edward Taylor, Stefan L. Zaleski, 
Stefan Rosiński i wielu ich uczniów reprezentowali dość podobną postawę społecz
ną. Starali się być dobrymi ekonomistami - badaczami, oddzielającymi powołanie 
uczonego od zadań publicysty; będąc jednocześnie uczestnikami debaty publicznej, 
nie unikali oni zaangażowania politycznego przy wyraźnej jednak powściągliwości 
w formach tegoż. Wszyscy wymienieni łączyli jednoznaczne i trwałe poparcie dla 
narodowej demokracji ze światopoglądem katolickim i klasycznym liberalizmem 
gospodarczym, ten ostatni zaś wyraźnie starli się osadzić na neoklasycznej teorii 
ekonomicznej. Wyraźne różnice dzielą ich od lwowskich kolegów z endecji - Sta
nisława Głąbińskiego i Stanisława Grabskiego, a także od osiadłego w Warszawie 
Galicjanina - Romana Rybarskiego. Poznaniacy oddzielali wyraźnie ekonomię jako 
sferę uniwersalnych prawidłowości, różną od polityki, rozumianej jako sfera woli 
zbiorowej i zbiorowych interesów; S. Głąbiński, S. Grabski i R. Rybarski chcieli 
natomiast syntezy wiedzy gospodarczej i politycznej w jedną naukę społeczną, 
w której pojęcie narodu stanie się istotnym pojęciem ekonomicznym. Uczeni po
znańscy uznawali, za swymi neoklasycznymi mistrzami ekonomii, analizę opartą na 
teorii wyboru racjonalnej jednostki za punkt wyjścia do badań ekonomicznych, co 
prowadziło do uznania autonomii zjawisk gospodarczych. Lwowska szkoła „ekono
mii społecznej” trwała przy tezie, że gospodarcze dokonania danego narodu zależą 
od całej jego kultury i organizacji społecznej. Te różnice w poglądach zaważyły też 
zdaje się na ich postawach - ekonomiści poznańscy nie angażowali się bezpośrednio 
w politykę, choć ich ostrożne wystąpienia publicystyczne nie pozostawiały wątpli



3. Edward Taylor i szkoła poznańska - jak być dobrym... 107

wości, po której stronie sporu politycznego stoją. Ekonomiści lwowscy byli polity
kami na katedrze wyraźnie zaniedbującymi pracę naukową dla bieżącej polityki.

Neoklasyczna mikroekonomia oraz ilościowa teoria pieniądza
- ekonomiczne wyznanie wiary Edwarda Taylora

Intelektualnym przywódcą poznańskich ekonomistów był Edward Taylor (1884- 
-1964), profesor Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Handlowej w Po
znaniu. Jako ekonomista Taylor198, który ukończył studia prawnicze na UJ, mógł 
uchodzić za ucznia Włodzimierza Czerkawskiego, zaś promotorem jego habilitacji 
był Adam Krzyżanowski, w rzeczywistości jednak był on w ekonomii samoukiem. 
Ze studiów wyniósł niewielką tylko wiedzę ekonomiczną, którą później poszerzał 
samodzielnymi lekturami, co też sam bez ogródek przyznawał w swoich wspomnie
niach199. Do Poznania przybył w 1919 roku z Galicji, gdzie przez 10 lat pracował 
w Krajowym Patronacie dla Spółek Systemu Raiffeisena pod zwierzchnictwem 
Franciszka Stefczyka. Była to dobra szkoła pracy organicznej o konserwatywnym 
zabarwieniu. Pod okiem Stefczyka poznał Taylor dogłębnie zarówno praktykę spół
dzielczości, jak i realia życia ludu wiejskiego. Jego pierwsze publikacje dotyczyły 
zwykle problemów spółdzielczości. W początkach swej działalności akademickiej 
Taylor wiele uwagi poświęcał problemom skarbowości, co bez wątpienia odciągało 
go od zajmowania się czystą teorią ekonomiczną. Do nauki o finansach publicznych 
(skarbowości) zaliczają się takie prace Taylora, jak Reforma podatku gruntowego 
w Polsce (1919), Prawo skarbowe Rzeczpospolitej Polskiej (1920) i Polityka skar
bowa i system podatkowy Rzeczpospolitej Polskiej (1929).

Zob.: Edward Taylor 1884-1964. Wartości niedoceniane a nieprzemijające, Warszawa- 
-Poznań 1988; T. Kowalik, Historia ekonomii..., s. 161-166; E. Borkowska-Bagień- 
s k a, Edward Taylor. Czy wartości niedoceniane?, Poznań 2004.

E. T a y 1 o r, Wspomnienia ekonomisty, oprać. Z. Knakiewicz, Poznań 2008, s. 37-41.
200 1 d e m, Pojęcie wspóldzielczości, Kraków 1916, s. 72-80, 115.

Rozprawa habilitacyjna Taylora Pojęcie wspóldzielczości poświęcona była sfor
mułowaniu ekonomicznej definicji spółdzielni; była to praca z pogranicza prawa 
i ekonomii, nie znamionowała jeszcze żadnej orientacji teoretycznej autora. Po 
przedstawieniu, zgodnie z tradycją nauki niemieckiej, wszelkich wcześniejszych 
stanowisk Taylor doszedł do wniosku, że cechą konstytutywną spółdzielczości jest 
to, iż jest ona organizacją gospodarczą klas niezamożnych, stawiającą sobie jako 
cel dostarczanie członkom pewnych dóbr i usług, które jednak nie są dystrybuowa
ne w proporcji do wniesionego wkładu (inaczej mówiąc, zysk nie jest powiązany 
z kapitałem). Nie jest natomiast celem spółdzielczości osiąganie zysków i wypłaca
nie pieniężnych dywidend200. Przy takiej definicji do spółdzielczości zaliczone zo
stały klasyczne spółdzielnie spożywców, kasy oszczędnościowo-kredytowe systemu 
Raiffeisena, ale już nie kasy Schultzego z Delitsch, dopuszczające udział w zysku 
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w proporcji do wniesionego kapitału, stąd zostały zakwalifikowane przez autora jako 
„drobnokapitalistyczne stowarzyszenia ludowe”201. Oceniając społeczne znaczenie 
ruchu spółdzielczego, Taylor doszedł do wniosku, że nie posiada on potencjału do 
zmiany ustroju społecznego202, a jest raczej narzędziem reformy kapitalizmu, łago
dzącym jego negatywne skutki203. Rozprawa habilitacyjna Taylora mogła sugero
wać, że będzie on kolejnym ekonomistą opisowym w stylu niemieckim, jednak już 
następna książka pokazała go jako zwolennika ekonomii neoklasycznej. Mistrzami 
Taylora stali się uczeni wówczas żyjący, z którymi jednak sam nigdy nie zawarł 
znajomości. Byli to Alfred Marshall, John Bates Clark i Joseph Schumpeter. Kry
tyczna refleksja nad ich poglądami zaowocowała kolejną rozprawą Taylora, którą 
była Statyka i dynamika w teorii ekonomii204. Poglądy zawarte w tej pracy uczony 
podzielał przez cały okres międzywojenny, a wiele z nich powtórzył w swym Wstę
pie do ekonomiki.

201 Ibidem, s. 118.
202 Ibidem, s. 91-93.
203 Ibidem, s. 129.
204 I d e m, Statyka i dynamika w teorii ekonomii, Kraków 1919.
205 Ibidem, s. 3-5.
206 Ibidem, s. 8.
207 Ibidem, s. 28.
208 Ibidem, s. 64-68.
209 Ibidem, s. 105-106.
2,0 Ibidem, s. 122-130.
211 Ibidem, s. 141.

Statyka i dynamika w teorii ekonomii (1919) zawiera zdecydowane opowiedze
nie się za teorią ekonomiczną, uznającą ogólną współzależność funkcjonalnązjawisk 
ekonomicznych205; teoria ta wymaga też założeń dotyczących zachowań jednostki 
(posiadanie informacji, racjonalność i maksymalizacja) oraz ładu instytucjonalne
go (wolna konkurencja)206. Do sformułowania teorii nie wystarczy opis historyczny, 
gdyż program niemieckiej szkoły historycznej prowadzi do likwidacji ekonomii jako 
odrębnej nauki207. Istotą teorii jest oddzielenie danych pierwszorzędnych od drugo
rzędnych i znalezienie związków pomiędzy najważniejszymi zmiennymi. Na drodze 
do prawidłowej teorii piętrzą się trudności. Z podstawowych założeń stosunkowo 
łatwo wydedukować konsekwencje dotyczące bezczasowych stanów równowagi 
(statyka), niezmiernie trudno jednak o teorię dynamiczną, ukazującą zmiany głów
nych zmiennych w czasie208. Jednak realne gospodarki są w stanie ciągłych zmian, 
a równowaga to tylko „tendencja życia gospodarczego”, ale nie rzeczywisty stan 
rzeczy209. Statyka i dynamika okazują się tylko odmiennymi sposobami poznania 
rzeczywistości gospodarczej210 211, przy czym „przedmiotem statyki jest badanie kresu 
tendencji wyrównawczych systemu w stanie stałej równowagi”2". Narzędzi do upra
wiania statycznej analizy ekonomicznej dostarcza matematyka, której nowoczesna 
ekonomia zawdzięcza swą precezję i logikę rozumowania. W tym kontekście Tay
lor stwierdzał wyższość anglosaskiej teorii neoklasycznej nad ekonomią austriacką 
która „[Ojpracowawaszy zaledwie kilka kwestyj utknęła ona w jałowości zasadni
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czego swego punktu wyjścia i po 35 zaledwie latach istnienia już się wyczerpała”212. 
W kwestii dynamiki profesor Taylor stwierdzał pewną bezsilność ekonomii, któ
ra nie dopracowała się wiarygodnej metody badań dynamicznych, wykraczających 
poza opis. Co więcej, wątpił, czy można stwierdzić zachodzenie trwałego wzrostu 
dobrobytu, czy też tylko jego zmienność (falowanie)2'3. Był to dość dziwny pogląd, 
uzasadniony chyba pesymizmem właściwym dla okresów wielkich i niszczących 
wojen. Ważne miejsce w ujmowaniu zjawisk ekonomicznych przez Taylora mia
ło rozróżnienie ich na czynniki i elementy gospodarcze. Elementy to zmienne za
leżne, ukazujące rezultaty działań gospodarczych, czynniki to zmienne niezależne, 
w znacznej mierze pozagospodarcze, takie jak procesy demograficzne, polityczne 
i kulturalne. Inaczej mówiąc, teoria ekonomiczna ukazuje wielkie zmiany w gos
podarce jako egzogenicznc. „Okazuje się, że o przyczynach zmian układu gospo
darczego nie możemy nic powiedzieć poza szeregiem banalności, stwierdzających 
[...] zależność życia gospodarczego od wszelkich innych przejawów życia ludz
kiego”214. Owych pozagospodarczych przejawów życia ekonomia nie jest w stanie 
badać, zmuszona jest przejąć dane o nich od innych nauk.

212 Ibidem, s. 160.
213 Ibidem, s. 166-168.
214 Ibidem, s. 182.

Koncepcja ekonomii w ujęciu Taylora polegała zasadniczo na zaakceptowaniu 
teorii neoklasycznej jako teorii cen. Analiza statyczna miała pokazywać wpływ 
zmian w gospodarce na układ cen przy uznaniu źródeł wielkich procesów gospo
darczych za egzogeniczne. Próba endogenizacji teorii rozwoju, zawarta w słynnym 
dziele J. Schumpetera Teoria rozwoju gospodarczego, została odrzucona. Taylor nie 
widział w teorii ekonomii miejsca dla Schumpeterowskich przedsiębiorców, kieru
jących się raczej ambicją i pragnieniem przygody niż racjonalnością celową. Sądził, 
że prawidłowym założeniem ekonomii jest uznanie dominacji zasady gospodarności 
i zachowań maksymalizacyjnych, rola innowacji i zmian technicznych była dlań 
drugorzędna. Stąd też wzrost gospodarczy jest w systemie Taylora konsekwencją 
stałej akumulacji czynników produkcji - kapitału i pracy. Miało to poważne konsek
wencje dla politycznych poglądów Taylora, któiy niezmiennie uważał, że poprawa 
losu mas wymaga głównie pracowitości i cierpliwego oszczędzania, a optymalnym 
systemem instytucjonalnym pozostaje gospodarka wolnorynkowa. Mistrzem tego 
typu myślenia był najbardziej konsekwentny z neoklasyków John Bates Clark, któ
rego prace The Distribution ofWealth i Essentials of Economic Theory Taylor przed
stawiał jako najdoskonalsze osiągnięcie analizy ekonomicznej.

Konsekwencją poglądów Taylora było zdecydowane odrzucenie idei socjalizmu 
i gospodarki centralnie planowanej. Jego zdaniem kapitalizm powstał na bazie natu
ralnych skłonności ludzkich, podczas gdy w gospodarce kolektywistycznej „interes 
osobisty, stanowiący przy własności indywidualnej i dziedziczeniu główny motor 
produkcji i kapitalizacji, musi być zastąpiony przez działanie administracyjne wła
dzy, które z istoty rzeczy, wobec znanych właściwości psychicznych ludzkich, musi 
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pod względem produkcyjnym i kapitalizacyjnym dawać gorsze rezultaty”215. Głów
nym problemem gospodarki planowej będzie jednak koordynacja różnych celów in
dywidualnych, która w systemie rynkowego kapitalizmu dokonuje się przez system 
cen. Brak rynkowych cen w gospodarce planowej sprawia, że społeczeństwo zdane 
jest na arbitralne decyzje planistów, stojących przed nierozwiązywalnym problemem 
braku rzetelnych informacji. Stąd też: „Musi w niej panować przymus konsump
cji, który się musi rozpowszechnić na całość życia, przechodząc w przymusowe 
przypisywanie pracowników do pewnych działów pracy, stając się więc pewną 
specyficzną formą autorytatywnego gospodarstwa społecznego i hamując wszelki 
jego rozwój”216. Dopowiadając myśl autora, można by powiedzieć, że poddaństwo 
jako system społeczny jest konsekwencją radykalnych form kolektywizmu w gos
podarowaniu. Z kolei w hipotetycznym systemie socjalizmu rynkowego, mimo ist
nienia sygnałów cenowych, centralizacja inwestycji powoduje, że dostosowanie po
daży do potrzeb społecznych będzie dużo trudniejsze niż w gospodarce rynkowej. 
W kapitalistycznym systemie rynkowym błędy w dostosowaniu podaży i popytu 
będą się wzajemnie równoważyć, a w systemie planowym, nawet w wersji socja
lizmu rynkowego, będą miały tendencję do akumulacji, co doprowadzić może do 
ciągłych wstrząsów gospodarczych217.

2’·’ I d e m, Wstęp do ekonomiki, Poznań 2004 (reprint, wyd. 2, 1947), s. 226.
216 Ibidem, s. 228.
217 Ibidem, s. 228-229.
218 1 d e m, Zagadnienia polskiej polityki emisyjnej, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” R. 3, 

1923, z. l,s. 37.
219 Ibidem, s. 40.

Obok podstaw metodologicznych ekonomii i nauki skarbowości trzecią dzie
dziną zainteresowań naukowych Taylora była teoria pieniądza i polityka pieniężna. 
Jako teoretyk monetarny zajmował on sztywne stanowisko, niezmiennie opowiada
jąc się za ilościową teorią pieniądza. Każdy wzrost ogólnego poziomu cen przedsta
wiał jako skutek nadmiernej emisji pieniężnej. Właściwie już pierwszy artykuł po
znańskiego teoretyka o polityce pieniężnej zawierał wszystkie jego istotne poglądy. 
Zjawisko inflacji jest pojmowane w ten sposób, że już definicja zawiera rozstrzyg
nięcie teoretyczne. „Pod inflacją pieniężną przyjętem jest w ekonomice rozumieć 
takie wzrastanie ilości znaków obiegowych, które wywołuje wzrost ogólnego po
ziomu cen [...]” - pisał Taylor218. Stąd też każda emisja pieniądza nieprowadząca do 
jednoczesnego wzrostu obrotów pieniężnych prowadzi do inflacji, zwłaszcza emisja 
pieniądza na cele skarbowe, emisja na cele konsumpcyjne, ale także emisja inwe
stycyjna niezabezpieczona przez „podkład prawdziwych weksli kupieckich”219. Nie 
jest natomiast ważne, czy wzrost podaży pieniądza odbywa się w systemie kruszco
wym czy papierowym, o ile tylko zachowane zostaną „zdrowe zasady”. Wyjątkowo 
niebezpieczne jest połączenie inflacji z ujemnym bilansem handlowym, wówczas 
bowiem istnieje tendencja do szybszego spadku kursu waluty krajowej niż spadku 
wartości krajowej siły nabywczej. Podniesienie krajowej stopy procentowej mogło
by zahamować wzrost cen, ustałaby ekspansja pieniężna, a napłynąłby realny kapitał 
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z zagranicy. Byłoby to jednak skuteczne tylko wówczas, kiedy sama inflacja była 
przyczyną ujemnego bilansu220. Nie istnieje zresztą stopa procentowa neutralizu
jąca, będąca skutkiem inflacji, deprecjacja kapitału; zdaniem Taylora „jest to zno
wu także skutek konieczny inflacji, gdyż zwyżka stopy procentowej, która by była 
w stanie wyrównać ryzyko deprecjacji pieniądza [...] musiałaby być tak olbrzymia, 
że znowuż ze swej strony byłaby przyczyną wzrostu cen dóbr”221. Wreszcie w przy
padku wysokiej inflacji także kredyty „gospodarcze” stają się inflacjogenne, choć 
zwalczanie inflacji może odbywać się tylko przez redukcję emisji pieniądza na „cele 
skarbowe”, czyli poprzez redukcję deficytu budżetowego222.

220 Ibidem, s. 42.
221 Ibidem, s. 48.
222 Ibidem, s. 50.
223 Idem, Inflacja polska, Poznań 1926, s. 24-31.
224 Ibidem, s. 377-379.
221 Ibidem, s. 38.
226 Ibidem, s. 70.
227 Ibidem, s. 109-111.

Najważniejszym dziełem Taylora poświęconym teorii i polityce pieniężnej była 
Inflacja polska wydana w 1926 roku, zawierająca opis procesów inflacji i hiperin- 
flacji w Polsce w latach 1919-1925. Poznański uczony usiłował w tej książce zrea
lizować swój postulat przejścia od opisu do teorii drogą selekcji faktów i rozwijania 
kolejnych poziomów abstrakcji. Efektem była konstrukcja zwana „teorią czterech 
linii”. W ramach tej konstrukcji kolejne fazy inflacji wyznaczane są przebiegiem 
w czasie wskaźników czterech wielkości: wielkości obiegu pieniężnego, kosztów 
utrzymania, ogólnego poziomu cen, a także kursu dolara, czyli waluty wymienialnej 
na złoto po stałym kursie223. Ponieważ koszty utrzymania wzrastają śladem ogólnego 
poziomu cen, do opisu inflacji wystarczają właściwie trzy wskaźniki. W modelo
wym jej przebiegu najpierw wzrasta obieg pieniężny (podaż pieniądza), podczas 
gdy ceny i kurs dolara (złota) nie wzrastają-jest to faza inflacji utajonej. Następnie 
wielkości te poczynają rosnąć, jednak wciąż wolniej niż podaż pieniądza - jest to 
faza inflacji właściwej bezwzględnej. W fazę hiperinflacji bezwzględnej gospodarka 
wchodzi wtedy, kiedy ceny i kurs dolara poczynają rosnąć szybciej niż obieg pie
niężny, przy czym kurs dolara rośnie szybciej niż ogólny poziom cen, wartość całego 
obiegu w złocie poczyna szybko spadać, wreszcie w fazie hiperinflacji katastrofalnej 
tempo wzrostu cen rośnie, zrównując się niemal ze wzrostem kursu dolara224. Taylor 
rozpatruje także różne warianty tempa wzrostu wskaźników odbiegające od tem
pa czysto modelowego. Co do pieniężnych przyczyn inflacji nie ma wątpliwości - 
przekonanie o tym zawiera się znów w samej definicji225. Autor, zestawiając szeregi 
czasowe danych, znajduje potwierdzenie tezy, że inflacja polska była zjawiskiem 
głównie pieniężnym. Ruchy cen w omawianym okresie nie dają się wytłumaczyć 
zmianami po stronie podaży226, natomiast szacunkowe relacje pomiędzy podażą 
pieniądza, szybkością obiegu i wzrostem cen, dokonywane w kategoriach Fishe- 
rowskiego równania wymiany, pokazują, że wzrostowi ilości pieniądza towarzyszy 
bardziej niż proporcjonalny wzrost cen227. Taylor wbrew Irvingowi Fisherowi sądził, 
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że elementy jego równania wymiany nie są wzajemnie niezależne, zwłaszcza wzrost 
ilości pieniądza powoduje wzrost szybkości obiegu, co z kolei powoduje dodatkowy 
wzrost cen. Na wzrost cen oddziałują także oczekiwania - wzrost podaży zwiększa 
oczekiwania cenowe w przyszłości228. Materiał empiryczny uzyskany przez Taylora, 
a także podobne badania jego ucznia Antoniego Całkosińskiego nad hiperinflacją 
niemiecką229, pozwoliły zakwestionować wpływową wciąż teorię Fishera. Typologia 
inflacji Edwarda Taylora była niewątpliwym osiągnięciem teoretycznym swego cza
su, a nieproporcjonalny wzrost cen jest dziś powszechnie uznaną prawidłowością. 
Co do źródeł nadmiernej podaży pieniądza Taylor nie miał wątpliwości - emisja 
marek polskich przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową na cele skarbowe była „za
sadniczą i istotną przyczyną inflacji w Polsce”230. Przy okazji opisu mechanizmów 
polskiej inflacji profesor dał zarys czegoś w rodzaju ekonomii politycznej hiperinfla- 
cji, stwierdzając, że przyśpieszanie procesu wzrostu cen prowadziło do zaostrzenia 
rywalizacji interesów grupowych. Areną walki poszczególnych warstw społeczeń
stwa stał się sejm, w którym rozdrobnione stronnictwa polityczne starały się odsu
nąć ciężar finansowania budżetu od warstwy, którą reprezentowały i przerzucić na 
pozostałe. Trudność przezwyciężenia tej sytuacji w pewnej mierze tłumaczy długo
trwałość polskiego procesu inflacyjnego231.

228 Ibidem, s. 127-129.
229 Ibidem, s. 145.
230 Ibidem, s. 199.
231 Ibidem, s. 222-230.
232 Idem, Druga inflacja polska, Poznań-Warszawa 1926, s. 13-16.
233 Ibidem, s. 16, 34, 134.
234 Ibidem, s. 25.

Dalsze losy polskiego systemu pieniężnego Taylor skomentował w artykułach 
w „Kurierze Poznańskim”. Niektóre przedrukowane zostały w książeczce Druga in
flacja polska. W tej świadomie publicystycznej pracy uczony raz jeszcze stwierdził, 
że przyczyną zarówno krajowej inflacji, jak i spadku kursu złotówki była nadmier
na emisja pieniądza, zwłaszcza emisja na cele skarbowe. Nie ma innej drogi zrów
noważenia kursu walutowego jak zmniejszenie podaży pieniądza i zrównoważenie 
budżetu, przede wszystkim przez redukcję wydatków. Głównym problemem Polski 
nie jest brak pieniądza, ale brak kapitału232. Zdaniem Taylora Bank Polski, chcąc 
antycypować przyszły przyrost kapitału, dopuścił do ekspansji pieniężnej, co jednak 
okazało się postępowaniem niewłaściwym. Istotna poprawa sytuacji gospodarczej 
wymaga najpierw ustabilizowania cen, zrównoważenia budżetu oraz redukcji kosz
tów produkcji233. To ostatnie najlepiej osiągnąć poprzez obniżki podatków, zniesie
nie ciężarów socjalnych, wreszcie zwiększenie czasu pracy234. Dopiero spadek cen 
towarów polskich pozwoli wkroczyć ponownie na drogę wzrostu podaży pienią
dza. Wśród winnych rozniecenia „drugiej inflacji”, obok zarządu Banku Polskiego, 
Taylor umieszczał także premiera Władysława Grabskiego, którego krytykował za 
uciążliwą daninę majątkową i nadmierne wydatki z budżetu, emisję pieniądza skar
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bowego i administracyjne regulowanie stopy procentowej235. Krytyka ta nie różniła 
się zasadniczo od opinii środowiska krakowskiego, które pod wodząA. Krzyżanow
skiego przypuszczało emocjonalne ataki na politykę W. Grabskiego. Taylor był je
dynie bardziej spokojny i rzeczowy. Dalszą politykę stabilizacyjną radził oprzeć na 
pożyczce zagranicznej236 w sposób zasadniczo ten sam, jak stało się to w przypadku 
rzeczywistej pożyczki stabilizacyjnej237. Natomiast jeśli chodzi o treści teoretyczne, 
Taylor był bardziej sztywnym obrońcą teorii ilościowej niż Krzyżanowski, którego 
krytykował za utrzymywanie tezy, że kredyt może w krókim okresie stwarzać nowe 
kapitały23“. Autor Inflacji polskiej utrzymywał jednoznacznie, że „emisja pieniądza 
nie stwarza kapitałów, że kredyt nie jest kapitałem społecznym, tylko sposobem 
przenoszenia kapitałów z rąk do rąk”239. Najwięcej słów krytyki skierował Taylor 
w stronę polityków lewicowych i chłopskich, których miał za zdecydowanych infla- 
cjonistów. Twierdził, że świadomie popierają inflację, by wzniecać niepokoje klaso
we i torować drogę rewolucji240, w innym miejscu zarzucał im raczej chęć utrzyma
nia się przy władzy241.

235 Ibidem, s. 27.
236 Ibidem, s. 35-38.
237 Zob.: Z. Landau, Plan stabilizacyjny 1927-1930. Geneza, założenia, wyniki, Warszawa 

1963.
23s E. Tay 1 o r, Druga injlacja..., s. 48-49.
239 Ibidem, s. 50.
240 Ibidem, s. 55-56.
241 Ibidem, s. 71-72.
242 I d e m, Przyczyny spadku złotego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1927, 

t· 1, s. 59-72; i d e m, Inflacja kredytowa, „Ekonomista” 1932, t. 1, s. 3-20; idem, Uwagi o pol
skiej polityce pieniężno-kredytowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1932, t. 1, 
s. 67-85.

243 I d e m, Uwagi o polskiej polityce..., s. 70.

Późniejsze wydarzenia nie zmieniły zbytnio zapatrywań poznańskiego profe
sora. Niezmiennie krytykował on politykę Banku Polskiego, przedstawiając ją jako 
inflacyjną ekspansję pieniężną242. Nadmierny wzrost podaży pieniądza miał się przy
czynić do ostrego przebiegu kryzysu w Polsce. Wyjątkowo krytycznie oceniał Tay
lor próbę stymulowania gospodarki poprzez przyznawanie wybranym podmiotom 
kredytów o preferencyjnie niskiej stopie procentowej. Jego zdaniem regulacja stóp 
procentowych przez państwo nie może nigdy przynieść trwałego zwiększenia ilo
ści kapitału, gdyż „stopa procentowa zależy od ilości kapitałów i nie podlega woli 
ustawodawcy [...]. Nigdy się jeszcze nie udało i nie uda obniżyć stopy procentowej 
środkami administracyjnymi”243. Skutkiem takich działań miałoby być tylko zmniej
szenie podaży kapitału i pogorszenie jego struktury. To przede wszystkim niska sto
pa procentowa oferowana przez bank centralny obniża do jeszcze niższego poziomu 
stopy od wkładów bankowych, co zniechęca do oszczędności. Z kolei firmy, które 
otrzymały zbyt łatwy dostęp do kapitału, będą dokonywały inwestycji o zbyt niskiej 
rentowności i zbyt odłożonym w czasie zwrocie kapitału. W ten sposób stopa pro
centowa traci swą rolę regulacyjną, prowadząc do nieefektywnego zużycia kapitału 
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i do zbyt małego jego przyrostu w ogóle244. Podobnie rozpatrując źródła trwającej 
właśnie wielkiej depresji, wskazywał na ekspansję pieniężną jako główną przyczynę 
załamania gospodarczego.

244 Ibidem, s. 70-73.
245 I d e m, Istota kryzysu światowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 

1931, z. 3, s. 317.
246 Ibidem, s. 321.
247 Ibidem, s. 315.
248 Ibidem, s. 322-323.
249 I d e m, Druga inflacja..., s. 98.

Zdaniem Taylora lata 20. były kontynuacją inflacji wojennej. „Wielki światowy 
proces inflacyjny nie został od razu zlikwidowany z zakończeniem wojny. Trwał on 
dalej i to on umożliwił z jednej strony utrzymywanie przez dłuższy czas wysokie
go poziomu konsumpcji światowej, a z drugiej strony zwracanie istniejącego kapi
tału w. wyższym stopniu niż dozwalała jego ilość, ku długotrwałym inwestycjom, 
zmniejszając coraz bardziej ilości rozporządzalne kapitału obrotowego i w ogóle 
przyrost kapitału”245. Nadmierne inwestycje doprowadziły w końcu do nadmiernej 
produkcji w skali globalnej, zapoczątkowując, jak sądził Taylor, całą serię kryzy
sów gospodarczych246. Ekspansja pieniężna była według niego głównym źródłem 
załamania gospodarczego. Poza tym postrzegał dwa kolejne. Po pierwsze, spadek 
dochodów rolników, związany z tym, że popyt na artykuły rolne zwiększył się tylko 
nieznacznie, podczas gdy podaż istotnie wzrosła247 (ostatecznie źródłem problemu 
byłyby trudności z przesunięciem kapitału z rolnictwa do innych zastosowań). In
nym źródłem depresji miałby być zanik postępu technicznego i przejęcie produkcji 
przemysłowej przez kraje dotąd słabiej rozwinięte. Taylor nie omieszkał się tu po
wołać na opinie Romana Dmowskiego248. Dopiero te trzy przyczyny razem składały 
się na pesymistyczny obraz sytuacji gospodarczej, profesor zaś nie dostrzegał żad
nych łatwych dróg wyjścia z tej sytuacji. Był raczej zwolennikiem dostosowania się 
do kryzysu niż szukania nowych rozwiązań, przestrzegał swych kolegów z obozu 
narodowego przed porzuceniem reguł gospodarki rynkowej, zaś w pracy naukowej 
skupił się na opracowaniu podstaw ekonomii, czego efektem był dwutomowy Wstęp 
do ekonomiki (1936-1938).

Ekonomia Taylora sugeruje jednoznacznie leseferystyczną politykę gospodar
czą, połączoną z dość zachowawczym poglądem na porządek społeczny. Poznański 
uczony bez wahania radził wydłużać czas pracy i znosić ustawodawstwo socjalne, 
zdecydowanie bronił własności prywatnej, z wyraźną niechęcią odnosił się do re
windykacyjnych postulatów partii reprezentujących niższe warstwy społeczeństwa, 
ewentualną reformę rolną bez odszkodowania nazywał ze zgrozą „realizacją bol- 
szewizmu”249. Uzasadnieniem leseferyzmu były dlań w znacznej mierze okoliczno
ści historyczne - brak kapitału w Polsce i konieczność wypracowania go głównie 
krajowymi siłami. Zdaniem Taylora „wszystkie niedomagania życia gospodarczego 
Polski koncentrują się w zagadnieniu braku kapitału i jego niedostatecznego przy



3. Edward Taylor i szkoła poznańska - jak być dobrym... 115

rostu”250. Do tego problemu starał się sprowadzać dyskusję o polityce pieniężnej. 
W imię przyśpieszenia kapitalizacji domagał się wolności gospodarczej, stabilizacji 
cen i utrzymywania rynkowej stopy procentowej. Obok ukazywania leseferyzmu 
jako konieczności historycznej w myśleniu Taylora utrzymywała się fascynacja lo
giką ekonomii neoklasycznej, w której system cen zapewnia nie tylko sprawną alo
kację zasobów, ale i sprawiedliwy podział. Studiowanie tejże teorii w ujęciu J.B. 
Clarka przyczyniło się do tego, że Taylor pozostawał zwolennikiem wolnego rynku, 
jednak zdawał sobie sprawę z tego, że idealny świat modeli ekonomicznych nie jest 
światem rzeczywistym, a społecznie akceptowane wyobrażenia o sprawiedliwości 
niewiele mają wspólnego z podziałem wedle krańcowej produktywności. Właści
wym kryterium moralnej oceny leseferyzmu była dla poznańskiego uczonego jego 
zgodność z tradycją chrześcijańską.

250 1 d e m, Uwagi o polskiej polityce..., s. 67.
251 I d e m, Sprawa robotnicza w oświetleniu idei chrześcijańskiej. Odczyt wygłoszony na 

zjezdzie katolickim iv Poznaniu dnia 29października 1920 r., Poznań 1921, s. 3.
252 Ibidem, s. 5.
253 Ibidem, s. 6-7.
254 I d e m, Wolność gospodarcza. Odczyt wygłoszony na inauguracji roku akademickiego 

1934/35 Uniwersytetu Poznańskiego w dniu 14października 1934 roku, Poznań 1934, s. 11.

Mnożyć czy dzielić - nieusuwalny dylemat

Zagadnienie ustroju społecznego czy też kwestia społeczna w ujęciu Taylora spro
wadzały się w zasadzie do nieprzezwyciężalnej sprzeczności pomiędzy produkcją 
a podziałem. Oto ustrój indywidualistyczny i wolnorynkowy służy pomnażaniu 
dóbr, ale nie zapewnia ich podziału zgodnego z masowymi wyobrażeniami o spra
wiedliwości. Maksymalizacja produkcji możliwa jest dzięki odwołaniu do ludzkie
go egoizmu: „trzeba dla tego celu zaapelować do instynktów egoistycznych natu
ry ludzkiej i zużytkować je dla dobra ludzkości”251. Z kolei im bardziej egalitarny 
ustrój, tym trudniej o efektywną produkcję. „Zbyt równy podział dóbr uniemożliwił
by maksymalizację produkcji wskutek braku nagromadzeń kapitału, braku selekcji 
najtęższych jednostek”252. W swym odczycie z 1921 roku Taylor werbalnie odcinał 
się zarówno od liberalizmu, jak i komunizmu, głosząc hasło zapewnienia wszystkim 
możliwości równego startu i kompromisu w kwestii podziału dóbr253. Takie sfor
mułowanie było jednak w znacznej mierze uwarunkowane okolicznościami miejsca 
i czasu. W istocie poglądy Taylora najbliższe były liberalizmowi gospodarczemu, 
podczas gdy zarówno socjalizm, jak i komunizm odrzucał on stanowczo. W swym 
odczycie o wolności gospodarczej z 1934 roku potwierdzał on, że z uwagi na rzad
kość zasobów i niedoskonałość ludzkiej natury, wolność gospodarcza, a więc system 
rynkowy, pozostaje głównym środkiem osiągania celów gospodarczych, bo „najce- 
lowszym i najtańszym”254. Taylor, opowiadając się za system rynkowym, powoły
wał się raczej na jego względną przewagę, nie chciał zaś nadużywać argumentów 
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pochodzących z czystej teorii. Podkreślał więc, że teoria może jedynie pokazać, iż 
w warunkach wolnego rynku ustala się równowaga ogólna zapewniająca maksy
malizację pewnych wielkości, jednakże tylko „wielkości gospodarczych”, tylko 
w ujęciu statycznym, to jest w danej chwili, przy danych preferencjach, przy danych 
nakładach zasobów255. Poznański uczony doskonale rozumiał, że tego typu anali
za nie jest w stanie prawidłowo rozstrzygnąć wielu problemów ekonomicznych. 
Rzeczywiste rynki pełne są niedoskonałości. Natomiast nie ulegało wątpliwości, że 
w systemie rynkowym błędy jednostek nawzajem się kompensują. Rozbieżności po
między podażą a popytem zdarzają się, jednak są szybko korygowane, natomiast 
w gospodarce centralnie planowanej tego rodzaju niedoskonałości i nierównowagi 
przybiorą kolosalne rozmiary, skutkujące ogromnymi stratami społecznymi256. Choć 
Taylor nigdy nie poświęcił szerszej analizy systemowi centralnego planowania, jego 
uwagi na ten temat okazały się niezmiernie trafne.

255 Ibidem, s. 10.
256 Ibidem, s. 14-15.
257 P i u s X I, Encyklika Quadragesimo anno. O chrześcijańskim ustroju społecznym, War

szawa 2002, s. 25.
258 E. Ta y 1 o r, Gospodarcze obowiązki stanu, Poznań 1939, s. 5-6.

Taylor należał do niezbyt licznej grupy uczonych, której deklaracjom wyznanio
wym towarzyszyła szczera religijność. Stąd też oficjalna doktryna społeczna Kościo
ła katolickiego, mocno potępiająca liberalizm i praktykę ustroju kapitalistycznego, 
była dla niego poważnym problemem, z którym radził sobie poprzez interpretowa
nie tejże doktryny w możliwie liberalnym duchu. Ostatecznie za idealne rozwiązanie 
uznał on maksymalizację zysku po stronie produkcji i jałmużnę po stronie konsump
cji (czy raczej wydatków). Dokonana przez Taylora interpretacja encykliki Piusa XI 
Quadragesimo anno skupia się na obowiązkach właścicieli kapitału, którzy mają 
moralne prawo wydać na swoje potrzeby tyle, by utrzymać tryb życia właściwy dla 
swej pozycji społecznej, jednak wszystko ponad zbędne „wymogi stanu” należałoby 
rozdać jako jałmużnę potrzebującym lub przeznaczyć na tworzenie nowych miejsc 
pracy257. Zdaniem Taylora taka formuła jest mistrzowskim połączeniem wolności 
gospodarczej, niezbędnej dla „postępu dobrobytu”, z zasadą dobra wspólnego258. 
Jałmużna jednak ma tę właściwość, że może zniechęcić do pracy, tymczasem cała 
nowoczesna tradycja myśli ekonomicznej (nie tylko liberalnej) opowiadała się za 
produktywizacjąmas. W tej sytuacji Taylor raz znalazłszy furtkę, przez którą do ka
tolickiej nauki społecznej wpuścił zasadę wolności gospodarczej, przystępuje do jej 
poszerzania, a mianowicie: „Bezwzględnie przeprowadzony nakaz jałmużny może 
się okazać w pewnych warunkach szkodliwym dla wzrostu ogólnospołecznego 
i dla moralności, powstrzymując szerokie masy ludności od pracy. Gdy zjawia się 
możność produkcyjnego zużycia kapitału, zwiększająca dochód społeczny, kapita
lizacja może być równie dobrym sposobem realizacji celów tkwiących w nakazie 
jałmużny, może być w pewnych warunkach najlepszym użytkowaniem własności, 
dającym największe korzyści dla rozwoju dobrobytu materialnego społeczeństwa 
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i dla opartego na nim rozwój moralnego ludzkości”259. Funkcjąjałmużny jest w zasa
dzie pohamowanie egoizmu, wobec czego pomnażanie kapitału zamiast konsumpcji 
może jałmużnę zastąpić. Taylor pragnął, by w Polsce rozpowszechnił się wzór za
pobiegliwego i oszczędnego mieszczanina, który nie odpuszcza okazji do zarobku, 
choć sam mało wydaje, oszczędnościami wzbogacając rodzinny kapitał. Patrona
mi tej koncepcji byli raczej Benjamin Franklin i Max Weber, nie zaś Leon XIII 
i Pius XI. Uczony przypominał też, że zgodnie ze wspomnianą encykliką Piusa XI, 
płaca robotnika powinna wystarczyć na utrzymanie jego rodziny i zdobycie choć 
skromnej własności, zarazem jednak należy dbać, by fundusz płac nie naruszał re
zerw potrzebnych na odtworzenie i rozbudowę kapitału260. W tym przypadku inter
pretacja E. Taylora była całkowicie zgodna tak z literą dokumentu i intencją papie
ża261, jak też ze zdrowym rozsądkiem ekonomisty. Pozostałe rady papieża uczony 
uznał za nieposiadające znaczenia praktycznego. Przede wszystkim niezbyt ważna 
i niepotrzebna w warunkach polskich wydała mu się koncepcja ustroju stanowego 
czy też korporacyjnego. W tym rozmijał się on z większością współczesnych sobie 
katolickich komentatorów papieskiej doktryny, wykazując jednakże wiele zdrowej 
intuicji. Papież Pius XI podkreślał potrzebę dobrowolnego charakteru stowarzyszeń 
zawodowych i przyszłych organizacji stanowych262. Istotą papieskiego przesłania 
była idea sprawiedliwej płacy, która winna być w pokojowy sposób ustalona w ne
gocjacjach pomiędzy zainteresowanymi grupami społecznymi. Jeśli w ten szeroki 
sposób ujmiemy korporacjonizm, wypadnie zauważyć, że funkcjonował on w wielu 
krajach Zachodu już w okresie międzywojennym, zaś stał się szeroko stosowaną 
praktyką po II wojnie światowej. Natomiast kwestia obowiązkowych korporacji za
wodowych pojawia się w encyklice Quadragesimo anno na marginesie głównych 
rozważań jako rozwiązanie zbliżone do katolickiego, ale niosące ze sobą pewne 
wady - zależność korporacji od państwa i biurokratyzację, umożliwiające podpo
rządkowanie ich celom politycznym263 264. Milczeniem pominął też poznański uczony 
kwestię uwłaszczenia proletariatu i dopuszczenia robotników do zarządu przedsię
biorstwa, a także do udziału w zyskach. Nie podjął też wątku przebudowy gospo
darczej ustroju, który jest już daleki od wolnorynkowego, zaś zdaniem papieża na
leżałoby go przebudować w duchu powszechnego współuczestnictwa, przebudować 
tak, by reprezentacje zawodowo-stanowe kierowały gospodarką. Skądinąd przyszły 
ustrój w myśli Piusa XI rysował się dość niejasno, a wyraźne było tylko potępienie 
ówczesnego kapitalizmu26“1, które Taylor starał się przemilczeć.

259 Ibidem, s. 7.
260 Ibidem, s. 13.
261 Zob.: Pius XI, Encyklika Quadragesimo..., s. 33-35.
262 Ibidem, s. 37-39.
263 Ibidem, s. 41-42.
264 Przykładem retoryki Piusa XI mogą być jego następujące stwierdzenia: „błąd indywidua

lizmu zdusił i prawie zniszczył owo bujne niegdyś i szeroko przy pomocy różnych stowarzyszeń 
rozbudowane życie społeczne, że w końcu prawie same tylko jednostki zostały i państwo [...]”, 
ibidem, s. 36; i dalej: „[...] z nieskrępowania wolnej konkurencji, wypłynęły, jak z zatrutego źród- 
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Jakkolwiek interpretacja społecznej doktryny katolickiej z czasów Piusa XI za
wierała nieco przemilczeń i przesunięć akcentów, w sumie poznański uczony nie 
odbiegł daleko od intencji papieża, kiedy dowodził, że treść encyklik społecznych 
nie zawiera istotnych sprzeczności z liberalizmem gospodarczym. Interpretacja Tay
lora była co prawda stronnicza, ale autor Wstępu do ekonomiki nie posuwał się do 
fałszowania społecznej doktryny Piusa XI, co zdarzyło się katolickiemu radykałowi 
w osobie Leopolda Caro. Warto zauważyć, że Taylor jako myśliciel katolicki jest 
poniekąd prekursorem późniejszych mistrzów reinterpretacji katolickiej doktryny 
społecznej z kręgu katolickich liberałów, takich jak Michael Novak, George Weigel 
i Józef Tischner.

Najbardziej dyskretnym z zaangażowań Taylora było jego poparcie dla naro
dowej demokracji, a później obozu narodowego. Nie było ono tajemnicą, uczony 
bowiem publikował we wznowionym „Przeglądzie Wszechpolskim”, a później 
w „Myśli Narodowej”. Zwykle jednak bronił tam swojej koncepcji polityki gospo
darczej, opartej na leseferyzmie, przy pewnych elementach protekcjonizmu w po
lityce handlowej. Nigdy nie występował jako ideolog polityczny, nie napisał nigdy 
tekstu o czysto politycznej treści. Właściwie nie wiadomo, jakie było jego stano
wisko w wielu kwestiach. Tylko enigmatyczne uwagi w niektórych jego pismach 
mogą sugerować, że podzielał, niektóre przynajmniej, uprzedzenia i przesądy anty
żydowskie. Wiadomo także ze wspomnień uczonego, że należał on do nieformalne
go zespołu profesorów o orientacji narodowej w Uniwersytecie Poznańskim, w ra
mach którego uzgadniano wspólne zasady postępowania w ważnych kwestiach. Czy 
jednak utożsamiał się z rosnącym antydcmokratyzmem i antysemityzmem obozu 
narodowego? Można w to wątpić. Taylor jawnie i aktywnie sprzeciwiał się kursowi 
anty kapitalistycznemu i antyrynkowemu, nie podejmował haseł antysemickich i to- 
talistycznych, jego katolicyzm nie był tylko deklaracją wyznaniową. Rzec można, że 
wpływ katolicyzmu wespół z wpływem liberalizmu uchroniły Taylora od popadnię- 
cia w polityczny radykalizm. Stąd też, mimo eklektyzmu ideowego, poznański eko
nomista pozostał przede wszystkim liberałem gospodarczym o konserwatywnych 
skłonnościach w kwestii ładu społecznego.

Stefan L. Zaleski o sprawiedliwej płacy i bezrobociu

Stefan Ludwik Zaleski (1888-1959) był zdecydowanym zwolennikiem doktryny 
narodowo-demokratycznej, programowo odrzucającym liberalizm polityczny, jed
nocześnie opowiadał się za leseferyzmem w polityce gospodarczej. Radykalnie 
nacjonalistyczne przekonania zawiera jego artykuł z 1913 roku, w którym dema
skuje uniwersalistyczne idee liberalizmu i socjalizmu jako służące za parawan dla 

la, wszystkie błędy indywidualistycznej ekonomii [...]. Wolna konkurencja jednak - jakkolwiek 
w pewnych granicach słuszna i pożyteczna - nie może być kierowniczą zasadą życia gospodar
czego [...]”, ibidem, s. 40.
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interesów różnych grup i jednostek, afirmujące natomiast solidarność narodową za 
pomocą argumentów zaczerpniętych najpewniej z koncepcji Zygmunta Balickiego. 
„Egoizm grupy tworzy altruizm jednostek - zdaniem Zaleskiego - ale egoizm ten 
przypuszcza świadomość wspólnych interesów, które zbiorową tylko siłą mogą być 
bronione lub zdobyte”265. Przy czym wzmacnianie więzi grupowych, internalizacja 
norm wytworzonych przez wspólnotę polityczną i związane z tym ograniczanie sfe
ry indywidualnego wyboru miałoby być charakterystyczne dla narodów walczących 
o przetrwanie266. Ogólniej rzecz ujmując, im silniejsze konflikty między narodami, 
tym silniejsze więzi społeczne wewnątrz tych wspólnot i co za tym idzie wyższy 
poziom moralności (podobne idee głosił później R. Rybarski). W późniejszych cza
sach Zaleski nie pisywał już tego rodzaju tekstów, podkreślał jednak, że współży
cie społeczne wytwarza normy i zobowiązania ograniczające motywy gospodarcze 
w postępowaniu jednostek. W pracy z 1925 roku pisał: „Człowiek nie jest tylko homo 
oeconomicus, w społeczeństwach istnieje i musi istnieć pewna hierarchia celów 
i kryteriów wartościowania. Motyw gospodarczy powinien być podporządkowany, 
a w każdym razie ograniczony przez inne motywy działania (altruistyczne)”267. Jed
nak w odniesieniu do zagadnień uznanych za typowo gospodarcze Zaleski wołał ana
lizować zachowania ludzkie jako raczej egoistyczne i podlegające zwykle zasadzie 
racjonalności ekonomicznej. Stąd też uważał, że istnieją ścisłe prawa gospodarcze, 
choć zarazem przestrzegał przed zbyt uproszczonym stosowaniem ustaleń ekono
mii do życia praktycznego, gdyż każda prawidłowość uwarunkowana jest wieloma 
czynnikami, które nie zawsze mogą w rzeczywistości się pojawić268. Jedynie zna
jąc i rozumiejąc te prawa, polityk może wywierać wpływ na rozwój społeczeństwa. 
Możliwości polityka są dość ograniczone, bowiem najważniejsze procesy gospo
darcze mają spontaniczny charakter. Opis rozwoju w warunkach wolności gospo
darczej u Zaleskiego ma coś z tradycji austriackiej, podkreślającej rolę konkurencji 
jako procesu związanego z innowacją. Podobnie jak wcześniej Joseph Schumpeter, 
a współcześnie z Zaleskim Ludwig von Mises i Friedrich von Hayek, opisuje on 
konkurencję jako proces odkrywania nowości i zdobywania wiedzy: „Wolne współ
zawodnictwo [...] działa w dwojaki sposób. Z jednej strony podmioty gospodarują
ce - przynajmniej przodownicy, posiadający ducha inicjatywy i przedsiębiorczości 
- starają się stworzyć coś nowego, oryginalnego, bądź w zakresie wytworu, bądź 
w zakresie oszczędnych sposobów produkcji. Zdobywają w ten sposób uprzywi
lejowane, monopoliczne stanowisko, przynoszące im szczególne zyski o charakte
rze renty. Z drugiej strony inni gospodarujący starają się przynajmniej naśladować 
tych pierwszych”269. Zdaniem Zaleskiego wolna konkurencja prowadzi z zasady do 
rozwoju gospodarczego, przynosi dobrobyt materialny w skali społecznej. Oprócz 

265 S. Z a 1 e s k i, Z klasyfikacji i charakterystyki prądów społecznych, „Przegląd Narodowy” 
1913, t. 11, s. 369.

26'’ Ibidem, s. 370-371.
267 1 d e m, Idea słusznej płacy, Poznań 1925, s. 15.
268 Ibidem, s. 17.
269 I d e m, Wpływ postępu technicznego na bezrobocie, Poznań 1937, s. 19.
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tego poznański uczony starł się dowieść, że system wolnej konkurencji jest także 
sprawiedliwy, przynajmniej w tym sensie, że nie można pomyśleć lepszego systemu 
przy realistycznych założeniach dotyczących natury ludzkiej.

Problem relacji między mechanizmami ekonomicznymi a zasadami sprawiedli
wości rozważał Zaleski w swej pierwszej książce Idea słusznej płacy. Chcąc rozwią
zać zagadnienie sprawiedliwej płacy, Zaleski rozróżnił dwa podstawowe sposoby 
wynagradzania pracy: wedle ofiary (wysiłku) oraz wedle wyniku270. Pierwsza z tych 
zasad jest „wysoce etyczna”, ale niepraktyczna i „nie da się przeprowadzić wobec 
podstawowych cech natury ludzkiej”271. Bardziej realistyczny jest podział na teleolo- 
giczne i kauzalne kryteria wymierzania płac. W pierwszym przypadku miarą byłyby 
potrzeby pracownika, w drugim znów efekty jego pracy272. Teleologiczne uzasad
nienie płacy Znajdziemy w katolickiej doktrynie społecznej oraz ideologii związków 
zawodowych, kauzalne w teoriach ekonomii politycznej. Analizując społeczną dok
trynę Kościoła, Zaleski doszedł do wniosku, że choć werbalnie opowiada się za ide
ologicznymi kryteriami ustalania płac, w praktyce opowiada się za wynagradzaniem 
według wyniku, skoro bowiem słuszna płaca wedle Leona XIII winna odpowiadać 
produkcyjności robotnika, niewiele pozostaje z idei ideologicznej słusznej płacy. 
Analizując stanowisko autora Rerum novarum, Zaleski dochodzi do następującego 
wniosku: „Wbrew wyraźnemu antyliberalnemu stanowisku encykliki i podkreśla
niu konieczności obiektywnej miary dla słusznej płacy, niezależnej od prawa popytu 
i podaży, mamy tu daleko idącąuległość wobec rzeczywistości gospodarczej”273. Nie
określoność pojęcia płacy wystarczającej na pokrycie normalnych potrzeb robotnika 
sprawia, że katolicka nauka społeczna odwołuje się w rzeczywistości do zwyczaju 
i potocznych wyobrażeń, nie zaś do jakichś zobiektywizowanych kryteriów. Z kolei 
dążenia związków zawodowych Zaleski podsumowuje jako obronę uzyskanego po
ziomu życia i dążenie do jego podwyższenia. Ostatecznie istniejące pojęcia „słusznej 
płacy” okazują się nie do odróżnienia od pojęcia płacy najkorzystniejszej w danych 
warunkach274. Nieodległe od takiego wniosku było pojęcie słusznej płacy przyjęte 
przez Piusa XI już po publikacji pracy Zaleskiego. W encyklice Quadragesimo armo 
zastosował on potrójne kryterium sprawiedliwości. Słuszna płaca ma: (1) zapewnić 
możliwie najlepsze zaspokojenie potrzeb robotnika i jego rodziny, (2) umożliwić 
przedsiębiorstwu zachowanie rentowności, (3) pozwolić na zatrudnienie maksymal
nej liczby osób w całej gospodarce275. Inaczej mówiąc, sprawiedliwa płaca to mak
symalna płaca, jaką można wypłacić w gospodarce rynkowej, w której panuje pełne 
zatrudnienie, zaś przedsiębiorstwa nie otrzymują pomocy publicznej. W odniesieniu 
do szczegółowego problemu słusznej płacy Zaleski antycypował rozwój doktryny 
katolicko-społecznej. O ile jednak Pius XI i większość jego interpretatorów w łonie 

270 I d e m, Idea słusznej..., s. 29.
271 Ibidem, s. 31.
272 Ibidem, s. 39.
273 Ibidem, s. 63.
27,1 Ibidem, s. 104.
275 P i u s XI, Encyklika Quadragesimo..., s. 33-35.
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Kościoła projektowała nadal nowy ustrój społeczny, o tyle Stefan Zaleski wyraźnie 
pozostał zwolennikiem ustroju wolnorynkowego i ekonomii neoklasycznej. Tradycja 
ekonomii politycznej pomija zagadnienie „słusznej płacy”, uzasadnia natomiast wy
nagradzanie wedle wyniku, czy raczej pozwala analizować płacę jako wynagrodze
nie pracy będącej czynnikiem produkcji, opłacanym zgodnie z jej produkcyjnością 
krańcową, choć na gruncie tejże teorii trudno postawić pytanie o słuszność płacy 
równej krańcowej produkcyjności276. Zaleski, omówiwszy teorie produkcji i podzia
łu A. Marshalla, J.B. Clarka, A. Pigou, a także C. Mengera i E. von Böhm-Bawerka, 
doszedł do wniosku, że produktywność pracy jest w zasadzie mierzalna, choć tylko 
względnie, czyli przy danym poziomie pozostałych czynników produkcji277. Wyna
gradzanie wedle produkcyjności krańcowej mogłoby być potencjalnie sprawiedliwe, 
jednak nawet założywszy doskonałą konkurencję, dystrybucja dochodu w systemie 
rynkowym jest zniekształcona przez niesprawiedliwy wyjściowy rozkład zasobów278. 
Z rozważań autora Idei słusznej płacy wynika ostatecznie, że w ramach gospodarki 
rynkowej niezbędne jest zróżnicowanie płac w zależności od efektywności pracy. 
Przy płacach idealnie równych ludzie zdolni dostosują swój wysiłek do najmniej 
wydajnych pracowników279. Natomiast nie sposób na gruncie marginalizmu uzasad
nić konkretnej skali zróżnicowania płac jedynie samą potrzebę istotnych różnic280. 
Za pogodzeniem się z modelem płacy kauzalnej przemawia więc głównie argument 
utylitarny; podział nie jest neutralny wobec wielkości produkcji, a wynagradzanie 
wedle wyników pozwala ją maksymalizować. Jednocześnie płaca kauzalna posiada 
poważne uzasadnienie moralne - zależność dochodów od efektów pracy uczy odpo
wiedzialności za swe czyny281. Zaleski wypowiadał się także przeciw gwarantowaniu 
dochodów całym grupom ludności, gdyż: „Nadmierny rozwój prawa do utrzymania 
może prowadzić do wytworzenia się całej klasy «rentierów społecznych», żyjących 
z zapomóg na wypadek bezrobocia, u których zanikła wola pracy”282.

276 S. Z a 1 e s k i, Idea słusznej..., s. 122.
277 Ibidem, s. 136-139.
278 Ibidem, s. 165.
279 Ibidem, s. 167-170.
280 Ibidem, s. 180.
281 Ibidem, s. 190-191.
282 I d e m, Wpływ postępu..., s. 17.
283 Ibidem, s. 176.

Stefan L. Zaleski uczynił kwestię bezrobocia technologicznego przedmiotem 
dłuższej rozprawy. Dokonawszy historycznego przeglądu stanowisk w kwestii skut
ków postępu technicznego na rynek pracy, poznański uczony doszedł do wniosku, 
że bezrobocie wywołane postępem technicznym jest w pełni, i to dość szybko, kom
pensowane. Według Zaleskiego pracooszczędny postęp techniczny nie prowadzi do 
zniknięcia siły nabywczej. „Jeśli bowiem zostaje zaoszczędzona pewna suma na 
płacach zwolnionych robotników, to suma ta nie ginie, lecz zostaje albo u przedsię
biorcy [...], albo później u konsumentów wytworów dzięki zniżce cen”283. Spadek 
cen dzięki postępowi technicznemu sprawi, że konsumenci zakupią więcej towaru 
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lub zaoszczędzą część dochodu dzięki niższym cenom. Zaleski zdaje się rozumo
wać tak: oszczędności osiągnięte dzięki zmniejszeniu funduszu płac czy to w postaci 
dodatkowych zysków właścicieli kapitału, czy to bezpośrednich oszczędności real
nie wzbogaconych konsumentów nie przestająbyć składnikiem globalnego popytu. 
W obrębie gałęzi, w której dokonał się wzrost wydajności, powstanie bezrobocie 
tylko wtedy, gdy popyt na jej produkty jest względnie sztywny. Wtedy niezbędne 
jest przejście pracowników do innych działów produkcji284. W ujęciu Zaleskiego 
zmiany technologiczne wywołane postępem technicznym wytrącają gospodarkę 
z równowagi, jednak powrót do niej jest dość łatwy, o ile tylko istnieje system gięt
kich cen i płac. Jedynym istotnym hamulcem na drodze powrotu do równowagi oka
zują się sztywności płacowe, które jednak są do przezwyciężenia w gospodarce ryn
kowej. Stąd też wchłonięcie bezrobocia technologicznego jest normalnie zapewnione 
w ustroju gospodarczym opartym na wolności i prywatnej własności285. Zauważmy, 
że ta dość typowa analiza w duchu neoklasycznej teorii płac została opublikowana 
ponad rok po tym, jak zdecydowanej krytyce poddał ją John Maynard Keynes286. 
Recepcja Keynesa była wyraźnym problemem dla starszego pokolenia ekonomistów. 
Taylor przyznaję we wspomnieniach, że Ogólną teorię przestudiował dopiero w cza
sach wojny287. Jednocześnie to właśnie uczeń Taylora, Stanisław Rączkowski, był au
torem pierwszej kompetentnej monografii poświęconej teoriom Keynesa288. Zaleski 
nie wykazał zainteresowania dla dokonującego się przełomu keynesowskiego, a jego 
późniejsza praca naukowa była utrudniona przez okoliczności historyczne. Pozostał 
on autorem jedynie dwóch książek utrzymanych w tradycji neoklasycznej.

28,1 Ibidem, s. 191.
285 Ibidem, s. 205.
286 Zob.: J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. M. Ka

le c k i, S. Rączkowski, Warszawa 2003.
287 E. Ta y 1 o r, Wspomnienia ekonomisty, oprać. Z. Knakiewicz, Poznań 2008, s. 95.
288 S. Rączkowski, Teoria pieniądza J. M. Keynesa, Poznań 1939.
289 Niniejszy podrozdział w znacznym stopniu wykorzystuje tekst wcześniej publikowanego 

artykułu D. Grzybek, Teoria ekonomiczna a porządek społeczny w pismach Adama Heydla, 
„Politeja” 2007, nr 8, s. 137-166.

290 Zob.: A. Lityńska, Adam Heydel - życie i twórczość, Kraków 1978; T. Kowalik, 
Historia ekonomii..., s. 158; J. R o s i c k a, Adam Heydel (1893-1941), [w:] Uniwersytet Jagieł- 

4. Rynek, naród i tradycja - konserwatywny leseferyzm
Adama Heydla289

Kolejnym odnowicielem leseferyzmu w Krakowie był Adam Heydel (1893-1941), 
profesor ekonomii w Uniwersytecie Jagiellońskim290. Heydel był jednym z pierw
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szych uczonych krakowskich zainteresowanych studiowaniem i rozwijaniem nowo
czesnej teorii ekonomicznej. Pozostawał pod wpływem zarówno teorii austriackiej 
(Menger, Mises, Hayek), jak też neoklasycyzmu anglosaskiego, wobec których 
przejawiał ambiwalentną postawę. Z obu nurtów czeipał natomiast obficie argumen
ty na rzecz indywidualizmu i leseferyzmu. Ufundowany na „naukowych” podsta
wach indywidualizm łączył się w myśl Heydla z nacjonalizmem w sposób tyleż 
naturalny dla autora, co trudno uchwytny dla dzisiejszego czytelnika. W myśli tej 
to, co racjonalne (sfera gospodarowania), uzupełnia się jakoś ze sferą uczuć irracjo
nalnych, żywiołowych i nie w pełni uświadomionych (więź narodowa). Właściwe 
proporcje między składnikami mają zapewnić harmonijny rozwój narodu291. Heydel 
uznawał potrzebę wspólnoty narodowej za wytwór naturalnych tendencji ludzkiej 
natury, tkwiących w zbiorowej podświadomości, zaś procesy narodotwórcze rozpa
trywał jako rozgrywające się głównie w sferze kultury, niepoddające się społeczne
mu konstruktywizmowi, stąd podkreślał nieskuteczność polityki wynaradawiania292. 
Heydel zapewne nigdy nie był zwolennikiem konsekwentnego liberalizmu politycz
nego, niemniej jego uznanie dla parlamentaryzmu jako przeciwieństwa rządów au
torytarnych i zbiurokratyzowanych293 *, wystąpienia w obronie praworządności czy 
autonomii wyższych uczelni pozwalają sądzić, że w jego umysłowości dyskurs le- 
seferystyczny i liberalny nie został jeszcze podważony przez nacjonalizm w wersji 
socjaldarwinowskiej, ujawniający się coraz bardziej w myśli ideologów obozu naro
dowego (Dmowski, Rybarski, Kozicki i inni).

loński. Złota księga Wydziału Prawa i Administracji, red. J. Stelmach, W. Uruszczak, 
Kraków 2000, s. 327-335; W. Bernacki, Liberalizm polski 1815-1939. Studium doktryny poli
tycznej, Kraków 2004, s. 177-181; D.Grzybek, Teoria ekonomiczna..., s. 137-166.

291 A. Hey de \, Kultura wiejska, odbitka z „Gazety Rolniczej” 1938, nr45,s. 17-18.
292 A d a m Własny [A. H e y d e 1], Nacjonalizm nowoczesny a polska polityka wschod

nia, „Wschód Polski” 1921, nr 1-3 (12-14), s. 8-17.
293 Zob.: A. Heydel, Myśli o kulturze, odbitka z „Przeglądu Współczesnego”, (Kraków) 

1937, s. 67.
292 I d e m, Podstawowe problemy metodologiczne ekonomii, Kraków 1925; idem, Pogląd 

na rozwój teoretycznej ekonomii, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” R. 25, (Kraków) 1929, 
s. 303-336.

Wśród twórców idei związanych z tradycją endecką Heydel stał najdalej od 
nurtu totalistycznego, który zdominował obóz narodowy w latach 30. XX wieku. 
Życie Heydla przypadło na epokę rozdźwięku między myślą liberalną a nacjonali
zmem, kiedy dawna symbioza liberalizmu i romantycznego nacjonalizmu należała 
do przeszłości. W tym sensie uczony, podtrzymując przekonanie o niesprzeczności 
tych dwóch nurtów, stawał się epigonem romantycznej tradycji, łączącej ideały wol
ności jednostki i wolności narodu. Romantyczny składnik światopoglądu Heydla nie 
ujawniał się prawie w jego tekstach ekonomicznych, w których autor występował 
jako konsekwentny zwolennik racjonalnej analizy i ekonomii jako nauki wolnej od 
wartości, odkrywającej obiektywne reguły życia gospodarczego29'1. Wiedza ekono
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miczna była podstawą, na której nasz uczony pragnął zbudować filozofię społeczną. 
Naśladował w tym wielkich ekonomistów Zachodu - od A. Smitha do J.M. Keyne
sa. Należał do polskich spadkobierców klasycznej ekonomii politycznej, z trudem 
znajdującej posłuch w kulturze polskiej. Na podstawie tekstów ekonomicznych jego 
autorstwa mogłoby się nawet wydawać, że był on konsekwentnym zwolennikiem 
koncepcji człowieka jako homo oeconomicus. Jednocześnie przecież Heydel był 
krewnym i wielbicielem Jacka Malczewskiego, któremu poświęcił obszerną mono
grafię295, w której wola i uczucia pokazane sąjako siły kształtujące życie człowieka. 
Był też autorem artykułu Nacjonalizm nowoczesny a polska polityka wschodnia, 
w którym nacjonalizm uznawał za główną siłę integrującą zróżnicowane społe
czeństwa i źródło twórczych nurtów w kulturze, niedoceniane przez zwolenników 
Realpolitik296 297. Pośrednie stanowisko między romantycznym nacjonalizmem a ra
cjonalizmem celowym w ramach prac ekonomicznych Heydla zajmują jego Myśli 
o kulturze191, w których tradycje kultury i obyczaje pokazane sąjako istotny czynnik 
rozwoju gospodarczego. Stanowisko Heydla z okresu Myśli o kulturze było rozwi
nięciem wątków obecnych i wcześniejszych w jego twórczości. Uwypukleniu ule
gło przekonanie, że zracjonalizowany porządek, w którym można by urzeczywistnić 
zasady polityczne wywiedzione z teorii ekonomii, nie jest możliwy bez cnót, oby
czajów i wartości przychodzących spoza racjonalistycznej i scjentystycznej tradycji, 
w jakiej utrzymana jest większość prac Heydla.

295 A. Heydel, Jacek Malczewski, człowiek i artysta, Kraków 1933.
296 A. W1 a s n y [A. Heydel], Nacjonalizm nowoczesny..., s. 8-17.
297 A. Heydel, Myśli o kulturze.
298 Tak sądzi Stanisław Wójcik, zob.: S. W ój c i k, Zapomniana polska ekonomia społeczna 

XX wieku, Lublin 2002, s. 88-89.

„Żelazne prawa ekonomii"

Pisma Heydla mają zwykle formę eseju lub publicystyki ekonomicznej o wysoce 
polemicznym charakterze. Jego własne stanowisko ujawnia się zwykle w opozycji 
do poglądów krytykowanych - etatyzmu, socjalizmu i protekcjonizmu. Warto pa
miętać, że tocząc publicystyczne batalie o zasady właściwej polityki gospodarczej, 
Heydel walczył też o kształt Polski odpowiadający jego przekonaniom. Można by 
stąd wyciągnąć wniosek, że bezkompromisowość jego poglądów była wynikiem 
polemicznej retoryki298. Wydaje się jednak, że w jego pismach mamy do czynienia 
z postawą radykalnego racjonalisty, upewnionego o słuszności założeń i niewzru
szonej logice swych rozumowań. Heydel nie wątpił w naukowość ekonomii, sądził, 
że mimo problemów właściwych dla wszystkich nauk społecznych, ekonomia jest 
w stanie dotrzeć do niepodważalnych prawd o prawidłowościach życia gospodar
czego. Prawdy te wynikają z samej natury człowieka, z tego, co uczony nazywa 
„psychologią gospodarczą”, której główną regułą jest zasada racjonalności gospo
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darczej299. O ile wyprowadzenie z niej podstawowych reguł ekonomii jest kwestią 
czystej logiki, o tyle stwierdzenie konkretnych związków przyczynowo-skutkowych 
w realnych procesach gospodarczych nastręcza już istotnych trudności300. Niemniej, 
pomimo metodologicznych trudności, istnieją podstawowe, niezmienne i niepodwa
żalne prawa ekonomii, które nauka stara się poznać. O tym, że one istnieją, upew
niają nas - zdaniem autora Podstawowych problemów metodologicznych ekonomii 
- próby działania wbrew tym prawom. Opisując odwrót rządu bolszewickiego od 
polityki kolektywizacji i centralnego planowania oraz funkcjonowanie NEP-u, Hey- 
del pisał z emfazą: „Na żelaznych prawach ekonomii połamały się wszystkie miecze 
tenoru bolszewickiego. Psychologii gospodarczej jednostek nie zdusiły żadne de
krety, nie zatopiła krew”301.

2” A. H e y d e 1, Podstawowe problemy..., s. 60-65; i d e m, Teoria ekonomii, cz. 1, maszyno
pis powielony, Kraków 1947, s. 1-2, 7-13; i d e m, Podstawowe wiadomości z ekonomii społecz
nej, maszynopis wykładów, b.d.w., s. 1.

300 I d e m, Podstawowe problemy..., cz. 1: Przyczynowość w ekonomii, s. 1-48.
301 Idem, Jubileusz gospodarki bolszewickiej, „Przegląd Współczesny” 1923, t. 5, nr 13, 

s. 246.
302 I d e m, Usus i abusus własności w świetle ekonomii, „Czasopismo Prawnicze i Ekono

miczne” R. 30, 1936, s. 398.
303 I d e m, Pogląd na rozwój teoretycznej ekonomii, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 

R. 25, (Kraków) 1929, s. 303-306.
304 Ibidem, s. 331-334.

Heydel był zdecydowanym zwolennikiem oddzielenia naukowej teorii ekonomii 
od idei politycznych i problemów polityki gospodarczej. Uważał, że nauka ekono
mii nie może rozstrzygać kwestii etycznych - „nie daje bowiem żadnych podstaw 
do sądów wartościujących”302. We współczesnej myśli ekonomicznej dostrzegał 
ogromne pomieszanie pojęć, wynikające z łączenia przez wielu uczonych przekonań 
filozoficznych i etycznych z pozytywnymi teoriami ekonomicznymi oraz programa
mi politycznymi. Winą za to obarczał historyków myśli ekonomicznej, zwłaszcza 
autorów najbardziej wówczas wpływowego podręcznika Charlesa Gide’a i Charlesa 
Rista, którzy przedstawiali ekonomię jako dziedzinę pogrążoną w fundamentalnych, 
nierozwiązywalnych sporach. Tymczasem według poznańskiego uczonego, o ile 
w teorii ekonomii dokonuje się stały postęp na drodze do prawdy, o tyle trudno o taki 
postęp w sferze przekonań „metafizycznych”. Gdyby oddzielić czystą teorię ekono
mii od ideologii, otrzymalibyśmy obraz linearnego rozwoju nauki, w toku którego 
błędne poglądy zostają odrzucone i stopniowo dochodzimy do prawdy303. Początek 
teoretycznej ekonomii Heydel znajdował w pracach fizjokratów i A. Smitha, roz
winięcie w doktrynie C. Ricarda, przybliżenie do prawdy u J. Milla, który przybli
żył nas do poprawnej teorii popytu, zaś zwieńczeniem rozwoju teorii stanowiłaby 
ekonomia marginalistyczna sformułowana przez C. Mengera, L. Walrasa i Willia
ma Stanley’a Jevonsa. A. Heydel, nie różnicując zbyt (w istocie odmiennych) ujęć 
tych ekonomistów, uznawał ich prace za rozwinięcie i uściślenie teorii klasycznej304. 
Łączył doktryny tych uczonych w „szkołę psychologiczną”, której głównymi za
sługami było oparcie teorii wartości w ekonomii na subiektywnym wartościowaniu 



126 Rozdział II. Konserwatywni liberałowie - wolność gospodarcza jako droga rozwoju

przez konsumentów (zasada użyteczności), zaś po stronie podaży uogólnienie zasa
dy produktywności krańcowej (obecnej już w teorii renty różniczkowej Ricarda)305. 
W ten sposób w dziejach doktryn ekonomicznych dokonał się wyraźny rozwój od 
spekulacji pozbawionych mocnych podstaw do nauki, jak się zdawało Heydlowi 
i wielu innym, opartej na pewnikach psychologicznych i przyrodniczych. Paradok
salnie postulat oczyszczenia teorii ekonomii z założeń filozoficznych, etycznych 
i politycznych w myśli polskiego uczonego służył zbudowaniu podstaw filozofii 
społecznej, która byłaby oparta na prawdziwie naukowej podstawie. Dopiero na
ukowa, oczyszczona z filozoficznych i moralnych przekonań nauka ekonomii mogła 
być źródłem wskazań dla projektantów ustroju społecznego i twórców polityki gos
podarczej. Heydel chciał usunąć etykę i politykę z ekonomii po to, by na ekonomii 
zbudować filozofię porządku społecznego gwarantującego wolność jednostki i spra
wiedliwy podział dóbr.

305 [A. H e y d e 1], Historia doktryn ekonomicznych, oprać. J. Teodorczyk, rękopis po
prawiony i zatwierdzony przez A. Heydla, Kraków 1937, s. 66.

306 F. Zweig, Cztery systemy ekonomii. Uniwersalizm - nacjonalizm - liberalizm - socja
lizm, Kraków 1932.

307 L. Guzicki, S. Ż u r a w i c k i, Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej do roku 
1914, Warszawa 1969; L. G u z i c k i, S. Ż u r a w i c k i, Historia polskiej myśli społeczno-ekono
micznej 1914-1945, Warszawa 1974.

308 M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, przeł. I. Budzyńska et al., War
szawa 2000, s. 21 i n.

Poglądy Heydla na rozwój ekonomii pozostawały w opozycji do tez jego kole
gi z Katedry Ekonomii UJ Ferdynanda Zweiga, który był przeciwny radykalnemu 
oddzieleniu teorii ekonomicznej od etyki i doktryny politycznej. Zweig postrzegał 
historię ekonomii raczej jako dialog pomiędzy czterema nurtami ideowymi, które 
określał jako uniwersalizm (tu sytuował idee społeczne oparte na etyce chrześcijań
skiej), liberalizm, nacjonalizm i socjalizm306. Zweig miał w pewnym stopniu rację 
-jego „cztery systemy” są do obrony na gruncie myśli politycznej, gdzie można by 
uszeregować obozy ideowe według matrycy przez niego przedstawionej. Podobną 
wizję rozwoju myśli ekonomicznej jako części filozofii społecznej prezentowali póź
niej w swych pracach autorzy marksistowscy Leszek Guzicki i Seweryn Żurawic- 
ki. W ich pracach polska myśl ekonomiczna jest systematyzowana według nurtów 
politycznych, z którymi sympatyzowali jej twórcy307. Natomiast na gruncie historii 
ekonomii z dzisiejszej perspektywy wyraźnie można opisać stopniowe zdobywanie 
hegemonicznej pozycji w teorii ekonomicznej przez doktrynę neoklasyczną; doko
nał się też postulowany przez Heydla proces oddzielenia czystej teorii ekonomicz
nej od przekonań filozoficznych. Z punktu widzenia historii ekonomii stanowisko 
tego uczonego bliskie jest temu, co Mark Blaug nazywał „racjonalną rekonstrukcją” 
historii ekonomii, która polegała na przedstawieniu historycznych doktryn ekono
micznych w kategoriach współczesnej ekonomii. Blaug przeciwstawiał jej „rekon
strukcję historyczną”, realizującą analizę doktryny przy użyciu pojęć epoki, w której 
powstały308. Heydel przedstawiał dzieje ekonomii z punktu widzenia współczesnej
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sobie teorii. W jego ujęciu dzieje te potwierdzały słuszność zajmowanego przezeń 
stanowiska.

Pragnąc wykazać racjonalność mechanizmu rynkowego, Heydel zapytuje czy
telnika: który producent bardziej przyczyni się do dobrobytu - ten dostarczający 
większy produkt brutto, czy ten wykazujący większy zysk. W myśleniu potocznym 
dominuje pierwsza odpowiedź. Ekonomista wskażę drugą, a mianowicie w warun
kach konkurencyjnego rynku większy zysk oznacza lepsze wykorzystanie czynni
ków produkcji. Nie ma możliwości porównywania użyteczności danego dobra dla 
poszczególnych jednostek, stąd nie można określić optymalnego rozmiaru i asorty
mentu produkcji. Heydel piszę: „Jedyną wagę i miarę nosi w sobie każda jednostka, 
porównując bezustannie w życiu użyteczności krańcowe różnych dóbr i wybiera
jąc te, których użyteczność dla danej chwili jest wyższa”309. W tej sytuacji można 
tylko twierdzić, że produkcyjne i konsumpcyjne optimum zostanie osiągnięte, jeśli 
każdy producent, działając na konkurencyjnym rynku, będzie dążył do maksyma
lizacji zysku. „Każdy egoistycznie i racjonalnie kalkulujący gospodarz pomnaża 
najwydajniej ilość przedmiotów zaspokajających potrzeby [...]. Ten rachunek jest 
niezbity”310. Nie prowadziło to uczonego do przyjęcia teorii doskonałej konkuren
cji. Jej wymagania, zwłaszcza doskonałą informację i stabilne preferencje, uznał 
za nieobecne w realnym świecie. Zdaniem Heydla ludzie nie są w pełni świadomi 
swoich własnych interesów. Jeśli konkurencja egoistycznych jednostek jest bardziej 
efektywna niż regulacja gospodarki przez państwo, to dlatego, że urzędnik państwo
wy w jeszcze mniejszym stopniu rozumie, jakie są interesy jednostek3". Interwen
cja państwa w procesy gospodarcze z zasady prowadzi do zakłócenia mechanizmu 
konkurencji i nigdy nie może osiągnąć swych celów, państwo nie jest zdolne do 
skutecznej redystrybucji dochodu i regulacji płac312. Działania regulacyjne państwa 
wywołują przeciwdziałanie jednostek, które próbują ominąć niewygodne przepisy, 
wskutek czego regulacja wywołuje niezamierzone efekty, niwelujące skutki regu
lacji. Pełne uzgodnienie celów racjonalnie działających (w sensie ekonomicznym) 
jednostek z optimum społecznym „byłoby osiągalne tylko na drodze odpowiedniego 
wychowania jednostek. Dopóki w ich oczach te dwa cele się nie pokrywają, wszel
kie przepisy prawne dążące do ich uzgodnienia będą napotykać sprzeciw i próby 
obejścia”313. Opinie Heydla pokrywają się z tradycyjnym poglądem szkoły chica

309 А. H e у d e 1, Gospodarcze granice liberalizmu i etatyzmu, [w:] idem, Etatyzm w Polsce, 
Kraków 1932, s. 7.

310 Ibidem, s. 5.
311 Ibidem, s. 8.
312 I d e m, Stosunek państwa do przedsiębiorstwa prywatnego, [w:] Wskazania dotyczące 

poprawy współczesnej sytuacji gospodarczej. Cykl powszechnych wykładów wygłoszonych od 
8 października do 5 grudnia 1931 r., Kraków 1932, s. 9-11.; zob.: idem, Kryzys, interwencja 
i etatyzm, „Ekonomista” 1931, t. 1, s. 3-19; i d e m, Polityka cen a dochód społeczny, „Ekono
mista” 1937; idem, Administracyjne obniżanie cen, „Polityka Gospodarcza” 1937, nr 37-38, 
s. 4-7.

313 I d e m, Usus i abusus..., s. 403.
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gowskiej, wyrażonym przez Miltona Friedmana, który mówił, że przedmiotem spo
ru między zwolennikami rynku a interwencjonistami jest nie tyle zawodność rynku, 
ile zawodność państwa i względne znaczenie przypisywane tym zjawiskom314. Hey- 
del nie podpisałby się natomiast pod reprezentowanym przez Friedmana chicagow
skim programem metodologicznym; bliższa jego poglądom była wizja konkurencji 
jako ciągłego procesu, w którym przedsiębiorcy odkrywają wciąż nowe możliwości 
i zdobywają nowe przewagi konkurencyjne. Osiągane przez nich „renty koniunk
turalne” nie zawsze są uczciwie osiągnięte, nieraz są dziełem przypadku, niemniej 
procesy rynkowe zawsze je zniwelują. Tam, gdzie wystąpią zwiększone zyski, po
jawi się nowy kapitał, zwiększona podaż obniży ceny, zyski zaś spadną do pozio
mu przeciętnego315 316. Opis działania systemu rynkowego u Heydla odwoływał się 
do wielkiej wizji klasyków ekonomii, w szczegółach wiele zawdzięczał wpływom 
C. Mengera i W.S. Jevonsa. Wśród współczesnych poglądy ekonomisty z UJ najbliż
sze były doktrynie szkoły austriackiej w postaci rozwijanej wówczas przez Ludwiga 
von Misesa i jego uczniów. Heydel zetknął się z L. von Misesem i F. Hayekiem 
osobiście, napisał też pierwszą w Polsce recenzję pracy Misesa. Pracą tą był wydany 
w 1929 roku Liberalizmus .̂

514 Wywiad z Miltonem Friedmanem, [w:] B. S n o w d o n, H.R. Vane, Rozmowy z wybitny
mi ekonomistami, przeł. M.A. Dąbrowski, P. Kawa, Warszawa 2003, s. 190.

315 A. Heydel, Kapitalizm i socjalizm wobec etyki, odbitka z „Przeglądu Współczesnego”, 
(Kraków) 1927, s. 25.

316 1 d e m, Ludwik Mises o liberalizmie, [w:] A. H e y d e 1 et al., Etatyzm w Polsce, Kraków 
1932, s. 121-130. Pierwodruk - „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1929, t. 1, z. 3.

317 1 dem, A Note on thè Politicai Efficiency of thè Control of International Trade, „Studia 
Ekonomiczne” 1938, nr 5, s. 37.

318 I d e m, Stosunek państwa..., s. 4.

Przeciw etatyzmowi

Odrzucenie protekcjonizmu i etatyzmu dokonywało się u Heydla na gruncie czy
stej teorii. Oznaczało to czasem jawne, a czasem milczące przyjęcie założenia, że 
spełnione są fundamentalne warunki, pozwalające mechanizmowi rynkowemu na 
osiągnięcie optymalnej efektywności. Do tych warunków należało przyjęcie założe
nia, że system polityczny gwarantuje bezpieczeństwo, a wolność, prawo własności 
i swoboda umów są chronione przez prawo nie tylko w danym kraju, ale we wszyst
kich państwach biorących udział w międzynarodowym podziale pracy. Założenia 
te nie zawsze są spełnione, co wobec praktycznych problemów skłania nieraz eko
nomistów do poszukiwania rozwiązań drugiego rzędu (second besf) albo i dalszych 
rzędów. Heydel uważał globalny system wolnego handlu za optymalne rozwiązanie 
pod warunkiem, że będzie on politycznie stabilny317. Suboptymalne byłoby zjed
noczenie polityczne i gospodarcze państw europejskich, czyli - jak wówczas mó
wiono - realizacja programu „Paneuropy”318. Podobne poglądy mieli jego koledzy 
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z krakowskiej uczelni - A. Krzyżanowski i F. Zweig319. Hcydel różnił się od nich nie 
poglądem na stan optymalny, lecz na możliwości jego realizacji. Uznał integrację 
skłóconych państw europejskich za całkowicie nierealną, zaś wybuch nowych wojen 
za wysoce prawdopodobny; w tej sytuacji powinnością ekonomisty jest podporząd
kowanie się wymogom racji stanu. Stąd uznawał za dopuszczalną pomoc państwa 
dla gałęzi produkcji ważnych dla obronności kraju, zastrzegając, że zakres tejże 
protekcji powinien być jak najmniejszy, ponieważ zmniejszenie efektywności całej 
gospodarki wskutek praktyk protekcjonistycznych osłabi wtórnie zdolność obronną 
tegoż kraju320. Poważniejszym problemem była monopolizacja gospodarki.

319 Zob.: F. Z w e i g, O programie gospodarczym Polski, Kraków 1926.
320 A. Heydel, Stosunek państwa..., s. 4-6; idem, A Note on the Political Efficiency..., 

s. 37-38.
321 J.M. Keynes, End of laissez-faire, [w:] i d e m, Essays in Persuasion, New York 1963, 

(wyd. 1, London 1926), s. 312-322. Przekład polski - J.M. Keynes, Zmierzch leseferyzmu, 
przeł. M. Szuster, „Res Publica Nowa” 2004, nr 4, s. 154-155.

322 J.A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, przeł. M. R u s i ń s k i, Warsza
wa 1995.

Analiza działania konkurencyjnych rynków zawarta w pismach Heydla nie była 
zbyt oryginalna; zdecydowana większość ekonomistów akceptowała tezę o efek
tywności konkurencyjnego rynku. Jednak tym, co najsilniej dzieliło uczonych tej 
profesji, było pytanie, na ile obraz rynku, na którym panuje doskonała konkurencja, 
odpowiada realiom funkcjonowania systemu kapitalistycznego. Można było bowiem 
sądzić, że wolnokonkurencyjny rynek jest optymalnym (lub przynajmniej najsku
teczniejszym z dotychczasowych) mechanizmem alokacji zasobów, a nawet mnie
mać, że na wczesnym etapie rozwoju kapitalizmu panował stan opisywany przez 
model doskonałej konkurencji, ale jednocześnie uważać, że współczesny system 
rynkowy jest opanowany przez monopole, co prowadzi nieuchronnie do nieefek
tywnego gospodarowania i rażących nierówności w podziale dóbr, zaś powrót do 
wolnej konkurencji jest niemożliwy. Na tym właśnie polegał najsilniejszy argument 
przeciwko klasycznemu liberalizmowi ekonomicznemu, dlatego Keynes, ogłaszając 
w 1926 roku koniec leseferyzmu w głośnym eseju End ofLaissez-Faire, czynił to co 
prawda z melancholią, ale bez wątpliwości co do jego nieodwołalnego końca. Znik
nięcie figury entrepreneura, opanowanie gospodarki przez wielkie korporacje, które 
same już tylko z racji ciążącej na nich społecznej odpowiedzialności znajdują się pod 
kontrolą opinii publicznej, były zdaniem Keynesa konsekwencją ewolucji gospodar
ki krajów rozwiniętych321. O ile Keynes poszukiwał środków pozwalających dodać 
na nowo wigoru gospodarce i ocalić kapitalizm przed upadkiem, to J. Schumpeter, 
inny ekonomista współczesny Hcydlowi, sądził, że ewolucja systemu gospodarcze
go prowadzi do zniknięcia romantycznej figury przedsiębiorcy, do zaniku wolnej 
konkurencji i do przejęcia władzy nad rynkami przez wielkie zbiurokratyzowane 
organizacje, co może być etapem pośrednim do ustroju socjalistycznego, który bę
dzie lepiej odpowiadał dążeniom mas, a być może nie będzie mniej efektywny od 
socjalizmu322. Podobnie sądził wieloletni kolega Heydla z seminarium ekonomicz
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nego UJ Oskar Lange, który uważał, że procesy koncentracji w gospodarce hamują 
postęp techniczny i powodują stagnację kapitalizmu323. Lange miał nadzieję, że so
cjalizm będzie przynajmniej tak samo efektywny jak kapitalizm, najpewniej jednak 
będzie zarówno efektywniejszy alokacyjnie, jak też zapewni sprawiedliwszy podział 
dóbr324. Wygląda na to, że umiejscowienie teorii monopolu i rodzącej się w latach 
30. XX wieku teorii niedoskonałej konkurencji w systemie teoretycznym ekonomii 
istotnie kształtowało filozofię społeczną wpływowych ekonomistów pierwszej poło
wy XX wieku. Jeśli bowiem wolna konkurencja to już przeszłość, do której nie ma 
powrotu, mocno wątpliwe stają się podstawy leseferyzmu.

323 O. L a n g e, Straty kapitałowe jako korzyść społeczna, [w:] idem, Wybór pism, t. 2: Eko
nomia - przedmiot, zakres i metody, Warszawa 1990, s. 217-224. Pierwodruk - „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Społeczny” 1937, l. 1, s. 307-313.

324 I d e m, O ekonomicznej teorii socjalizmu, [w:] i d e m, Wybór pism, t. 1: Drogi do socjali
zmu, Warszawa 1990, s 138-194.

325 A. Heydel, Ludwik Mises o liberalizmie, [w:] A. H e y d e 1 et al., Etatyzm w Polsce, 
s. 128.

326 1 d e m, Gospodarcze granice liberalizmu i etatyzmu, [w:] A. Heydel et al., Etatyzm 
w Polsce, s. 12-13.

327 I d e m, Czy można opodatkowaniem obniżyć punkt Cournot’a?, odbitka z „Ruchu Praw
niczego i Ekonomicznego”, (Poznań) 1930, s. 5; idem, Gospodarcze granice liberalizmu i eta
tyzmu, [w:] A. H e y d e 1 et al. Etatyzm w Polsce, s. 11-12.

Heydel zdawał sobie sprawę ze słabszej strony leseferyzmu. U Misesa, z któ
rym często się zgadzał, dostrzegał niedocenianie tego zagadnienia325. Podkreślał, 
że monopolom sprzyja polityka gospodarcza państw - protekcjonizm i rozbudowa 
państwowych monopoli. Zniesienie ograniczeń handlu międzynarodowego miało 
przynieść przezwyciężenie większości monopoli326. Zauważał, że wiele monopoli 
jest tylko pozornych, gdyż konkurują one z produkcją substytucyjną wobec nich. 
Wskazywał też na korzyści skali jako przyczynę procesu koncentracji produkcji. 
Podkreślał, że duże przedsiębiorstwa są w stanie podjąć inwestycje i poszukiwać 
nowych technologii. W ujęciu dynamicznym monopol może więc okazać się ko
rzystny, podczas gdy w analizie statycznej musi być rozpatrywany jako powodujący 
straty327. Niemniej najważniejszy argument Heydla wysuwany w obronie rynku miał 
charakter negatywny. Uczony uważał, że rząd nie jest w stanie zastąpić skutecznie 
działania „żelaznych praw” rynku, inaczej mówiąc - zawodność państwa jest więk
szym problemem niż zawodność rynku.

Analizując skutki regulacji cen przez państwo, wskazał trzy przypadki: przypa
dek wolnej konkurencji, przypadek trwałej renty monopolowej i przypadek renty 
koniunkturalnej (krótkookresowej renty ponad zysk w warunkach wolnej konku
rencji, <7Mos7-renty w terminologii A. Marshalla). W pierwszym przypadku admini
stracyjne obniżanie cen poniżej poziomu rynkowego prowadzi do spadku produkcji 
i przesunięcia kapitału do branż nieobjętych regulacją, w rezultacie powstaje nie
zgodność struktury produkcji ze strukturą preferencji konsumentów; w drugim moż
liwe jest obniżenie ceny ze społeczną korzyścią; w trzecim rozsądna regulacja cen 
może je obniżyć i przynieść wzrost zakupów danego dobra, lecz za cenę powstrzy
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mania napływu kapitału do danej branży, który pozwoliłby na rozszerzenie możliwo
ści produkcyjnych w branży odczuwającej dobrą koniunkturę, co prowadzi w dłuż
szym okresie do trwałego spadku cen dzięki wyzyskaniu korzyści skali328. Ogólnie 
regulacja prowadzi do ucieczki kapitału z branż regulowanych, przy danej podaży 
pieniądza wywołuje wzrost cen w branżach wolnorynkowych. Jedynym instrumen
tem, którego zdaniem Heydla państwo mogłoby używać do polityki antymonopolo
wej, okazuje się system podatkowy. Tej tematyki dotyczy interesujący przyczynek 
uczonego do teorii opodatkowania — Czy można opodatkowaniem obniżyć punkt 
Cournota? W artykule tym autor dowodzi, że wielkość produkcji odpowiadająca 
optimum monopolisty (tytułowy punkt Cournota) może zostać zwiększona dzięki 
zastosowaniu stopy podatkowej malejącej wraz ze wzrostem produkcji, przy czym 
da ona pożądany skutek, jeśli ogólna suma podatku będzie maleć na tyle szybko, że 
wyższa produkcja przyniesie większy zysk jednostkowy329. Polityka taka mogłaby 
być na tyle skuteczna, że pożądane skutki przyniesie już sama groźba wprowadzenia 
takiego podatku330.

328 1 d e m, Administracyjne obniżanie cen, „Polityka Gospodarcza” 1937, nr 37-38, s. 4-5.
329 I d e m, Czy można opodatkowaniem obniżyć punkt Cournot ‘a?, odbitka z „Ruchu Praw

niczego i Ekonomicznego”, (Poznań) 1930, s. 6-10.
330 Ibidem, s. 13.
331 I d e m, Len czy bawełna?, Łódź 1931, s. 22.
332 A. Krzyżanowski, Pauperyzacja Polski..., s. 143-271.
333 A. Heydel, Czy i jak wprowadzić liberalizm ekonomiczny, [w:] A. Heydel et al„ 

Etatyzm w Polsce, s. 82-86.

Interesującym aspektem publicystyki Heydla jest jego przekonanie, że Polska 
ma ograniczone warunki rozwoju przemysłu, stąd w międzynarodowym podziale 
pracy długo jeszcze pozostanie krajem rolniczym. Wynikało to w znacznej mierze 
z dość pesymistycznego poglądu na sytuację Polski jako kraju przeludnionego. Zda
niem Heydla „Polska narażona jest przy jej stopie przyrostu ludności i stopie kapita
lizacji na dalszą pauperyzację”331. Stąd nie ma możliwości wejścia na ścieżkę szyb
kiego wzrostu gospodarczego. Tym samym podzielał on pogląd na sytuację Polski, 
wyrażony w głośnym wówczas pamflecie A. Krzyżanowskiego Pauperyzacja Polski 
współczesnej (1925), w którym autor zestawia szybki przyrost ludności z niską stopą 
oszczędności, wskazując na zbyt wielkie wydatki publiczne i nieefektywny sektor 
publiczny jako na czynniki dodatkowo zmniejszające stopę inwestycji (kapitalizacji 
-jak pisano wówczas) w gospodarce polskiej332. Podobnie jak Krzyżanowski, nie 
wierzył Heydel w sukces uprzemysłowienia sterowanego przez państwo. Uważał, 
że każdy przemysł „sztucznie” stworzony i rozwijający się dzięki inwestycjom ze 
środków publicznych, dzięki protekcjonizmowi i przywilejom podatkowym, musi 
przegrać walkę z przemysłem wyrosłym w toku walki konkurencyjnej na rynku333. 
Droga do uprzemysłowienia Polski według Heydla miałaby polegać na wyzyska
niu naturalnych przewag konkurencyjnych, co oznaczało specjalizację w produkcji 
rolnej, a także zniesienie protekcjonizmu i interwencji na rynku. Miałoby to zapew
nić rolnikom tanie artykuły przemysłowe, wzrastająca rentowność produkcji rolnej 
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skutkowałaby wzrostem popytu na artykuły przemysłowe, co powinno przynieść 
także rozwój krajowej produkcji pozarolniczej33'’. Wreszcie „naturalna” droga uprze
mysłowienia pozwoliłaby zracjonalizować samą gospodarkę rolną. W panujących 
w Polsce warunkach głód ziemi sprawiał, że mnożyła się liczba drobnych gospo
darstw rolnych, ich właściciele gotowi byli płacić wygórowane ceny za drobne ka
wałki ziemi i uprawiać je, nie wliczając własnej pracy w koszta produkcji. Pozwalało 
im to wygrywać konkurencję z właścicielami większych gospodarstw (czyli ziemia
nami), zmuszonymi płacić rynkową cenę za pracę robotników rolnych. Oznaczało 
to jednak nieefektywne wykorzystanie pracy i kapitału, a właściwe liczenie kosztów 
produkcji pokazałoby opłacalność dużych gospodarstw rolnych. Zdaniem Heydla 
uprzemysłowienie przebiegające w toku spontanicznego procesu sprawi, że praca 
najemna stanie się atrakcyjniejsza od pracy na własnej roli, ludność odpłynie do 
pracy w przemyśle, spadną ceny ziemi, wzrośnie liczba dużych gospodarstw, dzię
ki czemu zasoby ulokowane w rolnictwie zostaną lepiej wykorzystane334 335. Niekiedy 
wyodrębnia się dwa sposoby uprzemysłowienia - „drogę Smitha” i „drogę Ricarda”. 
Pierwsza miałaby polegać na uprzemysłowieniu dzięki kapitałom zgromadzonym 
w krajowym rolnictwie, druga zaś na specjalizacji w produkcji przemysłowej skie
rowanej na eksport336. W polskiej myśli ekonomicznej przeważa „droga Smitha”, 
z pewnymi godnymi uwagi wyjątkami (przede wszystkim Stanisława Szczepanow- 
skiego czy galicyjskich neokonserwatystów). Heydel należał raczej do zwolenników 
„drogi Smitha”, gdyż nie widział możliwości szybkiej zmiany struktury polskiej 
gospodarki. „Proagramy” wydźwięk pism uczonego wydaje się zarówno skutkiem 
cokolwiek pesymistycznych zapatrywań na możliwości rozwoju cywilizacyjnego 
Polski oraz wiary w dobroczynne skutki wolnego handlu, jak również ewidentnych 
skądinąd powiązań uczonego ze środowiskiem ziemiańskim.

334 Idem, Refleksje o wystawie poznańskiej, [w:] A. Heydel et al., Etatyzm w Polsce, 
s. 57-58.

335 I d e m, Teoria ekonomii, cz. 1, maszynopis powielony, Kraków 1947, s. 26-27.
336 Zob.: T. Kowalik, Historia ekonomii..., s. 62-63.

Okazją do wystąpienia przeciw protekcjonizmowi była dla Heydla akcja plan
tatorów lnu, którzy na dnie kryzysu w roku 1931 poczęli się domagać pomocy pań
stwa dla przemysłu lnianego, co dałoby możliwość rozwinięcia uprawy lnu w Polsce 
i możliwość wyparcia importu bawełny za pomocą obłożenia cłem importu surowca 
bawełnianego (na początek proponowano cło w wysokości 6% na surową baweł
nę, co zresztą zostało zrealizowane). Rozwinięcie słabego w Polsce przetwórstwa 
lnianego oznaczało więc upadek opartego na nim przemysłu tekstylnego w Łodzi 
i okręgu łódzkim. Akcja ta była wspierana przez Państwowy Bank Rolny i cieszyła 
się pewną sympatią Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Przemysłowcy łódzcy, oprócz 
protestów wobec rządu, postarali się też o wsparcie świata nauki. Heydel nadawał 
się do tej akcji jako konsekwentny przeciwnik protekcjonizmu, w tym także postu
latów przemysłu łódzkiego. Zastrzegając powyższe, Heydel poddał zdecydowanej 
krytyce plan „zrujnowania przemysłu bawełnianego” i wybudowania w jego miejsce 
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lnianego. Interesujące są zwłaszcza jego uwagi o czymś, co nazywa „błędnym ko
łem” protekcjonizmu. Ochrona celna jednego przemysłu poprawia jego sytuację, ale 
pogarsza rentowność innych gałęzi - wówczas ich przedstawiciele żądają ochrony 
dla siebie. Jeśli ją uzyskają, powoduje to kolejne straty w innych branżach. Taka gra 
miedzy producentami a politykami raz uruchomiona nie ma końca i prowadzi do 
ciągłego procesu wzrostu cen i kurczenia produkcji, której struktura jest wynikiem 
woluntarystycznej polityki, a nie potrzeb społecznych337. Na gruncie tej teorii Hey- 
del podtrzymywał tezę, że protekcjonizm wobec własnej gospodarki jest nieopłacal
ny nawet wtedy, kiedy cła podnoszą partnerzy handlowi. Wojna handlowa oznacza 
ograniczenie zbytu dla eksportowanych towarów krajowych i podniesienie kosztów 
we wszystkich krajowych branżach. W odpowiedzi na podniesienie taryf na dane 
dobro przez zagranicę należy obniżyć krajowe cła na pozostałe towary, co obniży ich 
koszty i pozwoli utrzymać strukturę produkcji i konsumpcji338.

337 A. Heydel, Len czy bawełna?, s. 23-25.
338 1 d e m, A Notę on the Political Efficiency..., s. 39-42.
339 1 d e m, Czy i jak wprowadzić liberalizm ekonomiczny, [w:] А. H e у d e 1 et al., Etatyzm 

w Polsce, s. 70-98; i d e m, Cel komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, [w:] A. Heydel 
et al., Etatyzm w Polsce, s. 99-109; idem, Kryzys, interwencja i etatyzm, „Ekonomista” 1931, 
t· 1, s. 9-18; i d e m, Przeciwko nowym ciężarom, „Polityka Gospodarcza” 1937, nr 48-49, s. 4-5.

Idem, Teoria dochodu społecznego, Kraków 1935. Jest to przedruk dwóch artykułów: 
Zagadnienie dochodu społecznego, „Ekonomista” 1935, t. 1; Składniki dochodu społecznego, 
„Ekonomista” 1935, t. 2.

Program pozytywny, który Heydel niezmiennie proponował, był prosty i klarow
ny: należy znieść cła importowe, co obniży ceny i wywoła prawdziwą konkurencję 
w zmonopolizowanych branżach, podatki należy obniżyć do niezbędnego minimum, 
wydatki państwa ograniczyć do tych służących finansowaniu podstawowych funkcji 
państwa. Należy zrezygnować z administracyjnego regulowania cen, płac i stóp pro
centowych; przedsiębiorstwa państwowe najlepiej całkowicie sprywatyzować lub 
przynajmniej skomercjalizować, zrównując je w prawach z prywatnymi339.

0 cyklu, inflacji i pieniądzu - makroekonomia Adama Heydla

W cieniu tekstów poświęconych sprawom polityki gospodarczej pozostawały pra
ce związane z tematyką, którą określono później jako makroekonomiczną. Kon
sekwentnie subiektywistyczne stanowisko, które zajął Heydel w teorii ekonomii, 
prowadziło do sceptycyzmu wobec prób mierzenia zjawisk gospodarczych, a w re
zultacie do odrzucenia ilościowych modeli gospodarki. Skoro każda jednostka ma 
inną skalę użyteczności, zaś intersubiektywne porównania użyteczności nie są moż
liwe, nie ma mowy o mierzeniu dobrobytu społecznego jako takiego. Heydel nie 
odrzucał idei mierzenia dochodu społecznego wedle cen rynkowych, sam opubliko
wał pracę poświęconą tej tematyce340. Jednocześnie jasno rozumiał, że możliwość 
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mierzenia wartości rynkowej dóbr i usług nie jest równoznaczna z mierzeniem sumy 
użyteczności. Uznanie, że użyteczność dla poszczególnych jednostek jest nieporów
nywalna, prowadziło go do przekonania, że nie możemy ilościowo poznać wielu 
istotnych zmiennych ekonomicznych, które dla gospodarujących jednostek stano
wią parametry decyzyjne. Wniosek ten został przez większość ekonomistów uznany 
za zbyt sceptyczny, natomiast zwolennicy tradycji austriackiej w teorii ekonomii 
odrzucili zmatematyzowane modele makroekonomiczne na rzecz czystej logiki wy
boru, zbudowanej na kilku aksjomatach jednostkowej racjonalności gospodarczej, 
podbudowanej prostymi obserwacjami empirycznymi. Tego typu konstrukcją była 
teoria pieniężna Ludwiga von Misesa i wyrosła z niej teoria koniunktury Friedricha 
Augusta von Hayeka. Heydel był pierwszym w Polsce zwolennikiem i propaga
torem teorii cyklu koniunkturalnego Hayeka. Swoje poglądy na cykl przedstawił 
w artykule przedstawionym na I Zjeździe Ekonomistów Polskich w Poznaniu 
w 1930 roku oraz w kilku artykułach z lat trzydziestych. Z jego inicjatywy uka
zało się też polskie tłumaczenie The Great Depression Lioncla Robbinsa341, która 
to książka interpretowała wielki kryzys zgodnie z teorią Hayeka. W pracy Teoria 
koniunktury, przygotowanej na zjazd w Poznaniu, Hayek przypisuje wahania ko
niunkturalne wpływowi zmian podaży pieniądza i związanych z tym wahań realnej 
stopy procentowej. W gospodarce z postępem technicznym, w której ilość pienią
dza wzrasta dokładnie w tym samym tempie, co realna wielkość zagregowanej pro
dukcji, wahania koniunkturalne nie powinny występować342. Inaczej jest, kiedy ma 
miejsce „inflacyjne nastawienie aparatu pieniężno-kredytowego”; inflacja jest dla 
Heydla zawsze zjawiskiem pieniężnym, polega na wzroście ilości pieniądza szyb
szym niż realnej produkcji, nie jest po prostu wzrostem ogólnego poziomu cen (jak 
definiują to współczesne podręczniki ekonomii). Stąd „inflacja” zachodziłaby także 
podczas spadku cen, jeśli tylko spadek kosztów byłby szybszy niż obniżka cen343. 
Za proces inflacyjny Heydel uznaje też sytuację, w której spadkowi cen towarzyszy 
większy od niego wzrost szybkości obiegu pieniądza344. Było to rozumienie inflacji 
charakterystyczne dla szkoły austriackiej, odmienne od przyjętego we współczesnej 
ekonomii. Takie ujmowanie inflacji pozwoliło uczonemu twierdzić, że przyczyną 
kryzysów „konieczną i wystarczającą” jest przeinwestowanie („hiperinwestycja”), 
to zaś jest spowodowane głównie przez inflację345. Inflacja powoduje spadek pienięż
nej stopy procentowej poniżej stopy naturalnej, co można tłumaczyć za I. Fisherem 
opóźnieniem w dostosowaniach nominalnej stopy procentowej do zmian poziomu 
cen, ewentualnie za Misesem błędną polityką banków komercyjnych. Prowadzi to 

341 L. R o b b i n s, Wielkie przesilenie gospodarcze, przedmowa A. Heydel, Kraków 1936 
(wyd. oryg. The Great Depression, London 1933).

342 A. Heydel, Teoria koniunktury. Skrót referatu na 1 Zjazd Ekonomistów Polskich w Po
znaniu, Poznań 1930, s. 15-20.

343 I d e m, Kryzys, interwencja i etatyzm, „Ekonomista” 193 1, t. 1, s. 8.
344 1 d e m, Polityka ekonomiczna w czasie kryzysu, maszynopis, Kraków 1936, s. 11.
345 I d e m, Czy kryzys światowy jest kryzysem teorii Saya, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 

i Socjologiczny” 1932, t. 1, s. 25.
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do przeinwestowania, nadmiernie zostaje rozbudowany kapitał stały346. Rozbudowa 
kapitału stałego zostaje zahamowana przez wzrost płac i spadek wydajności pracy, 
przez wzrost cen surowców względem dóbr konsumpcyjnych oraz przez nadmierną 
rozbudowę kapitału stałego względem obrotowego, co musi doprowadzić do wzro
stu stopy procentowej347 348.

346 I d e m, Teoria koniunktury. Skrót referatu..., s. 21.
347 Ibidem, s. 2.
348 I d e m, Co to jest inflacja i deflacja?, „Ekonomista” 1934, t. 3, s. 41-53.
349 1. Fisher, The Purchasing Power of Money, New York 1913.
350 A. Heydel, Co to jest inflacja..., s. 41.
131 J. Wiśniewski, O pewnym zagadnieniu ekonomiczno-statystycznem, „Ekonomista”

1934, t. 4, s. 84-90.
132 A. H e y d e 1, Statystyka wobec inflacji, „Ekonomista” 1934, t. 4, s. 90-93.

Mimo że w swej Teorii koniunktury Heydel używał pojęcia poziomu cen, wkrót
ce doszedł do zakwestionowania tego pojęcia i poddania w wątpliwość sensowności 
mierzenia inflacji. W artykule Co to jest inflacja i deflacja?™ uznał za nieprzydatne 
prawie wszystkie pojęcia zawarte w równaniu wymiany Fishera349 350, zgodnie z którym 
przy stabilnej szybkości obiegu pieniądza wzrost jego podaży spowoduje wzrost 
ogólnego poziomu ceny, nie zwiększając trwale łącznej produkcji w całej gospodar
ce. Heydel, zgadzając się zasadniczo z myślą przewodnią ilościowej teorii pienią
dza, uznał, że równanie Fishera nie przedstawia żadnej realnie istniejącej zależno
ści, ogólny poziom cen jest fikcją statystyczną, każda jednostka stoi przed własnym 
poziomem cen, zależnym od struktury jej konsumpcji. Także ilość transakcji wobec 
nieporównywalności różnorodnych towarów jest pojęciem pozbawionym realne
go korelatu, wreszcie szybkość obiegu pieniądza jest całkowicie niepoznawalna. 
W realnej gospodarce możemy oczywiście obserwować zmiany cen poszczególnych 
towarów i orientować się w tendencjach koniunktury, nigdy jednak nie wiemy, kiedy 
inflacja się kończy, a kiedy zaczyna150. Subiektywistyczne stanowisko Heydla skry
tykował ekonomista i statystyk z warszawskiej SGH Jan Wiśniewski351. Zauważył 
on, że nawet jeśli ogólny poziom cen jest tylko średnią statystyczną, ma on poważ
ne znaczenie ekonomiczne. Większość cen zmienia się zgodnie z jego ruchem, zaś 
nawet proporcjonalna zmiana wszystkich cen w jednym kierunku będzie miała po
ważne skutki, gdyż doprowadzi do zmiany realnej wielkości zadłużenia. Wiśniewski 
postawił jednoznaczną alternatywę: albo inflacja pozostanie pojęciem niesprecyzo- 
wanym, podatnym na mętne spekulacje, albo należy utożsamić inflację po prostu 
ze wzrostem ogólnego poziomu cen. To ostatnie stanowisko zwyciężyło w teorii 
ekonomii. Uwagi Wiśniewskiego były trafne, nie zmieniły jednak sceptycznego na
stawienia Heydla. Przyznał on co prawda, że przeoczył problem realnej wartości 
kredytu, lecz upierał się, że posługiwanie się wskaźnikami nie daje większej jasności 
pojęciowej i analitycznej precyzji niż podejście subiektywne352 *. Przekonanie, że nie 
wiemy, kiedy zaczyna się i kiedy kończy się inflacja i deflacja, prowadziło Heydla 
do odrzucenia idei stabilizowania cen na rzecz wysuniętego przez Hayeka pomysłu 
utrzymywania stałej podaży pieniądza, przy cenach spadających w długim okresie.
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Stabilizacja podaży pieniądza byłaby stanem teoretycznie optymalnym, jednak jest 
praktycznie trudna do osiągnięcia z powodu zmian w szybkości obiegu pieniądza 
oraz braku międzynarodowego ładu finansowego353. Heydel pod wpływem doświad
czeń wielkiego kryzysu uznał bowiem szybkość obiegu pieniądza za wielkość wyso
ce niestabilną354. Najlepszym ustrojem monetarnym byłby międzynarodowy system 
waluty złotej, tyleż pożądany przez większość ortodoksyjnych ekonomistów epoki 
międzywojennej, co niemożliwy już do odbudowania.

333 I d e m, Polityka cen a dochód społeczny, „Ekonomista” 1937, t. 3, s. 22-23.
35,1 I d e m, Polityka ekonomiczna w czasie kryzysu, maszynopis, Kraków 1936, s. 11-12.
355 1 d e m, Kryzys, interwencja..., s. 13.
336 I d e m, Czy kryzys światowy..., s. 24-25.
357 Termin ten wprowadził swego czasu Ryszard Legutko w książce Spory o kapita

lizm, Kraków 1994 (wcześniejsza wersja z 1985 roku nosiła tytuł Dylematy kapitalizmu).
358 A. Heydel, Kapitalizm i socjalizm wobec etyki, odbitka z „Przeglądu Współczesnego”, 

(Kraków) 1927.

Specyficznie rozumiana inflacja była źródłem niestabilności w systemie gospo
darczym, który zdaniem Heydla działał poza tym poprawnie dzięki automatycznym 
mechanizmom. Choć rzeczywiste procesy konkurencyjne nie odbywają się w wa
runkach doskonałej konkurencji, to jednak w przypadku braku zakłóceń ze strony 
impulsów monetarnych i regulacji rynku przez państwo siły konkurencji prowadzą 
do optymalnej wielkości produkcji i zatrudnienia. Stany nierównowagi są efektem 
zakłóceń automatyzmu rynkowego. Heydel należał do wyznawców poglądu, że 
główną przyczyną bezrobocia są zbyt wysokie i sztywne płace, które nie pozwala
ją na osiągnięcie równowagi przy pełnym zatrudnieniu355. Uważał za słuszne pra
wo Saya, odrzucał możliwość, że depresje gospodarcze mogą być wywołane przez 
przesunięcia w dochodach czy strukturze produkcji356. Głównym źródłem zakłóceń 
jest według niego inflacja, wywołana zwykle przez interwencję i etatyzm, stąd też 
etatyzm uznawał za główne zagadnienie polskiej polityki gospodarczej, a w związku 
z tym uczynił to zjawisko przedmiotem swych analiz teoretycznych. W ten sposób 
problemy cyklu koniunkturalnego okazywały się w myśli Heydla nierozerwalnie 
związane z fundamentalnymi sporami o kapitalizm.

Czy ustrój racjonalny może być sprawiedliwy?

Ekonomia pozwalała Heydlowi znaleźć racjonalne zasady organizacji społecznej, 
jednakże poszukiwał dla nich drugiego rodzaju legitymizacji - ze strony etyki. Pró
bą utwierdzenia moralnych podstaw liberalizmu gospodarczego, inaczej mówiąc 
podjęcia tematu „filozofii leseferyzmu”357 358, była praca Kapitalizm i socjalizm wo
bec etyki1511, opublikowana w „Przeglądzie Współczesnym” oraz w formie osobnej 
broszury. A. Heydel definiował kapitalizm jako system, w którym zagwarantowana 
jest własność prywatna ze wszystkimi tego konsekwencjami. Do tych konsekwencji 
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niewątpliwie zalicza się funkcjonowanie mechanizmu rynkowego jako dominują
cego narzędzia alokacji zasobów i podziału dochodu społecznego. W opozycji do 
niego znajduje się socjalizm, którego istotąjest uspołecznienie środków produkcji, 
co pociąga za sobą między innymi likwidację rynku359. Nie precyzuje natomiast nasz 
autor zasad etycznych, wedle których ocenia oba systemy. Jak się wydaje, ma on na 
myśli arystotelesowską zasadę sprawiedliwości, jako oddania każdemu tego, co mu 
się należy. Ta zasada w jakiś sposób splata się z podejściem utylitarnym, które wy
daje się drugim kryterium przyjętym przez Heydla. Autor nie ma wątpliwości co do 
skuteczności gospodarki tynkowej. Zapewnia ona długookresowy rozwój gospodar
czy i wysoki poziom materialnego dobrobytu w społeczeństwach kapitalistycznych. 
Jednak przeciw kapitalizmowi można podnieść trzy istotne zarzuty: (1) wiele osób 
żyje w nędzy, (2) utrzymują się wyraźne nierówności materialne, (3) wiele osób nie 
otrzymuje adekwatnej odpłaty za swój wysiłek360. Wszelako to kapitalizm, tworząc 
warunki do rozwoju gospodarczego, okazuje się „najskuteczniejszym narzędziem 
do zwalczania nędzy”, rozwój nie może się obyć bez nierówności. Bez lepszego 
wynagradzania wydajniej pracujących i bardziej utalentowanych nie jest możliwe 
sprawne działanie gospodarki. Jednostki mogą i powinny być wynagradzane wedle 
wartości swej pracy, jednak wartość jej owoców wyznacza ocena rynku (konsumen
tów). Nie może nią być jakaś uniwersalna miara wartości (jak marksowska „społecz
nie niezbędna ilość pracy”), nie może też nią być przykrość pracy odczuwana przez 
pracownika (disutility of labour). Wynagradzanie za subiektywny wysiłek, a nie za 
wartość produktu, prowadzi do zniechęcenia utalentowanych i selekcji negatywnej 
w całej gospodarce361. Podobnie gospodarka z rzeczywistą równością dochodów 
musiałaby być zdecydowanie mniej efektywna niż gospodarka, w której dopuszcza 
się nierówności, braknie bowiem powiązania między płacą lub zyskiem a efektem 
działania. Skoro równość i eliminacja nędzy są nie do pogodzenia, za sprawiedliwy 
należy uznać system zapewniający wynagrodzenie adekwatne do wyników pracy362. 
Obok dochodów z pracy usprawiedliwione moralnie są też dochody z oszczędno
ści, jeśli część swych dochodów z pracy nie wydamy na bieżącą konsumpcję, lecz 
oszczędzimy, co pozwoli na przyrost inwestycji (kapitalizację, jak pisali autorzy 
z epoki), a więc na zwiększenie możliwości produkcyjnych całej gospodarki. W ten 
sposób Heydel uzasadnił moralnie dochody z pracy i z oszczędności, nie znalazł 
jednak dostatecznego uzasadnienia dla dochodów z renty ekonomicznej, arbitrażu 
i, co najważniejsze, z dziedziczenia. Dziedziczenie pozwala części jednostek wejść 
na rynek z majątkiem niepochodzącym z pracy i z oszczędności, nie jest więc do 
pogodzenia z koncepcją kapitalizmu jako sprawiedliwego systemu, w którym ry
nek rozdziela nagrody proporcjonalnie do wkładu w bogactwo społeczne. Heydel 
gotów jest przyznać, że „zniesienie prawa dziedziczenia byłoby pełną rehabilitacją 

359 Ibidem, s. 5.
360 Ibidem, s. 6.
361 Ibidem, s. 18.
362 Ibidem, s. 19.
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systemu kapitalistycznego wobec etyki”363. Nie służyłoby jednak należycie pomna
żaniu bogactwa społecznego, gdyż wielu ludzi oszczędza z myślą o pozostawieniu 
spadku, stąd zniesienie prawa dziedziczenia osłabiłoby akumulację kapitału, którego 
źródłem są oszczędności. Heydel uznaje za rozsądny kompromisowy projekt wło
skiego uczonego Rignano, przewidujący możliwość dziedziczenia jedynie tej części 
majątku spadkodawcy, która została zgromadzona dzięki jego pracy364 365. I wówczas 
jednak pozostaje wątpliwość, czy nie doprowadzi to do zgromadzenia zbyt wielkie
go majątku w rękach państwa.

363 Ibidem, s. 26.
364 Ibidem, s. 28-29.
365 J. R a w 1 s, Teoria sprawiedliwości, przeł. Μ. P a n u f n i k, J. P a s e k, A. Romaniuk, 

Warszawa 1994.
366 A. Heydel, Kapitalizm i socjalizm..., s. 25.
367 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, przeł. J. Grzywicka, Warszawa 

1960.
368 F.H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, Mineola NY, 2006 (wyd. oryg. 1921).

Można zauważyć wiele analogii między naszkicowanymi w cytowanej pracy 
poglądami Heydla a teorią, którą John Rawls rozwinął później w Teorii sprawied
liwości^. Wolność posiadania jest usprawiedliwionym uprawnieniem jednostek, 
o ile tylko źródłem majątku jest praca lub oszczędność, a więc o ile jednostka przy
czyniła się do bogactwa społecznego. Wszelkie inne źródła dochodu i majątku nie 
znajdują uzasadnienia, co najwyżej ich eliminacja może być technicznie trudna lub 
niemożliwa. Koncepcja Rawlsa jest jednak zbudowana na bardzo wysokim poziomie 
abstrakcji, zapewne można ją pogodzić z jakąś wersją rynkowego socjalizmu czy 
z innym rodzajem kolektywizmu gospodarczego. Heydel bronił natomiast rzeczywi
stego kapitalizmu, który uznał za system obarczony poważnymi niedoskonałościami, 
ale najlepszy z możliwych do zrealizowania. Wskazał też trafnie główny powód, dla 
którego tak wielu ludzi system ten odrzuca. Jest on natury psychologicznej. Zdaniem 
Heydla ludzie pracy najemnej skłonni są mierzyć wartość swej pracy wedle własnej 
oceny poniesionych wysiłków (w terminologii ekonomicznej: disutility of labour, 
czyli przykrość pracy), natomiast maksymalizacja sumy dóbr może się dokonywać 
jedynie w gospodarce, w której pracownik jest wynagradzany wedle wydajności 
pracy, która jest wielkością mierzalną i porównywalną. Nieuchronne różnice miedzy 
tymi ocenami są przyczyną, dla której etyczny sens kapitalizmu bywa kwestionowa
ny. Nie zaprzeczał też Heydel, że wiele zysków bywa dziełem przypadku, efektem 
wykorzystania monopolu czy nieuczciwych praktyk. Podkreślał jednak, że procesy 
rynkowe są najskuteczniejszym sposobem przezwyciężania monopolów, a także ni
welowania nadzwyczajnych i niezasłużonych zysków366. Stanowisko Heydla było 
w tej sprawie umiarkowanie optymistyczne, zdecydowanie bardziej dramatycznąkon- 
cepcję kapitalizmu przedstawili wcześniej J.A. Schumpeter367 i Frank H. Knight368. 
Obrona kapitalizmu, której podjął się krakowski uczony, nie była także bezkrytyczną 
apologią. Rozumiał on, że mechanizm rynkowy nie jest wolny od niedoskonałości. 
Podział dochodów nie zawsze jest sprawiedliwy, kapitalizm niewątpliwie pozwala 
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na wydobycie się z nędzy, ale proces „umoralnienia życia gospodarczego” będzie 
długi i trudny369. Jeśli coś może go przyśpieszyć, to uznanie, że posiadanie własności 
oznacza zobowiązanie do pracy i oszczędności370.

369 A. Heydel, Kapitalizm i socjalizm..., s. 37.
370 Ibidem, s. 38.
371 Idem, Własność prywatna w nowych konstytucjach. Ankieta o konstytucji z 17 marca 

1921, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” R. 22, 1924, s. 372.
372 1 d e m, Usus i abusus..., s. 398-407.
373 I d e m, Własność prywatna..., s. 376.
374 Ibidem, s. 375.
375 Ibidem, s. 377.
376 Ibidem, s. 378.

Na gruncie rozważań etycznych Heydel gotów był uznać prawomocność moral
nych ograniczeń wolności dysponowania własnością, odrzucał jej prawne ograni
czenia. Nie jest jasne, na ile konsekwentnie podtrzymywał poglądy zawarte w pracy 
Kapitalizm i socjalizm wobec etyki. Zarówno wcześniej, jak i później ogłosił tek
sty traktujące własność jako niezbywalne prawo podmiotowe, które stanowi jeden 
z fundamentów cywilizacji europejskiej. W tekście z 1924 roku Własność prywat
na w nowych konstytucjach uznał, że „w pojęciu własności zawiera się największa 
możliwa władza podmiotu prawnego nad rzeczą”, zaś własność jako władza ogra
niczona stanowi sprzeczność371. W artykule z 1936 roku Usus i abusus własności 
w świetle ekonomii znów bronił klasycznego rozumienia własności, wywodzącego 
się z tradycji prawa rzymskiego, dowodząc, że jej ograniczenia nie służą zwiększe
niu bogactwa społecznego372. Wyjątkowo interesująca jest analiza zawarta w pierw
szym z wymienionych tekstów o własności. Heydel przedstawia w nim ograniczenia 
prawa własności wprowadzone przez polską konstytucję z 1921 roku. Potencjalne 
niebezpieczeństwa są niemałe - możliwość wywłaszczenia na bliżej nieokreślone 
cele w sytuacji równie mglistej „wyższej konieczności”, delegacja dla rządu pozwa
lająca określić dziedziny, w których własność publiczna ma wyłączność - wszystkie 
te regulacje sprawiają, że konstytucja z 17 marca 1921 roku umożliwia sprowadze
nie prawa własności do niemal iluzorycznej postaci373. Podejrzliwość Heydla wobec 
intencji ustawodawców była znaczna, skoro przypuszczał on, że ograniczenie ob
rotu ziemią stanowić może wstęp do jej kolektywizacji374. Widać w tej opinii strach 
ziemiaństwa przed zrewoltowanym chłopstwem zagarniającym własność dworską. 
Nad obawami bierze jednak górę realistyczna ocena sytuacji. Rzeczywista realiza
cja potencjalnych na razie możliwości zależeć miała od interesów warstw mających 
przewagę w społeczeństwie. W Polsce przewaga „warstwy włościańskiej” sprawi, 
że nowy podział własności zostanie zrealizowany jedynie w takim zakresie, w ja
kim przyniesie korzyści włościanom375. Ogólnie autor dostrzega trend nazwany „so
cjalizacją prawa cywilnego”, polegający na zastąpieniu praw jednostki przez dobro 
społeczne376. Rozmywając prawo własności, utrudnia się w ten sposób racjonalne 
wybory jednostek, nie przybliżając ideału sprawiedliwości.
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Gospodarka, kultura i cnota

Bez rzeczywistej przewagi w społeczeństwie samodzielnych, twórczych i aktyw
nych jednostek liberalne zasady pozostają utopią. Efektywne funkcjonowanie rynku 
wymaga ludzi zdolnych prawidłowo ocenić swoje interesy, możliwości i zdolnych 
dokonać racjonalnego wyboru. Heydel rozumiał wagę tego problemu, nie łudził 
się, że ludzie są istotnie racjonalnymi, aktywnymi podmiotami maksymalizującymi 
funkcję celu. Przyznawał, że wielu nie rozumie dobrze własnej sytuacji i nie jest 
w stanie rozpoznać swoich interesów. Z powyższego wyciągał wniosek: „Państwo ma 
obowiązek kształcenia gospodarczego swoich obywateli”377. Na możliwości uczenia 
się pragnął patrzeć w kontekście kultury, którą pojmował jako rodzaj wiedzy zbio
rowej. W swoich Myślach o kulturze mówił, że kultura to „doświadczenie jednostek, 
oparte na doświadczeniu pokoleń”378. Tradycja przekazywana przez kulturę powsta
je z „utrwalonej praktyki”379, przekaz kulturowy nie jest więc czymś przygodnym, 
lecz formą wiedzy zmagazynowanej w instytucjach, obyczajach, nawykach. Główną 
funkcją kultury jest kształtowanie „sztuki wyboru”380. Można sądzić, że w Myślach 
o kulturze ujawnia się (choć w niezbyt jasny sposób) koncepcja wiedzy rozproszonej 
i nie w pełni uświadomionej, a jednak odgrywającej ważną rolę w funkcjonowa
niu społeczeństwa. Postrzeganie kultury jako zmagazynowanej wiedzy praktycznej 
u Heydla przypomina nieco późniejsze analizy Hayeka381. W ujęciu naszego uczone
go utrwalona w kulturze praktyka pozwala uczyć poprzez przekaz kulturowy trudnej 
sztuki wyboru. Na umiejętność wyboru i wartościowania wskazuje autor wtedy, kie
dy chce określić istotę kultury. Wydaje mu się ona zagrożona wskutek wzrastającej 
zmienności w najnowocześniejszych społeczeństwach.

377 I d e m, Gospodarcze granice liberalizmu i etatyzmu, [w:] A. H e y d e 1 et al., Etatyzm 
w Polsce, s. 8.

378 I d e m, Myśli o kulturze, Kraków 1937, s. 71.
379 Ibidem, s. 30.
380 Ibidem, s. 38.
381 Zob.: F.A. H a y e k, Wykorzystanie wiedzy w społeczeństwie, [w:] idem, Indywidualizm 

i porządek społeczny, przeł. G. Łuczkiewicz, Kraków 1998, s. 89-104; idem, Znaczenie 
konkurencji, [w:] idem, Indywidualizm..., s. 105-120.

382 A. Heydel, Myśli o kulturze, s. 10-11.
383 Ibidem, s. 10.
384 Ibidem, s. 11-12.

W Myślach o kulturze Heydel przeciwstawia Europę, gdzie na życie społecz
ne duży wpływ ma tradycja, Ameryce, gdzie tradycja została wyparta przez czy
sty praktycyzm i modę, zaś wyobraźnią rządzi kultura masowa382. Wedle uczonego 
„Amerykaninem stawa się dopiero ten, kto oficjalnie wyparł się swej przeszłości 
i tradycji”383 384. Brak tradycji ułatwia życie według racjonalnych zasad - Amerykanin 
z zasady postępuje praktycznie. Jednocześnie brak tradycji prowadzi do tego, że 
ludzie dążą do nowości, co może ułatwia postęp techniczny, ale sprawia, że życiem 
społecznym rządzi moda38,1. Praktycyzm w połączeniu z uleganiem modzie prowadzi 
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do nieustannej zmienności. Zauważając, że zmienność mód powoduje pewne straty 
materialne, Heydel podkreślał przede wszystkim straty kulturowe, które powoduje 
brak trwałych wartości kultury385. Uważał on, że o ile nauka jest uniwersalna, o tyle 
kultura winna być lokalna, zaś zwycięstwo praktycyzmu (wiązanego z wpływami 
Ameryki) prowadzi do zaniku twórczych sił narodu i upowszechnienia naśladownic
twa386, co prowadzi do zaniku lokalnych tradycji. Zdaniem Heydla „ani Polska, ani 
Rosja, ani Turcja nie wytwarzają dziś samodzielnej kultury”387. Stan kultury wiązał 
autor Myśli o kulturze z potencjałem gospodarczym za pomocą dość mglistego po
jęcia „sił twórczych społeczeństwa”; miał w tej kwestii dość zdecydowane poglą
dy, zbieżne zresztą z ówczesną wiedzą potoczną. W swoich wykładach z ekonomii 
uczony powoływał się na różnice w podejściu do pracy u robotników w zakładach 
Forda. W amerykańskim tyglu można porównać kapitał kulturowy, który przywieźli 
ze sobą do Ameryki ludzie należący do różnych kultur. „Im która rasa ludności stoi 
na niższym poziomie kultury, tym mniej jest wytrwała w pracy. Murzyni pracują tyl
ko pod naciskiem złych warunków. Murzyn bogaty zawsze przestaje pracować i tra
ci po dziecinnemu swoje zarobki. Polacy stoją na pewnym poziomie średnim. Cieszą 
się opinią ludzi zdolnych, wykazują najwięcej pomysłowości i umieją pracować, ale 
nie dążą do zdobycia wyższych stanowisk i coraz wyższej płacy [...]. Narodami naj
bardziej cywilizowanymi sąAnglosasi, Niemcy, Francuzi”388. Co zrobić, aby pod
nieść poziom kulturalny i wraz z nim jakość gospodarowania w Polsce? Pozostaje 
zastosować sprawdzone wzorce, pozwolić działać procesom automatycznym, wpro
wadzając liberalizm ekonomiczny, jednocześnie starając się o podnoszenie poziomu 
cywilizacyjnego. Heydel deklarował, że „rozwijanie kultury, podnoszenie poziomu 
narodu”, stanowi jeden z podstawowych obowiązków państwa389. Opieka państwa 
winna się ograniczać do wspierania edukacji i kultury, a w gospodarce potrzebna jest 
samodzielność. Niezbędna jest zwłaszcza klasa przedsiębiorców, którzy efektywnie 
wykorzystają istniejące zasoby i będą powiększać ilość kapitału. Tymczasem w Pol
sce dominują klasy społeczne odczuwające pogardę dla zysku: szlachta, inteligencja 
i urzędnicy, a przedsiębiorcami są głównie Żydzi390. Rozrost biurokracji i postępują
ce „zurzędniczenie inteligencji” Heydel uznał za procesy podkopujące ekonomiczne 
podstawy kultury w Polsce391.

38’ Ibidem, s. 37.
386 Ibidem, s. 50-54.
387 Ibidem, s. 50.
388 I d e m, Teoria ekonomii, cz. 1, maszynopis powielony, Kraków 1947, s. 34.
389 I d e m, Stosunek państwa do przedsiębiorstwa prywatnego, s. 6.
390 I d e m, Dążności etatystyczne w Polsce, [w:] A. H e y d e 1 et al., Etatyzm w Polsce, 

s. 29.
391 I d e m, Myśli o kulturze, s. 67-68.

Autor Myśli o kulturze miał pewne wyobrażenie o równowadze między różny
mi grupami społecznymi zapewniającej trwały rozwój (nie tylko wzrost). Sądził, że 
kultura miejska z zasady związana jest ze zmianą, odrzuceniem tradycji i podąża
niem za modami. Złe strony tej sytuacji może zrównoważyć tradycjonalizm miesz
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kańców wsi, zarówno wiejskiej inteligencji (ziemiaństwa), jak też włościaństwa. 
W odczycie na 75-lecie „Gazety Rolniczej” Heydel powiedział: „Te dwa typy ludzi 
i środowisk dopełniają się wzajemnie w tworzeniu wspólnej narodowej kultury. Oba 
są potrzebne i oba powinny być zachowane. [...] Miasto popycha naprzód i wprowa
dza zmienność. Wieś obciąża kulturę balastem przeszłości i dzięki temu pozwala jej 
utrzymywać równowagę. Lew Trockij napisał, że rewolucja bolszewicka nie byłaby 
się udała, gdyby robotnik rosyjski miał więcej tradycyj. [...] Tradycję wytwarza 
i utrzymuje wieś. Zarówno warstwa ludowa, jak i oświecona warstwa wiejska”392. 
Odczyt Kultura wiejska zawiera apologię zarówno ziemian, jak i włościan, którzy 
wspólnie tworzą kulturę wiejską, której istotą jest związek z naturą i jej przekształ
canie393 *. „Warstwa wiejsko-ludowa wykształciła głęboką i godną szacunku kulturę”, 
przy której Stany Zjednoczone wydająsię „puste i jałowe” w swoim praktycyzmie399, 
zaś ziemianie (wiejska inteligencja) służą za pośrednika miedzy tradycją wsi a dyna
mizmem miasta. Bez tego pośrednictwa kultura polska rozpadnie się na „dwa obce 
sobie i sprzeczne prądy, nie potrafi ich zlać w jedno koryto miejski inteligent”395.

392 I dem, Kultura wiejska. Referat na Akademii 75-lecia „Gazety Rolniczej” w dn. 10 VI 
1938 r., odbitka z „Gazety Rolniczej” 1938, nr 45, s. 18.

393 Ibidem, s. 9-15.
39,1 Ibidem, s. 8.
395 Ibidem, s. 19.

Wiele z cytowanych powyżej fragmentów prac Heydla brzmi jak wypowiedź 
współczesnego „krytyka globalizacji”, przeświadczonego, że mechanizmy ekono
miczne niszczą lokalne więzi społeczne i kulturę, oferując w zamian iluzje konsump
cjonizmu. W istocie uczony, choć potępiał sowiecki komunizm, to krytycznie odnosił 
się też do jego antytezy, którą było American Way of Life - Stany Zjednoczone wy
dawały mu się duchowo wyjałowione. Jednak Heydel żył w takim miejscu i czasie, 
kiedy głównym problemem społecznym było wydobycie się z nędzy. Wykorzystanie 
mechanizmów rynku i związanego z kapitalizmem dynamizmu, zwłaszcza postępu 
technicznego, pozwalało temu myślicielowi dostrzec szansę na poprawę losu bied
nego i zapóźnionego cywilizacyjnie kraju, którym była Polska w okresie II Rzecz
pospolitej. Obawy Heydla streszcza najlepiej rzucona jakby przypadkiem wzmianka 
o uwadze Trockiego: bez tradycji rodzącej życie moralne i solidarność narodową 
rozwój kapitalizmu może prowadzić ku autodestrukcji. Postęp rodzi napięcia spo
łeczne, siła rozumu obecna w analizie ekonomicznej nie wystarczy do utrzymania 
spoistości społeczeństwa. Rola tradycji nie stała się przedmiotem większego tekstu 
Heydla, a najwięcej uwag na ten temat można znaleźć w Myślach o kulturze. Jednak 
najprecyzyjniej oddaje poglądy krakowskiego uczonego uwaga zawarta w jego ese
ju poświęconym postaci i poglądom Henry’ego Forda. Opowiedziawszy się za „sa
morzutnym postępem społecznym” przeciw nadmiarowi regulacji, pisał: „Tradycją 
podtrzymywane zabytki przeszłości wydająsię obciążeniem, narosłem zbytecznym, 
który powinien opaść, jak zeschnięta, stara kora z pnia drzewa. Musimy jednak pa
miętać, że pod postacią bezużytecznych, zdawałoby się już dziś urządzeń i organów 
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ciała społecznego, może się nieraz kryć niezrozumiała dla nas, a jednak głęboka mą
drość, że tam nieraz tkwią najsilniejsze więzy naszego kulturalnego życia”396. Gdyby 
tylko Heydel mógł żyć dłużej i tworzyć w warunkach swobody, mógłby rozwinąć 
ten wątek swej twórczości w teorię społeczną bardzo bliską powojennej twórczości 
Hayeka. Tragiczna śmierć uczonego oznaczała też przerwanie polskiej tradycji teorii 
ekonomicznej w duchu „austriackim” oraz krajowej odmiany filozofii leseferyzmu.

396 Idem, Filozofia społeczna Forda, odbitka z „Przeglądu Współczesnego”, (Kraków) 
1927, s. 54.

3,7 A. Heydel lekceważąco wypowiadał się o kompetencjach swego promotora A. Krzyża
nowskiego (zob.: W.A. Zbyszewski, 100-lecie urodzin Adama Krzyżanowskiego, „Kultura” 
1973, nr 3/306), nie szczędził też uszczypliwości swemu koledze F. Zwiegowi (zob.: A. Hey
del, Teoria dochodu społecznego, Kraków 1935, s. 3-4; idem, Co to jest inflacja..., s. 41).

391 A. Heydel, Zur Problematik der Begriff der Produktivität, „Zeitschrift für Nationalöko
nomie”, polska wersja - Pojęcie produktywności, „Ekonomista”, 1834, t. 1.

399 I d e m, Teoria dochodu społecznego, Kraków 1935.
‘"Io Idem, Mierzenie elastyczności popytu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 

1934, t. 1.
‘,01 I d e m, Uwagi o nieciągłości funkcji w ekonomii, „Ekonomista” 1934, t. 2.

Adam Heydel należał do pionierów nowoczesnej teorii ekonomii w II Rzecz
pospolitej, jako jeden z pierwszych prawidłowo stosował narzędzia analizy margi
nalnej, czerpiąc głównie z Williama S. Jevonsa i C. Mengera, mniej konsekwentnie 
z A. Marshalla. Wiele też w jego twórczości wątków dla teorii „austriackiej”, wy
wodzącej się od Ludwiga von Misesa. Dopiero w jego czasach można mówić o „re
wolucji marginalistycznej” w Polsce, albowiem przed Heydlem i Langem w Krako
wie, Władysławem Zawadzkim w Wilnie czy J.S. Lewińskim w Warszawie trudno 
mówić o uprawianiu ekonomii neoklasycznej w polskim środowisku akademickim. 
Dopiero w latach 30. XX wieku pojawiają się uczeni głoszący w miarę oryginalne 
pomysły w duchu neoklasycznym, przede wszystkim działający na warszawskiej 
SGH Aleksy Wakar i Jan Drewnowski. Heydel, będący z braku odpowiednich mi
strzów raczej samoukiem397 *, starał się pogłębić znajomość narzędzi analizy ekono
micznej w środowisku polskim, stąd jego prace Zur Problematik der Begriff der 
Produktivität™, Teoria dochodu społecznego399, Mierzenie elastyczności popyti/<M, 
Uwagi o nieciągłości funkcji w ekonomii^ raczej nie zawierają oryginalnych idei, 
ale systematyzują dorobek współczesnej autorowi nauki ekonomii. Teksty te po
twierdzają, że Heydel wiązał pewne nadzieje z badaniami ilościowymi w ekonomii, 
jednak przejawiał wyraźny dystans w stosunku do matematyzacji teorii ekonomicz
nej. W swej rozprawie habilitacyjnej uznał budowanie sformalizowanych modeli za 
pożyteczne, podkreślał jednak, że ekonomia powinna poszukiwać przede wszystkim 
związków przyczynowo-skutkowych, podczas gdy w modelach matematycznych 
zjawiska ujmowane są jako odwracalne. Gotów był wyraźnie zaakceptować ekono
mię bardziej empiryczną, a mniej teoretyczną. Sam w mniejszym stopniu zajmował 
się kwestiami teorii i metodologii ekonomii, interesował się raczej sztuką ekonomii 
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i jej zastosowaniem w polityce. Przewaga publicystyki gospodarczej nad pracami 
teoretycznymi nie wyróżnia tego uczonego na tle współczesnych mu ekonomistów 
polskich; inaczej jest z podstawami teoretycznymi tej twórczości. Jak mało kto dbał 
o formułowanie analiz w języku teorii, starając się przy tym o ich zrozumiałość dla 
zwykłego czytelnika. Wszyscy piszący o Heydlu zgadzają się zresztą, że wyróżniał 
się on jasnym, precyzyjnym i zwięzłym sposobem analizy. Można czynić mu zarzut, 
że zastosował dedukcyjne rozumowanie w ramach dość prostego modelu ekono
micznego wprost do rzeczywistych problemów współczesnej sobie gospodarki, co 
nie zawsze wiedzie do poprawnych wniosków. Warto jednak pamiętać, że popełnił 
błąd nieustannie powtarzany przez kolejne pokolenia ekonomistów, działając jednak 
w czasach, kiedy nie było jeszcze modeli ekonometrycznych użytecznych dla ana
lizy sytuacji gospodarczej, zaś rachunek dochodu narodowego był w powijakach. 
W swych analizach Heydel wykazał zresztą wiele zdrowego rozsądku, nieraz bro
nił się przed doktrynerstwem, na przykład nie uznał teorii konkurencji doskonałej 
za dobre przybliżenie rzeczywistego funkcjonowania rynków. Nie poszedł jednak 
w stronę konstruowania teorii niedoskonałej konkurencji, bronił tezy, że mechanizmy 
samoregulacyjne działające w gospodarce rynkowej są efektywniejsze od regulacji 
podjętych przez państwo. Ta właśnie idea, nie zaś jakaś wersja ekonomii dobrobytu, 
pokazująca zgodność równowagi ogólnej przy doskonałej konkurencji z optimum 
Pareta41’2, stanowi u niego główny argument za leseferyzmem. Stąd zwalczanie inter
wencjonizmu i etatyzmu uznał Heydel za swe główne zadanie w dziedzinie sztuki 
ekonomii. Jego analizy dowodzące nieefektywności działań regulacyjnych państwa, 
niesformalizowany sposób ujmowania konkurencji rynkowej, wreszcie odrzucenie 
wszelkiej polityki makroekonomicznej państwa, stanowią wątki wspólne z austriac
ką tradycją ekonomii. U Heydla Znajdziemy wiele myśli rozwijanych równolegle 
i później, już po II wojnie światowej, przez Hayeka.

402 Cenne krytyczne uwagi o znaczeniu teorii dobrobytu wypowiedział Mark Blaug, prze
ciwstawiając konkurencję jako proces, jak to jest rozumiane w tradycji austriackiej, konkurencji 
rozumianej jako stan końcowy. Zob.: M. Blaug, Teoria ekonomii..., s. 629-631.

Nie dowiemy się, czy Heydel mógłby i czy chciałby rozwijać teorię ekonomii, 
gdyby tylko dane mu było żyć dłużej. W jego twórczości można wyróżnić prace 
bardziej uczone, dotyczące historii myśli ekonomicznej, metodologii ekonomii 
i czystej teorii ekonomii, oraz prace raczej publicystyczne, które dotyczyły polity
ki gospodarczej oraz moralnych podstaw systemu kapitalistycznego; odrębne miej
sce zajmują teksty o sztuce, przede wszystkim monografia o Malczewskim. Rozle
głość zainteresowań uczonego w ciągu dość krótkiego okresu aktywności naukowej 
(w sumie 16 lat) przyczyniła się do tego, że w żadnej dziedzinie nie przedstawił 
on systematycznej teorii. Jeśli jednak można stawiać hipotezę, w którą stronę szedł 
rozwój idei Heydla, warto zwrócić uwagę na jego obronę leseferyzmu i krytykę eta
tyzmu. Poglądy metodologiczne Heydla czyniły go niewrażliwym na typ teoretyzo
wania zawarty w Ogólnej teorii Keynesa i pracach twórców syntezy neoklasycznej 
Johna Hicksa, Alvina H. Hansena, Paula Samuelsona, Franco Modiglianiego czy 402 
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Jamesa Tobina, które zdominowały główny nurt ekonomii w latach powojennych. 
Autor Kapitalizmu i socjalizmu wobec etyki był niespełnionym kandydatem na pol
skiego Hayeka. Od austriackiego kolegi różnił go jednak sposób uzasadniania lese
feryzmu. Polski uczony raczej wskazywał na niemożność pogodzenia egalitarnych 
ideałów z efektywnością ekonomiczną. Mniej interesowała go obrona wolności dla 
niej samej. Ewolucjonistyczne wątki silnie obecne w późniejszej twórczości Haye
ka były u Heydla obecne w zalążkowej formie. Podobnie było z koncepcją tacit 
knowledge, rozproszonej i nie zawsze uświadamianej wiedzy. W szkicowej formie 
obecna u Heydla, dla Hayeka stała się z czasem najważniejszym elementem jego ar
gumentacji przeciw gospodarce planowej i społecznemu konstruktywizmowi403. Nie 
wydaje się możliwe precyzyjne prześledzenie relacji między myślą obu uczonych, 
zapewne jednak krakowski uczony doszedł do większości z tych idei niezależnie od 
Hayeka. Można nawet sądzić, że wiele z tego, co uchodzi za oryginalny wkład Hay
eka w myśl społeczną, należało do potocznej wiedzy w środowisku ekonomistów 
związanych z tradycją laissez faire.

403 Zob.: K. K o s t r o, Hayek, kontra socjalizm. Debata socjalistyczna a rozwój teorii społecz
no-ekonomicznej Friedricha Augusta von Hayeka, Warszawa 2001.

40,1 Niniejszy rozdział wykorzystuje znaczne fragmenty tekstu: D. Grzybek, Wolność in
dywidualna, wspólnota narodowa i gospodarka pieniężna - główne idee iv myśli Feliksa Młynar
skiego, „Politeja” 2010, nr 13, s. 151-187.

405 Różne aspekty twórczości Młynarskiego przedstawiają: K..Z. Sowa, Feliks Młynarski: 
socjologia polityczna narodu i państwa, [w:] Szkice z historii socjologii polskiej, red. K.Z. S o w a, 
Warszawa 1983; W. Sułkowska, Koncepcje społeczno-ekonomiczne i działalność Feliksa 
Młynarskiego, Wrocław-Kraków 1985; L. Gawor, Feliksa Młynarskiego filozofia dziejów, 
[w:] idem, Polska myśl historiozoficzna 1. połowy XX wieku, Rzeszów 2005, s. 118-140; 
O. Grzybek, Wolność indywidualna..., s. 151-187.

5. Feliks Młynarski - polska wersja międzynarodowego 
liberalizmu404

Feliks Młynarski (1884-1972) należał do osób z pogranicza nauki i polityki, jego 
pozycja akademicka jako profesora WSH (później SGH) była jedynie dodatkiem do 
jego aktywności urzędnika państwowego i działacza gospodarczego405. Także jako 
twórca idei stał on na pograniczu kilku tradycji: szkołą myślenia politycznego była 
dla niego myśl narodowo-demokratyezna, jednocześnie ulegał wpływom tradycyj
nego liberalizmu i anglosaskiej myśli ekonomicznej, zwłaszcza za pośrednictwem 
Irvinga Fishera. Niemałe znaczenie w ukształtowaniu poglądów Młynarskiego mia
ły lektury filozofów Williama Jamesa i Henriego Bergsona. Nie był natomiast Mły
narski związany z tradycją konserwatywną ani też z myślą katolicką. Pisma jego nie 
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tworzą spójnej całości ani nie ujawniają wyraźnej ewolucji. Poglądy Młynarskiego 
w znacznej mierze były funkcją przyjmowanych przezeń celów politycznych, te zaś 
ulegały licznym zmianom. Mimo swego eklektyzmu uczony pozostawał wiemy kil
ku ważnym ideom klasycznego liberalizmu gospodarczego. Uważał on, że dla dobra 
Polski i całego Zachodu (nie tylko Europy) niezbędne jest odbudowanie światowego 
systemu handlu i światowego systemu walutowego. Ideałem był dla niego system 
wolnego handlu i międzynarodowy standard pieniądza złotego. Z czasem, widząc 
słabnące szanse na powrót do tego ideału, począł pracować nad koncepcjami, które 
posiadałyby najlepsze cechy dawnego systemu. W pewnym stopniu Młynarski był 
prekursorem powojennego systemu z Bretton Woods. Wyraźnie pozostając w zgo
dzie z tradycją liberalizmu gospodarczego, Młynarski pozostawał w polityce nacjo
nalistą, zaś jego stosunek do demokracji był co najmniej ambiwalentny. Pod koniec 
lat 30. zadeklarował się jako zwolennik głębokiej reformy kapitalizmu w kierunku 
gospodarki planowej, co jednak było działaniem zdecydowanie koniunkturalnym, 
podjętym z manipulatorskimi intencjami.

Kolektywizm kontra liberalizm, czyli oscylacyjna teoria historii

Pierwotne zainteresowania naukowe Młynarskiego dotyczyły filozoficznej teorii po
znania, która miała być propedeutyką socjologii. Zarówno Socjologia wobec teorii 
poznania (1910), jak i Zasady filozofii społecznej (1919) reprezentowały poglądy 
zbliżone do pragmatyzmu W. Jamesa. Wypracowaną tam „pojęciową teorię pozna
nia” autor użył w swej politycznej rozprawie Zagadnienie polityki niepodległości 
(1911), w której w dość zaskakujący sposób połączył pragmatystyczną teorię i so
cjologię narodu z programem polskiej irredenty. Teorię socjologiczną i filozoficzną 
porzucił Młynarski dla działalności publicznej, połączonej z aktywnością publicysty 
ekonomicznego. Do szerszej syntezy teoretycznej powrócił on w swej trylogii poli
tycznej z lat 1936-1938, którą tworzą Cz/ow/eA w dziejach, Proporcjonalizm ekono
miczny i Totalizm czy demokracja w Polsce. Wydają się one reasumpcją światopo
glądu wypracowanego przez autora i wyznawanego w okresie międzywojennym. Do 
prac tych należy podchodzić z ostrożnością, gdyż miały być one narzędziem propa
gandy politycznej i zawierały niemało stwierdzeń o koniunkturalnym charakterze. 
W trylogii Młynarskiego Znajdziemy wątki liberalne, w znacznej mierze zapożyczo
ne z tradycyjnego zestawu argumentacyjnego liberałów, w tym apologię wolności 
słowa, rządów prawa oraz indywidualizmu i przedsiębiorczości. Już jednak lektura 
Proporcjonalizmu ekonomicznego, stanowiącego środkową część trylogii, przeko
nuje, że porządki poprzedniego stulecia autor uważał za przebrzmiałe i poszuki
wał nowego ustroju. Gotów był zaakceptować daleko idące ograniczenie prywatnej 
własności i kontrolę nad prywatnymi sprawami obywateli (hasła nowego ustroju 
można by też interpretować jako swego rodzaju projekt stanu wyjątkowego na okres 
kryzysu). I choć Młynarski wyraźnie opowiedział się za ustrojem demokratycznym 
w sferze politycznej, deklaracja ta pozostała ogólnikowa. W istocie ważniejszą od 
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demokracji (jakkolwiek rozumianej) okazuje się dlań wieloznaczna, nigdy nieroz- 
jaśniona idea „nacjokratyzmu”. Ewolucja społeczna w ujęciu Młynarskiego zosta
ła pokazana jako historia zdobywania przez naród samoświadomości, a następnie 
kontroli nad własną historią. Proces ten wyraźnie przypomina dialektykę wzrostu 
samowiedzy ducha w myśli G.W.F. Hegla, jednak wpływy heglowskie na Młynar
skiego były raczej pośrednie. Jak się wydaje, nie obyło się bez pośrednictwa Karola 
Marksa. W sumie trudno mówić, by nasz uczony posiadał kiedykolwiek spójny ze
staw poglądów, niemniej w zestawie tym kluczową rolę odgrywa tradycja liberalna, 
oparta na dyskursie ekonomicznym.

W swym traktacie z 1936 roku Młynarski punktem wyjścia uczynił osiągnięcia
XIX- wiecznej cywilizacji z jej liberalizmem, praworządnością i z postępem gospo
darczym - osiągnięcia, które załamały się pod wpływem I wojny światowej, kiedy 
to militarystyczne tendencje przeważyły nad liberalnymi. Rezultatem były trzy re
wolucje, które zaprowadziły rządy totalitarne: bolszewicka, faszystowska i hitle
rowska406. Młynarski w niejednym był prekursorem późniejszej teorii totalitaryzmu, 
jednak jego „totalizm” nie był tym, czym „totalitarianism” w pracach H. Arendt, 
J.L. Talmona czy A. Friedricha i Brzezińskiego. Autor nasz analizował „totalizm” 
jako skrajny typ „uniwersalizmu”, który to uniwersalizm jest przeciwieństwem libe
ralizmu. Mniej lub bardziej „uniwersalistyczne” są dla niego wszystkie państwa sta
rożytne, podobnie jak średniowieczna stanowo-korporacyjna struktura społeczna407. 
W istocie pojęcie „uniwersalizmu” bliskie jest zjawiskom, które dziś określilibyśmy 
raczej jako etatyzm i kolektywizm. Bieg dziejów ludzkości wedle Młynarskiego 
streścić można jako przeplatanie się epok liberalnych i kolektywistycznych. Ateny 
Peryklesa czy Rzym republikański były stosunkowo liberalne, rozkwit gospodarki 
i kultury pod władzą Rzymian wiązał się z tym, że „Rzym republikański był po
dobnie liberalny w polityce handlowej jak później dopiero wiek dziewiętnasty”408, 
natomiast Rzym cesarski w większym stopniu ingerował w mechanizm rynkowy. 
Podobnie rozwój liberalnej cywilizacji z XIX wieku został zahamowany przez
XX- wieczny militaryzm, który doprowadził do odrodzenia kolektywizmu. „Milita- 
iyzm XIX wieku, rozumiany jako powszechny obowiązek służby wojskowej mło
dzieży, przetworzył się pod wpływem wojny światowej w system militaryzmu to
talnego, wciągającego całe społeczeństwo w permanentną organizację obrony czy 
walki”409. Wyraźnie rozróżnił Młynarski liberalizm i demokratyzm, wskazując wy
raźnie, że to liberalny ustrój i przewaga postaw indywidualistycznych były czynni
kami rozwoju, natomiast demokracja z natury ma tendencje kolektywistyczne. „I nie 
co innego, ale właśnie ta przypadkowa forma ustrojowa stała się z czasem główną 
przeszkodą na drodze do urzeczywistnienia liberalizmu w jego prawdziwej i niesfał- 

406 F. Młynarski, Człowiek w dziejach. Jednostka - państwo - naród, Warszawa 1936, 
s. 14-16.

407 Ibidem, s. 39-43.
408 Ibidem, s. 47.
409 Ibidem, s. 14-15.
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szowanej postaci. Wprowadzona bowiem w imię wolności człowieka demokracja 
parlamentarna przejęła się szybko duchem socjalizmu państwowego i zaczęła z po
wrotem wiązać ręce i nogi tego człowieka”410. Tendencje kolektywistyczne uległy 
wzmocnieniu pod wpływem katastrofy I wojny światowej, a tradycyjny militaryzm 
przerodził się w militaryzm totalny.

410 Ibidem, s. 98.
411 Ibidem, s. 140.
412 1 d e m, Totalizm czy demokracja w Polsce, Warszawa 1938, s. 12.
413 Ibidem, s. 9.
414 Ibidem, s. 12.
415 Zob.: J. Kor na i, Anti-Equlibrium. Teoria systemów gospodarczych, Warszawa 1977; 

idem, Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985; Wzrost, niedobór, efektywność. Makrodyna- 
miczny model gospodarki socjalistycznej, przeł. Z. Wiankowska, Warszawa 1986.

Współczesny sobie totalizm uważał Młynarski za zjawisko przejściowe i przy
padkowe, w znacznej mierze wynikające „ze zmęczenia ludzkich nerwów” przez 
wojnę i kryzysy4". Reżimy totalitarne posługują się doprowadzonymi do skrajności 
metodami mobilizacji wojennej, co pozwala im odnosić przejściowe sukcesy, lecz 
prowadzi do kolejnych kryzysów412. W pracy Totalizm czy demokracja w Polsce, 
ostatniej wydanej przed kolejną wojną, Młynarski dał bardzo zwięzłą charakterysty
kę gospodarki kraju totalitarnego. Nakazowa mobilizacja może pozwolić na znacz
ne przyrosty produkcji, jednak nierynkowa metoda alokacji jest zarazem przyczyną 
ogromnego marnotrawstwa, gdyż gospodarce brak kryteriów efektywności. Taka 
„nieekonomiczna ekonomia” prowadzi do skrajnej nierównowagi. Nadprodukcja 
pewnych dóbr, niedobór innych muszą przynieść skumulowany kryzys. Najpew
niej przybierze on postać nowej, niszczycielskiej wojny. Państwa totalne zmierzają 
do wojny i w jeden obóz zamieniają życie swych społeczeństw”413. Wojna obna
ży niedostatki gospodarki krajów totalitarnych, zabraknie im kredytu, który zużyto 
w okresie mobilizacji. Ostatecznym wynikiem będzie zubożenie społeczeństw, nie
zależnie od tego, czy mobilizacja zakończy się wojną, czy nie: „likwidacja przy
bierze, wcześniej lub później, postać nadmiernego opodatkowania lub inflacji”414. 
Jakkolwiek Młynarski z przesadnym optymizmem liczył na gospodarczy upadek 
reżimów totalitarnych, to jednak trafnie przedstawił ich główny problem gospodar
czy: systemowa nierównowaga prowadzi do skrajnej niestabilności, zaś gwałtowny 
wzrost w okresie mobilizacji musi doprowadzić do równie gwałtownego załamania. 
Strukturalna nierównowaga stała się później podstawowym elementem teorii gospo
darki socjalistycznej rozwijanej przez Janosa Kornaia. Model „gospodarki niedo
boru” Komaia pokazywał, że nadwyżki popytu prowadzą do wyjątkowo szybkiego 
wzrostu, który jest nierównomierny z powodu „wąskich gardeł”, mimo to pozwala 
na szybszy wzrost niż w gospodarkach rynkowych415. Dzieje rzeczywistych gospo
darek nakazowo-rozdzielczych pokazują jednak, że nadzieje Komaia były złudne, 
zaś rzeczywisty scenariusz bliższy był owym kilku treściwym uwagom Młynarskie
go z 1938 roku. Jego analiza pokazuje, że reżimy totalitarne i autorytarne nie są 
w stanie stworzyć trwałej i atrakcyjnej alternatywy dla liberalnego kapitalizmu.
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Totalitaryzmy nie mają do zaoferowania nic poza przemocą i kolejną wojną. „Do
szedłszy do kresu zwycięstwa, siła brutalna zawisa w próżni [...] każda epoka ceza- 
ryzmu kończy się dekadencją i zwyrodnieniem” - pisał Młynarski w 1935 roku416.

416 F. Młynarski, Człowiek w dziejach..., s. 141.
417 Zob.: A. Krzyżanowski, Moralność współczesna, s. 67-79.
4ls F. Młynarski, Człowiek w dziejach..., s. 157.
4” Ibidem, s. 53.

Przeciwstawienie okresów liberalizmu i rozkwitu cywilizacji okresom military- 
zmu i kolektywizmu daje w rezultacie oscylacyjną teorię dziejów. Jest to schemat 
mający już wyraźną tradycję w myśli liberalnej. Znajdziemy go u Herberta Spencera, 
zaś na polskim gruncie w pracach A. Krzyżanowskiego: Socjologia wojny (1918), Za
łożenia ekonomiki (1919), Socjalizm po wojnie (1920) czy Moralność współczesna” 
(1935). Młynarski niewątpliwie znał prace Krzyżanowskiego, niektóre cytowane są 
w Człowieku w dziejach. Można więc sądzić, że w swej filozofii historii zależny był 
od Krzyżanowskiego, poza tym od Jana Blocha, dowodzącego nieopłacalności woj
ny, a także, pośrednio lub bezpośrednio, od J.S. Milla i H. Spencera. Podobnie jak 
uprzednio Krzyżanowski, a jeszcze wcześniej francuski „oficjalny liberalizm” popu
larnego w Polsce Paula Leroy-Beaulieu, Młynarski upatrywał zagrożenia dla libera
lizmu ze strony zbuntowanych mas. Podobnie jak Krzyżanowski w swych pismach 
z okresu międzywojennego417 miał nadzieję, że odrodzenie ustroju republikańskiego 
nastąpi dzięki powrotowi do sprawdzonego liberalizmu i zdrowych zasad moralnych 
oraz dzięki ustanowieniu międzynarodowego systemu współpracy gospodarczej, do 
czego Młynarski dodawał odrodzenie się nacjonalizmu w jego dawnej, sprzyjającej 
liberalizmowi postaci.

Naród rządzący czy demokracja liberalna?

Feliks Młynarski, poszukując źródeł moralnej tradycji Zachodu, wskazał na skrzy
żowanie chrześcijaństwa z prawem rzymskim418. Wszelako najistotniejszym skut
kiem wpływów chrześcijaństwa na tradycję zachodnią miałoby być oddzielenie reli- 
gii od państwa, czy raczej autorytetu religijnego od autorytetu władzy państwowej, 
oraz rozróżnienie prawa i etyki. Wielowiekowe podporządkowanie państwa i prawa 
tejże religii nie zmniejsza przełomowego znaczenia tych dychotomii w schemacie 
dziejów Młynarskiego. Równie ważna była idea równości wobec Boga, jej rozpo
wszechnienie otwarło bowiem drogę do idei równości wobec prawa, podstawowej 
dla współczesnego liberalizmu: „chrześcijaństwo stworzyło przesłanki ideologiczne 
dla przyszłego wykluwania się indywidualizmu ze skorupy uniwersalizmu antycz
nego”419. Jednak rozwój indywidualizmu nastąpił dopiero w erze nowożytnej pod 
wpływem idei równości wobec prawa, postępu oświaty i rozwoju gospodarczego, 
a wzrost świadomości własnej podmiotowości skłonił ludzi do zakwestionowa
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nia samowoli władców420. Młynarski wyraźnie starał się uniknąć apologii rewolu
cji francuskiej i usprawiedliwiania rewolucyjnej przemocy; wszelako pozytywnie 
oceniał rozwój idei liberalnych, przy wyraźnej rezerwie wobec demokracji. Siłą 
która promowała indywidualizm, był zdaniem uczonego nowoczesny nacjonalizm. 
Nowoczesne państwo powstało według niego wskutek przełamania uniwersalizmu 
przez nacjonalizm, „wywyższając zorganizowany naród ponad państwo i kładąc 
kres tradycyjnej nadrzędności tego państwa w stosunku do narodu”. Ponieważ jed
nak jednostka jest starsza od narodu, należałoby przyjąć, że „narodowi przysługuje 
więc prymat moralny przed jednostką ale genetycznie jednostka zachowuje swój 
prymat logiczny przed narodem, a tylko uznaje jego prymat moralny w interesie 
całości i swoim własnym”421. Wolność jednostki okazuje się funkcją jej grupowej 
przynależności, naród gwarantuje rozwój indywidualności. Młynarski dostrzegł 
dwie strony zasady suwerenności narodu. Przede wszystkim pozwoliła ona prze
jąć narodowi kontrolę nad państwem i uczynić zeń organ wykonawczy woli narodu 
- nazywa tę relację „nacjokratyzmem”422. Z drugiej strony formuła suwerenności 
była wykorzystywana do celów imperialistycznych, do zniewalania innych naro
dów. Na gruzach totalizmu mógłby się jednak odrodzić nacjonalizm w szlachetnej 
postaci „nacjokratyzmu”. Ani Człowiek w dziejach, ani Totalizm czy demokracja 
w Polsce nie zawierają bliższego opisu tej formy rządów. W drugiej z wymienio
nych prac pada stwierdzenie, że „naturalną formą ustrojową nacjokratyzmu była 
i może być tylko demokracja. Bez powszechnego bowiem udziału członków naro
du w życiu publicznym nie może upowszechniać się poczucie narodowe w masach 
społecznych”423. Nacisk położony jest tu na upowszechnienie narodowości, a nie na 
instytucje i procedury demokratyczne, o których w trylogii Młynarskiego, poza cy
towanym stwierdzeniem, właściwie brak wzmianki. Przekonuje natomiast Młynar
ski, że „nacjokratyzm” ma uwolnić twórcze siły narodu, zapewnić praworządność, 
zaś tytuł do władzy ma dawać „uzdolnienie, kompetencja, polot twórczy, męstwo 
przekonań i w ogóle charakter człowieka”424. Nie jest to wizja demokracji w sen
sie ścisłym, lecz wyobrażenie jakiejś idealnej merytokracji, mającej tylko pewne, 
niesprecyzowane zresztą formalne cechy demokracji albo tylko samą jej nazwę. 
Autor zdaje się zakładać, że naród, który odrzuci pokusę totalizmu, będzie zdolny 
wyłonić w naturalny sposób elitę mogącą realizować wolę zbiorową. Wolność poli
tyczna i swoboda indywidualnej twórczości gwarantowane być mają przez istnienie 
wspólnoty narodowej złączonej moralną jednością. Jest to wizja dość odległa od 
współczesnego, liberalizmu, w którym punktem wyjścia dla filozofii politycznej są 
niezbywalne, indywidualne prawa, zaś instytucje państwa mają ich bronić. Pomijane 
lub lekceważone są zaś moralne obowiązki człowieka i czynniki zapewniające spój
ność i stabilność społeczeństwa.

420 Ibidem, s. 90 i n.
421 Ibidem, s. 142.
422 Ibidem, s. 150-156.
422 Idem, Totalizm..., s. 41.
424 I d e m, Człowiek w dziejach..., s. 168.
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Zgodnie z interpretacją, którą przedstawił Zbigniew Rau425, tradycyjny libera
lizm podporządkowany był ideałowi doskonalenia człowieka, formułował wyraźne 
cele moralne, wolność miała uczynić ludzi lepszymi. Współczesny liberalizm uznaje 
pełną autonomię moralnąjednostek. Jego celem jest umożliwienie realizacji jednost
kowych celów przy zaniechaniu ich wartościowania. Ideały liberalizmu są spełnio
ne, jeśli ludzie robią cokolwiek zgodnego z ich aktualną wolą, nie wszczynając przy 
tym konfliktów społecznych. Postulat doskonalenia moralnego jawi się w nowym 
liberalizmie jako ograniczenie wolności, rozumianej całkowicie jako wolność ne
gatywna. Samo wartościowanie cudzych przekonań czy stylów życia jest w wyso
kim stopniu podejrzane. Tymczasem jeszcze dla J.S. Milla wolność słowa i wolność 
działania były związane z postępem moralnym. Jego zdaniem prawda i szlachetne 
ideały zwyciężą w wolnej debacie, a problemem jest raczej czas potrzebny na wy
edukowanie klas nieoświeconych. Młynarski zdaje się iść śladem optymistycznych 
wątków tradycji liberalnej, co pozwala mu sformułować obiecujący program na 
przyszłość, ale obniża wartość jego analizy. Nie bardzo wiadomo, dlaczego system 
liberalny tak łatwo uległ „militaryzmowi”. Wyraźnie krytyczne wobec ustroju de
mokratycznego uwagi, jakie zawiera Człowiek w dziejach, nie zostają rozwinięte, 
dalej zaś narracja autora wygląda tak, jakby demokracja z podejrzanego stała się 
pozytywnym bohaterem. „Nacjokratyzm” wydaje się w swej formule na tyle obszer
ny, że zdolny jest objąć różne formy rządu; właściwie bez trudności można by go 
uzgodnić z formą rządów elity narodowej, którą Roman Dmowski zawarł w progra
mowej broszurze Obozu Wielkiej Polski Zagadnienie rządu, gdyż nie wyklucza on 
z góry demokratycznych procedur426. Można zapytać, na ile Młynarski, w młodości 
ideowy uczeń Dmowskiego, odszedł od doktryny mistrza (w jej wczesnej wersji)427. 
Ta niejasność formuł i haseł u Młynarskiego mogła być zamierzona, wszak jego 
książki z lat 1937 i 1938 były pisane jako teksty programowe tzw. Frontu Morges, 
a inspiratorami trylogii byli generał Władysław Sikorski i Henryk Tennenbaum428. 
Starając się skonstruować wspólną ideologię dla dość różnych środowisk, Młynarski 

425 Z. R a u, Forgotten Freedom: In Search of the Historical Foundation of Liberalism, Łódź 
2004.

426 Zob.: R. Dmowski, Zagadnienie rządu, Warszawa 1927, s. 24-27.
427 Nie jest natomiast zbyt dobrze uzasadnione sytuowanie Młynarskiego w kręgu oddziały

wania myśli Feliksa Konecznego, czego próbą wydaje się być artykuł Romana Odżgi. Cały ów 
wpływ polega na tym, że Młynarski z akceptacją cytuje stwierdzenie o cywilizacji europejskiej 
jako „syntezie krzyża i prawa rzymskiego”. Jest to jedyny cytat z Konecznego w pismach Młynar
skiego; ma on walor metafory, zawierającej dość banalną treść. Młynarski nie używa zbyt często 
pojęcia cywilizacja łacińska, tym bardziej nie stosuje go w specyficznym znaczeniu, jakie nadał 
mu Koneczny. Młynarski traktuje tradycję europejską jako jedność, „łacińskość” znaczy tyle, 
co europejskość, jej charakterystyka, jaką zawiera Człowiek w dziejach, czerpie z anglosaskiego 
liberalizmu, nie zaś z historiozofii autora O wielości cywilizacyj. Zob.: R. Odżga, Feliks Mły
narski o zagrożeniach cywilizacji łacińskiej, [w:] Systemowe i kulturowe uwarunkowania rozwoju 
cywilizacyjnego, red. Z. Morawski, Wrocław 1998, s. 7-19.

42* F. Młynarski, Wspomnienia, s. 401 -402.
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unikał kwestii kontrowersyjnych. Można również sądzić, że swoje idee wspólnoty 
narodowej autor Człowieka w dziejach uważał za uogólnienie doświadczeń polskich. 
W polskiej tradycji walki o niepodległość mógł dostrzec jedność ruchu ku wolno
ści jednostki i narodu. Praktyczny sukces polskiej formuły narodu - jako wspól
noty złączonej moralną jednością - dawałby legitymizację tezie, że prawa osoby 
warunkowane są jednomyślnością wspólnoty. Byłby w postawie Młynarskiego ślad 
dawnego szlacheckiego republikanizmu z XVIII wieku, mglistego „demokratyzmu” 
działaczy niepodległościowych XIX wieku i doktryny narodowej demokracji. Libe
ralny nacjonalizm Młynarskiego zawiera jednak dojrzałą refleksję nad totalizmem 
i odrzucenie jego pokus. Dopełnieniem tego ramowego tylko programu polityczne
go miało być oryginalne rozwiązanie „kwestii społecznej”.

Merkantylizm a liberalizm - Feliks Młynarski o odbudowie światowego ładu 
finansowego i handlowego

Gospodarcze pomysły Młynarskiego zakorzenione były w jego rozumieniu roli pie
niądza, którego to rozumienia nabył, studiując dzieła I. Fishera. Wśród prac tego 
ekonomisty, które Młynarski przywiózł z Ameryki w roku 1916, były bez wątpienia 
cytowane przez niego The Purchasing Power of Money (1911, 2 wyd. 1913), Ele
mentary Principles of Economics (1912), Standardizing the Dollar (19 1 6)429 430, za
pewne również Why is the Dollar Shrinking? A Study in the High Cost of Living 
(1914), The Nature of Capital and Income (1906) oraz The Rate of Interest (1907), 
których echa znaleźć można w pracach polskiego uczonego. Uzupełniał później swą 
erudycję ekonomiczną o dzieła innych autorów, pozostając jednak pod wrażeniem 
teorii pieniężnej Fishera także wtedy, gdy nabrał do niej krytycyzmu. Fascynowa
ła go możliwość mierzenia zjawisk gospodarczych, zwłaszcza siły nabywczej pie
niądza, na co pozwalała metodologia indeksów cen konsumpcyjnych. W broszurze 
z 1918 roku poświęconej tej kwestii porównał opanowanie zjawisk pieniężnych do 
„ujarzmienia” sił przyrody. Dzięki naukom przyrodniczym ludzkość nauczyła się 
wykorzystywać siły natury, natomiast Jedna tylko siła, a mianowicie siła nabywcza 
pieniądza [...] nie została dotychczas ujarzmiona. Dopóki nie było liczb indekso
wych, nie było sposobu jej mierzenia. Dziś przeszkody zostały w zasadzie przez 
naukę przełamane”'130. Równanie wymiany Fishera pozwoliło ogarnąć chaos zjawisk 
rynkowych za pomocą prostej formuły algebraicznej, podobnie jak prawo Boyle’a 
w termodynamice - zapewnia Młynarski431. Natomiast indeksy cen pozwoliły śledzić 
precyzyjnie zmiany siły nabywczej pieniądza. Dzięki nim będzie można wreszcie na 

42’ F. Młynarski, Siła nabywcza pieniądza. Przyczynek do kwestii ustalania dochodu 
warstw pracujących, Warszawa 1918, s. 5, 10, 19.

430 Ibidem, s. 20.
431 Ibidem, s. 16.
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stałej wysokości utrzymywać siłę nabywczą jednostki pieniężnej, a tym samym wy
eliminować przypadkowe i cykliczne zmienności z gospodarki. Z tym przekonaniem 
o możliwości uporządkowania ludzkiego świata wszedł Młynarski do ekonomii 
i włączył się do tzw. debaty stabilizacyjnej, która dotyczyła metod walki z wysoką 
inflacjąw latach 20. XX wieku. Zważywszy, że nie miał on pozycji akademickiej, był 
to akt odważny, by nie powiedzieć prowokacyjny wobec uczonych uniwersyteckich. 
Stąd też Młynarski ściągnął na siebie krytykę wpływowych ekonomistów - A. Krzy
żanowskiego i E. Taylora, którzy poddali zasadniczej krytyce jego plany stabilizacji 
finansowej za pomocą indeksacji podatków, dwuwalutowości, emisji obligacji deno- 
minowanych w złocic i innych tzw. środków technicznych. Ekonomiści akademiccy 
domagali się natomiast natychmiastowego zrównoważenia budżetu i zaprzestania 
inflacyjnej emisji pieniądza, co ewentualnie miała wesprzeć pożyczka zagranicz
na432. Stanowisko Młynarskiego w tej debacie nie było konsekwentne i zmieniało 
się dość szybko, w każdym razie bronił on początkowo polityki rządu Władysława 
Grabskiego, a następnie Banku Polskiego w okresie swej wiceprezesury. Wpływowa 
pozycja Młynarskiego w Banku Polskim przyczyniła się do wzrostu jego zaintere
sowania kwestiami międzynarodowego systemu finansowego. Dokonane w Polsce 
z wielkimi ofiarami dzieło stabilizacji pieniądza i wprowadzenia złotego było częścią 
większego, międzynarodowego planu przywrócenia światowego systemu opartego 
na złocie. Jednak warunkiem tego był także dokonany w skali światowej powrót do 
wolnego handlu.

432 Zob.: D. Grzybek, Główne stanowiska w polskiej debacie o stabilizacji finansowej 
lat dwudziestych, [w:] 80. rocznica reform rządu profesora Władysława Grabskiego 1924-2004, 
red. T. Głowiński, Wrocław 2004, s. 62-83.

Młynarski podzielał przeważający w głównym nurcie ekonomii pogląd o po
wszechnych korzyściach z wolnego handlu. Stąd za najpomyślniejszą epokę w dzie
jach ludzkości uważał cztery dziesięciolecia sprzed I wojny światowej, kiedy co 
prawda wiele krajów utrzymywało względnie wysokie stawki celne, nie było jednak 
innych form protekcjonizmu, istniała wolność przepływu ludzi, kapitału i pieniądza, 
wreszcie standard złoty zapewniał stabilne kursy walut. Właściwie wszystkie one 
były różnie wyrażonymi postaciami kruszcu złotego. Wolność wwozu i wywozu 
złota zapewniała automatyczne dostosowania kursowe (różnice w kursie banknotów 
względem złota oraz różnice stóp procentowych uruchamiały bowiem korygujące 
transakcje arbitrażowe). Chociaż system złoty nie funkcjonował w rzeczywistości 
dokładnie w ten sposób, panowało przekonanie o konieczności respektowania jego 
„reguł gry”, stąd po I wojnie światowej wolny handel i system pieniądza złotego 
(gold standard) były uznawane za niezbędne warunki do odbudowy światowego 
ładu gospodarczego i globalnej prosperity. Był to pogląd wyrażany przez większość 
ludzi biznesu, finansistów, polityków i akademickich uczonych, zwłaszcza w dwóch 
największych centrach finansowych - Londynie i Nowym Jorku. Młynarski począt
kowo podzielał te przekonania, z czasem coraz odważniej począł głosić potrzebę 
nowego światowego ładu finansowego, opartego na współpracy banków centralnych 
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oraz świadomej i kontrolowanej kreacji płynnych środków płatniczych do obsługi 
handlu światowego.

Ortodoksja finansowa lat 20. najdobitniej została streszczona w dwóch dokumen
tach: raporcie komisji Cunliffe’a, opracowanym na życzenie parlamentu brytyjskie
go433, oraz w uchwałach konferencji genueńskiej z 1922 roku. Uchwały genueńskie 
przewidywały powrót do waluty złotej w klasycznej wersji dla silniejszych państw, 
w wersji systemu dewizowo-złotego (gold exchange standard) dla państw gospodar
czo słabszych, przy czym tylko trzy ośrodki - Nowy Jork, Londyn i Paryż - miały 
być ośrodkami swobodnego handlu złotem („centra złota”). Głównym narzędziem 
stabilizacji miało być zrównoważenie budżetu, likwidujące presję inflacyjną, a wraz 
z nią niestabilność kursów. Z kolei stabilizacja walutowa miała być środkiem do 
ponownego ożywienia handlu międzynarodowego i znoszenia barier celnych. W ten 
sposób planowano wrócić do utraconegó, a sprawdzonego systemu - złotej waluty 
i wolnego handlu. Młynarski podzielał te cele, natomiast był sceptyczny w stosunku 
do metod. Przyznawał, że (względnie) wolny handel był nierozdzielnie związany 
z systemem waluty złotej, ściślej z tą jego cechą, którą była swoboda przepływów 
kruszcu pomiędzy granicami krajów, gdyż zapewniała ona automatyzm działania 
sytemu434. W warunkach standardu złota niemożliwa była trwała poprawa sytuacji 
gospodarczej kraju przez ekspansję pieniężną, ta bowiem przynosiła albo deficyt 
handlowy, albo inflację (a więc w konsekwencji też deficyt). W opinii uczonego ten 
automatyzm działania waluty natrafił na poważne przeszkody w systemie dewizo- 
wo-złotym, który zapanował po I wojnie światowej; jego cechą było utrzymywanie 
przez banki centralne wielu państw zarówno złota, jak i dewiz435 jako podstawy emi
sji. Wobec nowego systemu złotego, opartego w większym stopniu na dewizach, 
Młynarski przedstawił dwa zasadnicze zarzuty: pierwszy dotyczył finansowych 
skutków niedawnej wojny - niewłaściwej dystrybucji złota, drugi samej istoty sys
temu - utrzymywania rezerw walutowych w dewizach, przy jednoczesnym braku 
swobodnego przepływu złota. Pierwszy zarzut był bliski prawdy, drugi okazał się 
chybiony.

433 Zob.: M.J. F 1 a n d e r s, InternationalMonetary Economics 1870-1960. Between thè Clas
sica! and New Classica!, Cambridge 1989, s. 67-74.

434 F. Miy nar ski, Powrót Anglii do waluty złotej, Warszawa 1925, s. 16.
435 Warto może wspomnieć, że przez dewizy Młynarski rozumie aktywa finansowe w walu

tach wymienialnych na złoto.
436 F. Młynarski, Złoto i banki biletowe, Warszawa 1928, s. 69-70.

Jednym z finansowych skutków wojny była koncentracja zapasów złota w USA, 
które z dłużnika netto stały się głównym wierzycielem reszty świata. Utrzymywanie 
się tej sytuacji Młynarski postrzegał jako problem niewłaściwej polityki rządu ame
rykańskiego, który udzielił walczącym państwom znaczących kredytów podczas 
wojny i domagał się ich spłaty, jednocześnie stosując wysokie taryfy celne wobec 
towarów europejskich, wskutek czego kraje europejskie nie były w stanie zdobyć 
środków walutowych na spłatę długu436. Nowy rozkład rezerw złota był zdaniem 
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Młynarskiego objawem poważnych zmian strukturalnych w gospodarce światowej. 
Istotę sytuacji przedstawił on zwięźle w anglojęzycznej broszurze Mercantilism 
and Liberalism (1927). Oto świat powojenny cechuje nadmiar rezerw kruszcowych 
w USA, ich brak w Europie, zwłaszcza dojmujący w nowo powstałych państwach 
wschodniej Europy, wreszcie wycofanie się Rosji z międzynarodowego podziału 
pracy. Wyczerpane wojną państwa sukcesyjne wschodniej Europy nie mogą na ra
zie rozwinąć eksportu, jeśli dodać do tego brak dostępu do kredytu, co tłumaczy 
ich ograniczone możliwości importowe. Państwa uprzemysłowione napotykają 
więc barierę popytu, nie mogą kierować swego eksportu ani do Rosji, ani do państw 
środkowej i wschodniej Europy. Rozwiązaniem byłby napływ kapitału do państw 
ogołoconych z rezerw kruszcowych, na to jednak nie mogą się zdobyć przywód
cy państw dominujących w systemie światowym, domagając się wpierw zniesienia 
barier handlowych·”7. Tymczasem „merkantylizm” wielu krajów europejskich jest 
dla nich koniecznością strukturalną. Gotowość do konkurencji na rynku światowym 
mogłyby uzyskać jedynie po dłuższym okresie dostosowawczym, podczas którego 
odbudowałyby swoje gospodarki. Do tego czasu brak rezerw walutowych i dostę
pu do kredytu zmusza je do prowadzenia polityki protekcjonizmu - mercantilism 
for those countries is an absolute necessity - pisał Młynarski”8. Stąd wniosek, że 
napływ kredytu z zagranicy do nowych krajów europejskich jest niezbędnym wa
runkiem zarówno stabilizacji nowych walut, jak też liberalizacji handlu światowe
go. W ten sposób, jeszcze dość enigmatycznie, sformułował Młynarski koncepcję 
uruchomienia trwałego mechanizmu kredytującego handel światowy, który służyłby 
przywróceniu równowagi handlowej i płatniczej w dłuższej perspektywie, a tak
że stymulował odbudowę i wzrost gospodarczy. Jego zdaniem państwa posiadające 
przewagę w handlu i finansach powinny wziąć na siebie ciężar przejściowego fi
nansowania deficytów płatniczych państw rozwijających się po to, by wraz z nimi 
odtworzyć system stabilnych kursów walutowych i wolnego handlu, co powinno 
przynieść korzyści wszystkim uczestnikom systemu. Idea ta, rozwijana w następ
nych publikacjach Młynarskiego, była prototypem późniejszych zasad instytucjo
nalnych ustalonych w Bretton Woods w 1944 roku. Warto zauważyć, że późniejsze 
badania nad funkcjonowaniem systemu złotego wskazały na systemową asymetrię 
interesów. Kraje deficytowe zmuszone były intensywnie rywalizować o złoto, aby 
zachować wewnętrzną wymienialność waluty na złoto, podczas gdy dla krajów nad
wyżkowych nadmiar złota nie był równie ważnym problemem. Jak piszą w swym 
wpływowym podręczniku Paul R. Krugman i Maurice Obstfeld, „w praktyce zatem 
to kraje deficytowe ponosiły ciężar doprowadzenia do równowagi bilansów płat
niczych wszystkich krajów. Gromadząc zapasy złota, kraje nadwyżkowe utrudnia
ły problem koordynacji polityki międzynarodowej tkwiący w samym systemie””9.

437 I d e m, Mercantilism and Liberalism, Warszawa 1927, pp. 16-18.
438 Ibidem, s. 25; zob. także: i d e m, Złoto..., s. TS-~H.
439 P.R. Krugman, M. O b s t fe 1 d, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i poli

tyka, przeł. S. Ł a d y k a, t. 2, Warszawa 2001, s. 213.
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Młynarski nie odważył się jeszcze podważać zasad systemu złotego w ogóle, wska
zał jednak, że znalazł się on w sytuacji, z której wyjść można tylko drogą planowej 
interwencji potęg finansowych.

W poszukiwaniu pożyczkodawcy ostatniej szansy

Krytyka systemu dewizowo-złotego i propozycje jego zreformowania za pomocą 
skoordynowanej, międzynarodowej polityki pieniężnej były tematem kilku waż
nych prac Młynarskiego ogłoszonych w latach 1928-1933. Sądził on, że system de- 
wizowo-złoty ma wbudowaną stałą tendencję inflacyjną, albowiem utrzymywanie 
rezerw w postaci dewiz prowadzi do podwójnej kreacji pieniądza. Jeśli do banku 
centralnego wpływa dewiza jako zapłata za eksport tego kraju, to zwiększa to stopę 
pokrycia w kraju eksportującym; bank zapłaci za dewizę, emitując tym samym wa
lutę krajową, jednocześnie nie ulegnie zmniejszeniu zapas złota w kraju, który dany 
towar importował, a złoto, na które dewiza opiewa, nadal jest podstawą do emisji 
waluty w kraju importera440. Co gorsza, dewizy przynoszą procent, stąd ich podaż 
rośnie szybciej niż podaż złota441. Te cechy odróżniają system „dewizowo-złoty” 
od klasycznego systemu złotego, w którym zmiana bilansu handlowego wzbudzała 
automatyczne dostosowania w krajowej podaży pieniądza. Oderwanie kursu waluty 
od bilansu handlowego otwarło drogę do spekulacji na masową skalę. Każda zmia
na w poziomie stóp procentowych powoduje przemieszczanie się zasobów kapitału 
spekulacyjnego i zabójczą dla handlu międzynarodowego niestabilność kursów442. 
Ta ostatnia jest przyczyną „nowego merkantylizmu”, stąd dla Młynarskiego odbu
dowa systemu finansowego była warunkiem przywrócenia wolnego handlu, a co za 
tym idzie powrotu ludzkości na drogę pokojowego rozwoju. Dlatego też prace tego 
uczonego o tytułach zdradzających wąską specjalizację, jak Złoto i banki bileto
we, Reforma waluty dewizowo-złotej czy Funkcjonowanie złotej wałuty, pełne były 
technicznych szczegółów o znikomym dziś znaczeniu. Były w istocie namiętnymi 
traktatami o sposobach ratowania zagrożonej cywilizacji, której fundamentem było 
zaufanie do powszechnego miernika wartości i narzędzia wymiany.

440 F. Młynarski, Złoto..., s. 53-58.
441 Idem, Reforma waluty dewizowo-złotej (gold-exchange standard), Warszawa 1929, 

s. 9-12; i d e m, Funkcjonowanie złotej waluty. Memorial złożony delegacji złota przy Komitecie 
Finansowym Ligi Narodów, Warszawa 1932, s. 27-28.

442 Idem, Reforma waluty..., s. 9; idem, Złoto..., s. 11-12, 78-77; idem, Funkcjonowa
nie..., s. 21-23.

W pracy z 1928 roku Złoto i banki biletowe (wydanej jednocześnie w wersji 
angielskiej Gold and Central Banks') Młynarski liczył jeszcze na ożywienie rynku 
złota, wydobycie go z kas banków i skierowanie do obiegu międzynarodowego, przy 
jednoczesnym oszczędnym gospodarowaniu jego zapasem. W tym celu proponował, 
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aby przestać zaliczać do oficjalnych rezerw banków centralnych posiadane przez nie 
zasoby dewiz, przy jednoczesnym zmniejszeniu minimalnych wielkości rezerw wy
maganych przez statuty banków. Uwolni to zapasy złota z kas banków centralnych 
i pozwoli jego zapasom kursować na rynku. Ograniczone nawet przywrócenie rze
czywistego obiegu złota pozwoliłoby na powrót automatycznego stabilizowania kur
sów. Ponieważ jednak zasób kruszcu rośnie wolniej niż wartość obsługiwanych trans
akcji, należałoby wprowadzić międzynarodowy system clearingowy. Wielostronny 
clearing sprawiłby, że transakcje złotem miałyby jedynie charakter wyrównawczy. 
Co więcej, można by zminimalizować rzeczywisty transport kruszcu w ten sposób, 
że każdy z krajów zdeponowałby w bankach centralnych pozostałych uczestników 
systemu depozyty kruszcowe, z których udzielałby owych wypłat wyrównawczych. 
Te i inne pomysłowe szczegóły takiego systemu, jaki zaproponował Młynarski, mają 
mniejsze znaczenie wobec głównego problemu, z którym się zmagał - odbudowy 
międzynarodowego ładu monetarnego przez efektywne dostarczenie gospodarce 
światowej podaży płynnych środków finansowych o stabilnej wartości, odpowied
niej do rozmiarów produkcji. Bez tego światowemu systemowi finansowemu groziło 
popadnięcie w anarchię walutową, w której każdy rząd prowadzi politykę zuboża
nia i destabilizacji innych krajów, co w znacznym stopniu stało się rzeczywistością 
w latach trzydziestych.

W kolejnej książce Funkcjonowanie złotej waluty (1932, rozprawa pisana była 
w roku 1930, jej angielska wersja The Functioning of Gold Standard ukazała się 
w 1931 roku) autor poszedł krok dalej i uznał, że do systemu złotego nie ma już po
wrotu. Odwołał się do Fisherowskiej teorii ilościowej pieniądza, która pozwala my
śleć o stabilizacji wartości pieniądza niezależnie od jego fizycznej postaci. Według 
niego „ideałem nauki o pieniądzu jest stabilizacja waluty papierowej bez pomocy 
złota”443, waluta może się obejść bez rezerwy minimalnej (złotej czy dewizowej), 
w praktyce zaś utrzymuje się rezerwy z powodu powszechnej wiary w ich sensow
ność444. Ponieważ do ustanowienia międzynarodowego systemu, jak nazywa to autor, 
„waluty dewizowo-papierowej” (podobnego do obecnego ładu monetarnego) miało 
być jeszcze daleko, F. Młynarski zaproponował, aby tymczasem stabilizować system 
dewizowo-złoty. System rozliczeń clearingowych, w Gold and Central Banks jesz
cze tylko postulowany, został zrealizowany w 1930 roku w postaci Banku Rozliczeń 
Międzynarodowych w Bazylei (Bank of International Settelments - BIS). Bank ten 
mógłby, wedle propozycji uczonego, rozszerzyć swe funkcje tak, by stać się świato
wym centrum złota, a więc namiastką światowego banku centralnego. Przejąłby on 
istotną część zapasów złota, prowadząc wielostronne rozliczenia pomiędzy krajami 
członkowskimi445, a częściowo i politykę podaży pieniądza (redyskonto weksli). In
nym instrumentem rozliczeń byłyby „certyfikaty złote”, opiewające na sumy zdepo
nowane przez banki centralne w bankach krajów partnerskich. Jednocześnie kraje 

443 Idem, Funkcjonowanie..., s. 178
444 Ibidem, s. 128-130.
445 Ibidem, s. 139-142.



158 Rozdział II. Konserwatywni liberałowie - wolność gospodarcza jako droga rozwoju

członkowskie BIS utworzyłyby specjalny fundusz z wpłat dolarowych, z którego 
tenże bank wypłacałby sumy w złocic krajom wykazującym niedobory płynności. 
Byłoby to „złoto zakredytowane”, istniejące obok złota realnego. Uzupełnieniem 
tego systemu byłoby zmniejszenie obowiązkowego pokrycia kruszcowego w krajo
wych bankach centralnych, przy jednoczesnym zaliczeniu do nich zapasów srebra 
i przyjęciu zasady, że jedynie dewizy zdeponowane w BIS przynoszą procent. Przy 
całej swej nadmiernej szczegółowości projekt Młynarskiego sprowadza się w isto
cie do: (1) powołania centralnego dysponenta złota i zaprowadzenia oszczędności 
kruszcu tak, by można było na jego podstawie kreować siłę nabywczą wystarcza
jącą do utrzymania stabilnych cen w skali światowej, (2) stworzenia nowej waluty 
o charakterze pieniądza światowego, czy raczej jej namiastki („złoto zakredytowa
ne”, „certyfikaty złota”) do udzielenia pomocy krajom mającym kłopoty finansowe. 
Celem uczonego było stworzenie światowego systemu sztywnych kursów waluto
wych, stabilizowanego przez skoordynowane operacje banków centralnych i BIS, 
jako banku banków centralnych. Projekt ten miał realizować te same zadania, które 
po II wojnie światowej wykonywał Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Najbardziej radykalny projekt reformy międzynarodowego systemu finansowe
go zawarł Młynarski w pracy Credit and Peace, wydanej jednocześnie po polsku446. 
Pisana była w momencie wielkiej depresji. Jako główną przyczynę tejże depresji 
autor wskazywał deflację i spadek popytu w warunkach usztywnienia cen, wywo
łanego usztywnieniem kosztów produkcji. To z kolei spowodowane było usztyw
nieniem płac wskutek działalności związków zawodowych oraz pojawieniem się 
wysoce nieelastycznych składników kosztu produkcji w postaci wysokich podat
ków i stawek ubezpieczenia społecznego. Jednocześnie w przedkryzysowych latach 
1913-1928 wzrosła podaż kredytu krótkoterminowego, a podaż kredytu wyprzedza
ła wzrost produkcji i wzrost ludności. Wszystko to razem doprowadziło do wzrostu 
kosztów i podniesienia stopy procentowej. Dłużnicy zostali zmuszeni do zaciągania 
wciąż nowych długów, by spłacić stare. Głównym wierzycielem stały się USA, ich 
dłużnikami zaś państwa europejskie. Wskutek usztywnienia kosztów i zadłużenia 
„gospodarstwo społeczne stało się w ten sposób kruche, wrażliwe na zmiany po
pytu”447. Mechanizm kryzysu Młynarski rekonstruuje następująco: wycofanie się 
USA z eksportu kapitału wywołało wzrost podaży aktywów finansowych, gdyż wie
lu inwestorów pragnęło utrzymać przychody, aby między innymi spłacić długi. To 
z kolei doprowadziło do spadku cen. W tych warunkach wiele firm okazało się nie
wypłacalnych, co znów wywołało obawy o wypłacalność banków i kryzys finanso
wy, którego skutki rozlały się po całej gospodarce4411. Czynnikiem, który przyczynił 
się do pogorszenia sytuacji, był amerykański protekcjonizm. Młynarski proponował 
w tej sytuacji cały szereg środków zaradczych; wiele z nich to zabiegi cząstkowe. 
Najważniejszą ideą autora był jego plan powołania międzynarodowego funduszu

446 I d e m, Kredyt i pokój. Droga wyjścia z kryzysu, Warszawa 1933.
447 Ibidem, s. 24.
4411 Ibidem, s. 25.
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interwencyjnego, którym administrowałby Bank Rozrachunków Międzynarodo
wych (BIS). Fundusz ten zebrałby większość swych środków w sposób pociągający 
niewielkie koszty realne, mianowicie drogą jednoczesnej dewaluacji swych walut 
przez kraje dłużnicze. Przy zmniejszonej zawartości złota w walucie część zapasów 
złota można by przeznaczyć na inwestycje - jako podstawę projektowanego fun
duszu. Potrzebna byłaby też pomoc państw wierzycieli, które część swych rezerw 
mogłyby deponować na kontach BIS, aby ten mógł zwiększyć dzięki temu wielkość 
pożyczek z funduszu stabilizacyjnego. Zadaniem funduszu byłoby spełnianie roli 
pożyczkodawcy ostatniej szansy i prowadzenie akcji kredytowej w krajach wyjąt
kowo dotkniętych kryzysem. Pozwoliłoby to zwiększyć popyt wewnętrzny w tych 
krajach, a co za tym idzie zwiększyć produkcję, ustabilizować ich walutę i przywró
cić im zaufanie rynków finansowych. Warunkiem powodzenia planu byłby współ
udział państw wierzycielskich, zwłaszcza zerwanie z protekcjonizmem przez Stany 
Zjednoczone. Plan Młynarskiego, choć nie miał wyraźnie sprecyzowanych podstaw 
teoretycznych, był spójnym projektem międzynarodowej interwencji kryzysowej. 
Istotą planu było powołanie pożyczkodawcy ostatniej szansy, zdolnego stworzyć 
siłę nabywczą pożądanej wielkości i skierować ją do krajów najbardziej zagrożo
nych depresją oraz nierównowagą; taka instytucja pomogłaby przezwyciężyć wielką 
depresję i uniknąć rozszerzania się lokalnego kryzysu na przyszłość.

Młynarski nie był jedynym teoretykiem pieniądza, który w tym okresie opra
cował plan kreacji nowej waluty międzynarodowej jako środka interwencji anty- 
kryzysowej. Podobne plany opracowali John Maynard Keynes i Hubert Henderson. 
W serii czterech artykułów, publikowanych w marcu i w kwietniu 1933 roku pod 
tytułem The Means to Prosperity, Keynes przedstawił plan ekspansywnej polity
ki w skali krajowej (wtedy też po raz pierwszy zaprezentował koncepcję mnożni
ka), uzupełniony projektem międzynarodowej emisji papierowych certyfikatów 
złota w wysokości 5 miliardów dolarów, odpowiadającej mniej więcej zapasom 
złota w 1928 roku. Emisja ta rozdzielona pomiędzy partycypujące kraje służyłaby 
międzynarodowym płatnościom. Jednocześnie Keynes postulował zniesienie ba
rier celnych, ograniczeń dewizowych i darowanie starych długów, gdyż pod tymi 
warunkami nastąpiłby powrót do waluty złotej, opartej na nowych, adekwatnych 
do sytuacji parytetach'149. Podobny program opracował Henderson dla brytyjskiej 
delegacji na zbliżającą się Międzynarodową Konferencję Gospodarczą, proponując 
nieco skromniejszą emisję, której dokonałby Bank Rozliczeń Międzynarodowych. 
Pierwszą wersję tego planu opracował Henderson już na konferencję w Lozannie 
w 1932 roku450. W czasie prac komitetu przygotowawczego do Międzynarodowej 
Konferencji Gospodarczej 1933 roku swój pomysł na kreację międzynarodowego 
pieniądza przedstawił Emile Francąui z banku centralnego Belgii. Wedle jego planu 4 * * * * 

4‘’9 R. S k i d e 1 s k y, John Maynard Keynes 1883-1946: Economist - Philosopher - States
man, London-New York, pp. 491-492; R. Dima n d, The Origins of the Keynesian Revolution.
The Development of Keynes's Theory of Employment and Output, Stanford 1988, p. 158.

1150 Ch.R K. i n d 1 e b e r g e r, The World in Depression 1929-1939, London 1977, pp. 212-
-213.
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międzynarodowa instytucja kredytowa miałaby udzielać pożyczek krajom mającym 
problemy z deficytem bilansu płatniczego451. Jak widać praktycy i najwybitniejsi 
teoretycy w zbliżonym czasie, niezależnie od siebie, wypracowali podobne propozy
cje polityki antykryzysowej, oparte na przekonaniu, że kreacja nowej siły nabywczej 
poprzez wzrost globalnego popytu doprowadzi do wzrostu produkcji i zatrudnienia. 
Elementy przyszłej „rewolucji keynesowskiej” obecne były w communis opinio do- 
ctorum, brakowało jeszcze teoretycznej syntezy, której dostarczył Keynes w Ogólnej 
teorii zatrudnienia procentu i pieniądza. Niestety, przywódcy polityczni najpotęż
niejszych krajów świata nie byli gotowi do podjęcia budowy nowego światowego 
ładu finansowego. Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza w 1933 roku zakoń
czyła się zupełnym fiaskiem. Nowa amerykańska administracja Roosevelta przyjęła 
egoistyczną politykę dewaluacji dolara i nieliczenia się z europejskimi partnerami452. 
Bez udziału USA wszelka polityka międzynarodowej interwencji monetarnej straci
ła sens. Zwyciężyła polityka zubożania partnerów gospodarczych, nazywana przez 
Młynarskiego „merkantylizmem walutowym”. Wszystkie projekty światowego sys
temu finansowego trafiły do szuflad. Ponownie stały się przedmiotem debaty już 
w nowej sytuacji, podczas II wojny światowej.

451 Ibidem, p. 206.
452 Ibidem, pp. 216-224. Bardziej krytyczne podsumowanie amerykańskiego udziału w mię

dzynarodowej konferencji gospodarczej w Londynie w 1933 roku znaleźć można w (wielce plot
karskiej) relacji Johna Kennetha Galbraitha. Zob.: J.K. Galbraith, Pieniądz - pochodzenie 
i losy, przeł. S. Rączkowski, Warszawa 1982, s. 276-283.

453 Zob.: J. N o w i c k i, Luminarze..., s. 13 1-146; T. K o w a 1 i k, Historia ekonomii..., s. 175- 
-182; M. Bochenek, Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce, Toruń 2008.

6. Leseferyzm jako mądrość etapu - gospodarka i polityka 
w pismach Władysława Zawadzkiego

Władysław M. Zawadzki (1885-1939), profesor ekonomii w Uniwersytecie Stefana 
Batorego w Wilnie i SGH w Warszawie, był pionierem nowoczesnej teorii ekono
micznej w Polsce453. Jako pierwszy z polskich ekonomistów kompetentnie przed
stawił teorię równowagi ogólnej Leona Walrasa i Vilfreda Pareta, propagując ją 
jako najlepsze narzędzie analizowania problemów ekonomicznych w sposób ścisły 
i dogłębny. Teorię równowagi ogólnej Zawadzki popularyzował i zalecał, patrono
wał też samokształceniowym działaniom młodszej kadry na SGH, która starała się 
opanować najnowocześniejsze teorie ekonomiczne. Jednocześnie w odniesieniu do 
praktycznych problemów gospodarczych Zawadzki posługiwał się tradycyjnym, 
dość uproszczonym, schematem leseferystycznym. Wiele jego zapatrywań nie róż
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niło się zbytnio od opinii A. Krzyżanowskiego, uczonego znacznie słabiej zorien
towanego w ówczesnym stanie teorii ekonomicznej. Podobnie jak Krzyżanowski, 
Zawadzki uzasadniał swą opcję wolnorynkową wymogami rozwoju gospodarczego. 
Jego zdaniem modernizacja Polski wymagała przede wszystkim szybkiego wzro
stu gospodarczego, ten zaś najszybciej mógł nastąpić w warunkach wolnego rynku 
i ograniczonego rządu. Paradoksem myśli Zawadzkiego było to, że powyższe poglą
dy wspierał teorią społeczną w znacznej mierze inspirowaną schematami rozwoju 
zaczerpniętymi od Marksa.

Teoria ekonomiczna - narzędzie wolne od wartości?

Władysław M. Zawadzki bywał nieraz zaliczany do ekonomistów tzw. szkoły lo
zańskiej, czyli do zwolenników teorii równowagi ogólnej, wywodzących się od 
L. Walrasa. Wymieniano go jako jednego z pierwszych polskich ekonomistów ma
tematycznych. Jest to w zasadzie słuszne, jednak tylko w tym sensie, że Zawadzki 
niezmiennie opowiadał się za wyższością metody matematycznej w postaci teo
rii równowagi ogólnej nad innymi podejściami, sam jednak nie pozostawił prac, 
które metodę tę wyraźnie by stosowały do rozwiązania jakichkolwiek problemów 
teoretycznych lub praktycznych. Jego stanowisko metodologiczne było efektem 
własnych rozległych studiów nad literaturą ekonomiczną, które znalazły wyraz 
w książcemathématiques appliquées à l'économiepolitique, wydanej w 1914 roku 
w Paryżu. Jeszcze w tym samym roku w Wilnie ukazała się jej polska wersja 
- Zastosowanie matematyki do ekonomii politycznej. Był to bodaj najbłyskotliw
szy debiut w dziejach polskiej ekonomii. Pierwsza publikacja Zawadzkiego stała 
się też jego najbardziej znanym i cenionym dziełem454. Była to w istocie rozprawa 
z zakresu metodologii ekonomii wnikliwie, choć niewyczerpująco, omawiająca zna
ne wówczas modele ekonomiczne, posługujące się narzędziami matematycznymi. 
Zawierała ich prezentację i ocenę. Zawadzki opowiedział się zdecydowanie za bu
dowaniem teoretycznych modeli ekonomicznych, opartych na założeniu racjonalno
ści działania i egoistycznych motywów jednostek ludzkich, pełnej wiedzy o celach 
i środkach działania, wreszcie istnienia wolności gospodarczej. Zdaniem uczonego, 
choć świat wymodelowany na takich założeniach jest różny od rzeczywistego, to 
uzyskany dzięki nim obraz zjawisk gospodarczych jest względnie zbliżony do rze
czywistości. Zbadanie logicznych konsekwencji tych założeń jest, jedynym sposo
bem odkrycia stosunków współzależności- zjawisk ekonomicznych [...], ilekroć nie 
daje ich poznać bezpośrednie doświadczenie”455. Z kolei tylko modele matematycz
ne pozwalają uchwycić wielość czynników wpływających na ukształtowanie równo
wagi rynkowej oraz wielość współzależności między nimi456. Zawadzki uważał, że 

454 A. W a k a r, Prace ekonomiczne Władysława Zawadzkiego, „Ekonomista” 1939, t. 1.
455 W. Z a w a d z k i, Zastosowanie matematyki do ekonomii politycznej, Wilno 1914, s. 10.
456 Ibidem, s. 18-19.
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wszelka równowaga rynkowa oznacza wzajemne dostosowanie wszystkich zmien
nych mających jakiekolwiek znaczenie gospodarcze. Stąd też poddał krytyce mode
le, wprawdzie sformułowane w języku matematyki (choćby częściowo), ale oparte 
na założeniu ceteris paribus, a nie na modelu równowagi ogólnej. Do tej grupy za
liczają się prace Augustine’a Coumota, Williama S. Jevonsa i Alfreda Marshalla. 
Właściwy sposób ujmowania zjawisk gospodarczych znalazł dopiero Leon Walras, 
a udoskonalił V. Pareto. Jego metoda funkcji obojętności pozwoliła na uwolnienie 
teorii ekonomicznej od kłopotliwego problemu mierzenia użyteczności457. Dzięki 
pracom Walrasa i Pareta powstał model ekonomiczny ujmujący podstawowe zależ
ności w gospodarce w całej ich komplikacji - model pokazujący, że wszystkie zmien
ne są wzajemnie zależne od siebie. Stąd ich właściwym modelem jest układ równań, 
które w równowadze są jednocześnie spełnione. Nie jest natomiast właściwą dro
gą badań ekonomicznych szukanie prostych zależności przyczynowo-skutkowych. 
Uważając, że system Walrasa-Pareta daje ekonomistom potężne narzędzia analizy, 
Zawadzki zdawał sobie sprawę z jego daleko posuniętej ogólności i abstrakcji. Jego 
zdaniem „wielka ilość pierwiastków systemu równań równowagi i mała znajomość 
formy funkcji, które do nich wchodzą, sprawiają, że jest nam bardzo trudnem wyra
zić w formie jawnej rozmaite stosunki, które ten system zawiera implicite. To nam 
wyjaśnia, dlaczego ekonomia matematyczna, pomimo niewątpliwej potęgi swych 
środków badania, dała nam dotychczas tak mało materialnie nowych twierdzeń”458. 
Słowem, ścisła ekonomia oparta na modelu równowagi ogólnej jest na razie obiecu
jącym projektem na przyszłość, który dopiero należałoby wypełnić szczegółowymi 
badaniami. Książka Zawadzkiego miała na celu przekonanie czytelnika o słuszności 
podstawowej idei. Nie należy też od projektu tego oczekiwać zbyt wiele. Ustalenia 
ekonomii matematycznej zawsze pozostaną tylko „schematami, które mają wyjaśnić 
nam rzeczywistość [...]. Nie będą one mogły nigdy być zastosowanymi do rozwiązy
wania zagadnień praktycznych”459. Ściślej, praktyczny użytek z badań teoretycznych 
polega na oczyszczeniu ekonomii z teorii fałszywych lub nieściśle sformułowanych 
i uświadomienie przez to rzeczywistych trudności poznawczych. Lepsze rozumienie 
działania gospodarki może pośrednio dopomóc w praktycznym działaniu, nie jest 
jednak zadaniem teorii wyznaczanie jego celów i metod.

457 Ibidem, s. 130-142.
458 Ibidem, s. 288.
459 Ibidem, s. 290.

Dość poważną konsekwencją modelu równowagi ogólnej w ujęciu Zawadzkiego 
było uznanie jego neutralności wobec różnych typów ustroju gospodarczego. Zda
niem autora system Walrasa-Pareta dawał się zastosować zarówno do ustroju indywi
dualistycznego (kapitalistycznego), jak i do ustroju socjalistycznego. Czysta teoria, 
zajmująca Zawadzkiego jako autora Zastosowania matematyki, nie pozwalała udzie
lić odpowiedzi na temat wyższości któregoś z tych systemów. Co więcej, sugerował 
on możliwość jednakowej efektywności ekonomicznej obu systemów. „Przypuśćmy 
dwa odosobnione społeczeństwa, identyczne pod wszystkimi względami z tym wy
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jątkiem, że w jednem produkcja jest socjalistyczną, w drugim zaś opartą na własno
ści indywidualnej i zupełnie wolnym współzawodnictwie [...]. Przypuśćmy dalej, 
że pierwsze, dla jakich bądź powodów, przyjęło dokładnie ten sam sposób podziału 
bogactw, który w drugim wynika z wolnej gry czynników ekonomicznych. W tych 
warunkach równowaga ekonomiczna obu społeczeństw będzie miała miejsce w tym 
samym punkcie [...], chociaż w jednym wypadku jest ona rezultatem dążeń indywi
dualnych do największej korzyści osobistej, w drugim zaś - poszukiwania najwięk
szego dobrobytu społecznego”460. Powyższa uwaga nie została przez Zawadzkiego 
rozwinięta. W swej pierwszej książce nie poświęcił on więcej miejsca możliwości 
funkcjonowania systemu socjalistycznego, jednocześnie uważał, że Pareto dostar
czył dowodu na istnienie optimum dobrobytu w systemie wolnorynkowym, pod wa
runkiem, że na wszystkich rynkach panuje doskonała konkurencja. Jeśli w kolejnej 
swej książce Zawadzki zdecydowanie odrzucił socjalizm, to z powodu warunków 
psychologicznych i społecznych, które byłyby konieczne do istnienia tego systemu. 
Wydaje się, że pozostał przy opinii, iż czysta teoria ekonomii nie może dostarczyć 
rozstrzygających argumentów na rzecz tego czy innego systemu gospodarczego. 
W tym duchu wypowiadał się we wrześniu 1938 roku na europejskim kongresie eko- 
nometryków w Krakowie461. Sam natomiast rozstrzygnął jednoznacznie zagadnienie 
socjalizmu na gruncie czysto praktycznym. Swego stanowiska teoretycznego autor 
Zastosowania matematyki do ekonomii politycznej bronił w okresie swej profesury 
w Wilnie. Dowodził, że model równowagi ogólnej rozwiązuje wszelkie zagadnienia 
związane ze sporami o „wartość” w teorii ekonomii i pozwala porzucić samo pojęcie 
wartości jako przestarzałe462 (wystarczy system cen), zaś model równowagi ogólnej 
stanowi potężne i uniwersalne narzędzie analizy ekonomicznej463.

460 Ibidem, s. 249.
461 B. Dembiński, J. Wiśniewski, Report of the Cracow Meeting, September 18, 

1938, „Econometrica” 1939, vol. 7, no. 2, pp. 161-166.
462 W. Zawadzki, O pojęciu wartości zamiennej, „Rocznik Prawniczy Wileński” 1925, 

t. 1.
463 1 d e m, Pojęcie równowagi ekonomicznej i jego naukowe znaczenie, „Ekonomista” 1928,

Liberalny ewolucjonizm Władysława Zawadzkiego

Władysław Zawadzki był przekonany, że system równowagi ogólnej jest dobrym 
narzędziem badania wymiany rynkowej, zarazem jednak posiada ograniczenie, któ
rym są: statyczny charakter i nacisk położony na zjawiska wymiany. Uzupełnie
niem teorii ekonomicznej jako teorii wymiany miała być teoria produkcji. Obszerne 
dzieło pod tym właśnie tytułem było drugą książką autorstwa Zawadzkiego. Wbrew 
tytułowi praca wileńskiego profesora nie była rozprawą ekonomiczną analizującą 
ogólne prawidłowości produkcji, lecz rozprawą z dziedziny socjologii gospodaro

t. 4.
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wania, właściwie pierwszą poważną pracą z tej dziedziny w języku polskim. Celem 
autora było zbadanie społecznych warunków tego, co nazwał „prawidłową produk
cją”, przez co rozumiał produkcję efektywną w warunkach danej epoki historycz
nej. Inspirację do tego dzieła czerpał, jak sam stwierdzał, z dzieł Wernera Sombarta 
i Georges’a Sorela, jednak w większym zapewne stopniu oddziaływał na Zawadzkie
go Marks. Praca Zawadzkiego jest bowiem wyraźną polemiką z materialistycznym 
pojmowaniem dziejów, przy czym myśl autora jest tyleż polemiczna, co i zależna od 
myśli Marksa. Systematyka typów produkcji w omawianej publikacji jest wyraźną 
modyfikacją marksowskiego schematu dziejów.

Wśród czynników społecznych warunkujących prawidłowąprodukcję uczony na 
pierwszym miejscu wymienił wolę pracy, którą zdefiniował jako moralną zdolność 
wykonania przedsięwziętej pracy464. Dalsze warunki to „towarowy stosunek do dzia
łalności gospodarczej”, czyli sytuacja, w której produkuje się na rynek, dla zysku, 
zaś producent dąży do maksymalizacji zysku pieniężnego, oraz „indywidualistyczna 
forma sił wytwórczych”, czyli swoboda rozporządzania własnością. Razem tworzą 
one „towarową formę sił wytwórczych”465. Jeśli wszystkie te czynniki występują 
a w gospodarce istnieją nagromadzone siły wytwórcze, można mówić o towarowo- 
indywidualistycznym typie produkcji. Rozróżniając typy produkcji, profesor dystan
suje się od materializmu historycznego Marksa. Za kryterium klasyfikacji przyjmuje 
występowanie pewnych czynników, bez prób określania deterministycznych relacji 
między nimi. Autor Teorii produkcji deklaruje: „wszystkie kategorie zjawisk życia 
gospodarczego traktuję jako równorzędne, wzajemnie się warunkujące i pytam tyl
ko, przy jakich ich kombinacjach możliwa jest prawidłowa produkcja”466. Zawadzki 
wyróżnia cztery typy produkcji: pierwotny, oparty na przymusie, patriarchalny i to- 
warowo-indywidualistyczny. Każdy kolejny typ odznacza się coraz większym natę
żeniem woli pracy, która jest podstawowym czynnikiem dynamicznym w gospodar
ce467. Dopiero w warunkach towarowo-indywidualistycznego typu produkcji wola 
pracy staje się głównym motywem produkcji. W przypadku niższych form działają 
raczej czynniki popędowe - zwyczaj i rutyna organizują proces gospodarowania. 
Zwycięstwo zasady gospodarności wedle Zawadzkiego nastąpiło dopiero w syste
mie indywidualistycznym. Pierwotna gospodarka człowieka jest opisana w Teorii 
produkcji jako rządzona najpierwotniejszymi potrzebami i popędami, które normu
ją jedynie tradycja i religia, panujące w małych egalitarnych grupach ludzkich468. 
W gospodarce opartej na przymusie możliwe są większe przedsięwzięcia gospodar
cze, a to dzięki istnieniu organizacji państwowej, jednak przymus jest do pogodzenia 
tylko z prymitywnymi technikami produkcji. W patriarchalnym typie produkcji ist
nieje już specjalizacja, choć wciąż dużą rolę odgrywa gospodarka naturalna, a moty

464 I d e m, Teoria produkcji. Próba zbadania społecznych warunków produkcji, Warszawa 
1923, s. 31.

465 Ibidem, s. 40-42.
466 Ibidem, s. 79.
467 Ibidem, s. 120-122.
468 Ibidem, s. 146-156.
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wami działalności gospodarczej stają się zamiłowanie do pracy i „sporadyczna wola 
pracy”; nie ma jeszcze dążenia do maksymalizacji korzyści, zachowaniami gospo
darczymi w znacznej mierze rządzi zaś lojalność i konformizm wobec grupy469. Naj
szerzej zanalizowany został „towarowo-indywidualistyczny typ produkcji”; jego ce
chami jest powiązanie dóbr z wolą poprzez system własności prywatnej, co pozwala 
na racjonalizację działań gospodarczych470, oraz towarowy stosunek do działalności 
gospodarczej, który autor utożsamiał z maksymalizacją dochodu. Jego funkcja pole
ga na tym, że „umożliwia psychologicznie wszystkie najprodukcyjniejsze [...] ini
cjatywy i kombinacje sił wytwórczych”471. Oba te elementy pozwolą na zaistnienie 
towarowej formy sił wytwórczych, w której produkcja na sprzedaż staje się zasadą, 
a kapitalistyczne przedsiębiorstwo podstawową formą organizacyjną. Cały ten 
system nie działałby jednak w praktyce, gdyby nie „wola pracy, definiowana jako 
zdolność zmuszenia się w każdej chwili do wykonania zdecydowanej pracy”472. Po
wstawanie i utrzymywanie się woli pracy uznał Zawadzki za centralne zagadnienie 
socjologii gospodarowania czy, jak sam chciał, teorii typów produkcji. Cechą woli 
pracy okazuje się jej nietrwałość. Powstaje ona tylko w szczególnych warunkach, 
bez których jej zanik jest spontaniczny473. Bez wątpienia jedną z głównych przyczyn 
tego stanu rzeczy jest przykrość pracy, konieczność wysiłku i samoograniczenia. 
Zawadzki podkreślał mocno, że większość ludzi uważa swą pracę za przykrą i uciąż
liwą474. W takich warunkach ogromną rolę mają społeczne mechanizmy socjaliza
cji: przykład innych kształtuje wolę pracy, system kar i nagród, który stanowi sam 
system rynkowy, uzmysławia, na równi z regulaminem zakładowym, zależność od 
innych, a zarazem możliwość poprawy losu robotnika przez pracę. W niepostrzeżo- 
ny sposób rozważania o woli pracy zmieniają się w opisywanie sposobów dyscypli
nowania robotników. W tym kontekście Zawadzki dość nieoczekiwanie wygłasza 
pochwałę społecznego konfliktu, który w zasadzie wzmaga wolę pracy, gdyż spory 
o płacę uczą cenić dochód z niej niezależnie od wyniku przetargu płacowego475. 
Na tym tle omówiona jest rola kapitalisty, czy raczej dwóch rodzajów kapitalistów, 
z których jeden spełnia przede wszystkim rolę twórcy kapitałów, te bowiem po- 
wstająz jego oszczędności, drugi zaś to przedsiębiorca gospodarujący pożyczonym 
kapitałem, gdzie popęd twórczy charakterystyczny dla przedsiębiorcy jest źródłem 
innowacji w gospodarce476.

469 Ibidem, s. 194-204.
470 Ibidem, s. 237.
471 Ibidem, s. 262.
472 Ibidem, s. 287.
473 Ibidem, s. 316-318.
474 Ibidem, s. 340.
475 Ibidem, s. 313.
476 Ibidem, s. 347-353.

Ukazawszy rolę kapitalistów i przedsiębiorców, Zawadzki podjął krytykę etaty
zmu. Jego zdaniem przejmowanie zadań produkcyjnych przez państwo likwiduje to
warowy stosunek do działalności gospodarczej i osłabia wolę pracy. „Tam zaś, gdzie 
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towarowy stosunek przestaje istnieć, nie ma żadnych danych, aby miał być zastą
piony przez bezinteresowne dążenie do powszechnego dobra”477. Jako słabe strony 
przedsiębiorstwa państwowego Zawadzki wskazał przede wszystkim: niski poziom 
motywacji menadżera, trudność kontroli i oceny jego działań (problem agencji) oraz 
pozaekonomiczny cel działania. Właściwym zadaniem państwa jest „dostarczanie 
podłoża” do działalności gospodarczej, czyli bezpieczeństwa, instytucji prawnych, 
stabilnego pieniądza i wreszcie sprawnego systemu komunikacyjnego478. Bliższej 
analizy gospodarczej roli państwa autor nie przeprowadził, podkreślał tylko wagę 
problemu pieniądza. Uważał, że tylko państwo jest w stanic zapewnić sprawny sys
tem pieniężny. Jak widzimy, w swym leseferyzmie Zawadzki nie różni się zbytnio 
od A. Krzyżanowskiego, nie odszedł też daleko od J. Dunajewskiego.

477 Ibidem, s. 422.
478 Ibidem, s. 417-419.
479 Ibidem, s. 524.
48U Ibidem, s. 568-569.
481 Zob.: J.E. Stiglitz, Whither Socialism?, Cambridge (Mass.)-London 1994.

W ostatniej części Teorii produkcji uczony poświęcił sporo miejsca teorii hipo
tetycznego kolektywistycznego typu produkcji. Uwagi te są zadziwiająco mało kon
kretne, pozostają na wysokim stopniu abstrakcji, niemal brak odniesień do trwające
go wówczas eksperymentu sowieckiego. Najważniejszym wnioskiem Zawadzkiego 
jest stwierdzenie, że system wspólnej własności zniszczy najpewniej towarowy sto
sunek do działalności gospodarczej. Wątpliwe jest natomiast, aby altruizm stał się 
podstawą społeczną nowego systemu, gdyż to by zakładało „bardzo głęboką zmianę 
w ideologii przeciętnego człowieka”479. Wymagałoby to bardzo poważnych zmian 
w postawach i mentalności mas już w ramach ustroju indywidualistycznego, co nie 
jest możliwe. Jeśliby ustrój kolektywistyczny miał funkcjonować, to wymagałoby to 
wspólnego nastroju społecznego mas, jednomyślności w sprawie celów społecznych 
i silnej społecznej woli pracy. Pod tymi trudnymi do spełnienia warunkami ustrój so
cjalistyczny (kolektywistyczny) mógłby osiągnąć równowagę społeczną i stabilność 
polityczną, jednak postęp techniczny byłby w nim bardzo powolny480. Zawadzki 
nie był skłonny zaprzeczać ani teoretycznej, ani praktycznej możliwości funkcjo
nowania systemu socjalistycznego, co w tym samym okresie, w którym powstawa
ła Teoria produkcji, uczynił L. von Mises. Stanowisko wileńskiego uczonego po
twierdza późniejszą opinię Josepha Stiglitza, że neoklasyczna ekonomia sugerowała 
możliwość funkcjonowania socjalistycznej gospodarki z centralnym planowaniem, 
a w znacznym stopniu przysłużył się ku temu ulubiony przez Zawadzkiego model 
równowagi ogólnej481. Ogólny wniosek z wywodów uczonego wileńskiego brzmi: 
realizacja ideałów socjalizmu jest możliwa, ale nie stanowi raczej atrakcyjnego celu, 
gospodarka kolektywistyczna jest stagnacyjna, scentralizowana i pełna biurokracji. 
Kwestię możliwości istnienia socjalizmu wyraźnie oddzielał od kwestii przejścia do 
nowego ustroju. Najpewniejszą metodą byłaby konfrontacja pod hasłem walki klas, 
w tym także krwawa rewolucja. Ta jednak doprowadziłaby do krwawych walk, któ
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rych efektem byłaby destrukcja najgłębszych podstaw cywilizacji“’82. Te ostrzeżenia 
wydają się jedynym nawiązaniem do ówczesnych rządów bolszewickich w Rosji.

482 W. Z a w a d z k i, Teoria..., s. 580-581.
483 Ibidem, s. 506.
484 J.A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, przeł. Μ. Rusiński, Warsza

wa 1995.

Polityczne wnioski z socjologii gospodarczej Zawadzkiego były wyraźne i jed
noznacznie konserwatywne. Wolność gospodarcza zapewniła regularny wzrost pro
dukcji, który następuje dzięki popędowi twórczemu innowatorów, oszczędnościom 
właścicieli kapitałów i woli pracy robotników, co wydaje się czasem eufemizmem 
na określenie dyscypliny społecznej. Nowoczesny typ produkcji nie jest łatwy do 
utrzymania, gdyż wymaga stałego kultywowania zarówno towarowej formy sił wy
twórczych, jak też woli pracy. Zawadzki rozumiał, że wyjściowy podział zasobów 
w tym systemie był kwestią historycznego przypadku, stąd trudno jest przyjąć, by 
podział dochodu społecznego w systemie kapitalistycznym odzwierciedlał jakąś 
koncepcję sprawiedliwości. Rozważania o prawidłowym podziale uczony ucina 
prostym stwierdzeniem ich bezsensowności w warunkach kapitalizmu (indywidua- 
listyczno-towarowego typu produkcji); zaletą kapitalizmu jest dynamiczny rozwój 
zapewniający dobrobyt, który jest powszechnie akceptowalnym celem. Stąd też 
utrzymanie ładu rynkowego służy rozwojowi, natomiast stopniowa demokratyzacja 
systemu społecznego prowadzi do wzmocnienia tendencji redystrybucyjnych, które 
popiera część robotników i inteligencja. Zawadzki nazywa te grupy społeczne ludź
mi o mentalności spożywców i dodaje: „Każdy spożywca ma tendencję do uważania 
produktu społecznego [...] za coś gotowego, skończonego, coś, co się daje dowolnie 
dzielić, kombinować, układać [...j”482 483 484. Mentalność spożywcy jest zaprzeczeniem 
celowego działania, którego nieodzownym elementem jest planowanie w dłuższym 
okresie. W oczach uczonego demokracja niesie głównie zagrożenie dla długoter
minowego wzrostu i zachwiania równowagi społecznej. W zasadzie nie dostrzegał 
on pozytywnych stron ustroju demokratycznego. Wnioski Zawadzkiego dotyczące 
przyszłości kapitalizmu są podobne do późniejszych tez J.A. Schumpetera z jego 
dzieła Kapitalizm, socjalizm, demokracja™. Polski uczony spodziewał się raczej 
długotrwałej stagnacji niż katastrofy. Demokratyczny ustrój polityczny doprowadzi, 
jego zdaniem, do ograniczenia prywatnej inicjatywy, nadmiernej regulacji i biuro- 
kratyzacji. Zdemokratyzowany kapitalizm będzie więc niemal tak samo stagnacyjny 
jak socjalizm (kolektywizm). Jednak w przeciwieństwie do Schumpetera Zawadzki 
nie uważał za zbyt prawdopodobny ostateczny upadek kapitalizmu.

O ile dzięki Teorii produkcji możemy poznać poglądy społeczne i polityczne 
Zawadzkiego, to jako dzieło naukowe publikacja ta była raczej przedsięwzięciem 
nieudanym. Na sześciuset stronach tekstu zawarte jest stosunkowo niewiele treści, 
a prawie wcale nie ma treści nowych. Terminologia autora jest dość nieporęczna 
i w gruncie rzeczy daje się redukować do pojęć znanych wcześniej. „Towarowy 
stosunek do produkcji” to właściwie tyle, co zachowanie maksymalizujące, „indy
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widualistyczna forma sił wytwórczych” to w zasadzie system własności prywatnej. 
„Typy produkcji” w pełni odpowiadają Marksowskim „formacjom”, brakuje jedynie 
determinizmu, który panuje u Marksa w ramach materializmu historycznego. Jeśli 
zamiast typów: pierwotnego, opartego na przymusie, patriarchalnego i towarowo- 
indywidualistycznego, użyjemy odpowiednio nazw - wspólnoty pierwotnej, niewol
nictwa, feudalizmu i kapitalizmu, nic to nie zmieni w koncepcji Zawadzkiego, lepiej 
zaś ujrzymy jej zależność od Marksa. Jedynie pojęcie „woli pracy” i uwypuklenie jej 
roli stanowi pewien osobisty wkład uczonego. Nie ma jednak jasności, na ile pojęcie 
to jest w stanie coś rzeczywiście wyjaśnić. Odwołuje się ono do psychologii pracują
cego, którą niełatwo zgłębić w odniesieniu do osób współczesnych sobie, zaś w przy
padku odległych epok pozostaje tylko spekulacja na ten temat. W analizie woli pracy 
Zawadzki wyraźnie też pomieszał problemy panowania nad sobą i samodyscypliny 
z problematyką dyscyplinowania pracujących jako problemem zarządzania. Ogólnie 
istotną treścią publikacji Zawadzkiego było ukazywanie pewnych psychologicznych 
aspektów funkcjonowania systemów gospodarczych przy zadziwiającym braku od
niesień do instytucji. Rozważań nad prawem, ustrojem społecznym i działalnością 
państwa nie ma u niego prawie wcale. Stwierdzone uwarunkowania nie układają się 
w wyraźne zależności przyczynowe czy funkcjonalne. Zawadzki w pewnym stopniu 
przeniósł wizję równowagi ogólnej z obszaru wymiany dóbr o znaczeniu gospodar
czym na wszystkie zjawiska i siły społeczne. Tym razem jednak nie ułożyło się to 
w logiczną całość, gdyż zabrakło przewodnika w postaci matematyki. Mimo tych 
wad Teoria produkcji była pionierską na gruncie polskim próbą stworzenia niemark- 
sistowskiej socjologii gospodarczej. Próba ta spotkała się z obojętnością świata na
uki - ekonomiści uznali książkę Zawadzkiego za socjologiczną, socjologowie zaś 
całkowicie ją zignorowali.

Władysław Zawadzki pozostał wierny filozofii politycznej wyłożonej w koń
cowych partiach Teorii produkcji. Obrona klasycznego leseferyzmu i antydemo- 
kratyzm zaprowadziły go w szeregi zachowawców wileńskich. Uczony publikował 
w dzienniku „Słowo”, redagowanym przez Stanisława Mackiewicza (Cata), dora
dzał także grupie konserwatywnych polityków, na czele której stał Janusz Radziwiłł. 
Z kolei związki z księciem Radziwiłłem wprowadziły Zawadzkiego w krąg obozu 
rządzącego Polską po 1926 roku, czego konsekwencją była jego kariera ministerial
na w latach 1932-1935. Niezbyt szczęśliwym zbiegiem okoliczności mógł przetesto
wać zalecaną przez siebie politykę w jak najgorszym możliwym okresie, w samym 
środku wielkiego kryzysu ekonomicznego.

Ekonomia polityczna reform społecznych

Władysław Zawadzki w swych wypowiedziach z lat 20. szczególnie radykalnie 
przedstawił alternatywę: rozwój gospodarczy albo reformy socjalne, zdecydowanie 
opowiadając się za rozwojem. Przeciwstawił sobie dwa rodzaje polityki społecznej: 
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empiryczną i aprioryczną. Pierwsza polega na rozwiązywaniu rzeczywistych pro
blemów pojawiających się w procesie rozwoju gospodarczego, druga na zastosowa
niu w życiu norm prawnych wydedukowanych z przyjętych a priori pryncypiów485. 
Jego zdaniem ambitna polityka społeczna, przejawiająca się w legislacji pierwszych 
lat niepodległości, była wyrazem apriorycznego ulegania doktrynom. W rezultacie 
potencjał wzrostu gospodarczego został osłabiony, „ciężary nałożone na nasz orga
nizm gospodarczy z tytułu polityki społecznej, opartej na a priori wydedukowanych 
zasadach, przekraczają siły tego organizmu w obecnym stadium jego rozwoju”486. 
Zawadzki zwracał uwagę na naśladowczy charakter polskich reform społecznych. 
Jego zdaniem rozwiązania wypracowane w krajach zamożnych w okresie dobrej ko
niunktury zostały zastosowane w kraju słabo rozwiniętym w okresie dezorganizacji 
gospodarczej. Uważał, że celem dobrej i skutecznej reformy jest zawsze usunięcie 
aktualnych niedomagań, nie zaś realizacja jakiegoś ideału. Wśród warunków uda
nej reformy społecznej wymienił: ekonomiczną możliwość, społeczną pożądalność, 
użyteczność społeczną, produkcyjność i gotowość instytucjonalną na jej przepro
wadzenie487. Tymczasem w Polsce nie przeprowadza się analizy kosztów i korzyści 
z dokonanych zmian instytucjonalnych. Autor Teorii produkcji uważał taką sytuację 
za tym niebezpieczniejszą, iż nie widział politycznej możliwości cofnięcia raz do
konanych reform, uznając ich trwałość za cenę pokoju społecznego. Najsilniejszej 
krytyce poddał ograniczenie czasu pracy do 8 godzin dziennie. W wyniku tego ogra
niczenia podrożały jednostkowe koszty pracy, co z kolei obniżyło konkurencyjność 
polskich towarów w handlu światowym i przyczyniło się do wzrostu bezrobocia488. 
Wobec tego Zawadzki postulował, by pozwolić na dobrowolne wydłużenie czasu 
pracy (czego rzekomo pragnęli sami robotnicy), aby udzielać subwencji produkcyj
nych zamiast zasiłków dla bezrobotnych oraz wprowadzić konkurencję w ubezpie
czeniach społecznych, znosząc monopol państwowy489.

485 W. Zawadzki, Polska polityka socjalna a gospodarstwo społeczne, Kraków 1927, 
s. 4.

486 Ibidem, s. 11.
487 I d e m, Postulaty ochrony robotnika a konkretne warunki gospodarcze, „Czasopismo 

Prawnicze i Ekonomiczne” R. 24, 1926, s. 16.
488 Ibidem, s. 19.
489 I d e m, Polska polityka..., s. 22.
490 I d e m, Nowa teoria pieniądza Keynesa, „Ekonomista” 1936, t. 3, s. 68-85.

Najprawdopodobniej jedną z pierwszych lektur Zawadzkiego po ustąpieniu 
ze stanowiska rządowego była właśnie wydana książka Keynesa Generał Theory 
of Employment, Interest and Money. Zawadzki należał do tych ekonomistów pol
skich, którzy jawnie i wyraźnie odrzucali poglądy angielskiego kolegi (prócz niego 
byli to: A. Krzyżanowski, A. Heydel, E. Taylor, S. Zaleski i R. Rybarski), jednak 
tylko on był intelektualnie przygotowany do podjęcia polemiki z tezami Keynesa 
na gruncie teorii ekonomicznej, co też uczynił w obszernej recenzji zamieszczonej 
w „Ekonomiście”490. Krytyka Keynesa dokonana przez Zawadzkiego rozpoczyna 
się od krytyki Marshallowskiego podejścia do tworzenia teorii ekonomicznych, 
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skupionego na równowadze cząstkowej. „Angielska teoria, chociaż bardzo często 
posługuje się pojęciem równowagi, stosunków w stanie równowagi, etc., nigdy nie 
zanalizowała ściśle tego pojęcia i nie sprecyzowała jego założeń ani dokładnej tre
ści”491. Domniemane błędy Keynesa wynikałyby z braku przyswojenia przezeń teorii 
równowagi ogólnej i w ogóle braku sprecyzowania pojęcia równowagi, co skutkuje 
beznadziejnym pomieszaniem zagadnień statycznych i dynamicznych. Szczególnym 
uproszczeniem wydaje się Zawadzkiemu Keynesowska funkcja konsumpcji i zało
żenie równości oszczędności i inwestycji, przy jednoczesnym uznaniu niezależności 
inwestycji od zamierzonych oszczędności. Zadaniem polskiego uczonego „Keynes 
niewątpliwie zanadto uprościł sobie zagadnienie. Mechaniczne ujęcie oszczędności 
jako wielkości czysto wynikowej, niezależnej od woli oszczędzających, uczyniło 
niemożliwem rozpatrywanie roli oszczędności zamierzonych. [...] Dokładniejsza 
analiza procesu dostosowywania się oszczędności i inwestycji wykazałaby zapewne, 
że pomiędzy wartością dokonanych inwestycji w sensie trwałego powiększenia ma
jątku społecznego a wielkością zamierzonych oszczędności zachodzi pewien zwią
zek i że usiłowanie przekroczenia w jedną czy w drugą stronę stosunku zakreślonego 
przez każdoczesne warunki gospodarcze musi prowadzić do strat”492. Inaczej mó
wiąc, można sobie wyobrazić odchylenia inwestycji od planowanych oszczędno
ści, ale jedynie chwilowe i zawsze podlegające kompensacji. Zawadzki na pewno 
nie był wyznawcą prawa Saya w jego mocnej postaci, pozostał jednak ekonomistą 
„klasycznym” w tym sensie, że uważał za istotne ograniczenie wielkości produkcji, 
ilości zasobów pracy i kapitału, nie zaś wielkości „efektywnego popytu”. Sądził też, 
że główną zmienną wyznaczającą wielkość inwestycji są dokonane oszczędności. 
Stąd też nie znalazło jego uznania dyskrecjonalne sterowanie popytem czy też po
lityka redystrybucji dochodu. Jednocześnie jednak czuł on rozczarowanie polityką 
deflacyjną, którą sam prowadził. Rozumiał doskonale, że teoria ekonomiczna, którą 
dotychczas głosił, zawiera jakieś istotne braki.

4,1 Ibidem, s. 69.
492 Ibidem, s. 74.

Nie jest więc jasne, w którą stronę obróciłaby się w końcu ewolucja intelektual
na Zawadzkiego; niewykluczone, że z czasem dołączyłby do umiarkowanych zwo
lenników makroekonomii Keynesowskiej. Przedwczesna śmierć Zawadzkiego spra
wiła, że pytanie to pozostanie bez odpowiedzi. Dla dziejów Polski ważniejsze jest 
to, że w okresie swej kariery ministerialnej pozostawał zwolennikiem tradycyjnego 
leseferyzmu, rygorystycznej (deflacyjnej) polityki fiskalnej oraz wykazywał daleko 
idący sceptycyzm wobec demokracji. Dyskurs ekonomiczny ukształtował w nim, 
jak się zdaje, przekonanie, że po okresie kryzysu świat winien powrócić do dawnych 
reguł gry, zgodnych z racjonalnością ekonomiczną, jak system walutowy oparty na 
złocie, światowy wolny handel, zrównoważony budżet, umiarkowane podatki i nie
liczne regulacje. Stąd też za jego ministerium Polska nie zdewaluowała złotówki ani 
nie zaprowadziła reglamentacji dewizowej, podczas gdy USAzdewaluowały dolara, 
Niemcy płaciły za swój import jedynie niewymienialną marką, zaś ZSRR prowadził 
jedynie handel państwowy. Rząd polski liczył na to, że do głosu wrócą siły rynku, 
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oczekując na napływ zagranicznego kapitału. Niestety, reguły zapewniające rozwój 
w erze liberalnej nie działały w epoce totalnego upolitycznienia.

7. W stronę Keynesa - pozostali ekonomiści z kręgu
Szkoły Głównej Handlowej

W latach 30., dzięki nowoczesnemu programowi nauczania i kontaktom zagranicz
nym, pojawiła się grupa młodych ekonomistów, absolwentów SGH, dobrze wyćwi
czonych w nowoczesnej teorii. Roczny staż w Londynie był dla nich warunkiem 
zdobycia doktoratu. Do grupy tej można zaliczyć takie osoby, jak Aleksy Wakar, 
Jan Drewnowski, Kazimierz Secomski, Stanisław Odżga, Bronisław Oyrzanowski, 
Edward Szczepanik. Posiadali oni szeroką znajomość ówczesnej anglosaskiej teo
rii neoklasycznej, zdawali sobie także sprawę z panującego w niej fermentu, stąd 
byli podatni na dokonującą się „rewolucję Keynesowską”. Była to pierwsza w pełni 
profesjonalna formacja w dziejach polskiej ekonomii. Przedkładając pracę naukową 
nad zaangażowanie polityczne, ekonomiści z SGH nie byli już kandydatami na pub
licystów z katedry, ale na technokratów kierujących polityką gospodarczą państwa 
polskiego. Na politykę patrzyli ze stanowiska ekspertów, ograniczających swe kom
petencje do jednej dziedziny, ale za to posługujących się zdecydowanie autorytetem 
nauki. Większość z nich wiele zawdzięczała wykładom Zawadzkiego. Dyskretny 
wpływ na kształcenie elity ekonomistów warszawskich miał też Konstanty Krzecz
kowski. Jednak najwięcej znaczyło osobiste spotkanie z ekonomistami z London 
School of Economics, jak Lionel Robbins, F. von Hayek, R.D.G. Allen i John 
R. Hicks. To uzależnienie od anglosaskich autorytetów sprawiło, że do roku 1939 
w młodszym pokoleniu ekonomistów brak właściwie wpływów Michała Kaleckie- 
go. Dopiero uznanie Kaleckiego w kręgu ekonomistów brytyjskich doprowadziło do 
wzrostu jego autorytetu (o tym, aby traktować go jako postać równorzędną Keyne
sowi, nie było wówczas mowy). Do wybuchu wojny, spośród wymienionych osób, 
samodzielną pozycję w polskiej nauce zdobyli A. Wakar i J. Drewnowski. Obaj stro
nili wówczas od polityki, jednak ich prace teoretyczne pozwalały na zaliczenie ich 
do określonych nurtów. Wakar akceptował gospodarkę rynkową i nie wykazywał 
wówczas zainteresowania socjalizmem493, podczas gdy Drewnowski poświęcił roz

‘”3 Późniejsze losy Aleksego Wakara były wyjątkowo zawikłane i smutne. Po II wojnie 
światowej zadeklarował się jako marksista i wstąpił do PPR. Czyn ten był spowodowany praw
dopodobnie obawami przed represjami, które mogły go dosięgnąć z powodu przedwojennych 
kontaktów z emigracją rosyjską (sam Wakar, wychowany w głębi Rosji, długo posiadał status 
bezpaństwowca, unikając jednoznacznej deklaracji narodowej i państwowej). Niestety, zdema
skowany w 1948 roku jako „biały” emigrant, uczony został usunięty z partii, pozbawiony katedry, 
a w roku 1952 porwany przez służby sowieckie wprost z ulicy i osadzony w obozie na terenie 
ZSRR. Powrócił do kraju po dwóch latach, a w 1955 roku przywrócono go do pracy w ma-
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prawę habilitacyjną teoretycznym podstawom gospodarki planowej. Choć to podział 
nieco arbitralny, przedwojenne poglądy Wakara wypadnie omówić w ramach nurtu 
liberalnego, zaś dorobek Drewnowskiego z tego okresu należy umieścić w nurcie so
cjalistycznym. Z kolei przy omawianiu uczonych z SGH trudno pominąć otwartego 
na teoretyczne nowości ekonomistę starszego pokolenia - Henryka Tennenbauma. 
Stąd w niniejszym rozdziale przedstawione zostaną dość różne sylwetki - Wakara 
i Tennenbauma, których łączy sympatia do liberalnych tradycji z akceptacją makro
ekonomii Keynesowskiej.

Wśród młodych uczonych z SGH najszybciej usamodzielnił się Aleksy Wakar 
(1898-1966), który w swych pracach sprzed 1939 roku uprawiał dość typową eko
nomię neoklasyczną. Choć jego prace były bardziej popularyzacją niż rozwijaniem 
teorii głównego nurtu, ukazywały jednak wysokie kompetencje autora, który posiadł 
dogłębną znajomość współczesnej sobie teorii. Twórczość Wakara była świadec
twem profesjonalizacji środowiska ekonomicznego i opanowania polskiej ekonomii 
przez anglosaski neoklasycyzm (który starano się uzgodnić z tradycją równowa
gi ogólnej). Wakar zajmował zresztą wyraźne stanowisko metodologiczne i bardzo 
krytycznie oceniał prace, które jego zdaniem nie spełniały standardów nowoczesnej 
analizy ekonomicznej. Sam uczony wystrzegał się wówczas zaangażowania poli
tycznego, niemniej większość jego prac teoretycznych dość wyraźnie prowadziła 
do wniosków leseferystycznych. Brak jednak u Wakara konserwatywnej tendencji 
właściwej W. Zawadzkiemu. Z sympatią odnosił się do sektora komunalnego. Moż
na też sądzić, że zaakceptował makroekonomię Keynesa.

Teoria płacy roboczej (1935) Wakara była pierwszą monografią z tego tematu 
w języku polskim. Wakar starał się przedstawić rynek pracy w ramach ogólniejszego 
podejścia teoretycznego, jakim była teoria równowagi ogólnej w wersji Pareta. Nie
wątpliwym inspiratorem Wakara był W. Zawadzki (niezależnie od tego, że Wakar 
afiliowany był przy katedrze E. Lipińskiego w SGH). Sam autor jednak, konstruując 
teorię płac, sięgał zwykle bezpośrednio do Pareta {Manuale di economia politico, 
1906). Na poglądy Wakara wpłynęły też prace J.B. Clarka (Essentials of Economic 
Theory, 1909), Gustava Cassela (Theoretische Sozialoeconomie, 1921), wreszcie 
Theory of Wages J.R. Hicksa (1932) i praca Paula H. Douglasa o tym samym tytule 
(1934). Natomiast w ogóle nie wspominał Wakar o istnieniu The Theory of Unem
ployment Arthura C. Pigou, wydanej wl933 roku, która bez wątpienia była znana 
w Warszawie.

Zgodnie z teorią równowagi ogólnej Wakar wyraźnie stwierdzał, że płace są 
określane jednocześnie ze wszystkimi innymi cenami; ceny te wzajemnie się okreś
lają, płace stanowią zatem integralną część całego układu gospodarczego494. Zadekla
rowawszy wiarę w siłę podejścia opartego na równowadze ogólnej, w dalszej części 

cierzystej uczelni (wówczas SGPiS). O swych przeżyciach obozowych nigdy się publicznie nie 
wypowiadał. Aż do śmierci w 1966 roku profesor Wakar pracował naukowo, stroniąc od polityki. 
W oparciu o swe neoklasyczne wykształcenie wypracował oryginalną metodę modelowania go
spodarki socjalistycznej, wychował też liczne grono uczniów, tworzące tzw. szkołę wakarowską.

A. Wa k a r, Teoria płacy roboczej, Warszawa 1935, s. 8-9, 26-28.
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pracy stosował podejście zaczerpnięte raczej z tradycji Marshallowskiej, posługując 
się metodą graficzną, opartą na poszukiwaniu punktu przecięcia (równowagi) dwóch 
funkcji jednej zmiennej. Równowaga na rynku pracy przedstawiona została w dość 
prosty sposób - stawka płac danej gałęzi odzwierciedla równowagę między podażą 
pracy a popytem na nią. Funkcja popytu na pracę odzwierciedla relację pomiędzy 
płacą roboczą a przychodem z kapitału w ten sposób, że wzrost którejkolwiek z tych 
wielkości zmniejsza popyt na pracę495, co jest zgodne z zasadą wynagradzania czyn
ników produkcji wedle ich marginalnego produktu. Z kolei funkcja podaży pracy ma 
skomplikowany przebieg - początkowo jest rosnącą, a następnie malejącą funkcją 
stawki płac, by znów w sferze płac bardzo wysokich stać się rosnącą496. Ujęcie takie 
Wakar zaczerpnął od Douglasa. Autor Teorii płacy roboczej zdawał sobie sprawę 
z wielu uproszczeń takiej teorii. Przyznawał, że zakłada ona rynek doskonałej konku
rencji z pełną informacją, zakłada mierzalność krańcowej produktywności, nieskoń
czoną podzielność czynników produkcji oraz istnienie reprezentatywnego przedsię
biorstwa, choć wszystkie te postulaty nie są spełnione w rzeczywistości497. Mimo 
ograniczonego znaczenia teorii płac, Wakar wyprowadził z niej konsekwentnie bar
dzo poważne wnioski praktyczne. Oto istnieje poziom płac pozwalający osiągnąć 
pełne zatrudnienie, jednak sztywność płac utrudnia jego osiągnięcie498. Przyczyna
mi sztywności płac są początkowo następujące czynniki: istnienie subiektywnego 
minimum utrzymania oraz działalność związków zawodowych, a także kartelizacja 
i „naukowa organizacja” wielu przedsiębiorstw. W podsumowaniu swej pracy autor 
raz jeszcze określa bezrobocie jako zjawisko będące niewątpliwie skutkiem sztyw
ności płac roboczych499.

1,95 Ibidem, s. 88-93.
496 Ibidem, s. 66-75.
497 Ibidem, s. 57-60.
498 Ibidem, s. 187 i n.
499 Ibidem, s. 196.
5011 Zob.: K. Hancock, Unemployment and the Economists in the I920‘s, „Economica” 

I960, vol. 27, no. 108, pp. 305-321.
501 O ile wiadomo, Wątecki był studentem UJ i uczestnikiem seminarium ekonomicznego, 

które prowadził A. Krzyżanowski, choć intelektualnym przywódcą środowiska krakowskiego był 
wówczas raczej A. Heydel.

Opinie Wakara zgodne były z orzeczeniami wielu ekonomicznych autorytetów 
epoki, a mianowicie E. Cannana, A.C. Pigou, I. Fishera i wielu innych500. Podsu
mowaniem neoklasycznej doktryny zatrudnienia stała się monografia Pigou Theory 
ofUnemployment, w której ostrożnie, ale dość wyraźnie, broniona jest teza o małej 
giętkości płac jako głównej przyczynie bezrobocia, co najczęściej jest skutkiem za
wyżania płac przez związki zawodowe. Wydaje się, że Wakar zmienił swoje poglą
dy na temat rynku pracy, choć dowodem na to jest tylko jednak drobna publikacja 
powstała na marginesie polskiej kontrowersji wokół roli obniżek płac. W roku 1938 
ukazała się w Krakowie książeczka pod znamiennym tytułem Sztywne płace źródłem 
bezrobocia (1938) autorstwa Jana Wąteckiego501. Publikacja ta wyraźnie odzwier
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ciedlała poglądy szerszych kręgów związanych z Towarzystwem Ekonomicznym 
w Krakowie, opatrzona była pochwalnym wstępem prezesa A. Krzyżanowskiego. 
Wątecki zreferował szkicowo neoklasyczną teorię bezrobocia, powołując się na 
Theory of Wages J.R. Ilicksa i Teorię płacy roboczej A. Wakara; odrzucił hipotezę 
o technologicznym charakterze bezrobocia lat 30., aby ostatecznie orzec, że „przy
czyną zasadniczą trwałego bezrobocia w większości krajów jest niedostosowanie 
płac do poziomu cen i do wysokości stopy procentowej”502. Nadmiernie wysokie 
płace realne uniemożliwiają dostosowania pozwalające zatrudnić robotników pozo
stających bez pracy. Autor nie miał wątpliwości, że główną winę za ten stan rzeczy 
ponosi państwo i jego działania regulacyjne, że zasiłki dla bezrobotnych zniechęcają 
do pracy, nie zmniejszają zarazem wielkości siły roboczej, jednocześnie tworząc 
narzut na koszty zatrudnienia, że obniżają popyt na pracę, zaś przymusowy arbitraż 
państwowy zachęca do strajków i utrzymywania zbyt wysokich płac503. Podobne 
nadzy przeprowadzili wcześniej ekonomiści brytyjscy Henry Clay504, E. Cannan czy 
A.C. Pigou505, którzy regulacji i redystrybucji, prowadzącej do „zbyt wysokich cen”, 
przypisywali strukturalny wzrost bezrobocia w Wielkiej Brytanii, co zresztą stało się 
w tym czasie tezą obiegową. Wątecki znał (w wersji przedstawionej przez Jacques’a 
Rueffa w „Revue d’Economie Politique” z 1931 roku) argument głoszący, że obniż
ki płac nie zwiększą zysków, gdyż zmniejszą ogólną sumę popytu w gospodarce, 
co ostatecznie wpłynie niekorzystnie na przychody i zyski. Jednak przeciw polityce 
wysokich płac wysuwał tezę o wysokiej giętkości podaży kapitału, która uniemoż
liwia wszelką politykę ingerencji w ceny (i dochody). Kapitał bowiem może prze
nieść się do innej branży, uciec za granicę, zostać stezauryzowany itp. Stąd wniosek, 
że „podaż kapitału jest elastyczniejsza znacznie niż podział pracy i dlatego można 
narzucić kapitałowi wyższy poziom płac nominalnych, ale narzucenie kapitałowi 
wyższych płac realnych bez równoczesnego wzrostu produktywności jest możliwe 
tylko za cenę ograniczenia zatrudnienia”506. Argument o nieskuteczności regulacji 
nie wystarczy jednak do obalenia hipotezy popytu efektywnego. Skądinąd Wątecki 
wydaje się zakładać, że nie jest problemem zamiana oszczędności na inwestycje. 
Nie sądził też, by ten proces niósł ze sobąjakieś efekty dynamiczne, oddziałujące na 
całkowity produkt całej gospodarki. Decyzja o oszczędności byłaby zarazem decy- 
zjąo inwestycji. Jak widzimy, Wątecki bronił tego, co Keynes nazwał prawem Saya, 
ignorując zasadniczy atak, jaki na owo „prawo” przypuścił autor Ogólnej teorii za
trudnienia, procentu i pieniądza.

502 J. Wątecki, Sztywne place źródłem bezrobocia, Kraków 1938, s. 19.
503 Ibidem, s. 28-32.
503 H. Clay, The Public Regulation of Wages in Great Britain, „Economic Journal” 1929, 

vol. 39, no. 155, pp. 323-343.
505 A.C. Pigou, Wage Policy and Unemployment, „Economic Journal” 1927, no. 147, 

pp. 355-368.
506 J. Wątecki, Sztywne place..., s. 27.
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Publikacja Wąteckiego została zdecydowanie skrytykowana przez Wakara 
w recenzji zamieszczonej w „Ekonomiście”507. Mimo że sam Wakar w Teorii płacy 
roboczej dowodził, że sztywność płac jest główną przyczyną bezrobocia, uznał te
raz, że z jego ujęcia, dokonanego w ramach statyki porównawczej, nie można wy
ciągać wniosków dynamicznych. Obniżka płac zmniejszy bowiem siłę nabywczą ro
botników, co przy niezmienionych cenach towarów doprowadzi do spadku podaży, 
a w konsekwencji do dalszych zwolnień pracowników. Stąd, zdaniem Wakara, 
„w rozpatrywanych warunkach obniżenie płac, któremu nie towarzyszy odpowiednie 
obniżenie cen towarów gotowych, przyczyni się jedynie do wzrostu bezrobocia”508. 
Jego stanowisko nie jest do końca jasne - każę on szukać przyczyn bezrobocia głę
biej, choć nie wskazuje dokładnej drogi. Wytyka Wąteckiemu nieuwzględnienie 
Theory ofUnemployment Pigou i Generał Theory Keynesa, choć sam nie uwzględnił 
tej pierwszej w swej Teorii płacy roboczej, zaś pracy Keynesa nigdy nie analizował. 
Wydaje się jednak, że nacisk, jaki w recenzji położył Wakar na kwestię popytu efek
tywnego i popytowej funkcji płac roboczych, pozwala sądzić, że w 1938 roku był już 
nawróconym zwolennikiem nowo ogłoszonej teorii Keynesa, co jednak byłoby po
ważną zmianą stanowiska w stosunku do Teorii płacy roboczej, w której o wpływie 
zmian w poziomie płac na zagregowany popyt nie ma ani słowa. Trudno odmówić 
Wąteckiemu prawa do powoływania się na książkę Wakara, w której doszedł on do 
wniosków analogicznych wobec twierdzeń krakowskiego autora. W rezultacie przy
woływana recenzja pozostaje jedynym świadectwem poważnej zmiany w poglądach 
Wakara przed wybuchem wojny. Jego akceptacja poglądów Keynesa z Ogólnej teo
rii pozostała w zasadzie na poziomie deklaracji; Wakar nie opublikował wcześniej 
ani później analiz typu Keynesowskiego.

507 A. W a k a r, [Recenzja:] J. Wątecki, Sztywne płace źródłem bezrobocia, Kraków 1938, 
„Ekonomista” 1938, t. 2, s. 90-96.

508 Ibidem, s. 92.
509 Zob.: A. Lityńska, Badania nad strukturą gospodarki Polski międzywojennej Henryka 

Tennenbauma, Kraków 1985, s. 177-192.

Henryk Tennenbaum (1881-1946) był publicystą ekonomicznym oraz działa
czem gospodarczym i politycznym, a praca jako uczonego i wykładowcy była tylko 
fragmentem jego działalności509. Związany ze środowiskiem polskich przemysłow
ców publikował w „Przeglądzie Gospodarczym”, wyrażającym opinie „sfer prze
mysłowych”, był też jego redaktorem naczelnym w latach 1926-1928. W czasie 
1 wojny światowej działał w Instytucie Ekonomicznym przy Naczelnym Komitecie 
Narodowym, w latach 1920-1925 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Przemysłu 
i Handlu, odpowiedzialnym m.in. za relacje handlowe z zagranicą. W latach 30. był 
konsultantem firm prywatnych, jednocześnie odgrywał pewną rolę w zakulisowych 
działaniach opozycji politycznej skupionej wokół tzw. Frontu Morges. Feliks Mły
narski wskazał go jako inspiratora jego politycznej twórczości z lat trzydziestych. 
Już w czasie wojny, na uchodźstwie, Tennenbaum otrzymał stanowisko rządowe 
- był doradcą premierów W. Sikorskiego i S. Mikołajczyka. Jako znawca praktyki 



176 Rozdział II. Konserwatywni liberałowie - wolność gospodarcza jako droga rozwoju

gospodarczej, ale też autor uznanych prac naukowych, Tennenbaum został wykła
dowcą warszawskiej WSH (SGH). Przedmiotem jego zajęć była organizacja kredytu 
w Polsce. Pierwszym jego większym dziełem naukowym był Bilans handlowy Kró
lestwa Polskiego (1916), największą zaś pracą dwutomowa Struktura gospodarstwa 
polskiego (1932, 1935). Były to prace opisowe z pewnymi rozproszonymi uwaga
mi na temat polityki gospodarczej. Trudno znaleźć we wczesnych opracowaniach 
Tennenbauma wyraźne poglądy teoretyczne. Niewątpliwie był on zwolennikiem 
leseferyzmu, a w swych pracach publicystycznych zwalczał etatyzm. Stanowisko 
uczonego nie wyróżniało się na tle innych zwolenników liberalizmu gospodarczego, 
może poza odwagą w formułowaniu ataków personalnych. W książeczce Skomer
cjalizowana racja stanu (1927) przeprowadził krytykę zarządzania zakładami pań
stwowymi, wskazując na nadużycia popełnione osobiście przez wiceministra skarbu 
Stefana Ossowskiego. Afera wywołana przez tę publikację doprowadziła do dymi
sji Ossowskiego. Kolejną pracą utrzymaną w podobnym tonie, ale już bez osobi
stych porachunków, była książka Ośrodki dyspozycji gospodarczej w Polsce (1929), 
z typowo leseferystycznej pozycji krytykująca rozbudowę sektora państwowego 
w Polsce.

W latach 30. Tennenbaum wyraźnie zmienił poglądy na politykę gospodarczą. 
Pozostając liberałem politycznym, a zarazem zwolennikiem gospodarki rynkowej, 
porzucił ortodoksję fiskalną i monetraną swoich czasów na rzecz polityki „nakręca
nia koniunktury”, głównie na drodze ekspansji monetarnej. Świadectwem ewolucji 
poglądów Tennenbauma był zbiór szkiców Uwagi o kryzysie (1931), publikowany 
wcześniej w „Przeglądzie Gospodarczym”. W tekstach tych zarówno analiza sy
tuacji gospodarczej, jak i rekomendacje autora nie były zbyt precyzyjne. Nie miał 
jednak wątpliwości, że system złoty przestał działać, że trudno myśleć o powrocie 
do niego510. W nowej sytuacji zadanie zapewnienia opłacalności produkcji spada 
na państwo5", to zaś stoi przede wszystkim przed wielkim wyborem: deflacja czy 
inflacja, ściślej ujmując, czy powinno prowadzić ekspansywną, czy też restrykcyjną 
politykę gospodarczą512. Tennenbaum podkreślał trudności przeprowadzenia uda
nej deflacji i zdawał się sympatyzować z rozwiązaniem inflacyjnym, nie pokazał 
jednak, jak miałoby to wyglądać. Zdradliwym rozwiązaniem okazują się zwłasz
cza obniżki płac, które przynoszą pozytywne efekty tylko wówczas, gdy ceny wy
robów gotowych spadają szybciej513. Zasadniczo jednak wysokie płace mają same 
w sobie pewne zalety, gdyż w oparciu o siłę nabywczą pracowników można rozbu
dzić wewnętrzny popyt i rozbudować rynek krajowy514. Od tych uwag niewielki już 
krok dzielił autora od zaakceptowania „inflacyjnej” polityki gospodarczej, to jednak 
uczynił Tennebaum dopiero w swej kolejnej pracy publicystycznej.

510 H. T e n n e n b a u m, Uwagi o kryzysie, Warszawa 1931, s. 40.
511 Ibidem, s. 9.
512 Ibidem, s. 43-44.
513 Ibidem, s. 53-54.
514 Ibidem, s. 66-67.
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Wydana w styczniu 1939 roku książka Tennenbauma Finansowanie inwesty
cji była przede wszystkim pracą publicystyczną, przekonującą opinię publiczną, 
a zwłaszcza sfery rządowe, do potrzeby aktywniejszego stymulowania rozwoju kra
ju. Wywody autora zawierały wiele uwag o technicznych aspektach funkcjonowania 
systemu finansowego. Dowodził on, że i dawniej praktyka finansowania gospodarki 
różniła się mocno od panującej ortodoksji finansowej. „W okresach kryzysu, pod na
ciskiem konieczności banki emisyjne odchylają się od nakazów obowiązującej dok
tryny i w sposób jawny lub zakamuflowany przejmują aktywa, na których przyjęcie 
doktryna i statut nie pozwalają im. [...] Aktywa wątpliwe i chybione, reprezentujące 
niekiedy dziurę w bilansie, mogą się polepszyć w wypadku poprawy koniunktury; 
natomiast polityka doprowadzania do bankructwa przedsiębiorstw i banków, mają
cych aktywa wątpliwe i chybione, doprowadza do kumulacyjnego pogorszenia się 
coraz większej ilości aktywów”515. Inaczej mówiąc, od bieżącej rentowności banków 
ważniejsze jest dostarczenie odpowiedniej ilości pieniądza, pozwalające na utrzyma
nie finansowania działalności produkcyjnej. Autor Finansowania inwestycji wyraź
nie posługuje się analizą globalnego popytu, rozumianego podobnie, jak w Ogólnej 
teorii Kyenesa. Choć sama ta książka została tylko raz przywołana (i jest to akurat 
sławny fragment o animal spirits5'6), nie ma wątpliwości, że warszawski uczony 
popularyzował podstawowe idee ekonomii Keynesowskiej, przefiltrowane jednak 
przez wiedzę praktyczną; praca Tennenbauma stała się dzięki temu podręcznikiem 
polityki gospodarczej dla polityków. Autor zachęcał do ekspansji inwestycyjnej, fi
nansowanej przez zwiększone kredyty bankowe. Jeśli tylko podaż jest elastyczna, 
wywoła wzrost produkcji. Dopiero przy pełnym wykorzystaniu możliwości produk
cyjnych ekspansja przyniesie głównie wzrost cen517. Inflacja oczywiście może być 
konsekwencją ekspansji kredytowej, jest to jednak problem drugorzędny w czasach 
kryzysu. „Zagadnienie tak zwanej inflacji jest zagadnieniem «właściwego» wzro
stu cen; jeżeli zwiększanie rozmiarów udzielanych przez aparat bankowy kredytów 
doprowadza w znacznie większej mierze do wzrostu produkcji i obrotów gospodar
czych, niż do wzrostu cen, można uważać taką ekspansję kredytową za utrzymaną 
w granicach właściwych”518. Zgodne z teoriami Keynesa były też wywody Tennen
bauma o tym, że akcja inwestycyjna banków doprowadzi do powstania depozytów 
bankowych w ilości odpowiadającej udzielonym kredytom519. Nieco mniej miejsca 
poświęcił autor Finansowania inwestycji polityce fiskalnej, wyraźnie jednak opo
wiedział się za zwiększaniem robót publicznych w okresie depresji, najlepiej finan
sowanych bezpośrednio kredytem z banku centralnego. Finansowaniu tychże prac 
winien też służyć deficyt budżetu państwa, który należy zwiększać w okresie depre

Sb I d e m, Finansowanie inwestycyj. Rozważania o sposobie finansowania inwestycyj, robót 
publicznych i zbrojeń w okresie bezrobocia, Warszawa 1939, s. 52-53.

516 Ibidem, s. 131-132.
517 Ibidem, s. 75-78.
5,8 Ibidem, s. 172.
519 Ibidem, s. 97 i n.
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sji, ale też redukować w czasie lepszej koniunktury520. Tennenbaum zbijał znany już 
wówczas dobrze argument, którym było wypieranie prywatnych inwestycji przez 
wydatki państwa, wskazując, że w fazie depresji prywatne inwestycje zanikają, więc 
i efekt wypierania ma niewielkie znaczenie521. W ten to sposób, należący do starsze
go pokolenia wykładowców, dawny zwolennik tradycyjnego leseferyzmu i praktyk 
ekonomii opisowej dołączył do rozpoczynającej się w polskiej ekonomii rewolucji 
Keynesowskiej.

520 Ibidem, s. 153-154.
521 Ibidem, s. 148-149.
322 O Zweigu zob.: M. Czerwiński, Poglądy społeczno-ekonomiczne Ferdynanda Zwei

ga, Katowice 1996; A. Waśkiewicz, Liberałowie krakowscy o międzywojennej Europie, „Ar
chiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1992, t. 37, s. 206-226; W. Bernacki, Liberalizm 
polski 1815-1939, Kraków 2004, s. 172-177.

8. Ferdynand Zweig - liberał w obliczu katastrofy

Ferdynand Zweig (1896-1988) należał do uczonych o wyjątkowym życiorysie. Jego 
życie dzieliło się na dwa dość różne okresy522. W pierwszym był polskim ekonomistą 
i publicystą, docentem, a później profesorem w Krakowie, żyjącym na spokojny, 
mieszczański sposób; w drugim był piszącym po angielsku socjologiem brytyjsko- 
izraelskim, badającym trudne problemy społeczeństwa, do którego przybył jako wy
gnaniec. Interludium stanowił czas II wojny światowej, który Zweig spędził jako 
uchodźca w Wielkiej Brytanii, działający głównie w polskim środowisku i traktują
cy tę sytuację jako tymczasową. Decyzję o pozostaniu na emigracji podjął dopiero 
po wojnie w obliczu przejęcia władzy w Polsce przez komunistów. Jak się wydaje, 
większe sukcesy jako uczony odniósł Zweig w drugim okresie. Tu jednak przed
stawione zostaną jedynie jego dokonania jako ekonomisty i ideologa liberalizmu 
w Polsce czasów II Rzeczpospolitej. Zweig w Krakowie wiele zawdzięczał poparciu 
A. Krzyżanowskiego, z którym dzielił zarówno leseferystyczne idee, jak i związki 
z konserwatyzmem. Z czasem wypracował zespół własnych poglądów, stając się 
konsekwentnym liberałem, zarówno w sferze gospodarczej, jak i w polityce. Co 
więcej, swoją wersję liberalizmu uzupełnił o hasło walki z monopolami i postulat 
wyrównywania szans poprzez działanie państwa. Egalitarny liberalizm Zweiga był 
w Polsce ideą na tyle nową, że sam ekonomista nazwał go neoliberalizmem. Ist
nienie tego rodzaju myśli liberalnej w Polsce przed 1939 rokiem warte jest odno
towania, lecz nie okazało się ono zjawiskiem silnym i trwałym. Już w czasie wojny 
profesor Zweig uznał, że gospodarka planowa staje się historyczną koniecznością 
a powrotu do systemu wolnorynkowego nie ma. Po wojnie ostatecznie porzucił pro
fesję ekonomisty, zajął się badaniami socjologicznymi i w nowej specjalizacji pora



8. Ferdynand Zweig - liberał w obliczu katastrofy 179

dził sobie całkiem nieźle. Jego książki socjologiczne zostały zauważone w świecie 
anglosaskim i do dziś są cytowane w pracach socjologicznych i politologicznych523. 
Socjologiczne prace uczonego zawierają wiele niepowtarzalnych obserwacji, zaś 
liczne jego rozpoznania okazały się rozpoznaniami nader trafnymi. Słusznie dowo
dził on, że w ciągu kilkunastu lat po wojnie światowej angielska klasa robotnicza 
pogodziła się z systemem kapitalistycznym i w znacznej mierze przejęła wartości 
i styl życia klasy średniej52'. W latach 60. z kolei trafnie przewidywał, że młodzież 
studencka stanie się źródłem nowych wstrząsów społecznych525. W swej ostatniej 
książce z niepokojem opisywał wzrost postaw konsumpcjonistycznych, osłabie
nie więzi społecznych i spadek poziomu zaufania w społeczeństwach Zachodu526. 
W literaturze polskiej prace socjologiczne Zweiga zostały omówione jedynie w po
święconej mu zwięzłej monografii autorstwa Mirosława Czerwińskiego527, choć za
pewne zasługiwałyby na szersze przedstawienie; w niniejszej pracy nie ma miejsca 
na ich analizę. Niemniej samo porzucenie ekonomii na rzecz socjologii wydaje się 
mieć poważne znaczenie w zrozumieniu myśli uczonego w jego polskim okresie. 
Zmiana dyscypliny i metody badań wiąże się bowiem z zanegowaniem przekonania, 
że teoria ekonomii może stanowić podstawę liberalnego światopoglądu. Zwrot ku 
socjologii, a ściślej jeszcze ku badaniom empirycznym (przede wszystkim metodą 
pogłębionego wywiadu), był konsekwencją porzucenia przez autora Czterech sys
temów ekonomii wiary w ideologię liberalną, jak też porzucenia w ogóle wszelkiej 
ideologii. Ewolucja jego poglądów przed 1939 rokiem pokazuje, że apologia idei 
liberalnych sprawiała mu coraz większe trudności. Wciąż akceptował podstawo
we wartości tradycji liberalnej, obserwując jednocześnie, jak tracą one żywotność 
w debacie ideowej i jak obumiera liberalna praktyka w polityce i gospodarce. Pesy
mizm przeszedł w końcu w rezygnację i Zweig otwarcie porzucił idee tradycyjnego 
liberalizmu, opowiadając się za demokratycznym państwem dobrobytu, stosującym 
metody centralnego planowania. Liberalizm Zweiga osadzony był w jego rozumie
niu procesu historycznego, obca mu była niewzruszona pewność, którą czysta teoria 
dawała L. von Misesowi i jego uczniom. Zweig, podobnie jak von Mises, opuścił 
swój rodzinny kraj, ratując życie, jednak w przeciwieństwie do austriackiego kolegi 

523 Wymieńmy tu niektóre, losowo znalezione, odwołania do prac Zweiga: A.L. Kalle- 
berg, I.E. Berg, Work and Industry: Structures, Markets and Processes, New York 1987, 
s. 76; J. B o u rk e, Working Class Cultures in Britain 1890-1960: Gender, Class and Ethnicity, 
London 1994, s. 39; L.J. Robins, B. Jones (eds.), Half a Century of British Politics, Manche
ster 1997, s. 144; W. Webster, Imagining Home: Gender, 'Race' and National Identity 1945- 
-1964, London 1998, s. 196; R. M c K i b b i n, Classes and Cultures: England 1918-1951, Oxford 
1998, s. 177; Μ. Hilton, Consumerism in twentieth-century Britain: the Search for Historical 
Movement, Cambridge 2003, s. 210; N.J. S m e 1 s e r, S.M. L i p s e t (eds.), Social Structure and 
Mobility in Economic Developement, New Brunswick 2005, s. 380.

524 F. Z w e i g, The Worker in an Affluent Society: Family Life and Industry, London 1961.
525 1 d e m, The Student in the Age of Anxiety: A Survey of Oxford and Manchester Students, 

London 1963.
526 I d e m, The New Acquisitive Society, Chichester-London 1976.
127 Μ. Czerwiński, Poglądy..., s. 89-102.
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zdecydował się ogłosić akt kapitulacji, którym była książka The Plannig of Free So
cieties. Podkreślmy, była to kapitulacja składana na ręce demokracji, nie autorytary
zmu. Zweig wyrzekł się liberalizmu gospodarczego, mając nadzieję, że zachowanie 
demokracji politycznej w krajach uprzemysłowionych pozwoli utrzymać możliwie 
szeroki zakres osobistej wolności.

W szkole leseferyzmu, wobec kryzysu kapitalizmu

Jako ekonomista Ferdynand Zweig był jeszcze jednym epigonem klasycznej ekono
mii politycznej, skupionym raczej na uzasadnianiu leseferyzmu niż na pracy teore
tycznej. Po studiach w Krakowie i w Wiedniu posiadał dość szeroką orientację we 
spółczesnej mu literaturze ekonomicznej, zwłaszcza niemieckiej i angielskiej. Nigdy 
jednak nie zdobył się na wyraźne poglądy w zakresie teorii ekonomii, poza może wy
rażeniem sympatii do rozumowania w kategoriach równowagi ogólnej, które zawarł 
w swej debiutanckiej pracy Problem wartości. Była to druga po książce Zawadzkie
go prezentacja systemu równowagi ogólnej w literaturze polskiej528; praca Zweiga 
była jednak znacznie mniej udana. Chcąc pogodzić różne stanowiska teoretyczne, 
poczynił on zbyt wiele niezbyt jasnych rozróżnień teoretycznych, rozważał wartość 
subiektywną w duchu tradycji austriackiej, subiektywną wartość naturalną w du
chu klasycznej ekonomii politycznej, by wreszcie wartość obiektywną ukazać jako 
ustalaną na rynku w ramach równowagi ogólnej. Książeczka Zweiga spotkała się 
ze skrajnie krytyczną recenzją Taylora, który, oprócz podważenia naukowych kom
petencji autora, zarzucił mu także brak umiejętności poprawnego pisania w języku 
polskim, co było względnie uprzejmą (jak na zwolennika endecji) formą wytknięcia 
mu żydowskiego pochodzenia529 530. Podobna krytyka spotkała także kolejną rozpra
wę ambitnego uczonego - Przerzucenie podatków. Niezbyt udane próby na polu 
teorii przyczyniły się zapewne do tego, że Zweig porzucił pisanie o podstawowych 
problemach teorii ekonomii i poświęcił się przede wszystkim publicystyce gospo
darczej i historii myśli ekonomicznej. Kolejnymi ważniejszymi pracami uczonego 
były jego broszury dotyczące sytuacji finansowej - Złoty polski™, Polityka kredyto
wa Banku Polskiego, Bilans handlowy w dobie stabilizacji. Wymienione publikacje, 
a także artykuły w „Czasie”, zgodne były z ówczesnym stanowiskiem krakowskiego 
środowiska ekonomicznego, któremu przewodził A. Krzyżanowski. Niewątpliwie 
jego poparcie przyczyniło się do publikacji prac Zweiga w Wydawnictwach Towa
rzystwa Ekonomicznego w Krakowie, jak też dopomogło w jego późniejszej karierze 
akademickiej. Z Krzyżanowskim dzielił wówczas Zweig leseferystyczne podejście 

528 F. Z w e i g, Problem wartości, Kraków 1921.
529 E. Taylor, [Recenzja:] F. Zweig, Problem wartości, Kraków 1921, „Ruch Prawniczy 

i Ekonomiczny” 1922, s. 744-750.
530 F. Z w e i g, Zloty polski, Kraków 1923.
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do polityki gospodarczej, eklektyzm posunięty do pewnej dezynwoltury wobec czy
stej teorii ekonomicznej, wiarę w potrzebę silnego pieniądza i ograniczonego rządu 
oraz dość emocjonalny sposób wyrażania swych przekonań. Wyrazem intelektualnej 
ciągłości krakowskiego leseferyzmu była jego praca poświęcona ekonomicznym po
glądom J. Dunajewskiego531.

531 1 d e m, Syslem ekonomii i skarbowości Juliana Dunajewskiego, Kraków 1925.
532 I d e m, O programie gospodarczym Polski, Warszawa 1926, s. 5.
533 Ibidem, s. 7-8.
534 Ibidem, s. 11.
535 Ibidem, s. 43.

Przełomem w karierze Zweiga była jego wygrana w konkursie na pracę pod 
hasłem O programie gospodarczym Polski, rozpisanym w 1926 roku przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Wywody uczonego były literalnym zastosowaniem 
w warunkach polskich zasad neoklasycznej ekonomii; przyprawione zostały dodat
kowo apologią istniejącego systemu własności, stąd musiały trafić w gusta konser- 
watywno-liberalnych członków komisji konkursowej z A. Krzyżanowskim na czele. 
Kluczowym problemem, zdaniem laureata konkursu BGK, była międzynarodowa 
sytuacja Polski, która posiada wielkie niewykorzystane możliwości produkcyjne, 
możliwe do wykorzystania tylko pod warunkiem znaczącego rozszerzenia rynków 
zbytu. Te jednak zostały utracone. Przemysł na ziemiach polskich nastawiony był na 
produkcję dla rozległych rynków, jednak po wojnie rynki te zostały odcięte wskutek 
powstania nowych granic i powszechnego stosowania protekcjonizmu. Optymalnym 
wyjściem dla Polski byłoby w tych warunkach stworzenie unii celnej obejmującej 
całą Europę, co zresztą było warunkiem gospodarczego odrodzenia nie tylko Polski, 
lecz całego kontynentu532. Gospodarcza integracja w wyobrażeniu Zweiga powinna 
być przeprowadzona etapowo. Najpierw powstałyby ugrupowania regionalne, póź
niej paneuropejska unia celna. Z przyczyn politycznych Polska nie mogłaby należeć 
do ugrupowań integracyjnych skupionych wokół Rosji lub Niemiec, stąd najlepiej 
zacząć od zbliżenia z krajami na południe od Polski - z Czechosłowacją, Rumunią, 
Jugosławią, Bułgarią, a nawet Turcją533. Z punktu widzenia Polski stawką byłoby za
trudnienie 9 milionów ludzi, na tyle bowiem szacował Zweig przeludnienie agrarne. 
Odpływ ludzi do zajęć pozarolniczych mógłby się dokonać bez szkody dla produk
cji rolnej. Tej natomiast zaszkodziłaby reforma rolna, znacznie obniżając poziom 
techniczny rolnictwa534 (jak wówczas mówiono - kulturę rolną). Laureat konkursu 
BGK nie miał wątpliwości, że optymalnym programem gospodarczym dla Polski 
jest europejska integracja gospodarcza w wersji liberalnej. Był jednak na tyle reali
stą by nie spodziewać się zbyt szybkiej realizacji tego ideału, stąd pozostałe jego 
propozycje są radami na okres przejściowy.

Na drodze do europejskiej unii celnej radził Zweig stosować politykę wspierania 
uprzemysłowienia. Zgodnie z doktryną ceł wychowawczych polska polityka celna 
miała ochraniać rozwój tych gałęzi przemysłu, w których krajowe koszty produk
cji nie są znacząco większe od zagranicznych535; przede wszystkim radził wspie



182 Rozdział II. Konserwatywni liberałowie - wolność gospodarcza jako droga rozwoju

rać przemysł chemiczny. Zdecydowanie nie należałoby nakładać ciężarów taryfo
wych na import surowców i dóbr pośrednich zużywanych w produkcji eksportowej. 
Ostrożność w polityce celnej wiązała się z ogólnym przekonaniem autora, że należy 
utrzymywać możliwie niskie ceny, ponieważ głównym atutem Polski, jako kraju sła
bo rozwiniętego, jest tania praca. Rozwój przemyski państwo powinno wspierać tak
że ulgami podatkowymi i tanim kredytem. Należy natomiast unikać utrzymywania 
deficytowych przedsiębiorstw. W sferze aktywności państwa jedynym postulatem 
Zweiga była rozbudowa sieci transportowej, przy czym wobec znacznych kosztów 
budowy kolei radził wykorzystać drogi wodne - rzeki i kanały. Interesującym, choć 
enigmatycznym aspektem programu gospodarczego dla Polski była teza o koniecz
ności utrzymywania niskiej stopy procentowej. Podkreślał on, że niska stopa procen
towa zachęca do inwestycji i w rezultacie przynosi większe oszczędności niż wysoki 
procent536. W tym punkcie otwarcie zaprzeczał dominującej teorii ekonomicznej, 
bowiem większość ekonomistów uznawała zależność biegnącą od oszczędności do 
inwestycji.

536 Ibidem, s. 55.
537 I d e m, O programach walki z kryzysem, Kraków 1933, s. 7-11.
538 Ibidem, s. 17.
539 Ibidem, s. 15-16.

Wolny handel miał być lekarstwem nie tylko na lokalne kłopoty Polski, ale też 
na problemy w skali światowej. Tak było w przypadku oceny wielkiego kryzysu. 
Stanowisko Zweiga wobec wielkiego kryzysu było podobne do opinii większości 
ówczesnych polskich ekonomistów. Zasadniczo kryzys ten był typowym dla kapita
lizmu załamaniem koniunktury („kryzys nadprodukcji”). Jego głębokość tłumaczył 
on tym, że nałożył się na długookresowy trend spadku cen oraz został wzmocnio
ny wskutek powszechnego protekcjonizmu537. Światowy kryzys gospodarczy jest 
kryzysem kapitalizmu w tym sensie, że wszystkie kraje prowadzą politykę gospo
darczą podważającą najistotniejsze elementy systemu538. Stąd też, zdaniem uczo
nego, nie ma polityki anty kryzysowej, którą można by zastosować w skali jedne
go kraju. Także roboty publiczne oraz emisja międzynarodowego pieniądza, którą 
w Anglii proponował Keynes, a w Polsce Młynarski, nie znajdowały aprobaty Zwe
iga. Przezwyciężenie kryzysu możliwe byłoby tylko poprzez współdziałanie w skali 
światowej, przede wszystkim poprzez powrót do wolnego handlu, połączony z gwa
rancjami światowego pokoju, przez restytucję światowego systemu finansowego, 
przez współdziałanie banków centralnych, skreślenie długów wojennych i rewizję 
długów powojennych, wreszcie przez ułatwienie migracji539. Spełnienie powyższych 
warunków wymagało szerokiego międzynarodowego porozumienia i współpracy, 
co zdaniem krakowskiego uczonego było bardzo mało prawdopodobne, wobec cze
go pojedynczy kraj, jak Polska, ma do wyboru strategię dostosowania się do kry
zysu lub też oderwania się od kryzysu. Program dostosowania miał trzy warianty: 
(1) czysto deflacyjny - konsekwentna obniżka cen, zwłaszcza kartelowych, redukcja 
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budżetu i obiegu pieniężnego, (2) dewaluacja bez inflacji, czyli obniżenie zawartości 
złota w jednostce monetarnej, przy zrównoważonym budżecie i ostrożnej polityce 
pieniężnej, (3) reglamentacja dewizowa, czyli głównie ograniczenie lub uniemożli
wienie odpływu z kraju walut i papierów wartościowych wymienialnych na złoto5,10. 
Program „oderwania od kryzysu” również występował w trzech wariantach: w po
staci ekspansji fiskalnej finansowanej publicznym kredytem, dewaluacji połączonej 
z inflacją i wreszcie jako „otwarta inflacja”, przez co Zweig rozumiał silną ekspan
sję pieniężną. Każdy z tych programów „oderwania” mógłby przynieść krótszą lub 
dłuższą poprawę sytuacji, jednak każdy skończyłby się wysoką inflacją i załama
niem gospodarczym540 541. Ostateczne Zweig uznał za najrozsądniejszy pierwszy wa
riant strategii dostosowania, czyli obniżki wydatków budżetowych i redukcję płac, 
politykę obniżki cen kartelowych oraz akcję oddłużenia przedsiębiorstw i zwolnień 
podatkowych542. Sam był raczej zwolennikiem połączenia deflacji z planową de
waluacją, skoro rok przed publikacją O programach walki z kryzysem przedłożył 
rządowi (wraz z A. Krzyżanowskim) program kontrolowanej, bezinflacyjnej dewa
luacji złotego. Najpewniej to Zweig był głównym autorem tego memoriału, choć to 
Krzyżanowski zamieścił go w zbiorze swych pism jako Projekt naprawy finanso
wej i skarbowej. Proponowana dewaluacja miała być połączona z odstąpieniem od 
wymienialności złotówki na złoto oraz, tymczasowym przynajmniej, zawieszeniem 
wypłat długów w walutach i wypłacanie ich w złotówkach. Odstąpienie od wymie
nialności na złoto wraz z dewaluacją waluty dałoby efekt detezauryzacyjny543. Spra
wiłby on to, że osoby przechowujące złoto i dewizy zaczęłyby je sprzedawać. W ten 
sposób nastąpiłoby ożywienie na rynkach kapitałowych i w konsekwencji pojawiłby 
się wzrost produkcji. Projekt dewaluacji waluty zakładał zaistnienie pewnego im
pulsu inflacyjnego, któremu miałaby przeciwdziałać podwyżka stopy procentowej 
przez Bank Polski544. Oprócz tego autorzy Projektu naprawy finansowej i skarbowej 
postulowali wiele zarządzeń mających ożywić inwestycje i zachęcić do inwesto
wania w nieruchomości. Proponowali ulgi podatkowe dla budownictwa przemysło
wego, ułatwienie obrotu ziemią, przy zawieszeniu reformy rolnej, tanią wyprzedaż 
parcel budowlanych przez samorządy czy masową sprzedaż mieszkań (co wymaga
ło zmian prawnych)545. Wszystkie te pomysły rozumiano jako środki nadzwyczajne, 
które jednak trzeba podjąć, jeśli chce się uniknąć rozwiązania najgorszego, którym 
byłaby inflacja. Pomysł „dewaluacji bez inflacji” nie zyskał poparcia rządu, w któ
rym zasiadał wybitny ekonomista W. Zawadzki. Polityka biernego dostosowywa
nia się do światowej deflacji została zarzucona dopiero późną jesienią 1936 roku, 
kiedy rząd Polski zdecydował się zastosować trzeci wariant z wymienionych przez

540 Ibidem, s. 20-24.
541 Ibidem, s. 30-31.
542 Ibidem, s. 34-35.
543 A. Krzyżanowski, F. Zweig, Projekt naprawy finansowej i skarbowej, [w:] Dolar 

i zloty oraz inne pisma pomniejsze i przemówienia. 1931-1935, Kraków 1936, s. 23 1-235.
544 Ibidem, s. 236.
545 Ibidem, s. 236-237.
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Zweiga, to jest ograniczenia dewizowe, oznaczające faktyczne zawieszenie wymie
nialności złotówki na kruszec, ale bez oficjalnej dewaluacji złotówki i bez ekspansji 
pieniężnej.

Impulsy pieniężne źródłem destabilizacji - elementy teorii makroekonomicznej 
Ferdynanda Zweiga

Rady, których udzielał bez większego skutku Zweig strategom polskiej gospodarki, 
oparte były na przekonaniu, że kryzys kapitalizmu polega głównie na porzuceniu 
wolnego handlu. Stąd powrót do liberalnych zasad był główną propozycją ekono
misty. Jednocześnie dostrzegał on pewne możliwości związane z manipulacjami 
pieniężnymi. Na tym podłożu wyrosły poglądy makroekonomiczne Zweiga, które 
nie tworzyły kompletnego systemu, ale były pewną nowością, świadectwem twór
czego myślenia polskiego specjalisty w dziedzinie ekonomii w przededniu „rewolu
cji Keynesowskiej”. Za symptomatyczne zjawisko, typowe dla czasów po I wojnie 
światowej, Zweig uważał finansowanie konsumpcji kredytem. Kwestii tej poświęcił 
najpierw obszerny artykuł w „Ekonomiście”546 547, następnie zaś książkę wydaną po 
angielsku w 1934 roku The Economics of Consumers ’ Credit. Powstała ona na bazie 
wcześniejszego artykułu, nie miała jednak swej polskiej wersji. Autor rozpoczął wy
wód od mocnego stwierdzenia, że powojenna inflacja i rozwój kredytu konsumenc
kiego są przejawem tego samego zjawiska, a mianowicie gospodarki deficytu, zaś: 
What is called inflation is nothing else but consummers ’credit granted by the central 
bank to cover the budget deficit of the State541. To, co wydaje się jednym z central
nych problemów gospodarki, czyli inflacja, może być rozpatrywane jako szczególny 
rodzaj zjawiska, zdawałoby się, pobocznego, czyli kredytu konsumpcyjnego. Zweig 
opatruje rozpoznanie wagi zjawiska uwagą, że następujący w ten sposób rozwój kra
jowej konsumpcji stał się dla wielkiego kapitału w pewnym stopniu rekompensatą za 
utracone rynki zagraniczne548. Jak twierdząjego zwolennicy, dzięki kredytowi kon
sumpcyjnemu możliwe staje się pełne wykorzystanie możliwości produkcyjnych, 
zaś konsumpcja dotychczas luksusowa upowszechnia się wśród mas. Zweig zbu
dował w swej pracy prosty model gospodarki zasilanej kredytem konsumpcyjnym. 
Na początku zakładamy stałą produkcję całkowitą (i stały dochód), gdzie kredyt nie 
wpłynie ani na dochód, ani na poziom oszczędności, stała też będzie ilość pienią
dza. Przy tych założeniach kredyt konsumpcyjny podniesie wielkość konsumpcji 
w pierwszym okresie, następnie jednak spadnie ona wskutek kosztów kredytu, 
a efekt netto całej operacji będzie minimalnie negatywny549. Wielkość produkcji nie 
musi być jednak neutralna wobec podaży kredytu, przynajmniej w krótkim okre

346 F. Z w e i g, Finansowanie konsumpcji, „Ekonomista” 1929, t. 3, s. 3-21; t. 4, s. 15-32.
547 I d e m, The Economics of Consumers' Credit, London 1934, s. 10.
348 Ibidem, s. 12-13.
549 Ibidem, s. 58-61.
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sie. Uczony analizuje trzy kanały, poprzez które kredyt konsumpcyjny wpływa na 
produkcję. Po pierwsze, zmiana struktury zakupów z używek i alkoholu na dobra 
trwałego użytku może zwiększać możliwości produkcyjne gospodarki. Po drugie, 
kredyt pobudza popyt, a ten produkcję; jeśli gałąź, w której to nastąpiło, produku
je przy malejących kosztach przeciętnych, wzrośnie produkcja w całej gospodar
ce. Po trzecie, wzrost popytu stymulowanego kredytem może zwiększyć produk
cję poprzez wzrost stopnia wykorzystania czynników produkcji, kapitału i pracy550. 
Zdawałoby się więc, że udało się znaleźć trwały mechanizm stymulacji gospodarki 
i utrzymywania jej w stanie maksimum możliwości produkcyjnych. Zważywszy, 
że ekspansja fiskalna, finansowana przez system bankowy, też jest rodzajem kre
dytu konsumpcyjnego, mielibyśmy teoretyczne uzasadnienie polityki aktywnego 
sterowania globalnym popytem. Zweig znajduje jednak wiele argumentów przeciw 
przypisywaniu takiej roli ekspansji pieniężnej poprzez kredyt konsumencki. Granicą 
tej ekspansji jest wielkość bazy monetarnej, czyli zapas kruszcu. Jeśli zostanie ona 
w całości wykorzystana na tworzenie kredytu, dalsza ekspansja wywoła już tylko 
inflację i pogorszenie bilansu handlowego, a w rezultacie spadek globalnej produk
cji551. Inny problem wiąże się z wpływem kredytu konsumpcyjnego na stopę procen
tową. Pomijając już to, że kredyt ten jest związany z wysokim ryzykiem i jest trud
ny w organizacji, może on niekorzystnie wpływać na preferencje czasowe konsu
mentów. Zweig dość konsekwentnie stosuje w The Economics of Consumers ’ Credit 
teorię procentu I. Fishera, zgodnie z którą decyzje o podziale dochodu na konsump
cję i oszczędności dają się pokazać jako wybór konsumpcji w czasie. Oszczędność, 
czyli rezygnacja z konsumpcji, oznacza wymianę dóbr teraźniejszych na przyszłe, 
za co oczekujemy pewnej nagrody w postaci stopy procentowej. Ponieważ ludzie 
preferują dobra teraźniejsze, stopa procentowa jest miarą preferencji czasowych. 
W równowadze wyraża ona zarówno stopę preferencji dóbr teraźniejszych wo
bec przyszłych, jak też oczekiwaną stopę przychodu (przyszłego) z teraźniejszych 
oszczędności552. Otóż, zdaniem Zweiga, rozwój apetytów konsumpcyjnych spowo
dowanych kredytem konsumenckim może nadmiernie wzmocnić preferencje dla 
dóbr teraźniejszych, skłaniając konsumentów do płacenia procentu, którego później 
nie będą chcieli (lub nie będą mogli) opłacić ze swego przyszłego dochodu553. Jedno
cześnie kredyt konsumpcyjny, zmniejszając oszczędności i rozszerzając popyt kon
sumpcyjny, zwiększa i przyśpiesza obieg pieniądza, powodując nieunikniony wzrost 
poziomu cen. Inflacja będzie skompensowana wzrostem realnej produkcji, jednak 
wedle intuicji Zweiga wzrost cen będzie szybszy554. Ostatecznie realnym skutkiem 
rozwoju kredytu konsumpcyjnego w gospodarce kapitalistycznej jest zwiększenie 
amplitudy wahań koniunkturalnych. Zarówno wielkość ożywienia, jak i skala nastę

530 Ibidem, s. 62-65.
551 Ibidem, s. 69-70.
552 Zob.: I. Fisher, The Theory of Interest, New York 1930, s. 1-35.
553 F. Z w e i g, The Economics..., s. 73-74.
554 Ibidem, s. 77.
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pującej po nim depresji stają się większe niż bez systemu kredytowania konsump
cji555. Trwałym skutkiem kredytu konsumenckiego jest także przesunięcie strumienia 
dochodu z oszczędności na bieżącą konsumpcję. Można to co prawda przedstawić 
jako zamianę oszczędzania w pieniądzu na oszczędzanie w towarach, jednak z zasa
dy oszczędzanie w towarach uniemożliwia racjonalny rachunek gospodarczy, więc 
działa w kierunku zmniejszenia efektywności mechanizmu rynkowego556. Ostatecz
na ocena systemu finansowania konsumpcji jest u Zweiga negatywna. Stanowi ona 
jeszcze jedną postać „gospodarki deficytowej oraz inflacji kredytowej”557 558, powoduje 
impulsy pieniężne zakłócające normalne działanie gospodarki rynkowej podążającej 
ścieżką wzrostu.

555 Ibidem, s. 70-80.
5’6 Ibidem, s. 87-92.
557 Ibidem, s. 110-112.
558 1 d e m, Deflacja - dewaluacja - inflacja , „Ekonomista” 1934, t. 2, s. 29-39.
559 Ibidem, s. 38.

Pewne uogólnienie poglądów Zweiga na funkcjonowanie gospodarki jako ca
łości zawiera jego artykuł z 1934 roku Deflacja - dewaluacja - inflacja™. Zgodnie 
z zawartą tam wizją „normalnym stanem gospodarki kapitalistycznej” jest wzrost 
przy stabilnych cenach, czyli „gospodarka nadwyżkowa”, jak piszę autor. W gos
podarce takiej ani inflacja, ani deflacja nie występują559. Natomiast wszystkie trzy 
tytułowe zjawiska są objawami nierównowagi, skutkiem deficytów gospodarczych, 
czy to budżetowego, jakichś innych instytucji publicznych, czy też całych działów 
gospodarki. Uporanie się z tymi deficytami może nastąpić dzięki polityce gospo
darczej, która ma do wyboru pójście trzema drogami. Deflacja oznacza spadek wy
datków państwa i skurczenie się dochodów w sektorze publicznym. Transmitowana 
na pozostałe sektory zmniejsza nominalne dochody i zwiększa ciężar długów, ale 
prowadzi wprost do przywrócenia równowagi budżetowej, a w dalszej perspektywie 
do zatrzymania spadku płac i cen oraz powstania nowej równowagi gospodarczej. 
Deflację Zweig uznaje za najlepszy środek rozwiązania problemu deficytu, jednak 
tylko przy deficycie względnie małym, do 15% wartości budżetu. Przy wyższych 
deficytach niezbędnym środkiem okazuje się inflacja, która jednak jest niebezpiecz
na, gdyż szybko zmniejsza realne dochody, ma zaś tendencje inercyjne - trudno ją 
opanować, kiedy już zostanie rozpętana. Wyższość nad inflacją okazuje się mieć 
operacja dewaluacji waluty wobec złota, która pozwala poprawić bilans płatniczy 
i znaleźć nowe źródło płynności w gospodarce, przy czym istnieje różnica między 
dewaluacją w warunkach systemu złotego, która może być kosztowna, a dewalu
acją (wobec złota) w sytuacji, kiedy (jak to było w 1934 roku) większość państw 
odstąpiła już od wymienialności swej waluty na złoto. Dewaluacja pozwala więc 
zlikwidować częściowo deficyt w gospodarce, posiada jednak tę wadę, że trudno ją 
przeprowadzić częściej niż raz na jedno pokolenie. Częstsze akty dewaluacji dopro
wadziłyby do utraty zaufania do pieniądza i państwa, które je emituje. Zweig nie
stety nie podał definicji używanych terminów, nie rozróżnił nawet inflacji i deflacji 
jako obiektywnie dokonujących się procesów od intencjonalnej polityki inflacyjnej 
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czy deflacyjnej. Stosunkowo dobrze natomiast pokazał pewną wizję gospodarki, 
w której automatyczne procesy rynkowe działają na rzecz wzrostu gospodarczego, 
pod warunkiem zdrowych finansów, zarówno prywatnych, jak i publicznych. System 
ten wymaga też stabilnego pieniądza, nad czym winien czuwać bank centralny. Im
pulsy pieniężne, zwłaszcza związane z ekspansją monetarną, wytrącają gospodarkę 
z równowagi, powodując kryzysy poprzedzone okresem sztucznego przyśpieszenia 
wzrostu.

Zweig poświęcił też nieco uwagi zagadnieniu bezrobocia, które ujmował od
dzielnie od zagadnień pieniądza i fluktuacji gospodarczych. Bezrobocie powodo
wane przez postęp technologiczny jest jednym z tematów jego rozprawy Ekonomia 
a technika (1935). Zawiera ona niezbyt wiele treści teoretycznych; autor usiłował 
zdefiniować różnice pomiędzy ekonomią a techniką oraz sklasyfikować różne ro
dzaje postępu technicznego. Na tym tle rozważał proces kompensacji bezrobocia 
technologicznego. Zachodzi on na rynku pracy zawsze, przede wszystkim dzięki 
temu, że zyski uzyskane dzięki pracooszczędnemu postępowi technicznemu zosta
ną obrócone na inwestycje, na konsumpcję przedsiębiorców i klas posiadających. 
W rezultacie siła nabywcza, która zaniknie wskutek zwolnień w zacofanych gałę
ziach produkcji, pojawi się znów na rynku w pozostałych gałęziach, co doprowadzi 
do wzrostu zatrudnienia w tychże. Stopa bezrobocia technologicznego zależy od 
relacji między częstotliwością występowania wynalazków a długością okresu całko
witej kompensacji560. Jeśli ta pierwsza będzie większa niż okres pełnej kompensacji, 
bezrobocie technologiczne mogłoby nawet stale rosnąć. Z kolei w zależności od 
stopnia elastyczności popytu na produkty danej branży i innych gałęzi gospodar
ki kompensacja zajdzie w obrębie branży, w której dokonał się postęp techniczny, 
w obszarze całej gospodarki narodowej lub dopiero w skali światowej561. Może się 
więc zdarzyć, że pojedynczy kraj odczuje spadek zatrudnienia netto na skutek po
stępu technicznego. Teoria bezrobocia technologicznego pozwalała Zweigowi wy
jaśnić, dlaczego nawet przy poprawnej polityce pieniężnej gospodarki rynkowe nie 
osiągają pełnego zatrudnienia. W ten sposób jego eklektyczna, złożona z nieprzy
stających do siebie elementów, teoria ekonomiczna nabierała pozorów spójności, 
pozwalając autorowi bronić leseferyzmu jako optymalnej drogi rozwoju gospodar
czego dla Polski.

560 I d e m, Ekonomia a technika, Kraków 1935, s. 86-87.
561 Ibidem, s. 90-92.

Liberalizm w czworokącie doktryn

Przedmiotem, który Zweig wykładał jako docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, była 
historia doktryn ekonomicznych. Efektem tychże wykładów była praca Cztery sys
temy ekonomii. Uniwersalizm — nacjonalizm — liberalizm - socjalizm (1932). Zweig 
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przedstawił w niej swoją systematykę doktryn ekonomicznych jako zespołów idei 
opartych na apriorycznie przyjętym światopoglądzie. Autor zdawał sobie sprawę 
z różnorodności stosowanych klasyfikacji doktryn i teorii ekonomicznych, referował 
je zresztą w swej książce, sądził jednak, że systematyzacja doktryn wedle leżącej 
u ich podstaw filozofii ma ogromne znaczenie. Pozwala dobrze zrozumieć różni
cę pomiędzy naukami przyrodniczymi i społecznymi; pierwsze mają wspólną sobie 
metodę i mówią jednym językiem, natomiast nauki społeczne dzielą się na odrębne 
szkoły teoretyczne, pomiędzy którymi nie ma w istocie komunikacji562. Uniemożli
wiają ją sprzeczne założenia, których nie sposób przyjąć lub odrzucić bez apriorycz
nego uznania pewnych prawd za słuszne i niepodważalne. Dopiero w obrębie istnie
jących tradycji światopoglądowych możliwe jest rozwijanie szczegółowych teorii 
naukowych. Tylko w obrębie danego sytemu możliwy jest postęp teorii, natomiast 
zastąpienie jednego systemu przez drugi nie sposób uznać za postęp w nauce563. Zwe
ig jawnie polemizował z postulatem M. Webera uprawiania nauk społecznych jako 
wolnych od wartości (Wertfreicheit). Zdaniem krakowskiego uczonego uwolnienie 
doktryn ekonomicznych od wartości jest niemożliwe. Ich fundamentalne założe
nia, nawet (pozornie) najbardziej oczywiste, okazują się wyborem wartości. Nawet 
bliscy autorowi Czterech systemów ekonomiści neoklasyczni, jego zdaniem, „nie 
mogą wyzwolić swej teorii z więzów normatywnych i teorię swoją rozwijają właśnie 
z jednej strony jako konsekwencję, z drugiej jako podstawę pewnego systemu warto
ści”564. Wyróżnione systemy ekonomiczne miałyby być „zespołami teoretyczno-nor- 
matywnemi o zwartej, logicznej budowie”. W najczystszej, nieredukowalnej postaci 
można wyróżnić cztery takie systemy: (1) uniwersalizm, wypływający z teologii 
i głoszący prymat etyki oraz duchowego doskonalenia się, (2) nacjonalizm, którego 
głównymi wartościami są wspólnota narodowa i państwo narodowe, (3) liberalizm, 
którego wartościami są wolność i bogactwo, wreszcie (4) socjalizm, dążący do ma
terialnej równości między ludźmi565. Każdy z nich był produktem swoich czasów, 
każdy w pewnym okresie historycznym odpowiadał dominującym w społeczeństwie 
interesom, jednocześnie każdy z tych systemów w pewnej postaci istniał w cza
sach współczesnych autorowi. W ogólnym zarysie uniwersalizm był ideą żywotną 
w okresie społeczeństwa stanowego, kiedy religia dominowała w życiu społecz
nym. Nacjonalizm pojawił się wraz z rozwojem nowoczesnego państwa w formie 
merkantylizmu, by później powracać w formie różnych „narodowych” systemów 
ekonomii związanych z nowoczesnym nacjonalizmem. Liberalizm przełamał domi
nację idei wspólnotowych, głosząc wolność jednostki, a czasem jego sukcesów był 
wiek XIX, kiedy nastąpiło bezprecedensowe wzbogacenie ludzkości i rozszerzenie 
indywidualnych wolności. Z kolei socjalizm wyrósł jako ruch protestu przeciw nie

562 I d e m, Cztery systemy ekonomii. Uniwersalizm - nacjonalizm - liberalizm - socjalizm, 
Kraków 1932, s. 11-12, 16-17.

563 Ibidem, s. 137-138.
564 Ibidem, s. 24-25.
565 Ibidem, s. 44.
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równościom istniejącym w czasach dominacji liberalizmu i niewykluczone, że jest 
ideą, która dominować będzie w przyszłości566. Prezentacja tych doktryn dokonana 
została metodą typów idealnych. Owe doktryny zostały przedstawione w najbardziej 
radykalnej postaci: uniwersalizm reprezentuje myśl Tomasza z Akwinu, liberalizm 
ukazany został poprzez odwołania do A. Smitha i Frederica Bastiata (bardziej do 
tego drugiego), socjalizm utożsamiony został z marksizmem (i to raczej w wersji 
leninowskiej), względnie łagodny jest natomiast obraz nacjonalizmu reprezentowa
nego przez niemieckich romantyków i ekonomistów tzw. szkoły historycznej. Jed
nak tak uproszczona prezentacja głównych doktryn społecznych była dość trudna do 
utrzymania, wobec czego Zweig zmuszony był wymieniać wiele form pośrednich 
i hybrydalnych.

566 Ibidem, s. 97-105.
567 L. Mises, Socialism. An Economic and Sociological Analysis, Indianapolis 1981, 

PP. 369-387.
F.H. Knight, Freedom and Reform. Essays in Economics and Social Philosophy, India

napolis 1982, pp. 194-218.
569 F. Z w e i g, Cztery systemy..., s. 70.

W nieustannie toczącym się sporze pomiędzy czterema tytułowymi systemami 
uczony nie mógł być neutralny, skoro odrzucał samą możliwość neutralności - bez 
wątpienia występował z pozycji liberała. Jego liberalizm był bardziej konsekwentny 
niż idee któregokolwiek z pozostałych myślicieli omawianych w niniejszym roz
dziale. Wszyscy oni albo byli szczerymi chrześcijanami, albo zgodnie ze swymi 
konserwatywnymi zasadami politycznymi starali się okazywać szacunek religii 
i Kościołowi. Zweig z racji swych żydowskich korzeni nie był związany z tradycją 
chrześcijańską, a z żydowskiej tradycji raczej nie czerpał inspiracji. Jako jedyny 
w tym gronie reprezentował liberalizm w gruncie rzeczy zupełnie świecki, podobny 
do tego, który głosili wówczas najwymowniejsi obrońcy leseferyzmu, jak L. von Mi
ses czy Frank H. Knight. Chociaż F. Zweig nie wypowiadał się o chrześcijaństwie ze 
zjadliwą ironią, obecną u von Misesa567 i Knighta568, to jednak nie ukrywał przekona
nia, że przezwyciężenie chrześcijańskiego uniwersalizmu było warunkiem przejścia 
do kapitalizmu i ukonstytuowania się społeczeństwa liberalnego. Głównymi war
tościami liberalizmu są: wolność, własność prywatna i bogacenie się, przy czym 
najważniejszą jest „zasada indywidualizmu, która w pełnym rozwoju jednostki wi
dzi główny cel życia”, a pozostałe wartości z niej wypływają569. Wolność impliku
je nienaruszalność własności prywatnej, zaś społeczny podział pracy w warunkach 
wolności gospodarczej, przy istnieniu systemu prywatnej własności i panowaniu 
mentalności kapitalistycznej, pozwala wyzwolić wszystkie siły wytwórcze i mak
symalizować wielkość produktu społecznego, przy czym ważna jest suma bogac
twa, a nie jego podział. Natomiast uniwersalizm ze swoimi ideami materialnego 
samoograniczenia, regulowania życia gospodarczego przez surowe zasady etyczne, 
z ograniczającą własność ideą sprawiedliwości dystrybutywnej, wreszcie z pryma
tem celów duchowych nad gospodarczymi, jest przeciwieństwem idei liberalnych. 
Powiada Zweig: „Uniwersalizm nie jest systemem bogacenia się, ale przeciwnie 
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systemem ograniczania potrzeb. [...] Uniwersalizm jest właściwie systemem anty- 
kapitalistycznym, bo celem życia ludzkiego nie jest dobrobyt materialny, lecz wyż
sze cele duchowe”570. Uniwersalizm ten prawie bez reszty autor Czterech systemów 
utożsamiał z tomizmem, cytując obficie opinie z Summy teologicznej Akwinaty; od
woływał się też do pism współczesnego sobie jezuity Heinricha Pescha. Nie wahał 
się też Zweig przed stwierdzeniem, że „w filozofii odpowiada liberalizm światopo
glądowi materialistycznemu”571. Zauważmy, że dla myślicieli konserwatywnych czy 
katolickich powyższe stwierdzenie stanowiło poważny zarzut wobec liberalizmu, 
dla Zweiga był to zaś sąd czysto opisowy. Etykę liberalizmu uczony utożsamiał 
zasadniczo z utylitaryzmem, który nadaje liberalizmowi tendencje demokratyczne, 
jednak demokracja w swych konsekwencjach zagraża z kolei podstawom liberali
zmu. Najważniejszym wrogiem liberalizmu okazuje się jednak socjalizm, negujący 
wszystkie jego główne wartości i w zamian oferujący przymus, własność kolek
tywną i równy podział. Liberalizm łączy natomiast z socjalizmem materialistyczna 
metafizyka, mechanistyczny obraz społeczeństwa i racjonalizm w myśleniu o spo
łeczeństwie572. Tym materialistycnym systemom przeciwstawiają się dwa systemy 
„spirytualistyczne” - uniwersalizm i nacjonalizm. Z kolei liberalizm i uniwersalizm 
okazują się statyczne w tym sensie, że poszukują niezmiennych prawd, podczas gdy 
nacjonalizm i socjalizm są dynamiczne (czy raczej historyczne), to znaczy posiadają 
pewną koncepcję ewolucji społeczeństwa i gospodarki. Na gruncie każdego z anali
zowanych systemów może powstać teoria gospodarcza, jednak tylko liberalizm daje 
fundamenty pod względnie realistyczną teorię ekonomiczną, pozwalającą na ujęcia 
ilościowe. Jest tak, gdyż wszędzie tam, gdzie panuje wolność gospodarcza, ludzie 
zachowują się mniej więcej zgodnie z zasadą racjonalności gospodarczej. Stąd też 
ustalenia głównego nurtu ekonomii mają znaczenie dla różnych ustrojów i różnych 
epok, o ile tylko istnieje w nich jakiś obszar wolności gospodarczej573. Ekonomia 
wyrosła z liberalizmu jest jednak statyczna; chce badać niezmienne prawa. Zweig 
gotów był przyznać, że lepszą teorię rozwoju gospodarczego posiadają marksowscy 
socjaliści. Sam dystansował się od przewidywania ewolucji systemów gospodar
czych. „Nie wiemy, czy rozwój ludzkości odbywa się po linii wstępnej, czy zstępnej. 
Czy jest on nieregularną krzywą, czy spiralą lub wahadłem”574.

570 Ibidem, s. 53.
571 Ibidem, s. 79.
572 Ibidem, s. 86-88.
573 Ibidem, s. 140-141.
574 Ibidem, s. 144.
375 Ibidem, s. 145.

Monografia Zweiga może być interpretowana jako świadectwo erozji liberalne
go światopoglądu. Jednak sam autor Czterech systemów był do niego przywiązany 
i zapowiadał zdecydowany opór. „Liberalizm gwałtownie atakowany ze wszystkich 
stron walczy o swe prawa bytu, ciągle jeszcze broni swych pozycji zarówno w za
kresie idei, jak i rzeczywistości”575. W walce tej Zweig przyjął dość inteligentną 
strategię, godząc się na wstępie swych wywodów na relatywizację wartości libera-
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lizrnu, ukazując go jako zjawisko historyczne, zarazem jednak pokazując, że libe
ralny ustrój gospodarczy i odpowiadający mu porządek polityczny najlepiej służą 
dobru społecznemu w sytuacji, kiedy wartości liberalizmu uległy upowszechnieniu 
w społeczeństwie. Jednocześnie gotów był przyznać, że zmiany sytuacji gospodar
czej, zwłaszcza zanik wolnej konkurencji, stwarzająnowe warunki, w których rośnie 
społeczne poparcie dla socjalizmu. Rozpoznając sytuację jako okres przejściowy, 
krakowski liberał stwierdzał, że oprócz wzrostu sympatii do socjalizmu, a także od
rodzenia zarówno uniwersalizmu, jak i nacjonalizmu, w rezultacie wszystkie główne 
systemy wartości znalazły się w stanic ostrej walki ideowej. Przewidywania Zweiga 
były nader pesymistyczne, spodziewał się bowiem, że na czas jakiś zwycięży socja
lizm sprzymierzony z nacjonalizmem. W chwili publikacji swej książki (w 1932 roku) 
raczej nie domyślał się skrajnie złowrogiego kształtu, w jakim spełniło się to proroc
two. W dłuższej perspektywie nadzieje Zweiga budziło przekonanie, że tryumfujący 
socjalizm (lub narodowy socjalizm) spotka się kiedyś z reakcją, której kształtów na 
razie próżno się domyślać576, na chwilę zaś ówczesną pozostawała mu myśl, że nie 
wszystko jeszcze stracone.

'76 Ibidem, s. 144.
377 I d c m, Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu, Lwów 1938, s. 212-213.

Program egalitarnego liberalizmu

W latach 30. XX wieku Ferdynand Zweig wciąż gotów był bronić liberalizmu 
i potępiać jego wrogów577. Tymczasem jednak w całym świecie nastąpił odwrót od 
zasad liberalnych. Dawny ustrój gospodarczy w wielu krajach załamał się, handel 
światowy się skurczył, masy zaś otwarcie pragnęły oddać się pod opiekę wodzów 
i politycznych proroków. Dysonans poznawczy wynikający z tej sytuacji był punk
tem wyjścia politycznego manifestu Zweiga, którym była książka Zmierzch czy odro
dzenie liberalizmu, wydana w 1938 roku. Stanowiła ona gorliwą próbę przekonania 
tak czytelników, jak i samego siebie, że dawny, dobry liberalizm nie upadł zupełnie, 
a jego odrodzenie leży w zasięgu ręki. Zapewne to właśnie chęć zyskania retorycz
nego efektu sprawiła, że stanowisko Zweiga w tej książce było bardziej optymi
styczne niż w Czterech systemach ekonomii.

Liberalizm, którego Zweig chciałby bronić, był liberalizmem egalitarnym, od
wołującym się do tradycji J.S. Milla, liberalizmem odrzucającym doktrynerski le
seferyzm w stylu F. Bastiata578. W systemie wartości Zweiga wolność jednostki jest 
najwyższą wartością579, a w połączeniu z systemem własności prywatnej wolność 
osobista i gospodarcza przynosi rozwój. O ile wolność jest niezbywalna, o tyle sys
tem prywatnej własności jest usprawiedliwiony dzięki rozwojowi. „Szanse libera
lizmu związane są tylko z kapitalizmem rozwojowym, dynamicznym” - powiada 

57H

579
Ibidem, s. 10.
Ibidem, s. 17.
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autor i dodaje, że kapitalizm bez tendencji wzrostowej skazany jest na upadek580. Po
dobnie jak wcześniej Richard Cobden, Herbert Spencer, Jan Bloch, Norman Angell, 
Adam Krzyżanowski i wielu innych liberałów, także Ferdynand Zweig dowodził, że 
system wolnorynkowy, światowy wolny handel i pokój na ziemi wzajemnie się wa
runkują i wzmacniają581. W kontekście swego czasu jego słowa brzmią jak zaklina
nie rzeczywistości. Oto jego zdaniem „wojna [...] przestała mieć sens, bo przestała 
być zorganizowanym, a stała się tylko powszechnym samobójstwem, wzajemnym 
zniszczeniem”582. Podobnie w ślad za A. Krzyżanowskim i tradycją anglosaską au
tor przedstawiał liberalizm jako szkołę odpowiedzialności, dyscypliny i moralności. 
„Liberalizm jest systemem autodyscypliny społecznej [...], może być budowany tyl
ko w społeczeństwie wykorzystującym duży stopień autodyscypliny”583. Liberalny 
system wychowuje do wolności, antyliberalny do poddaństwa. Choć w Czterech 
systemach ekonomii uznawał liberalizm za związany z materialistycznym poglądem 
na świat, nie odmawiał mu moralnych walorów. Sądził, że rozwój liberalnej cywi
lizacji oznaczał jednocześnie wzrost bogactwa, postęp moralny i upowszechnienie 
pokojowych metod rozwiązywania konfliktu.

580 Ibidem, s. 203.
581 Ibidem, s. 18.
582 Ibidem, s. 146.
583 Ibidem, s. 19.
584 Ibidem, s. 197.
585 Ibidem, s. 159.
386 Ibidem, s. 62-65

Rozwój liberalizmu został dramatycznie zatrzymany przez II wojnę światową 
zaś w świecie powojennym następują procesy społeczne przeciwne długookresowe
mu trendowi liberalnemu. Zdaniem Zweiga najgłębsze przyczyny załamania miały 
charakter gospodarczy. „Współczesny kryzys cywilizacji jest kryzysem liberalizmu, 
a kryzys liberalizmu jest kryzysem wymiany i podziału pracy”584. Przejawami tego 
kryzysu są rozrost monopoli w gospodarce i kolejne ograniczenia wolnej konku
rencji, etatyzm i podnoszenie ciężarów na rzecz państwa, wzrost protekcjonizmu 
w polityce handlowej, załamanie dawnego systemu waluty złotej i związany z tym 
brak światowego systemu finansowego. Z kolei procesom centralizacji produkcji 
i rozpowszechnieniu monopolistycznych struktur rynku towarzyszy kurczenie się 
klasy średniej, będącej społeczną bazą liberalizmu. Krakowski uczony gotów był 
przyznać, że zmiany te w znacznej mierze były skutkiem postępu technicznego 
i wykorzystania efektów skali. „Zapewne jednym z głównych źródeł upadku libe
ralizmu jest rozwój techniki przemysłowej, idący po jednostronnym torze koncen
tracji”585. Bronił się jednak z całych sił przed wnioskiem, że oznacza to definitywne 
pożegnanie z ideałem wolnej konkurencji i związanym z nią liberalizmem politycz
nym. Zdaniem Zweiga warunkują się one wzajemnie. Upadek wolnej konkurencji 
i opanowanie rynków przez wielkie monopole oznacza także zmierzch liberalizmu 
politycznego i przejście do autokracji bądź kolektywizmu586. W tej sytuacji kra
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kowski profesor zaproponował program interwencji prorynkowej. Jej cel był po
dwójny: przywrócenie wolnego rynku tam, gdzie to możliwe, ale także rozszerzenie 
i wzmocnienie klasy średniej jako bazy społecznej dla systemu liberalno-demokra
tycznego. Interwencjonistyczny i egalitarny liberalizm Zweiga dalece różni się od 
leseferyzmu jego poprzedników. Podobnie różnił się zresztą wyidealizowany obraz 
kapitalizmu wolnokonkurencyjnego od pesymistycznego opisu gospodarki zdomi
nowanej przez wielkie koncerny i kartele. Obok hasła walki z monopolami uczony 
proponował reformę rolną, udział robotników w zyskach, demokratyzację własno
ści akcyjnej, radykalne ustawodawstwo spadkowe, ochronę zdrowia dla wszystkich 
i masowe budownictwo ludowe587. Choć nie wszystkie te hasła doczekały się roz
winięcia w jego książce, nie ma wątpliwości, że chciał on łączyć liberalizm gospo
darczy, uwzględniający prorynkową interwencję rządu, z daleko idącą redystrybucją 
dochodu. Tak zmodyfikowane idee liberalizmu nazwał „neoliberalizmem” (różnił 
się on zasadniczo od idei dziś nazywanych neoliberalizmem; idee Zweiga obecnie 
zaliczyć by można do liberalizmu głównego nurtu, inaczej mówiąc liberalizmu ega
litarnego). Autor zapewniał, że neoliberalizm stoi po stronie robotników w sporach 
o podział dochodu między robotnikami a kapitalistami588. Otwarcie jednak pisał 
o konieczności wyboru między bezpieczeństwem socjalnym a rozwojem, dopusz
czając w tej materii kompromisy, wszelako przy założeniu, że rozwój jest ważniej
szy. Ludzie biedni potrzebują go, aby wydobyć się z biedy, bezpieczeństwo jest dla 
nich drugorzędne589. Tak przedstawiony neoliberalizm był na gruncie polskim dopie
ro postulatem. Przed Zweigiem nikt go nie głosił, brak było sił społecznych skłon
nych go poprzeć. Wydaje się, że przejawów „neoliberalizmu” uczony dopatrywał się 
w polityce państw anglosaskich, USA i Wielkiej Brytanii. Można sądzić, że nie od
ważyłby się na wysunięcie zarysowanego powyżej programu, gdyby nie nadzieja na 
odwrócenie antyindy widualistycznej koniunktury, którą czerpał z ogólnej koncepcji 
dziejów ludzkości.

587 Ibidem, s. 24.
388 Ibidem, s. 52.
589 Ibidem, s. 214-218.
590 Ibidem, s. 311-312.

Koncepcja ewolucji społecznej, zawarta w pracy Zmierzch czy odrodzenie li
beralizmu, oparta jest na tej samej wizji dziejów, którą zawierają pisma A. Krzy
żanowskiego i F. Młynarskiego, wizji zasadniczo wywodzącej się od H. Spencera, 
którą to koncepcję można by nazwać oscylacyjną. W historii ludzkości nieustannie 
przeplatają się epoki militarne z pokojowymi. Pierwsze są autorytarne, drugie są 
liberalne. Rzecz w tym, że tylko okresy względnego liberalizmu przynoszą istotny 
postęp materialny, techniczny i kulturalny, stąd ogólny trend wzrostowy w dziejach 
ludzkości związany jest z liberalizmem i wolnym handlem590. Wolność gospodarcza, 
tak w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, umożliwia powstanie i rozwój 
demokratycznych systemów politycznych. Protekcjonizm handlowy, ograniczając 
rynek, kreuje krajowe monopole, jednocześnie walka o pozycję w świecie sprzyja 
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wojnom i militaryzmowi. Procesy te razem sprzęgnięte prowadzą do rządów autory
tarnych591. Przyznając, że ludzkość przeżywa właśnie fazę antyliberalnego regresu, 
Zweig dostrzegał także symptomy powrotu liberalnego trendu. Miała do nich na
leżeć powolna odbudowa klasy średniej, do czego zmierzały trzy procesy: wzrost 
liczby pracowników umysłowych, rozwój usług i zmniejszenie odsetka robotników, 
zróżnicowanie wśród samych robotników, wśród których wyraźny stał się podział 
na wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych592. Dzięki tym zmianom stanie się 
możliwe ponowne ugruntowanie społecznej bazy liberalizmu. Także w wielkim 
przemyśle Zweig dostrzegał symptomy dekoncentracji pod wpływem nowych wy
nalazków. Wraz z polityką zwalczania monopoli pozwoliłoby to na odrodzenie wol
norynkowego kapitalizmu593. Zwycięstwo liberalizmu nie jest jednak możliwe bez 
zdobycia przewagi w świecie idei, w tym zaś - zgodnie ze schematem zarysowanym 
w Czterech systemach ekonomii - wciąż odradzają się pewne zespoły idei. Stąd po 
okresie przewagi nacjonalizmu, korporacjonizmu i ofensywy socjalizmu pora na 
odrodzenie liberalizmu594. Liberalizm w wersji egalitarnej, zdaniem Zweiga nigdy 
niezrealizowany, w praktyce ma szansę stać się jeszcze „utopią przyszłości”595. Wy
rażeniem tej nadziei na nowy przełom ideowy krakowski uczony kończył swój ma
nifest.

591 Ibidem, s. 109-118.
592 Ibidem, s. 67-70.
593 Ibidem, s. 161-164.
594 Ibidem, s. 311-318.
595 Ibidem, s. 298.

Koniec ery liberalizmu - co pozostanie?

Neoliberalizm Zweiga był ostatnim etapem w ewolucji polskiego liberalizmu gospo
darczego przed II wojną światową, nie był natomiast ostatnim zwrotem w ewolucji 
poglądów uczonego. Na uchodźstwie w Londynie jeszcze raz przemyślał on najważ
niejsze kwestie swej fiozofii społecznej, by dojść do wniosku, że liberalny porządek 
został obalony, leseferyzm jest już nieaktualny, liberalna cywilizacja upadła, że moż
na już tylko bronić jej niektórych elementów. Wobec tego należy zaakceptować gos
podarkę planowąjako ekonomiczną podstawę nowego ładu, który dopiero kształtuje 
się w czasie wojny. Będzie on zapewne demokratyczny, lecz wolność jednostki ra
czej zostanie mocno ograniczona. Rozrachunek ze swą liberalną przeszłością za
warł Zweig w wydanej po angielsku książce The Plannig of Free Societies (1942); 
dopowiadał w niej do końca myśli zarysowane w Czterech systemach ekonomii. 
W ciągu dziesięciu lat od jej wydania przeczucie zmierzchu liberalizmu zamieniło 
się w świadomość klęski własnych ideałów. Erozja porządku liberalnego rozpoczęła 
się zdaniem Zweiga wskutek wielkiego wstrząsu, który przyniosła I wojna światowa. 
Mobilizacja wysiłków, niezbędna w okresie wojny, nie skończyła się z nastaniem 
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pokoju, gdyż zagrożenie wojną nadal pozostało. Utrzymywało się poczucie zagroże
nia, które mobilizowało do kolektywnych wysiłków w kierunku wspólnych celów596. 
Autor dowodził, iż taka sytuacja zniszczyła ducha indywidualizmu. Przed wielkim 
wstrząsem w świecie zachodnim dominował typ człowieka ekonomicznego - homo 
oeconomicus, który zajmował się przede wszystkim swymi potrzebami i celami jed
nostkowymi. Ten typ człowieka preferował wolny rynek i pokój sprzyjający pro
wadzeniu interesów. Łańcuch wojen i rewolucji doprowadził do powstania nowego 
typu człowieka, człowieka politycznego - homo politicus5^. Ten z kolei utożsamia 
swoje interesy z celami wielkich grup społecznych klasy, narodu lub rasy. Gotów jest 
do poświęceń w imię celów kolektywnych. Nie jest indywidualistą i miłośnikiem 
pokoju. W konsekwencji „an economy working for the sake of homo politicus must 
hâve a different shape and Structure from one working for homo economicus”598. 
Wskazując przykłady takich postaw, Zweig wspomina o sowieckim przodownictwie 
pracy czy entuzjazmie dla polityki narodowego socjalizmu i faszyzmu. W nowych 
czasach, zbudowana na wizji homo oeconomicus, teoria ekonomii również okazuje 
się nieprzydatna. „What we hâve learnt from économie text-books is of little use 
nowadays. The planned world as is developing before our eyes is an entirely new 
economy, an entirely new civilization”599. Pisze autor z rezygnacją: „The real issue 
is not, to plan or not to plan? but, what kind of planning is needed; what must be its 
objectives, how far must it go, and in what spirit must be carried out?”600.

596 I d e iti, The Planning of Free Societies, London 1942, p. 38.
597 Ibidem, s. 40.
',9R Ibidem, s. 41.
7,9 Ibidem, s. 262.
600 Ibidem, s. 9.
601 Ibidem, s. 31.
602 Ibidem, s. 42.

Obok poczucia zagrożenia i ducha kolektywnej rywalizacji działały technolo
giczne przyczyny przemian gospodarczych. Rozwój technologiczny i doskonalenie 
instytucji przygotowały grunt pod planowanie. „The institution needed for central 
control were already prepared; they were only waiting to be used”601. Pojawienie się 
potrzeby planowania w masowym społeczeństwie doprowadziło do prób realizacji. 
Zdaniem Zweiga postęp technologiczny powoduje coraz większą specjalizację, a ta 
skutkuje powstawaniem nowych monopoli w nowych dziedzinach wytwórczości. 
Towarzyszy temu proces koncentracji produkcji w wielkich fabrykach, co zarów
no powoduje potrzebę kontroli wielkich firm, jak i ją ułatwia. Postęp techniczny 
jest też odpowiedzialny za ciągłe powiększanie możliwości produkcyjnych. Zda
niem uczonego prowadzi to do nadmiernej rozbudowy kapitału stałego i cyklicznej 
nadprodukcji. Przedsiębiorstwa starają się zabezpieczyć przed wahaniami koniunk
turalnymi, tworząc kartele. Działalność karteli wymaga zaś nadzoru ze strony rzą
du ze względu na interesy konsumentów602. Podobnie istnieje potrzeba publicznej 
kontroli nad nauką i finansowania jej z publicznych środków. Szybkość postępu 
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technicznego powoduje fluktuacje makroekonomiczne. Postęp tworzy nowe miejsca 
pracy, ale niszczy dawne. Zakłócenia z tym związane sprawiają, że niezbędne oka
zuje się zwalczanie bezrobocia za pomocą robót publicznych603. Kontroli rządowej 
wymagają też coraz liczniejsze naturalne monopole, jak radio, dostarczanie gazu 
czy elektryczności. Przekonanie, że rozwój gospodarki kapitalistycznej zmierza nie
uchronnie do powstawania wielkich prywatnych monopoli, wiedzie do pytania, czy 
monopole prywatne są w istocie lepsze od publicznych. Zdaniem Zweiga wybór 
między zmonopolizowaną gospodarką rynkową a gospodarką planową to wybór 
między nieskoordynowanym chaosem a koordynacją pod publiczną kontrolą. O ile 
jeszcze kilka lat wcześniej dowodził on nieefektywności przedsiębiorstw państwo
wych, o tyle teraz zdawał się uznać wyższość społecznej kontroli - choć zdaje się 
nietypowej - nacjonalizacji.

603 Ibidem, s. 44.
604 Ibidem, s. 42, 44-45.
605 Ibidem, s. 47.

Na równi z tymi czynnikami technicznymi Zweig stawia powstanie nowych 
środków kontroli i oddziaływania, jak nowoczesna propaganda i media masowe, 
oraz powstanie nauki o zarządzaniu (scientific management)60*. Możliwość manipu
lowania społeczeństwem za pomocą przymusu, kontroli i masowej propagandy jest 
dla autora niepokojąca, lecz nieunikniona. Socjotechnika może być użyta do wywo
łania wojny i konfliktów społecznych, może być też użyta do propagowania pokoju 
i współpracy. Niegdyś stabilność zapewniały tradycyjne normy, te zostały jednak 
rozbite. Nie pozostaje nic innego jak odpowiedzialne użycie środków kontroli i so- 
cjotechniki. „The mass society [...], when deprived of its traditional bonds, requires 
an effective use of means of social control”605. Zweig wyciąga z tego daleko idące 
wnioski. Sądzi, że utrzymanie po wojnie pokoju, wolności i braterstwa pomiędzy 
ludźmi będzie wymagało międzynarodowej kontroli nad środkami propagandy. Nie 
ma nadziei, że prawda i dobro z zasady wygrywają wszelkie debaty, jak kiedyś są
dzili klasyczni liberałowie. Masowa propaganda może dość plastycznie kształtować 
przekonania, stąd rynek idei powinien podlegać reglamentacji. Zweig nie idzie jed
nak tak daleko, by dopuścić możliwość świadomej rekonstrukcji modelu człowieka 
ekonomicznego - indywidualisty.

The Planning of Free Societies było bardziej podsumowaniem filozofii politycz
nej autora niż książką ekonomiczną. Zgoda na nowy ustrój gospodarczy wynika 
głównie z jego przekonania, że nie ma powrotu do poprzedniego systemu. Do syste
mu, którego możliwości rozwojowe już jakiś czas temu się wyczerpały, zniszczone 
zostały kultura, mentalność i typ człowieka, jaki sprzyjał utrzymywaniu się ładu 
liberalnego. Do systemu planowego Zweig podchodził nieufnie i nie był skłonny 
przyznać, że będzie on bardziej efektywny niż kapitalizm. Podkreślał, że gospodarka 
planowa będzie się borykać z problemem braku informacji, przez co musi docho
dzić do wielu błędnych decyzji. O ile w kapitalizmie błąd jednej firmy bywa okazją 
dla konkurentów, o tyle w ustroju gospodarki planowej czegoś takiego nie będzie. 
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Wyraźnie też słabsza będzie motywacja do innowacji, a system ten będzie mniej 
dynamiczny niż dawny kapitalizm. Umożliwi on natomiast zaspokojenie podstawo
wych potrzeb szerokich mas. Będzie to wymagało daleko posuniętej standaryzacji 
i ograniczenia rozmaitości potrzeb, zaspokoi jednak potrzebę sprawiedliwego po
działu dochodów. Zweig, obawiając się niskiej efektywności gospodarki planowej, 
postulował jak najszersze wykorzystanie mechanizmu rynkowego. Model ustalania 
cen Langego „metodą prób i błędów” uznał za całkiem rozsądną propozycję. Nowa 
cywilizacja, której zarysy starał się opisać autor The Planning ofFree Societies, by
łaby więc egalitarna, ale scentralizowana, zbiurokratyzowana, stagnacyjna, zhomo- 
genizowana, oferująca nieco spartańsko warunki życia. Sam autor wyraźnie nie był 
zbyt zadowolony z perspektywy życia w nowym porządku, nie widział jednak szans 
na odtworzenie dawnego kapitalizmu. Celem autora stało się uratowanie tego, co 
było w tymże kapitaliźmie najlepsze. W tym samym czasie dość podobne epitafium 
wystawił temu ustrojowi Joseph Schumpeter, publikując swe dzieło Kapitalizm, so
cjalizm i demokracja. O ile wiadomo, obaj uczeni nie kontaktowali się, natomiast, 
jak dowiadujemy się ze wstępu, manuskrypt pracy Zweiga przeczytał i uwagami 
opatrzył Friedrich von Hayek. Obaj nie przekonali się wzajemnie. W swej książ
ce Road to Serfdom (1944) Hayek dostrzegł rozpowszechnianie się „socjalizmu” 
(rozumiał go niezmiernie szeroko), jednak dowodził, że odrodzenie cywilizacji za
chodniej jest możliwe tylko przez zdecydowane zerwanie z owymi planistycznymi 
i socjalistycznymi tendencjami oraz powrót do tradycyjnego liberalizmu. Były to po
glądy, z którymi dziesięć lat wcześniej zgadzał się i sam Zweig. Jednak po doświad
czeniach wojny uczony ten nie miał ochoty wracać do roli ideologa liberalizmu, 
chętnie przyjął ofertę pracy na polu socjologii i porzucił pisarstwo ekonomiczne (ra
zem z językiem polskim). Zauważmy, że żaden z trzech wymienionych autorów nie 
miał zupełnej racji. Teza Zweiga, że człowiek polityczny zastąpił ekonomicznego, 
okazała się mocno przesadzona. Opinie Zweiga i Schumpetera o końcu kapitalizmu 
również nie okazały się trafne. Hayek miał wiele racji, dowodząc żywotności gospo
darki rynkowej, błędnie jednak utożsamiał wszelkie instytucje państwa dobrobytu 
z socjalizmem. Kapitalizm zreformowany w socjaldemokratycznym duchu okazał 
się zdolny do rozwoju. Ewolucję tego systemu profesor Zweig mógł oglądać okiem 
socjologa nieskorego już do formułowania jakiejś filozofii politycznej czy społecz
nej. Przyjął postawę badacza empirysty, pokornie obserwującego fakty i stroniącego 
od uogólnień.





Rozdział III

Ekonomia społeczna w służbie idei narodowej 
- projekt narodowych demokratów

1. Społeczne wytwarzanie dobrobytu w ujęciu 
Stanisława Głąbińskiego - ekonomia społeczna 
w duchu konserwatywnym

Stanisław Głąbiński (1862-1941) był pierwszym w środowisku ekonomistów naro
dowym demokratą, a z czasem stał się jednym z przywódców tej formacji1. Przez 
całą niemal karierę pozostawał przede wszystkim politykiem na katedrze. Badania 
naukowe ani rozwój teorii nic były jego celem, co sam przedstawiał jako racjo
nalny wybór. Głąbiński pojmował ekonomię jako wiedzę o konkretnej rzeczywi
stości gospodarczej, a za istotne problemy uznawał tylko te praktyczne. Stąd brak 
u niego wyraźnego podziału pomiędzy powołaniem uczonego a zadaniami polity
ka. Podkreślając jedność zjawisk społecznych, ukazywał problemy ekonomiczne 
jako nierozerwalnie związane z politycznymi. Ekonomia, którą wykładał Głąbiński, 
była połączeniem opisu zjawisk gospodarczych i społecznych z uogólnieniami his
torycznymi oraz intuicyjną socjologią. Wszelkie wskazania praktyczne, które z niej 

' Zob.: T. Kowalik, Historia ekonomii w Polsce 1864-1950, Warszawa-Wrocław 1992, 
s. 145-146; J. Kornaś, Ustrój polityczny i ekonomiczny Polski w myśli politycznej Stanisława 
Głąbińskiego w latach 1919-1927, Kraków 1997, s. 5-19; Stanisław Głąbiński o ustroju państwa 
polskiego i parlamentaryzmie, wstęp, wybór i oprać. J. Kornaś, Warszawa 1999.
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wynikały, były intuicyjnie formułowanymi wnioskami z oglądu rzeczywistości. Au
tor Ekonomiki narodowej odrzucał prawie całą teorię ekonomii (wiedzę o teoriach 
ekonomicznych zawarł jednak w wykładach o historii ekonomii), nie zajmował się 
też historią gospodarczą. W opisach faktycznych nie wykraczał poza powszechnie 
dostępne zestawienia statystyczne, a jeśli w jego myśli było głębsze zaplecze teore
tyczne, była to amatorska socjologia w duchu konserwatywnym. W poglądach jego 
w ciągu 50 lat nie zaszły istotniejsze zmiany - pewna ewolucja (raczej na pozio
mie retoryki niż istotnej treści) polegała na wyeksponowaniu idei narodu. Przed od
zyskaniem niepodległości określał on swą dyscyplinę jako „ekonomika społeczna”, 
zaś po odrodzeniu Polski deklarował uprawianie „ekonomiki narodowej”. Głąbiń- 
ski, raz ukształtowawszy swe poglądy, pojęcia i sympatie na przełomie lat 80. i 90. 
XIX wieku, niezmiennie ich bronił, do końca mając nadzieję na upadek ekonomii 
teoretycznej i odrodzenie ekonomiki społecznej. Nie ma wątpliwości co do źródeł 
inspiracji lwowskiego uczonego - płynęły one z niemieckiego nurtu „historyczne
go” w ekonomii politycznej oraz z idei polityki socjalnej reprezentowanej przez Ve
rein für Sozialpolitik.

Koncepcja ekonomii, skarbowości oraz polityki gospodarczej Głąbińskiego 
ukształtowała się pod wpływem historycystów, zarówno starszej, jak i młodszej 
szkoły „historycznej”. Bezpośrednim jego mistrzem był Leon Biliński, sam silnie 
zależny od nauki niemieckiej. Głąbiński zastępował go początkowo w wykładach, 
zredagował też trzecie wydanie jego podręcznika ekonomii. Wydaje się jednak, że 
dość szybko prześcignął go erudycją. Ale największy wpływ na Głąbińskiego miał 
najprawdopodobniej przywódca młodszej szkoły historycznej - Gustav Schmollen 
Za Schindlerem lwowski uczony odrzucał wszelką teorię opartą o założenia jednost
kowej racjonalności i na metodologicznym indywidualizmie, podkreślał natomiast, 
że fakty gospodarcze zależą od całokształtu pozostałych zjawisk społecznych. Dzie
lił też niechęć Schmollera i jego zwolenników do Carla Mengera i jego idei czystej 
teorii ekonomicznej. Swoje wyobrażenia o roli ekonomisty sam Głąbiński tak przed
stawiał u schyłku życia: „Nie zgadzałem się i nie zgadzam się z tymi teoretykami 
ekonomicznymi, którym się wydaje, że teoretyk ekonomista nie powinien zajmować 
się życiem ekonomicznym i powinien unikać udzielania rad i wskazówek [...]. Z tego 
powodu już w czasie studiów naukowych w Wiedniu odrzuciłem stanowczo abstrak
cyjną metodę Karola Mengera, głośnego patrona szkoły abstrakcyjnej. Menger, Żyd 
z Tamowa, miał skłonność ku talmudycznej spekulacji, przeniósł ją na pole nauko
we”2. Przyjęty program ekonomii społecznej lwowski uczony przedstawił w swych 
podręcznikach. Pierwszym dziełem Głąbińskiego na tym polu było zredagowanie 
trzeciego wydania drugiego tomu Systemu ekonomii społecznej L. Bilińskiego i pod
danie go gruntownej przeróbce3. Pierwszym kompendium ekonomii, samodzielnie 
napisanym przez Głąbińskiego, była Ekonomika społeczna, wydana w 1905 roku. 
Zawierała ona podstawowy wykład ekonomii oraz zarys historii ekonomii. Rozsze

2 S. GI ą b i ń s k i, Wspomnienia polityczne, Pelplin 1939, s. 18.
3 L. B i 1 i ń s k i, System ekonomii społecznej, t. 1 -2, Lwów 1893.
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rzoną wersją tego dzieła był liczący ponad tysiąc stron Wykład ekonomiki społecznej 
z 1913 roku, zawierający rozbudowany dział poświęcony metodologii i teorii ekono
micznej oraz opisowi instytucji, to jest nową część dotyczącą polityki ekonomicznej 
i dość obszerną historię ekonomii. Dwutomowa Ekonomia narodowa, która ukazała 
się w latach 1927-1928, była przeróbką Wykładu ekonomiki społecznej, tym razem 
bez działu poświęconego historii ekonomii. Ta część głównego dzieła lwowskiego 
profesora, po kolejnych przeróbkach i dodatkach, przekształciła się w dwutomową 
Historię rozwoju ekonomiki, wydaną w 1939 roku. Drugim podręcznikiem Głąbiń
skiego był jego Wykład nauki skarbowej. Pierwsze jego wydanie ukazało się w roku 
1894, akolejne wersje w latach 1902, 1911, 1925. We wczesnym okresie twórczości 
uczony opublikował dwie większe rozprawy: Pojęcie nauki skarbowej (1889) oraz 
Waluta w Austrii i dążenie do jej reformy (1890). Wymienione prace wyczerpują 
w zasadzie dorobek naukowy lwowskiego profesora. Pozostałe jego prace to drobne 
artykuły o publicystycznym zwykle charakterze oraz drukowane wersje mów wy
głaszanych w izbach parlamentarnych lub na zgromadzeniach wyborczych. Warto 
zauważyć, że podręczniki i rozprawy Głąbińskiego pisane są ładną polszczyzną, ja
sno i bez zbytnich ozdobników, ale są mocno rozwlekle, co wydaje się świadczyć 
o tym, że powstały one na bazie stenogramów z rzeczywiście wygłoszonych wykła
dów, które zachowały wiele cech języka mówionego.

Głąbiński jednoznacznie ujmował ekonomię jako naukę o rzeczywistym społe
czeństwie, tworzącym całość nieredukowalną do swych części. Zgodnie z podaną 
przezeń definicją, „ekonomika bada społeczeństwo ze stanowiska dążeń i zabiegów 
o zaspokojenie potrzeb ludzkich”“1. W późniejszej wersji swego podręcznika pro
fesor za przedmiot ekonomii uznawał „gospodarstwo narodu”, zaznaczając jedno
cześnie, że „podmiotem gospodarstwa narodowego jest naród, całe społeczeństwo 
jako żywa i wieczysta jedność, złożona z ogółu członków, którzy przemijają i ciąg
le się odradzają”4 5. Z dalszych wywodów wyraźnie wynika, że ekonomia ma badać 
społeczeństwo jako całość, w której występują różne struktury i związki pomiędzy 
nimi; jest też miejsce na autonomię jednostki, wszelako „praca i całe gospodaro
wanie jednostek [...] zależą nieustannie od natchnienia i wpływu społeczeństwa, 
jako swej wyższej całości”6, inaczej mówiąc, to głównie kultura determinuje kształt 
i cele gospodarowania. Stąd budowanie teorii ekonomicznej w oparciu o teorię wy
boru podejmowanego przez jednostkę uznał Głąbiński za bezsensowne. Stanowczo 
odrzucił indywidualizm metodologiczny wraz z koncepcją człowieka ekonomicz
nego i zasadą racjonalności gospodarczej. Wszelkie teorie wychodzące z założeń 
o indywidualnym wyborze zostały przez lwowskiego uczonego bezapelacyjnie po
tępione; nie uznawał on za istotne osiągnięcia naukowe ani ekonomii neoklasycznej, 
ani austriackiej ekonomii subiektywistycznej, a więc nurtów najbardziej twórczych 

4S. Głąbiński, Wykład ekonomiki społecznej wraz z zarysem polityki ekonomicznej 
i z historią ekonomiki, Lwów 1913, s. 1.

5 1 d e m, Ekonomika narodowa, t. 1: Teoria ekonomiki narodowej, Lwów 1927, s. 2.
6 I d e m, Wykład ekonomiki..., s. 65.
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i wpływowych w pierwszej połowic XX wieku. W podręczniku z 1913 roku pisał: 
„Nie jest w szczególności zadaniem ekonomiki stwarzać abstrakcyjne typy ludzi, 
nigdy i nigdzie nieistniejących, tzw. ludzi ekonomicznych, przez odróżnienie i izolo
wanie motywów gospodarczych od innych pobudek ludzkich w życiu społecznym”7. 
Co prawda, działanie zgodne z zasadą gospodarności (racjonalności gospodarczej), 
rozumianą jako zasada najmniejszego działania, jest w indywidualnym gospodar
stwie postulatem zdrowego rozsądku, wszelako realne ludzkie działanie okazuje się 
być zawsze „wyrazem kompromisu między pobudkami i celami ściśle osobistymi 
lub rodzinnymi a pobudkami i celami etycznymi, religijnymi, społecznymi, patrio
tycznymi, przedstawia się więc w szczegółach rozmaicie, stosownie do siły i wpły
wu owych różnych pobudek”8. W Ekonomice narodowej przeciwstawienie ekonomii 
prywatnej i społecznej jest jeszcze wyraźniejsze. Gospodarstwo indywidualne kieru
je się własnym interesem, natomiast „zasadą gospodarstwa społecznego i narodu jest 
interes ogólny, społeczny i narodowy, dążenie do utrzymania równowagi i rozwoju 
całości gospodarczej przez łagodzenie przeciwieństw i poskramianie egoizmów”9. 
Na czystą ekonomię w systemie Głąbińskiego nie ma miejsca. Zadaniem ekonomii 
byłoby raczej opisanie wszystkich czynników kulturowych, społecznych i politycz
nych wpływających na gospodarowanie i ewentualne ustalenie proporcji pomiędzy 
nimi. Takie holistyczne ujęcie ekonomii oznaczało zanegowanie odrębności eko
nomii jako nauki, która stawała się raczej częścią socjologii. Skoro bowiem cało
kształt zjawisk społecznych oddziałuje na sferę gospodarczą, człowiek jest raczej 
wytworem kultury niż jej twórcą, a żadna czysta teoria wyboru gospodarczego nie 
ma znaczenia, to socjologia analizująca ludzkie kultury pozostaje nadrzędną nauką 
społeczną.

7 Ibidem, s. 2.
8 Ibidem, s. 27.
’ Idem, Ekonomika narodowa, t. 1: Teoria..., s. 51.

W rezultacie przyjętej postawy metodologicznej teoretyczna część Ekonomiki 
społecznej sprowadza się do amatorskiej socjologii, zawierającej przede wszyst
kim stereotypowe przekonania wyznawane przez konserwatywny odłam opinii pu
blicznej. Jednoznacznie bronił Głąbiński ustroju opartego na prywatnej własności, 
podczas gdy ideę wolnego rynku jako samoregulującego się mechanizmu traktował 
z ambiwalencją charakterystyczną dla tradycji konserwatywnej. Wielkie znaczenie 
przypisywał stabilności społecznej i równowadze pomiędzy różnymi grupami, pod
kreślał potrzebę istnienia rozległej klasy średniej i utrzymania licznej ludności wiej
skiej jako z natury swej zachowawczej. Natomiast „kwestię robotniczą” w miastach 
chciał rozwiązać poprzez reformy społeczne. Popierał związki zawodowe, szkolnic
two zawodowe, powszechne ubezpieczenia i inne formy aktywności państwa, opo
wiadał się też za progresywnym opodatkowaniem dochodu. Taki program, zbieżny 
z propozycjami niemieckich uczonych z Verein flir Sozialpolitik, rozwinął jeszcze 
przed I wojną światową. W Polsce niepodległej zajął natomiast stanowisko ostroż
niejsze, uważając, że konieczność odbudowy i rozwoju gospodarczego kraju spra
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wia, że gromadzenie kapitału ma pierwszeństwo przed polityką społeczną. Ogólnie 
głównym celem polityki gospodarczej w ujęciu S. Głąbińskiego jest zapewnienie 
postępu (rozwoju) przy zachowaniu równowagi społecznej i porządku polityczne
go. Jak się wydaje, ideałem struktury społecznej dla uczonego było społeczeństwo 
zhierarchizowane z silną klasą wyższą, rozległą i dominującą klasą średnią, najlepiej 
złożoną z samodzielnych gospodarzy, właścicieli swoich warsztatów pracy, i raczej 
nieliczną klasą pracowników najemnych, których należałoby bronić przed prole- 
taryzacją. Autor Ekonomiki narodowej pragnął, aby wszystkie te klasy społeczne 
zgodnie pracowały dla rozwoju gospodarczego i postępu społecznego, rezygnując 
z konfliktów i walk klasowych na rzecz interesu narodowego. Nagrodą za zgodę 
i bezkonfliktowy rozwój miało być zapewnienie dobrobytu dla wszystkich warstw 
społeczeństwa.

Prywatna własność była w opinii Głąbińskiego fundamentem ładu społeczne
go, jednocześnie wskazywał on szeroki katalog instytucji, których prowadzenie po
winno zostać zastrzeżone dla instytucji publicznych, państwu zaś przysługiwałoby 
w tych działach prawo wywłaszczenia. W tym zestawie wymieniał drogi, kanały, 
pocztę i telefonię, koleje żelazne, banki emisyjne, komunalne kasy oszczędności, 
wreszcie część zakładów ubezpieczeniowych10 11. Wolność gospodarcza jako zasada 
ustroju miała w oczach Głąbińskiego wady i zalety niepozwalające na jednoznaczną 
ocenę. Do zalet należy to, że wolność gospodarcza skłania gospodarujących do sa
modzielności i odpowiedzialności, umożliwia podział pracy, będący podstawowym 
warunkiem wzrostu gospodarczego, prowadzi do minimalizacji kosztów produkcji, 
wreszcie skłania ludzi do współdziałania, nagradzając „asocjację” (spółki, spółdziel
nie, zrzeszenia). Do wad systemu wolnorynkowego należałoby zaś wywoływanie 
walk klasowych, zależność całych grup społecznych od nielicznych potentatów, 
wahania koniunkturalne, brak barier w stosowaniu nieuczciwych i niemoralnych 
metod wzbogacenia". Samodzielność gospodarcza jednostek, inicjatywa i przed
siębiorczość zostały jeszcze bardziej wyeksponowane w Ekonomice narodowej, 
w której S. Głąbiński uznawał te czynniki za główne źródła rozwoju gospodarcze
go12. Wnioskiem z tej analizy była w zasadzie akceptacja systemu wolności gospo
darczej, ale też poparcie dla reform ograniczających jego ciemne strony.

10 1 d e ni, Wykład ekonomiki..., s. 155.
11 Ibidem, s. 171-172.
12 I d e m, Ekonomika narodowa, t. 2: Narodowa polityka ekonomiczna, Lwów 1928, s. 9.

Do kanonu myśli konserwatywnej należy przeciwstawianie goniącego za nowin
kami, niespokojnego i rozdartego konfliktami miasta spokojnej, tradycjonalistycznej 
i pełnej wszelakiej harmonii wsi. Tego typu wywody Znajdziemy i u Głąbińskiego, 
który podkreślał naturalną zachowawczość mieszkańców wsi oraz znaczenie ludno
ści rolniczej dla stabilności wspólnoty politycznej. „Z natury gospodarczej rolnictwa 
płyną właściwości społeczne i narodowe warstwy rolniczej, czyli zawodu rolniczego, 
czyniące ją podstawą życia społecznego i organizacji politycznej narodu. Warstwa 
rolnicza bowiem jest z jednej strony w wyższym stopniu niż inne warstwy przy
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wiązana do miejsca swej pracy, swego urodzenia i całej swej przyszłości, z drugiej 
strony jest mniej zależną w swym wyżywieniu i w swej pracy od reszty społeczeń
stwa”13. O ile rolnictwo reprezentuje naturalny konserwatyzm i stabilizację, o tyle 
przemysł jest czynnikiem dynamicznym, prowadzącym do postępu technicznego 
i wzrostu gospodarczego, zarazem jednak do rozwarstwienia ludności miejskiej i za
ostrzenia przeciwieństw pomiędzy jej odłamami. Przemysł, wypierając pracę ręczną 
na rzecz maszynowej i rugując z rynku rzemieślników, generuje niebezpieczeństwo 
dla porządku społecznego, gdyż w ten sposób niszczy gospodarcze podstawy klasy 
średniej14. Rozwój przemysłu oznacza więc zagrożenie dla równowagi społecznej, 
albowiem bez licznej klasy średniej, z zasady broniącej własności i porządku publicz
nego, zagrożone są fundamenty ładu politycznego. Głąbiński zdawał sobie sprawę, 
że powstrzymywanie rozwoju produkcji maszynowej byłoby postulatem utopijnym, 
hamującym rozwój gospodarczy. Uważał jednak, że utrzymanie szerokiej warstwy 
drobnych producentów leży w interesie społecznym, stąd należałoby ją świadomie 
podtrzymywać. W odczycie O kwestii socjalnej z 1894 roku uczony wyrażał nadzie
ję, że upowszechnienie silnika elektrycznego pozwoli na ponowną decentralizację 
produkcji i na powstanie rzesz drobnych zakładów produkcyjnych korzystających 
z własnego źródła energii15. Podobne nadzieje żywili wówczas Józef Milewski i Sta
nisław Grabski. Oczekiwania te były zresztą złudne, oparte na niezrozumieniu źró
deł efektów skali w gospodarce. W Wykładzie ekonomii społecznej można znaleźć 
program pomocy publicznej dla rzemiosła. Przede wszystkim państwo i samorzą
dy powinny finansować szkolnictwo zawodowe dostarczające wykwalifikowanych 
kadr dla sektora drobnych producentów, poza tym jednak autor postulował dale
ko idącą pomoc finansową. Oto państwo winno wspomagać rzemieślników, „dając 
im pierwszeństwo w dostawach publicznych dla wojska, dla urzędów i zakładów 
publicznych, niemniej oddając im za umiarkowanym wynagrodzeniem lub darmo 
potrzebne maszyny i motory do produkcji oraz publiczne hale targowe, bazary, dla 
zbytu gotowych wyrobów”16. Wszystkie te postulaty padają przy wyraźnym zastrze
żeniu, że promowanie rzemiosła w sektorach gospodarki, w których przemysł ma 
wyraźną wyższość nad rękodziełem, jest „sprzeczne z wymogami postępu”. Nie
mal wszystkie wymienione pochwały pod adresem stanu rzemieślniczego i pomysły 
wspierania tegoż przez władze publiczne powtórzył Głąbiński w Ekonomice naro
dowej -co więcej, domagał się objęcia ich systemem powszechnych ubezpieczeń17. 
Wyraźnie jednak bardziej pesymistycznie zapatrywał się na możliwość utrzymania 
się rzemiosła przy coraz potężniejszej konkurencji przemysłu.

13 Idem, Wykład ekonomiki..., s. 191.
14 Ibidem, s. 263.
15 1 d e m, O kwestii socjalnej, „Przegląd Prawa i Administracji” R. 19, 1894, s. 821.
16 I d e m, Wykład ekonomiki..., s. 638.
17 I d e m, Ekonomika narodowa, t. 2: Narodowa..., s. 389-391.

Wobec kwestii robotniczej Głąbiński zajmował stanowisko podobne do stanowi
ska niemieckich reformistów z Verein für Sozialpolitik. Uważał, że kapitalizm umoż
liwia dyktowanie warunków pracy i rozdziału dochodów przez potentatów prze- 
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myślowych, krzywdząc klasy pracujące, wobec czego należałoby stworzyć warunki 
do bardziej sprawiedliwego podziału18. Służyć temu winna polityka państwa, a więc 
ustawodawstwo fabryczne, ustanowienie instytucji rozjemczych w sporach pomię
dzy robotnikami i kapitalistami oraz ubezpieczenia społeczne19. Głąbiński wyraźnie 
opowiedział się za systemem powszechnych ubezpieczeń robotników, na które skła
dałoby się ubezpieczenie emerytalne, wypadkowe i ubezpieczenie od bezrobocia, 
zdaje się też zdrowotne. Nie uważał za konieczne nadawanie im przymusowego 
charakteru; za najlepszy uznawał system ubezpieczeń oparty na asocjacji, czyli po
wszechnym ubezpieczeniu wzajemnym. Drugim w kolejności rozwiązaniem byłyby 
ubezpieczenia publiczne. W przypadku niektórych typów ubezpieczeń, jak emerytal
ne robotnicze czy ubezpieczenie inwentarza rolniczego, wskazany byłby nawet ich 
przymusowy charakter. Zdaniem uczonego dopuszczalne byłoby też wprowadzenie 
przymusu ubezpieczenia, Jeżeli w społeczeństwie nie ma na tyle samodzielności 
i dojrzałości gospodarczej, aby bez przymusu ubezpieczeń takie zakłady mogły się 
rozwijać”20. Nieufnie natomiast odnosił się lwowski uczony do prywatnego ryn
ku ubezpieczeń. Uważał on, że klienci są na nim narażeni na oszustwa i manipu
lacje firm ubezpieczycielskich. Inaczej mówiąc, Głąbiński rozumiał (raczej tylko 
intuicyjnie) problem asymetrii informacji jako źródła zawodności i niekompletno
ści rynków, która to zawodność naraża na poważne straty znaczną część klienteli 
firm ubezpieczeniowych. Dziś problematyka ta ma bogatą literaturę ekonomiczną. 
W swoim czasie Głąbiński nie umiał (a i chyba nie miał szansy) przedstawić proble
mu inaczej niż w języku najbardziej kolokwialnym. Bardzo interesujące były jego 
uwagi na temat monopolu ubezpieczeń. Podkreślał on, że nawet jeśli pewne typy 
ubezpieczeń są obowiązkowe, nic musi to oznaczać konieczności monopolu pań
stwowego. Łączenie przymusu i monopolu ubezpieczeń byłoby w interesie społecz
nym tylko w wypadku, kiedy państwo posiada sprawną i wzorowo uczciwą admi
nistrację. W przeciwnym razie ubezpieczenie stanie się źródłem nadużyć i ciężarów 
dla społeczeństwa21. Sposób, w jaki Głąbiński pisał o powszechnych ubezpiecze
niach, pokazuje, że traktował je jako istotną zdobycz cywilizacyjną, nie zaś luksus 
czy ustępstwo polityczne. Podkreślał, że przynoszą one bezpieczeństwo materialne 
klasom pracującym i zapewniają pokój społeczny służący rozwojowi - inaczej mó
wiąc, rozumiał, że powszechne ubezpieczenia nie tylko są elementem dobrobytu, ale 
też częścią inwestycji, które dobrobyt umożliwiają.

Ibidem, s. 334.
191 dem, O kwestii..., s. 818-819.
20 I d e m, Wykład ekonomiki..., s. 727.
21 Idem, Ekonomika narodowa, t. 2: Narodowa..., s. 303.

W tekście z 1894 roku zawierającym główne myśli odczytu, który uczony wy
głosił w lwowskim Towarzystwie Prawniczym, zawarta jest optymistyczna wizja 
rozwoju państwa dobrobytu. Zdaniem młodego profesora „dobroczynne owoce praw 
socjalnych znane są już w całej Europie i niemal powszechnie uznane, a wątpić nie 
można, że niebawem zakorzenią się one wśród wszystkich społeczeństw cywilizo
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wanych i zrosną się z ich poczuciem prawno-ctyczncm”22. Entuzjazm młodego Głą- 
bińskiego wobec reform społecznych osłabł nieco, kiedy został on jednym z przy
wódców Narodowej Demokracji, a później Związku Ludowo-Narodowego. Z kolei 
w niepodległej Polsce podkreślał on konieczność odbudowy kraju po zniszczeniach 
wojennych i potrzebę szybkiego przyrostu zasobów kapitału, co uznał za zadanie 
mające pierwszeństwo przed reformami społecznymi23. Ważnym problemem we
dług Głąbińskiego okazał się także brak sprawnego aparatu państwowego, co bardzo 
utrudniało prowadzenie wszelkiej polityki gospodarczej24. Znamienna była zmiana 
poglądu Głąbińskiego na podatki. W początkach kariery, podobnie jak jego mentor 
L. Biliński, opowiadał się za oparciem systemu podatkowego o podatki od dochodu, 
jako sprawiedliwsze; w imię sprawiedliwości domagał się zwolnienia z podatków od 
dochodów najuboższych, domagał się opodatkowania luksusu i progresji podatko
wej przy taksowaniu dochodów25, jak też zwolnienia od podatków pośrednich dóbr 
najpotrzebniejszych26 27; poglądy takie podtrzymywał jeszcze w Wykładzie ekonomiki 
społecznej-1. Natomiast jako przywódca sejmowy Związku Ludowo-Narodowego 
stwierdzał, że Polska jest krajem zbyt ubogim, by oprzeć swój system skarbowy 
na podatkach od dochodu i radził jednak oprzeć przychody budżetu na podatkach 
pośrednich28. Uogólnił tę tezę w swej Ekonomice narodowej, w której stwierdził, 
że idealna reguła, by opodatkowywać przede wszystkim dochód, jest możliwa do 
spełnienia tylko w nielicznych zamożnych państwach29. Ta zmiana stanowiska wy
daje się zrozumiała także w kontekście zmiany osobistej sytuacji Głąbińskiego. Jako 
młody wykładowca z zapałem odwoływał się do budzących podziw wzorów nie
mieckich, zaś trzydzieści lat później przemawiał już jako jeden z krajowych lide
rów stronnictwa, którego klientelą byli głównie ziemianie i „chrześcijańska” część 
przedsiębiorców.

22 I d e m, O kwestii..., s. 826.
23 1 d e m, Drożyzna w Polsce, jej przyczyny i sposoby jej usunięcia, Warszawa 1920, s. 7.
24 I d e m, Etatyzm a gospodarstwo narodowe, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 1922, z. 3, 

s. 469.
25 Idem, Ogólny podatek dochodowy w Austrii, „Przegląd Prawa i Administracji” R. 18, 

1893, s. 643.
26 I d e m, Przemyśl a podatki, Kraków [1901], [s. 3].
27 I d e m, Wykład ekonomiki..., s. 652.
28 1 d e m, Program gospodarczy Związku Ludowo-Narodowego, Warszawa 1924, s. 17-18.
29 I d e m, Ekonomika narodowa, t. 2: Narodowa..., s. 413-414.

W kwestii pieniądza poglądy Głąbińskiego dałoby się streścić w stwierdzeniu, 
że gospodarce potrzebny jest „dobry pieniądz”, posiadający względnie stabilną war
tość wymienną. Ważne byłoby, aby posiadał on wartość rynkową niezależnie od no
minału. Stąd też niezmiennie opowiadał się za kruszcem szlachetnym jako podsta
wą obiegu pieniężnego. W szczegółach jednak w stanowisku uczonego zachodziły 
istotne zmiany. W swej wczesnej rozprawie Waluta w Austrii i dążenie do jej reformy 
(1890) opowiedział się za oparciem austriackiego systemu pieniężnego na monecie 
bitej ze srebra - inaczej mówiąc, wybierał monometalizm srebrny, choć za opty
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malne rozwiązanie uważał światowy system bimetaliczny. Względna obfitość sre
bra powinna zapewnić walucie austriackiej odpowiednią podaż pieniądza i ułatwić 
jego stabilizację, tymczasem malejąca podaż złota przy rosnącej wartości produkcji 
sprawiłaby, że monometalizm złoty, który już wcześniej wybrały czołowe państwa 
europejskie, prowadziłby do chronicznej deflacji i spadku produkcji30. Tymczasem 
w latach 90. tendencja spadkowa odwróciła się, a rosnące wydobycie złota doprowa
dziło do światowej tendencji inflacyjnej. Ekonomiści coraz częściej pisali rozprawy 
o drożyźnie. W tej sytuacji Głąbiński opowiedział się za monometalizmem złotym, 
a standard złota pojmował dość elastycznie i chwalił zainicjowaną przez Bilińskie
go politykę utrzymywania parytetu w wymianie międzynarodowej bez istnienia za
dowalającego „pokrycia” emisji pieniężnej zapasami kruszcu (zamiast tego bank 
dysponował zapasem dewiz wymienialnych na złoto). Pragmatyzm Głąbińskiego 
nie szedł jednak tak daleko, aby zaakceptować pieniądz papierowy, nieposiadający 
formalnych związków z kruszcem. Jego zdaniem system taki będzie zawsze niesta
bilny, narażony na skrajne wahania wartości waluty wskutek zmiennych nastrojów 
na rynkach. W związku z tym wyższa premia za ryzyko doprowadzi do wyższej 
stopy procentowej i wyższych cen niż w krajach waluty kruszcowej31.

30 I d e m, Waluta w Austrii i dążenie do jej reformy, Lwów 1900, s. 174-195.
31 Idem, Wykład ekonomiki..., s. 229;idem, Waluta w Austrii..., s. 115-141.
32 I d e m, Program..., s. 13-14.
33 I d e m, Ekonomika narodowa, t. 2: Narodowa..., s. 4.

Wśród wielu kwestii, które analizował Głąbiński w podręcznikach sprzed 
I wojny światowej, nic pojawia się właściwie „kwestia żydowska”. Jako polityk 
w austriackiej Galicji nie używał on argumentacji antysemickiej, zresztą endecka 
mobilizacja opinii społecznej w tej dzielnicy szła w kierunku antyukraińskim. Także 
w niepodległej Polsce nie uczestniczył zbyt gorliwie w propagandzie antysemic
kiej, a jednak jego wypowiedzi nie pozostawiają wątpliwości, że zaakceptował en
decką strategię w sprawach narodowościowych. W programowym przemówieniu 
z 1924 roku w Radzie Naczelnej Związku Ludowo-Narodowego wypowiedział się 
jednoznacznie za akcją świadomego bojkotu Żydów, którzy w Polsce są elementem 
wrogim i obcym. Dobry Polak miał niczego u Żyda nie kupować ani Żydowi nicze
go nie sprzedawać, nie miał utrzymywać z Żydem stosunków towarzyskich, lecz 
poddać go daleko idącemu bojkotowi32. Żydowscy kapitaliści zostali też oskarżeni 
o wywóz kapitału z Polski i inwestowanie go za granicą, co Głąbiński poczytywał 
przede wszystkim za antypolski gest polityczny. Uniezależnienie się narodu od wro
gich elementów, to jest przed wszystkim właśnie Żydów, uznawał za ważny cel po
lityki gospodarczej także w swoim podręczniku ekonomii33. Dokładniejsze poznanie 
jego poglądów na tzw. kwestię żydowską utrudnia szczupłość źródeł. W naukowych 
pracach Głąbińskiego nie Znajdziemy zbyt wielu wątków żydowskich, zaś w publi
cystyce i mowach jedynie raczej ogólne hasła, a niewiele argumentacji. Na pewno 
nie należał do głównych inspiratorów akcji antyżydowskich, jednak jego akceptacja 
wątków antysemickich w ideologii endeckiej musiała być ochocza, skoro zasadę 
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„kupuj u swojego” ukazywał w swym podręczniku jako przykład prowadzenia poli
tyki gospodarczej przez cały solidarnie działający naród34.

3‘’ Ibidem, s. 2.
35 1 d e m, Wykład ekonomiki..., s. 681-682; i d e m, Ekonomika narodowa, t. 2: Narodowa..·, 

s. 152-154.

W kwestii optymalnej polityki handlu zagranicznego Głąbiński nie zmienił właś
ciwie swych poglądów przez cały okres zarówno kariery naukowej, jak też politycz
nej. Skoro podobną politykę zalecał jako poddany austriacki, jako poseł na sejm 
i senator w niepodległej Polsce, można sądzić, że jego rekomendacje były rezultatem 
tiwałej postawy teoretycznej. Autor Ekonomiki narodowej odżegnywał się zarówno 
od doktryny wolnego handlu, jak i od autarkii jako celu polityki handlowej. Uważał, 
że argumentacja za światowym systemem wolnego handlu odzwierciedla tylko inte
resy wielkich potęg przemysłowych na czele z Wielką Brytanią. Zarówno w Austrii, 
jak i później w Polsce zalecał politykę umiarkowanego protekcjonizmu. Podkreślał, 
że powstanie nowych gałęzi przemysłu, jak też rozwój niedawno powstałych, wy
magają ceł ochronnych o charakterze wychowawczym. Stanowczo ostrzegał przy 
tym przed nadużywaniem tego narzędzia, po pierwsze, w obawie przed wytworze
niem krajowego monopolu oraz zbytnim podnoszeniem krajowych cen, po drugie, 
aby nie prowokować innych krajów do nakładania ciężarów celnych w odwecie35. 
Stanowisko Głąbińskiego oparte było nie tyle na konkretnej teorii ekonomicznej, ile 
na uogólnieniu historycznym. Uważał on, że wielkie potęgi handlowe zbudowały 
swą pozycję, prowadząc politykę merkantylistyczną, nie wolnohandlową. Z czasem 
wzrost wymiany handlowej i powiązań z gospodarką światową stał się jednak ko
rzystny dla uczestników światowego podziału pracy. Ku integracji wiodą w sposób 
naturalny wszelkie tendencje rozwojowe, prowadzące do rozrostu sieci handlowych, 
do zmniejszenia kosztów transportu i czasu nań potrzebnego. Stąd, mimo że wymie
nił on niezależność gospodarczą wśród celów narodowej polityki gospodarczej, to 
zarazem podkreślał potrzebę wymiany międzynarodowej. Chodziło jedynie o silną 
pozycję w ramach światowego podziału pracy, którą miał ułatwić umiarkowany pro
tekcjonizm o charakterze wychowawczym.

Głąbiński dał swej formacji politycznej program gospodarczy i społeczny, 
w którym głównym celem była budowa nowoczesnego społeczeństwa, opartego na 
gospodarce przemysłowej, zaś metodą solidarna współpraca wszystkich grup spo
łecznych, zjednoczonych wobec wspólnego wyobrażenia o dobni ogólnym czy też 
narodowym. Rozwój gospodarczy pragnął on osiągnąć przy możliwie ograniczonej 
zmianie porządku społecznego. Zróżnicowanie majątkowe i hierarchia społeczna 
były dla uczonego wytworami procesu historycznego, którego nie można zmienić 
przez prostą negację - można natomiast modyfikować przez świadomą działalność 
indywidualną i zbiorową, przez prawo i wolę wspólnoty. Podkreślanie roli wspól
noty narodowej i spajającej ją kultury nie prowadziły go ku gospodarczemu kolek
tywizmowi. Jego ideałem było społeczeństwo drobnych wytwórców, prowadzących 
autonomiczną działalność gospodarczą, a ich energia i przedsiębiorczość miały być 
głównym motorem wzrostu. Natomiast wspólnota narodowa oraz kierownictwo 
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i opieka ze strony państwa miały nadawać tym dążeniom wspólny kierunek i zapew
niać bezpieczeństwo socjalne oraz sprawiedliwy podział bogactwa.

Choć główną inspiracją Głąbińskiego był niemiecki historycyzm i hasła polity
ki społecznej (Sozialpolitik), to jednak proponowana przezeń polityka gospodarcza 
nie różniła się radykalnie od tej, którą zalecał inspirowany ekonomią neoklasyczną 
Edward Taylor. Poniekąd potwierdza to tezę, że różnice pomiędzy tzw. szkołą histo
ryczną a neoklasyczną były wyolbrzymiane, a oba podejścia bardziej się uzupełnia
ją niż sobie przeczą. Ekonomia neoklasyczną, zwłaszcza w ujęciu Johna B. Clarka, 
przedstawiała gospodarkę rynkową przede wszystkim jako mechanizm kształtowa
nia się cen, które odzwierciedlają wartość użytkową dóbr i czynników produkcji, 
jednocześnie zapewniają dysponentom tych czynników dochód proporcjonalny do 
wkładu w produkcję (pod warunkiem istnienia doskonałej konkurencji). Ekonomia 
społeczna historycystów odmawiała ważności czystej teorii, kładąc nacisk na wnio
ski z badań empirycznych. Idee polityki gospodarczej, które proponowali zwolenni
cy tego nurtu, były w znacznej mierze po prostu uogólnieniem danych o dotychcza
sowym rozwoju gospodarczym. Te zaś wskazywały na liczne zalety systemu wolnej 
przedsiębiorczości, który to system przyczynił się do niezwykłego wzrostu zamoż
ności w XIX wieku. Z perspektywy „historycznej” wydawało się, że wystarczy uzu
pełnić system rynkowy instytucjami państwa dobrobytu, aby mechanizm rozwoju 
działał nadal, teraz już bez poważniejszych zakłóceń. Alternatywy wobec rynku, jak 
socjalizm, anarchizm, korporacjonizm czy społeczeństwo stanowe, wydawały się 
albo przeżytkiem, albo iluzją opartą na mglistych doktrynach.

2. Dobrobyt jako funkcja zbiorowej woli i ambicji
- Stanisław Grabski w poszukiwaniu dróg rozwoju dla Polski

Stanisław Grabski (1871-1949) należał do pokolenia inteligentów polskich, którzy 
już w okresie nauki w gimnazjum zapoznali się z marksizmem i ulegli fascynacji 
nową ideologią jednocześnie pozostając pod wpływem sejentyzmu, filozofii pozy
tywistycznej i darwinowskiego ewolucjonizmu36. Jako student z Berna uczestniczył 
młody Grabski w założycielskim zjeździe Polskiej Partii Socjalistycznej, następnie 
działał wśród polskich robotników w Berlinie, broniąc autonomii PPS zaboru pru
skiego wobec niemieckiej socjaldemokracji. Odkrycie, że niemieccy socjaldemokra
ci są równie szowinistycznie usposobieni wobec Polaków jak pruscy konserwatyści, 
przyczyniło się niewątpliwie do rozczarowania Grabskiego socjalizmem. Jedno

36 Zob.: S. Wójcik, Ekonomia społeczna według Stanisława Grabskiego, Lublin 1995; 
W. Wojdyło, Koncepcje społeczno-polityczne Stanisława Grabskiego, Toruń 1993; idem, 
Stanisław Grabski (1871-1949). Biografia polityczna, Toruń 2004.
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cześnie jednak dokonywała się w nim ewolucja ideowa związana z utratą wiary 
w marksizm i z recepcją dorobku niemieckiej szkoły historycznej, zwłaszcza Gu
stava von Schmollera i Wernera Sombarta. O kierunku zainteresowań Grabskiego 
świadczył wybór tematu pracy doktorskiej, która była poświęcona postaci niemiec
kiego reformatora społecznego Arnolda Winckelbleha (Karla Marlo)37. Zaufanie do 
marksizmu podważyła niewątpliwie dyskusja wokół trzeciego tomu Kapitału Mark
sa. Z jego opublikowaniem w redakcji F. Engelsa ujawniła się głęboka sprzeczność 
w ekonomii marksowskiej. Tematem powszechnych dyskusji wśród socjalistów 
II Międzynarodówki były także tezy Eduarda Bernsteina. W tej atmosferze ulot
nił się młodzieńczy marksizm Grabskiego (który chyba nigdy nie był głęboki), on 
sam zaś nabrał dystansu do zbyt kategorycznych i abstrakcyjnych teorii ekonomicz
nych. Jego publicystyka z okresu przynależności do mchu socjalistycznego suge
ruje zresztą, że najatrakcyjniejszym elementem idei socjalistycznej była dla niego 
obietnica przewrotu rewolucyjnego, który usunie dotychczasowe rządy i pozwoli na 
utworzenie państwa polskiego jako demokratycznej republiki38. Studia nad niemiec
kojęzyczną literaturą ekonomiczną zwróciły uwagę Grabskiego na sławetny Metho
denstreit - spór między zwolennikami czystej teorii ekonomicznej a historycystami, 
broniącymi zasadniczo empirycznego podejścia do ekonomii. Zrelacjonował ten spór 
w swojej niemieckojęzycznej publikacji Zur Erkenntnislehre der Volkswirtshaftli- 
chen Erscheinungen. Propozycje Grabskiego stanowiły zdroworozsądkowy kompro
mis pomiędzy dwiema szkołami myślenia oraz niewątpliwy punkt wyjścia do sfor
mułowania własnych koncepcji teoretycznych39. Swoje propozycje metodologiczne 
zrekapitulował i opublikował po polsku dopiero ćwierć wieku później. Dziesięcioto- 
mowa Ekonomia społeczna Grabskiego została napisana i opublikowana zasadniczo 
w latach 1927-1931 (tylko ostatni tom został wydany w 1933 roku). Stało się to 
w czasie, kiedy zarówno w Polsce, jak i w Niemczech tzw. szkoła historyczna znala
zła się w fazie wyraźnego zmierzchu, w Polsce zaś przewagę uzyskiwała ekonomia 
neoklasyczna. W tej sytuacji licząca grubo ponad 1000 stron synteza Grabskiego 
pozostaje raczej świadectwem dokumentującym poglądy jednego z przywódców 
Narodowej Demokracji niż osiągnięciem naukowym.

37 S. Grabski, Karl Marlo als Sozialtheoretiker, Bern 1899.
3" Zob.: Zborowicz [S. Grabski], Przyczynek do programu socjalnych demokratów 

polskich, Berlin [?] 1892; Mazur [S. G r a b s k i], W ważnej sprawie, „Przedświt” 1901, nr 2, 
5, 7; J a n z Kiernozi [S. G r a b s k i], Słowo do braci włościan, Zurych 1902.

” S. Grabski, Zur Erkentnislehre der Volkswirtshaftlichen Erscheinungen, Leipzig 1900.

Ekonomia społeczna Stanisława Grabskiego

Stanisław Grabski, podobnie jak inni zwolennicy ekonomii społecznej, uważał so
cjologię za podstawową naukę społeczną, zaś ekonomię społeczną uznał za naukę 
„wyjaśniającą przyczynowo kształtowanie się i rozwój całokształtu norm społecz
nych, to jest pojęć i form organizacyjnych, regulujących gospodarczą działalność 
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i gospodarcze współżycie ludzi”40. Jego zdaniem ludzie żywiołowo podporządko
wują się społecznic wytworzonym normom, zaś między indywidualną świadomo
ścią a „karnością społeczną” nie istnieje sprzeczność41. W interpretacji tego polityka 
wspólnoty ludzkie powstają samoistnie i spontanicznie, zaś wytworzone przez nie 
normy są dla ich członków obiektywnymi prawdami42. Właściwą metaforą do opi
su zjawisk społecznych, w tym gospodarczych, okazuje się analogia biologiczna 
społeczeństwa jako żywego, harmonijnie działającego organizmu. Zdaniem Grab
skiego ekonomia nie jest w stanie izolować pojedynczych zjawisk gospodarczych 
i poddawać analizie w oderwaniu od całokształtu zjawisk społecznych. Możliwość 
taką mają tylko nauki przyrodnicze, „natomiast współżycie społeczno-gospodarcze 
ludzi musimy badać ciągle w jego całości, w całej jego rozciągłości i komplika
cji”43. W tym ujęciu brak miejsca na teorię wyboru opartą na założeniu racjonalności 
gospodarczej, wszelka czysta teoria ekonomii oparta na indywidualizmie metodolo
gicznym została przez autora stanowczo odrzucona, wyjątkowo zaś surowo ocenił 
ekonomistów austriackich - C. Mengera i Eugena von Böhm-Bawerka44. Poglądy 
te zbieżne są z ideami chwalonego przezeń G. Schmollera oraz z poglądami innych 
polskich zwolenników ekonomii społecznej: S. Głąbińskiego, Romana Rybarskie- 
go i Leopolda Caro. Wszyscy oni jednak akcentowali różnorodność dróg rozwoju 
społecznego, tymczasem Grabski dość stanowczo oznajmił, że „rozwój życia spo
łecznego różnych gromad ludzkich odbywa się wszędzie według tych samych praw 
ewolucji współżycia ludzkiego”45. To już wpływ lektuiy Herberta Spencera, a za
pewne też K. Marksa, nie zaś pedantycznych niemieckich hi story cysto w.

40 Idem, Ekonomia społeczna, t. 1: Socjologiczne podstawy ekonomii, Lwów 1933, s. 12, 
31-32.

41 Ibidem, s. 17.
42 Ibidem, s. 32.
43 I d e m, Ekonomia społeczna, t. 2: Rozwój nauki ekonomii społecznej, Lwów 1933, s. 3.
44 I d e m, Ekonomia społeczna, t. 1: Socjologiczne..., s. 40-41.
45 Ibidem, s. 65.
46 Ibidem, s. 61-65.

Zarys „praw ewolucji”, zawarty w pierwszym tomie Ekonomii społecznej, był co 
prawda dość szkicowy, niemniej sama próba ich sformułowania była zadaniem na
der ambitnym. Zdaniem Grabskiego u początków każdego społeczeństwa leży grupa 
rodowa, gospodarująca całkowicie kolektywnie, a dopiero pod wpływem wzrostu 
populacji i postępu techniki następuje wyodrębnienie osobnych gospodarstw. Z kolei 
różnice w wyposażeniu w dobra i zasoby powodują powstanie handlu. Warunkiem 
funkcjonowania handlu jest powstanie norm społecznych, które pozwalają ocenić 
wartość dóbr. Wartość dóbr zaś jest mierzona społecznym prestiżem, który wzbudza 
ich posiadanie46. „Wyobraźnia twórcza” jednostek prowadzi pierwotne społeczeń
stwo do postępu technicznego. Z twórczością wiąże się chęć wywyższania - po
wstaje rywalizacja jednostek i grup, która prowadzi do różnicowania społeczeństwa. 
Wzrost populacji powoduje migracje, wojny i podboje, w rezultacie czego powstają 
państwa. Czynniki te są przejawami tendencji do różnicowania, której to tendencji 
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przeciwstawia się tendencja do zachowania spoistości wewnątrz grup47. Zdaniem 
uczonego o znaczeniu i roli społecznej danej grupy decyduje jej energia i siła psy
chiczna, o tych zaś przede wszystkim selekcja elit, przy czym „każda grupa ludności 
przechodzi okresy wzmagania i słabnięcia swej siły psychicznej”48. Wzrost znacze
nia różnych grup społecznych (Grabski podaję przykłady rycerstwa czy mieszczań
stwa) zawsze w końcu prowadzi do ich zróżnicowania i osłabienia. Kolejne następu
jące po sobie generacje elit wyznaczają rytm dziejów ludzkości, wszystko to jednak 
odbywa się w ramach wielkiego trendu wzrostowego, uruchamianego przez postęp 
techniczny49. W koncepcji Grabskiego ujawnia się połączenie idei ewolucji z ideą 
stałych oscylacji systemu społecznego. Pomysły te, mimo rozmachu, zostały przed
stawione w dość ogólnikowy sposób i trudno tu mówić o wyraźnej teorii dziejów. 
Wystarczy stwierdzić, że polityk był przywiązany do swojej socjologii i używał jej 
w swej publicystyce politycznej i gospodarczej. W publicystyce tej podkreślał, że 
w istocie głównymi źródłami dobrobytu są ambicje narodowe, siły psychiczne naro
du i właściwa selekcja elit.

47 Ibidem, s. 87-90.
48 Ibidem, s. 92.
49 Ibidem, s. 97.
50 Idem, Pamiętniki, oprać. W. Stankiewicz, Warszawa 1989, t. 1, s. 135-136.
51 Więcej na ten temat w: D. Grzybek, Jak przeprowadzić gospodarczą modernizację, 

zachowując lad polityczny? Myśl społeczna galicyjskich neokonserwatystów, „Politeja” 2005, 
nr4,s. 453-479.

Spółdzielczość jako program modernizacji siłami zorganizowanego 
społeczeństwa

Stanisław Grabski, osiedliwszy się w Galicji, znalazł się właściwie poza ruchem 
socjalistycznym, rychło zaś miał stać się jednym z przywódców obozu narodowego 
i członkiem Komitetu Centralnego Ligi Narodowej. Jako przywódca Narodowej De
mokracji w Galicji znalazł się on w gwałtownym sporze z rządzącymi krajem polski
mi konserwatystami, jednak zanim do tego doszło, to właśnie poparciu krakowskich 
konserwatystów zawdzięczał możliwość osiedlenia się w Galicji, docenturę w UJ, 
a następnie profesurę w Dublanach oraz stanowisko w referacie rolnym Wydziału 
Krajowego. Kariera byłego już właściwie socjalisty pod patronatem konserwaty
stów nie była jednak przypadkiem. Grabski już wcześniej zdystansował się od mark
sizmu, a w odniesieniu do lokalnych spraw galicyjskich całkowicie przejął program 
społeczny tutejszych neokonserwatystów, a także nawiązał osobiste przyjacielskie 
relacje z ludźmi z tego środowiska50. Stwierdziwszy bliskość ich poglądów na sy
tuację gospodarczą i społeczną Galicji, raz jeszcze sformułował program agrarny, 
który niegdyś został przedstawiony w broszurze Projekt reformy agrarnej autorstwa 
młodego A. Krzyżanowskiego51. W wydanym staraniem Krakowskiego Towarzystwa 
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Rolniczego tomie Spółki włościańskie z 1905 roku powtórzył właściwie wszystkie 
elementy zawarte w projektach Klubu Konserwatywnego, jednak istotnie przesuwa
jąc akcenty. Teraz był to program oddolnej, ewolucyjnej przebudowy ustroju rolne
go Galicji, nie zaś zdecydowanej i szybkiej reformy przeprowadzonej przez władze 
krajowe. W swych intencjach Grabski tworzył projekt przeorganizowania biernych 
i ubogich mas w sprawny i świadomie działający organizm gospodarczy. Pisząc 
o zorganizowaniu galicyjskich chłopów w spółdzielnie mleczarskie, kredytowe, jaj- 
czarskie, owocarskie i parcelacyjne, chciał stworzenia więzi gospodarczych, które 
zapewne miałyby być czymś ważniejszym niż sposobem solidarnego wychodzenia 
z ubóstwa, a mianowicie podstawą politycznej organizacji nowoczesnego narodu.

Źródłem przebudowy struktury agrarnej miało być zorganizowanie „zbiorowej 
samopomocy” rolników, jednak samopomocą tą miały kierować warstwy oświeco
ne społeczeństwa. Grabski pisał: „nasza inteligencja jest obowiązaną tej pomocy, 
której lud włościański potrzebuje, udzielić mu szczodrze, wskazać mu środki do 
zbiorowej samopomocy i samopomocą tą jego kierować”52. Podstawowym warun
kiem do uzdrowienia rolnictwa winno być powstrzymanie dalszego dzielenia ziemi 
chłopskiej i takie rozwiązanie kwestii parcelacji dóbr ziemiańskich, aby powstawa
ły duże gospodarstwa włościańskie. Inteligencja winna więc rozwinąć propagan
dę wśród włościan, namawiając ich do dzielenia swych gospodarstw i skorzystania 
z komasacji (albowiem chłopi zwykle nie wiedzieli o ustawie komasacyjnej)53. Spra
wa parcelacji miała dla uczonego istotne znaczenie, skoro poświęcił jej swój refe
rat na IV Zjeździe Prawników i Ekonomistów Polskich w Krakowie w 1906 roku. 
W swym referacie podnosił problem zagrożeń związanych ze spekulacją ziemią. 
Jego zdaniem spekulanci zawyżają ceny ziemi dostępne dla włościan, jednocześnie 
oferując zbyt małe sumy parcelującym właścicielom dóbr „tabularnych”. Zagraża 
to rozwojowi rolnictwa, bowiem ziemianie mają za mało kapitałów, by rozwinąć 
intensywną gospodarkę, a włościanie mają ograniczone możliwości rozbudowy go
spodarstw i narasta zagrożenie zupełnej likwidacji własności folwarcznej54. Grabski 
postulował więc poddanie rynku obrotów ziemią kontroli władz państwowych, które 
miałyby zapobiegać zbyt wysokim cenom i winny preferować włościańskie spółki 
parcelacyjne przy sprzedaży ziemi „tabularnej”. Te jednak nie miałyby szans na na
tychmiastowe zdobycie odpowiednich funduszy bez pomocy publicznych instytucji 
kredytowych. Kredyt, otrzymany za pośrednictwem władz krajowych, pozwoliłby 
zapłacić za ziemię gotówką, tym samym dając właścicielom ziemskim fundusz na 
inwestycje, natomiast spółka parcelacyjna złożona z chłopów-właścicieli stopniowo 
spłacałaby swe zobowiązania wobec instytucji kredytującej55. Z kolei szczegółowy 
przepis na organizację włościańskich spółek parcelacyjnych Znajdziemy w przywo

52 S. Grabski, Spółki włościańskie, Kraków 1905, s. 7.
53 Ibidem, s. 24-25.
5,1 I d e m, Parcelacja w Galicji, IV Zjazd Prawników i Ekonomistów Polskich, „Czasopismo 

Prawnicze i Ekonomiczne” R. 7, 1906, s. 3-5, 21-23.
55 Ibidem, s. 30-42.
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ływanej pracy Grabskiego. Autor podkreślał, że gospodarze powinni zakupić ziemię 
zbiorowo, jako spółka, powinni płacić gotówką, którązbiorąz wkładów i pożyczki 
bankowej. Dopiero po zakupie nastąpiłby podział ziemi, zaś dług spółki byłby soli
darnie spłacany; dopiero po spłacie spółkę można by rozwiązać56.

56 I d e m, Spółki..., s. 136-137.
17 Ibidem, s. 3 1.
5lt Ibidem, s. 43.
59 Ibidem, s. 45.
60 Ibidem, s. 49.

Powstanie niepodzielnych gospodarstw włościańskich, w miarę możliwości 
powiększonych o ziemię folwarczną, byłoby dopiero wstępem do uzdrowienia rol
nictwa, albowiem „sanację dzisiejszych stosunków agrarnych może przynieść tylko 
ruch spółkowy rolników”57. Autor pracy zastanawiał się, czy lepsza byłby jedna spół
ka rolnicza w gminie, czy kilka wyspecjalizowanych (gminy wiejskie w Galicji były 
małe, jednowioskowe). Za pierwszym rozwiązaniem przemawiała szczupłość kadr, 
za drugim potrzeba tworzenia sieci handlowych, do czego lepiej nadają się spółki 
wyspecjalizowane. Ostatecznie Grabski przedstawił następujący katalog organizacji 
spółdzielczych, potrzebnych zasadniczo w każdej gminie: (1) kółka rolnicze - jako 
organizacje szkoleniowe i spółdzielnie spożywców, oraz centrale maszyn rolniczych, 
wypożyczające owe maszyny gospodarzom, (2) kasy oszczędnościowo-kredytowe 
typu Raiffeisena (dziś pamiętane jako „kasy Stefczyka”), (3) spółdzielnie mleczar
skie, (4) spółdzielnie sprzedaży jaj, (5) spółdzielnie owocarskie, (6) spółdzielnie 
sprzedaży przetworów warzywnych, (7) ubezpieczalnie dla „asekuracji bydła, koni 
i świń”, tymczasowy zaś charakter miałyby: (8) spółki melioracyjne i (9) spółki 
parcelacyjne58, przy czym program minimum obejmowałby kółko rolnicze, kasę 
Raiffeisena, spółkę asekuracyjną oraz, w zależności od sytuacji, spółdzielnię mle
czarską lub owocarsko-warzywniczą. Lista powyższa była nie tylko szczegółowa, 
ale też dogłębnie uzasadniona i wyjaśniona w książeczce Grabskiego. Autor Spółek 
włościańskich dał wiele cennych rad organizatorom spółek. Przestrzegał, że założe
nie nowej spółki, spółdzielni (Grabski nie przeprowadza wyraźnego rozróżnienia) 
będzie możliwe tylko i wyłącznie wówczas, jeśli inicjator osobiście przekona do niej 
wszystkich wpływowych gospodarzy, którzy na wsi cieszą się poważaniem59. Na
tomiast w zarządzie kasy oszczędnościowo-kredytowej koniecznie powinien zasia
dać „człowiek z inteligencji”, znany z życiowej praktyczności, włościanie bowiem 
z jednej strony nie znają się na rachunkowości, z drugiej są podejrzliwi, potrzebują 
więc osoby cieszącej się zaufaniem60. Grabski nie omieszkał przypomnieć także, że 
zasady spółdzielczości spożywców są w stanie opanować tylko ludzie piśmienni, 
zaś do kas raiffeisenowskich nie należy przyjmować pijaków. Osobne akapity są 
poświęcone problemowi przyzwyczajenia chłopów do tłustego mleka (kto przerabia 
mleko na śmietanę, będzie pił tylko chude mleko), zbyt zażyłym (zdaniem Grabskie
go) relacjom wiejskich gospodyń z żydowskimi handlarzami jaj kurzych oraz per
spektywom wyparcia z rynku galicyjskiego morawskich producentów kiszonej ka
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pusty. Bardzo emocjonalnie potępił Grabski kobiety jeżdżące z nabiałem do miasta. 
Jego zdaniem taki kobiecy handel prowadzi do pijaństwa i demoralizacji wsi, gdyż 
gospodynie, szybko sprzedawszy swój towar, wdają się w „poczęstunki” i spotkania 
towarzyskie zakrapiane alkoholem61. Dzięki Pamiętnikom Grabskiego wiemy, że na 
takiej opinii mocno zaważyły osobiste doświadczenia autora. Zdołał on przekonać 
gospodarzy w podkrakowskiej wsi Tonie do założenia spółdzielni handlu nabiałem, 
jednak następnego dnia ci sami gospodarze odwołali swoją zgodę. Jak się okaza
ło, uczynili to pod wpływem swych żon, które zwyczajowo zatrzymywały zarobek 
z wypraw do miasta do własnego rozporządzenia; gdyby powstała spółdzielnia, za
robek z handlu zostałby niewątpliwie rozdzielony między gospodarzy, stałby się do
chodem „męskim”62. Tak to ekonomiczny racjonalizm, odwołujący się do korzyści 
skali i zalet podziału pracy, przegrał, kiedy się okazało, że może naruszyć delikatną 
równowagę pomiędzy płciami w tradycyjnym środowisku wiejskim.

61 Ibidem, s. 83, 101.
62 I d e m, Pamiętniki, 1. l,s. 137-138.
63 1 d em, Spółki..., s. 110-111.

Spółki włościańskie Grabskiego nie były jedynie podręcznikiem organizatora 
spółdzielni albo popularnym przeglądem rodzajów organizacji spółdzielczych - był 
to emocjonalny manifest modernizacyjny. Mocne słowa o zacofaniu gospodarczym 
galicyjskiego rolnictwa ukazywały dramatyzm sytuacji. Szczegółowość i praktycz- 
ność udzielanych rad łączyły się z maksymalistycznymi żądaniami - oto ledwie 
piśmienni chłopi mieli być uczestnikami i funkcjonariuszami precyzyjnej machiny 
mchu spółdzielczego. Wszystkie elementy jego programu są wzięte z praktycznych 
doświadczeń innych narodów i dostępnej wówczas literatury na temat spółdziel
czości i stowarzyszeń rolniczych, a jednak zgromadzone wspólnie stają się swego 
rodzaju utopią. Wprowadzenie w życie tego na pozór realistycznego planu wyma
gałoby czegoś w rodzaju stanu nadzwyczajnego w całym społeczeństwie polskim. 
Coś takiego zresztą Grabski w istocie proponował, kiedy domagał się, by do akcji 
tworzenia spółdzielni włączyły się władze samorządowe Galicji, ziemiańskie to
warzystwa gospodarcze, Towarzystwo Kółek Rolniczych, patronat kas Raiffeisena, 
duchowieństwo i specjalnie szkoleni agitatorzy63. Taką akcję można było zorganizo
wać, jednak tylko w wypadku zawiązania jakiegoś ponadpartyjnego (i chyba nawet 
ponadnarodowego) porozumienia, co było właściwie niemożliwe w Galicji, rozdzie
ranej konfliktami politycznymi i narodowościowymi. Do ich rozniecenia przyczy
nił się zresztą sam Grabski jako organizator i przywódca Narodowej Demokracji 
w Galicji.

Spółdzielczy program tego polityka był skrajnie racjonalistyczny, jeśli chodzi 
o rozwiązania, które proponował, natomiast był przejawem myślenia życzeniowe
go w odniesieniu do tempa i metod realizacji. Zawierał w sobie utopię moralnej 
jedności, zgodnie z którą do rozwiązania najważniejszych spraw naród zjednoczy 
się wokół jednego celu. Nie widząc możliwości sformowania armii powstańczej, 
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Grabski projektował armię spółdzielców, która do wielu celów mogłaby jeszcze być 
użyta. W polskiej tradycji taka utopia jedności w chwilach nadzwyczajnych przy
bierała różne postacie - pospolitego ruszenia, konfederacji szlacheckiej, powstania 
narodowego, państwa podziemnego, wreszcie odżyła w nowej postaci podczas wy
darzeń z lat 1980-1981. Obok utopii jedności mamy też utopię woli, przekonanie, 
że nawet bardzo ambitne cele można osiągnąć przy odpowiednim natężeniu woli, 
pracy i poświęcenia. Przekonanie to obecne jest już w pieiwszej broszurce autorstwa 
Grabskiego, a później zostało rozwinięte w postaci teoretycznej. Uczony nigdy nie 
rozstał się z romantycznym sposobem myślenia, choć nieraz starał się przedstawiać 
jako rzecznik realizmu politycznego.

Państwo jako katalizator modernizacji - program narodowy w wersji liberalnej

Okres dwudziestu lat między wystąpieniem Grabskiego na IV Zjeździe Prawników 
i Ekonomistów (1906) a wydaniem pieiwszego tomu Ekonomii społecznej (1927) 
był najlepszym okresem w jego karierze politycznej; uczony stał się jednym z głów
nych przywódców Narodowej Demokracji i współtwórcą odrodzonej Polski. Ode
grał kluczową rolę w porozumieniu między Piłsudskim a Komitetem Narodowym 
Polskim, uczestniczył w powołaniu Związku Ludowo-Narodowego, w redagowaniu 
konstytucji z 1921 roku i negocjowaniu traktatu ryskiego, wreszcie był głównym 
negocjatorem konkordatu z 1925 roku. W tym okresie Grabski nie napisał żadnej 
osobnej pracy poświęconej kwestiom gospodarczym, już nie tylko o charakterze na
ukowym, ale także publicystycznym, niemniej jako ideolog endecji rozwinął bardzo 
interesującą refleksję nad perspektywami społecznego i ekonomicznego rozwoju 
Polski. Wśród przywódców Narodowej Demokracji okresu II Rzeczpospolitej Grab
ski zaproponował najbardziej umiarkowaną wersję rozwoju, w największym stopniu 
ulegającą wpływom liberalizmu.

Zarys koncepcji liberalnego nacjonalizmu Znajdziemy w obszernej broszu
rze Naród a państwo z 1922 roku. Autor akceptuje endecką koncepcję „państwa 
narodowego”, w którym Polacy są narodem rządzącym, a elita endecka stanowi 
naturalne grono przywódców tego narodu, jednocześnie uznając, że wzmocnieniu 
sił narodu najlepiej służy samorzutna działalność indywidualna i grupowa. Grabski 
stwierdzał przede wszystkim, że państwo polskie powstało w sytuacji rewolucyjnej, 
a prawodawstwo jego inspirowane było w znacznej mierze utopijnym przekonaniem 
o sprawczych możliwościach państwa i prawa. Tymczasem prawidłowa strategia 
rozwoju wymaga realistycznej oceny możliwości społeczeństwa i państwa. Te moż
liwości są niewielkie zwłaszcza wobec braku kadr, organizacji i tradycji niezbędnych 
do funkcjonowania dobrej administracji. Dlatego też Grabski radził, „by przyjąć za 
naczelną zasadę naszej polityki wewnętrznej ograniczenie do najniezbędniejszego 
tylko minimum zadań państwa i jego ingerencji w społeczne, kulturalne życie naro
du, którego postęp musi się opierać przede wszystkiem na samorzutnej twórczości 
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obywatelskiej”64. Kwestią racji stanu było dla polityka uprzemysłowienie. Postrze
gał on posiadanie nowoczesnego przemysłu przede wszystkim jako warunek zdoby
cia siły militarnej, zapewniającej Polsce pozycję mocarstwową. Owa „mocarstwo- 
wość” w języku polityków i publicystów II Rzeczpospolitej oznaczała najczęściej 
możliwość zachowania suwerennego bytu przez Polskę, nie zaś jakieś przerastające 
miarę kraju pretensje. Grabski sformułował „tezę o mocarstwowości” w następu
jący sposób: „w tych warunkach, w jakich się Polska znajduje, może się ona ostać 
tylko wtedy, gdy będzie naprawdę mocarstwem, to jest siłą, z którą korzystniej jest 
dla każdego z sąsiadów być w dobrych stosunkach”65. Sam nie był optymistą, jeśli 
chodzi o perspektywy w polityce międzynarodowej. Spodziewał się w przyszłości 
konfliktu z Niemcami, za realne niebezpieczeństwo uważał też inspirowaną przez 
Rosję sowiecką rewolucję światową, z dużą przesadą dopatrywał się wpływów bol- 
szewizmu we wszystkich progresywistycznych i awangardowych prądach epoki66. 
Jednak industrializację kraju projektował jako dłuższy organiczny proces, który pań
stwo może stymulować, ale nie jest w stanie nim kierować w planowy sposób. Zarys 
poglądów Grabskiego na politykę gospodarczą z lat 20. zawierają jego liczne teksty, 
zebrane w tomach Uwagi o bieżącej historycznej chwili Polski, Z codziennych walk 
i rozważań, Z zagadnień polityki narodowo-państwowej, Kryzys myśli państwowej, 
Państwo narodowe. Zdaniem naszego uczonego-polityka należy unikać regulowania 
sfery gospodarczej, albowiem w warunkach słabej państwowości, braku „poczucia 
prawnego” i w warunkach rozpowszechnienia praktyk korupcyjnych, w których 
mieli przodować Żydzi, będzie ona nieskuteczna. Należałoby popierać prywatną 
inicjatywę, a głównymi formami publicznego wsparcia gospodarki winny być tyl
ko finansowanie szkolnictwa zawodowego i protekcja celna67. Także ubezpieczenia 
społeczne i instytucje pomocy społecznej radził Grabski ograniczyć do minimum, 
nie z jakichś pryncypialnych powodów, lecz dlatego, że na nie Polski na razie nie 
stać. Także reformy rolne wołał ograniczyć do dobrowolnej parcelacji, bez przywi
lejów dla drobnych gospodarstw chłopskich (ograniczających rozwój dużych gospo
darstw włościańskich)68.

64 I d e m, Naród a państwo, Lwów 1922, s. 31.
1 d e m, Z zagadnień polityki narodowo-państwowej, Warszawa 1925, s. 6.

66 Zob.: S. Grabski, Rzym czy Moskwa?, Warszawa 1927.
67 S. Grabski, Uwagi o bieżącej historycznej chwili Polski, Warszawa 1923,s. 123-127.
68 Ibidem, s. 134-135.

Uprzemysłowienie, obok aspektu militarnego, miało mieć skutki dla struktury 
społecznej i etnicznej państwa. Zatrudnienie mas chłopskich w przemyśle prowadzi
ło ku przemianom społecznym i etnicznym. Miasta posiadające znaczny odsetek lud
ności żydowskiej uległyby polonizacji, winna powstać polska klasa średnia złożona 
z przedsiębiorców i kupców. Stanowisko Grabskiego wobec „kwestii żydowskiej” 
było wyraźnie ambiwalentne. Z jednej strony z postulatu stworzenia polskiej klasy 
średniej wywodził wniosek o nieuchronnej konfrontacji polsko-żydowskiej. Twier
dził, że Polska nie może się normalnie rozwijać bez przełamania żydowskiej domi
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nacji w gospodarce69. Jednak poza tym Grabski odżegnywał się od prawnej dyskry
minacji ludności żydowskiej, sądził też, że można jej lojalność pozyskać uczciwym 
i bezstronnym traktowaniem. Spolszczenie miast, przemysłu i handlu jako skutek 
rozwoju gospodarczego - byłaby to „socjologiczna konieczność, której niczem nie 
można odwrócić”70. Stąd też nie potrzeba żadnych praw antyżydowskich ani nega
tywnych kroków w polityce. Nie byłoby wskazane nawet dyskryminowanie przed
siębiorców żydowskich przy udzielaniu kredytu. Wystarczy wspieranie polskiego 
przemysłu i kupiectwa przez społeczeństwo. W jednym z komentarzy prasowych 
Grabski napisał wręcz, że w Polsce znajdzie się dość pracy i dla Polaków, i dla Ży
dów, o ile tylko powstanie przemysł, dający odpowiednie zatrudnienie71. Stwierdze
nie takie było już jednak w zbyt jawnej sprzeczności z oficjalną ideologią Związku 
Ludowo-Narodowego i Grabski szybko się z niego wycofał. Niemniej można sądzić, 
że antysemityzm typu biologicznego czy kulturowego nigdy nie został w pełni przez 
niego przyswojony. Nie Znajdziemy w jego pismach przekonania o fundamental
nej obcości Żydów, wynikającej z ich biologicznego wyposażenia, której to obcości 
i chronicznej nielojalności nie może przezwyciężyć żadna asymilacja. Poglądy ta
kie, jak się zdaje, dość wcześnie głosił Roman Dmowski72, przyjmował je Roman 
Rybarski, a w jeszcze radykalniejszej formie przywódcy „młodych” narodowców 
z SN i ONR-u. „Kwestia żydowska” interesowała Grabskiego przede wszystkim 
w kontekście lojalności społeczności żydowskiej wobec polskiej racji stanu oraz 
w aspekcie rywalizacji ekonomicznej. Charakterystyczne dla niego jest stwierdzenie, 
że „propaganda antysemicka sformułowała tylko w pewnym momencie wytworzony 
przez naturalną ewolucję społeczno-gospodarczych stosunków narodu polskiego za
sadniczy konflikt chrześcijańskiego polskiego przemysłu i handlu z handlem i prze
mysłem żydowskim [...]. Zanim społeczeństwo polskie zaczęło bojkotować Żydów, 
najsamprzód Żydzi bojkotowali chrześcijańskich kupców po wszystkich miastach 
i miasteczkach Polski”73 74. Po tym stwierdzeniu następowały przewidywania kierunku 
rozwoju sytuacji. Zdaniem prezesa ZLN Żydzi, widząc rozwój polskiego kupiectwa 
i przemysłu, będą zmuszeni uznać swą porażkę, zwiększą emigrację z Polski, ale za
razem zadbają o lepsze relacje pozostałych w kraju z narodem dominującym7'1. Moż
na powiedzieć, że konflikt polsko-żydowski Grabski interpretował przede wszyst
kim w kategoriach starcia interesów gospodarczych i przemian struktury klasowej; 
postrzegał go jako głęboki, ale zarazem historyczny i przemijający. Co prawda, pra
sowe polemiki Grabskiego pełne są złośliwych uwag pod adresem żydowskich ad

69 1 d e m, Naród a państwo, s. 13.
70 Ibidem, s. 15.
71 I d e m, Z codziennych walk i rozważań, Poznań 1923, s. 77-78.
72 Zob.: R. Dmowski, Separatyzm Żydów i jego źródła, Warszawa 1909. Wiele nowych 

ustaleń na temat antysemityzmu Dmowskiego, ale i kilka kontrowersyjnych tez, zawiera ogłoszo
na niedawno praca Grzegorza Krzywca, zob.: G. K r z y w i e c, Szowinizm po polsku. Przypadek 
Romana Dmowskiego (1886-1905), Warszawa 2009.

75 S. G r a b s k i, Uwagi..., s. 77.
74 Ibidem, s. 79-80.
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wersarzy, tudzież wątpliwych stwierdzeń na granicy jawnego kłamstwa75, wszelako 
taka postawa mieściła się jakoś w politycznym folklorze epoki. Retoryka Grabskie
go, choć napastliwa, pozostawiała nadzieję na jakieś kompromisowe rozwiązania 
w relacjach ze społecznością żydowską. Grabski jako przywódca parlamentarny 
ZLN rzeczywiście podjął zakulisową próbę ułożenia poprawnych relacji ze społecz
nością żydowską, zaś owa „ugoda z Żydami” stała się następnie jedną z przyczyn 
marginalizacji uczonego w obozie narodowym76. O ile w jego publicystyce kwestia 
żydowska przedstawiana była w sposób wyraźnie niespójny, miała pełno meandrów 
i niedopowiedzeń, o tyle jego koncepcja polityki wobec mniejszości słowiańskich wy
daje się całkiem jasno sformułowana. Grabski akceptował ich kulturalną autonomię 
pod warunkiem lojalności wobec państwa polskiego i przynajmniej biernej akcep
tacji polityki polonizacyjnej. Wyraźnie odcinając się od ucisku narodowościowego, 
Grabski stwierdzał: „by rządzić naprawdę Polską, musi naród polski wytworzyć we 
współżyjącej z nim w granicach Rzeczpospolitej ludności niepolskiej świadomość 
korzyści tego współżycia”77. Lekceważąc narodotwórcze zdolności mniejszości sło
wiańskich i negując istnienie narodu ukraińskiego, Grabski stawiał jawnie program 
stopniowej polonizacji i integracji ziem wschodnich Rzeczpospolitej78. Sukces tego 
zamierzenia miał trwale zniechęcić Związek Sowiecki do kwestionowania granicy 
ryskiej i zapewnić trwałość polskich zdobyczy terytorialnych79.

75 Ulubionym chwytem propagandy endeckiej było wypominanie Żydom nieobecności na 
placu boju w wojnie z bolszewikami z 1920 roku (Grabski stracił w niej syna), a nawet przypi
sywanie ogółowi żydowskiemu bolszewickich sympatii, zob.: S. Grabski, Z codziennych..., 
s. 75. Niejaka perwersyjność tego typu argumentów tkwi w tym, że podczas wojny 1920 roku 
wielu polskich ochotników żydowskiego pochodzenia zamiast do służby kierowano do obozu 
odosobnienia w Jabłonnej jako niebezpieczny rzekomo „element probolszewicki”.

76 W. Wojdyło, Stanislaw Grabski..., s. 263-267; E. Maj, Związek Ludowo-Narodowy 
1919-1928. Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2000, s. 249-252.

77 S. Grabski, Z zagadnień..., s. 29.
78 I d e m, Z codziennych..., s. 42-43; i d e m, Uwagi..., s. 70-72, 95.
79 1 d e m, Uwagi..., s. 149.
80 1 d e m, Z zagadnień..., s. 40.
81 Idem, Uwagi..., s. 40-42.
82 Ibidem, s. 60.

Ścisłe powiązanie zagadnienia industrializacji z kwestiami struktury społecznej 
i narodowej kraju miało związek z socjologicznym traktowaniem zagadnień gos
podarczych przez Grabskiego. Nie lekceważąc czynników czysto gospodarczych 
i politycznych, traktował on poziom rozwoju gospodarczego i społecznego jako 
w znacznej mierze funkcję woli i ambicji zbiorowej. Jego zdaniem, „by Polska była 
potężną, musi ogół Polaków chcieć jej potęgi całą siłą swej duszy”80. Ta wola wiel
kości dawała się połączyć z arywizmem mas włościańskich, dążących do poprawy 
swego losu i awansu społecznego. Grabski wielokrotnie podkreślał, że chłopi polscy 
są i będą głównym czynnikiem dynamizującym społeczeństwo polskie81, przyszłość 
Polski zależy więc od tego, czy podporządkują swe cele programowi narodowemu82. 
W optymistycznym klimacie lat 20. uczony nie miał wątpliwości co do zwycięstwa 



220 Rozdział III. Ekonomia społeczna w służbie idei narodowej...

programu narodowego, który okazał się „zgodny z prawami życia” i wypływający 
wprost z historycznych doświadczeń narodu83. W warunkach niepodległego państwa 
charakterystyczna dla Grabskiego utopia woli przybierała liberalną postać. Skoro 
naród został wyzwolony z więzów i stał się gospodarzem własnego państwa, to wy
starczy woli narodowej pozwolić działać.

83 I d e m, Z codziennych..., s. 12-13.
84 Zob.: Ch. Kindlberger, World in Depression, London 1977, s. 216-224.
85 S. Grabski, Trzeba szukać drogi wyjścia, Lwów-Warszawa 1934, s. 23-24, 32-33.
86 Ibidem, s. 91.
87 Ibidem, s. 100, 124-126.

Państwo jako organizator uprzemysłowienia - program narodowy 
w wersji etatystycznej

Kolejny program modernizacyjny propagowany przez Stanisława Grabskiego wy
nikał z rozpoznania sytuacji po wielkim kryzysie i po dewaluacji dolara, dokonanej 
decyzją prezydenta Roosevelta latem 1933 roku. Waga tego aktu bywa niedoceniana 
przez potomnych. W rzeczy samej akt ten oznaczał rezygnację USA z jakiejkolwiek 
polityki stabilizacyjnej w skali ponadnarodowej i przyjęcie egoistycznej polityki 
zubażania partnerów gospodarczych, zaś bezpośrednio swą decyzją prezydent USA 
zdezawuował długo przygotowywaną Międzynarodową Konferencją Monetarną 
i Ekonomiczną w Londynie84. Dla Grabskiego (jak i dla każdego kompetentnego 
ekonomisty) oznaczało to ostateczne pogrzebanie wszelkich nadziei na przywróce
nie międzynarodowego ładu pieniężnego i systemu wolnego handlu. Stąd wyrwanie 
się z zacofania i biedy nie mogło się dokonać w ramach gospodarki otwartej. Pol
ska skazana została na działanie w sytuacji gospodarki zamkniętej, skoro izolacja 
i protekcjonizm sprawiają, że ożywienie gospodarcze w dużych państwach nie 
wpływa pozytywnie na sytuację w mniejszych, a Polska stała się krajem niemal au
tarkicznym85. Program działania w tych warunkach Grabski przedstawił w pracy pod 
znamiennym tytułem Trzeba szukać drogi wyjścia (1934). Postulaty w niej zawarte 
przedstawiał jako konsekwencję zmian sytuacji. Stwierdziwszy upadek sytemu pie
niądza złotego, w którym działał automatyczny system stabilizacji kursów waluto
wych i bilansów płatniczych, autor wskazał na zerwanie więzów między kursem 
waluty, stanem bilansu płatniczego a „pokryciem” krajowego pieniądza w złocie86. 
W tych warunkach należałoby zerwać fikcyjny już związek waluty krajowej ze zło
tem, wprowadzić ograniczenia w obrocie dewizowym, utrudniające odpływ kapita
łów, i rozwinąć wielką akcję kreacji krajowego popytu. Przy istnieniu niewykorzy
stanej siły roboczej i wolnych zasobów naturalnych łatwo byłoby o wytworzenie 
nowego kapitału za pomocą akcji kredytowej87. Przy czym nie należy się obawiać 
inflacji, o ile tylko tempo kreacji kredytu nie wyprzedzi zbyt wzrostu produkcji, 
a wzrost cen produktów żywnościowych będzie źródłem wzrostu dochodu rolników, 
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który to dochód wspomoże modernizację polskiego rolnictwa. Państwo powinno po
przez system bankowy stworzyć dodatkową siłę nabywczą w postaci kredytu, które
go beneficjentami będą krajowe przedsiębiorstwa. Najlepiej gdyby powstała wielka 
sieć małych przedsiębiorstw prywatnych. Grabski stanowczo odradzał zarówno roz
budowę sektora państwowego, jak też wydatki z deficytu. Sądził bowiem, że eks
pansja fiskalna tyleż samo miejsc pracy kreuje, co ich niszczy (zachodzi pełny efekt 
wypierania)88; jedynym źródłem nowej siły nabywczej miał być kredyt bankowy 
udzielany sektorowi prywatnemu. Pozwoliłoby to wykorzystać bieme dotąd zasoby 
pracy i ukryte zdolności przedsiębiorców. Powstałby polski przemysł i upragniona 
polska klasa średnia. Choć Grabski tym razem nie pisał o tym wprost, doszłoby do 
przełamania „żydowskiej hegemonii” w polskiej gospodarce.

KB Ibidem, s. 123.
“’Idem, Ku lepszej Polsce, Warszawa 1938, s. 101.

Rozwój wypadków w latach 30. XX wieku utwierdzał Grabskiego w przekona
niu, że czasy dawnej ekonomii już się skończyły, pora zaś na nowe prawa i w kon
sekwencji nowe zasady polityki gospodarczej. W serii artykułów prasowych, zawar
tych następnie w tomie Ku lepszej Polsce (1938), polityk nie wahał się już mówić 
o potrzebie ustanowienia gospodarki planowej. Postulował opracowanie dwudzie
stoletniego planu uprzemysłowienia kraju, finansowanego przez kredyty emitowane 
przez Bank Polski i rozdzielane zgodnie z zamierzeniami rządu. Oznaczałoby to 
planowanie przez władze polityczne struktury gospodarczej kraju, co wiązało się 
z potrzebami obrony narodowej. Wymagałoby to także sterowania przez władze 
dochodami i oszczędnościami ludności, stąd też Grabski przewidywał regulowanie 
płac i cen na drodze państwowego arbitrażu. Przyznawał, że „będzie to niewątpliwie 
eksperyment dużej miary, nie mniejszy od przeprowadzonego dziś przez Schachta 
w Niemczech i Roosevelta w Stanach Zjednoczonych. Ale doprawdy warto go za
ryzykować, żeby uzyskać samodzielność gospodarczą”89. Niepewność w kwestii 
nie dość sprawdzonej ścieżki rozwoju przegrywała w myśli Grabskiego ze świa
domością, że tą właśnie drogą idą największe mocarstwa. Wymienione przykłady 
Niemiec i USA były dla niego wzorem. Co więcej, z uznaniem patrzył też na efekty 
industrializacji w Związku Sowieckim, przy dość stanowczym potępieniu systemów 
politycznych Niemiec hitlerowskich i tegoż Związku Sowieckiego.

Program Grabskiego zawierał pewne elementy anachroniczne, zdradzał przy
wiązanie do idei Polski drobnych przedsiębiorców. Autor Ku lepszej Polsce sta
nowczo wołał Polskę indywidualnych przemysłowców i kupców od Polski spółek 
akcyjnych. Wielka akcja inwestycyjna miała wykreować zbiorowość drobnych 
przedsięwzięć, wielkie roboty publiczne i inwestycje służące obronności nie miały 
się wiązać z centralizacją produkcji, co było wielce wątpliwe. Grabski wyraźnie nie 
doceniał znaczenia korzyści skali w gospodarce. Jednak makroekonomiczny aspekt 
rozumowania autora Ekonomii społecznej nie odbiegał istotnie od sposobu myślenia 
najwybitniejszych ekonomistów epoki.
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3. Roman Rybarski - nacjonalista między ekonomiczną 
racjonalnością a polityczną projekcją90

,0 Niniejszy podrozdział w znacznym stopniu wykorzystuje tekst wcześniej publikowanego 
artykułu D. Grzybek, Idea narodowa a myśl gospodarcza w pismach Romana Rybarskiego, 
„Politeja” 2009, nr 12, s. 475-508.

1)1 U. J a k u b o w s k a, Rybarski Roman Franciszek, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 33, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1991-1992, s. 289-293.

Roman Rybarski (1887-1942) należał do grupy czołowych ideologów i przywód
ców politycznych obozu narodowego w Polsce, zarazem był uznanym uczonym 
w dziedzinie ekonomii politycznej, skarbowości (czyli finansów publicznych) i his
torii gospodarczej. Interesowała go także problematyka prawna i socjologiczna. 
Obie te role społeczne przenikały się na wiele sposobów; z jednej strony niemal cała 
twórczość naukowa Rybarskiego podporządkowana była idei narodowej, kategorie 
myśli narodowej usiłował zaszczepić w polskiej ekonomii politycznej, z drugiej zaś 
starał się uprawiać nauki społeczne jako wolne od wartościowania, wierząc w moż
liwość realistycznej analizy zjawisk społecznych. Refleksja nad rzeczywistością 
zwłaszcza nad życiem gospodarczym, miała z kolei w znacznej mierze wspierać się 
na racjonalistycznej i apriorycznej analizie ekonomicznej. Realistyczne spojrzenie 
miało służyć sformułowaniu narodowego programu gospodarczego. Uznanie idei 
narodowej jako naczelnej wartości w życiu społecznym (i busoli życia prywatnego) 
było dla Rybarskiego kwestią subiektywnego wyboru, choć jednocześnie przedsta
wiał go jako moralną konieczność, dowodząc wyższości idei narodowej nad innymi 
i niemożności moralnego życia poza narodem. Uczony, będąc świadomy tych i in
nych opozycji wewnątrz doktryny, nie lękał się zestawiać pomysły wzięte z różnych 
podejść metodologicznych. W ekonomii wychodził od jednostki ludzkiej jako pod
miotu refleksji społecznej, a następnie pisał o narodzie jako podstawowej kategorii 
społecznej i potępiał liberalizm, racjonalizm oraz indywidualizm metodologiczny. 
Śmiałość Rybarskiego nie mieści się w konwencjach współczesnych nauk społecz
nych, natomiast w swoim czasie była ambitną próbą stworzenia „naukowych” pod
staw samowiedzy narodowej.

Życic Rybarskiego było omawiane w poświęconym mu biogramie w Polskim 
Słowniku Biograficznym pióra Urszuli Jakubowskiej91, a także w pracach Jana 
Waskana i Jerzego Chodorowskiego. W tym miejscu wystarczy przypomnieć głów
ne prace Rybarskiego. Nurt ekonomiczny tworzą: Nauka o podmiocie gospodar
stwa społecznego (1912), Wartość wymienna jako miara bogactwa (1914), Idea go
spodarki narodowej (1919), Wartość, kapitał i dochód (1922). Wymienione prace 
miały z zasady charakter teoretyczny. Całościowym podręcznikiem ekonomii miał 
być System ekonomii politycznej, z którego tom pierwszy, zatytułowany Rozwój ży
cia gospodarczego i idei gospodarczych, ukazał się w 1924 roku, tom drugi, Teoria
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gospodarstwa społecznego, w 1930 roku, zaś najobszerniejszy tom trzeci - Psycho
logia społeczno-gospodarcza w roku 1939. W 1935 roku wyszła drukiem, mająca 
podręcznikowy charakter, Nauka skarbowości. Na pograniczu pracy naukowej i pu
blicystyki gospodarczej sytuowały się Bojkoty ekonomiczne w krajach obcych oraz 
Prawno-skarbowe podstawy unii, federacji i związków międzypaństwowych (obie 
1916), Marka polska i złoty polski (1922) i Ciężar podatków w Polsce (1924). Ko
lejne wersje programu gospodarczego, który Rybarski sformułował dla obozu naro
dowego, zawierają prace: Polityka i gospodarstwo (1927), Przyszłość gospodarcza 
świata (1932), Przyszłość gospodarcza Polski (1933), Podstawy narodowego pro
gramu gospodarczego (1934), Program gospodarczy (1937), Idee przewodnie gos
podarstwa Polski (1939). Publikacjami o zdecydowanie politycznym charakterze są 
Naród, jednostka, klasa (1926) oraz Siła i prawo (1936). Jednocześnie Rybarski pro
wadził rozległe badania nad historią gospodarczą Polski, zwłaszcza nad dziejami fi
nansów państwowych, czego efektem były prace: Handel i polityka handlowa Polski 
w XVI stuleciu (1928-1929), Gospodarstwo Księstwa Oświęcimskiego w XVI wieku 
(1931), Wielickie żupy solne w latach 1497-1594 (1932), Kredyt i lichwa w Ekono
mii Samborskiej w XVII wieku (1936), Skarbowość Polski w dobie rozbiorów (1937) 
oraz Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III (1939).

Postać i pisma Rybarskiego stały się przez pewien czas przedmiotem swego 
rodzaju damnatio memoriae - historycy polityki i historycy nauki wspominali go 
z rzadka i z reguły oceniali negatywnie92. Przełomem okazało się wydanie skromnego 
tomu Krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej. Roman Rybarski, zawierające
go materiały z sesji naukowej odbytej w Krakowie 17 października 1987 roku. Do 
rehabilitacji ekonomisty przyczynił się zwłaszcza artykuł Janiny Rosickiej, ukazują
cy go jako prekursora socjoekonomii. Trafne jest spostrzeżenie autorki, że w Polsce 
nie było tradycji badania myśli konserwatywnej, do której zalicza Rybarskiego, co 
wiązało się nie tylko z panowaniem ideologii marksistowskiej, ale w ogóle z oświe
ceniowym rozumieniem postępu. „Utożsamianie pojęcia postępu z nowatorstwem 
prowadziło do wyolbrzymienia roli umiarkowanej i radykalnej myśli społecznej; 
powodowało traktowanie jej jako jedynego czynnika generującego postęp, a z nim 
przyszłość”93. Taka koncepcja prowadziła do pomijania i pomniejszania myśli kon
serwatywnej, która uznana za nietwórczą, stała się jedynie tłem dla dziejów postępu. 
Potwierdzeniem słuszności powyższej opinii były skrajnie krytyczne uwagi Tade
usza Kowalika, który rewaluację myśli Rybarskiego uznał za nieporozumienie. Zda
niem Kowalika nacjonalistyczne poglądy autora Siły i prawa dyskwalifikują go jako 
człowieka i uczonego94. Tymczasem jednak powstały prace napisane przez uczonych 

M L. Guzicki, S. Żurawicki, Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej 1914- 
-1945, Warszawa 1974, s. 30-34; J. Górski, W. Sierpiński, Historia powszechnej myśli 
ekonomicznej 1870-1950, Warszawa 1981, s. 497-498; A. Lityńska, Roman Rybarskijako eko
nomista, [w:] Krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej. Roman Rybarski, Kraków 1987.

93 J. Ro sieka, Romana Rybarskiego sztuka wygrywania przeciwieństw, [w:] Krakowscy 
twórcy..., s. 92.

M T. K o w a 1 i k, Historia ekonomii..., s. 159-160.
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będących zwolennikami doktryny narodowej, którzy postawili sobie za cel apologię 
Rybarskiego. Są to publikacje Jana Waskana95 oraz Jerzego Chodorowskiego96. Praca 
Waskana jest przede wszystkim chronologicznym przeglądem publicystyki politycz
nej Rybarskiego, pomija jego publicystykę gospodarczą i prace naukowe. Poglądy 
Rybarskiego są ukazane na tle kontrowersji politycznych pomiędzy piłsudczykami a 
endekami. Wiele wątków jest potraktowanych raczej wybiórczo. Autor na przykład 
starannie pominął co radykalniejsze wypowiedzi antyżydowskie swego bohatera. 
W rezultacie postać jego wydaje się mniej kontrowersyjna, ale i mniej interesują
ca, niż była w rzeczywistości. Z kolei monografia Chodorowskiego zawiera wiele 
cennych informacji, streszcza wszystkie książki Rybarskiego, omawia ich recenzje 
i późniejszą recepcję. Pewien problem wynika z faktu, że Chodorowski przejmuje 
kategorie i oceny swojego bohatera, a wyraźne odróżnienie opinii autora monografii 
od przekonań Rybarskiego bywa utrudnione97. Kompetentne i zwięzłe omówienie 
poglądów Rybarskiego na ustrój państwowy i problemy polityczne II Rzeczpospo
litej Znajdziemy we wstępie i komentarzach Szymona Rudnickiego do wyboru pism 
i przemówień Rybarskiego98. Ostatnio prace o pewnych aspektach jego myśli ogłosili 
także Stanisław Wójcik99, Maciej Marszał100 oraz autor niniejszego opracowania101.

95 J. W a s k a n, Koncepcje społeczno-polityczne Romana Rybarskiego, Toruń 1991.
96 J. Chodorowski, Roman Rybarski (1887-1942). Z historii polskiej myśli ekonomicznej 

i prawno-ustrojowej pierwszej połowy XX wieku, Wrocław 1997.
97 Za przykład niech służy pozostawienie bez komentarza pojęcia „wewnętrznej niezależno

ści gospodarczej”, którego użył Rybarski w swym Programie gospodarczym z 1937 roku. Miała 
owa niezależność polegać na całkowitym bojkocie Żydów, którzy, pozbawieni środków do życia, 
mieliby wyjechać z Polski. Bez zastrzeżeń powtarza też Chodorowski tezy Rybarskiego o za
grożeniu ze strony „Żydów, zamierzających zorganizować wewnętrzną kolonizację żydowską” 
w Polsce, czy też o tym, że „zbyt wielki udział Żydów w życiu gospodarczym Polski wykrzywia 
naszą kulturę materialną i duchową”. Zob.: J. Chodorowski, Roman Rybarski..., s. 221-222.

9S Roman Rybarski o narodzie, ustroju i gospodarce, wstęp, wybór i oprać. S. Rudnicki, 
Warszawa 1997.

99 S. Wójcik, Problem zmienności poznania w teorii Romana Rybarskiego, „Annales 
UMCS, Sectio K: Politologia” 1997, t. 4, s. 68-75; i d e m, Zapomniana polska ekonomia społecz
na XX wieku, Lublin 2002, s. 65-77.

IOU Μ. M a r s z a ł, Wioski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm w poglądach Romana Ry
barskiego (1926-1939), „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” t. 24, „Acta Uni
versitatis Wratislaviensis” 2001, nr 2214, s. 206-227.

101 D. G r z y b e k, Idea narodowa a myśl gospodarcza w pismach Romana Rybarskiego, „Po- 
liteja” 2009, nr 12, s. 475-508.

Rdzeń światopoglądu R. Rybarskiego - ewolucjonistyczna socjologia narodu

Stałą cechą myśli Rybarskiego było odrzucenie metafizycznych czy religijnych 
podstaw myśli społecznej i programowy realizm analizy, bazującej tylko na faktach 
i logice. W swych badaniach opierał się on wyraźnie na metodach pozytywizmu, 
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starając się o nagromadzenie jak największej ilości faktów, które miały dać w sumie 
realistyczny opis świata społecznego. Rybarski interesował się tylko tymi zjawi
skami, które uważał za przedmiot intersubiektywnej obserwacji. O kwestiach spo
łecznych starał się pisać z chłodnym obiektywizmem, realizując postulat Emila 
Durkheima (którego miał za wzór „poważnego socjologa”) traktowania fenomenów 
społecznych jak rzeczy. Z góry odrzucał rozpatrywanie takich koncepcji, jak natura 
ludzka czy przyrodzone prawa człowieka, uznając je za zbędną metafizykę politycz
ną102. Jeśli przyznał pierwszeństwo kategorii narodu, to przede wszystkim z powodu 
niedającej się odeprzeć realności problematyki narodowej. Ideolog i polityk polski 
jego czasów nie mógł być wobec niej obojętny.

102 R. Rybarski, Naród, jednostka, klasa, Warszawa-Kraków 1926, s. 12.
103 I d e m, Siła i prawo, Warszawa 1936, s. 22.
104 Ibidem, s. 21, 82.
105 I d e m, Idea gospodarstwa narodowego, Kraków 1919, s. 134.

Unikanie wartościowania w analizach naukowych uważał Rybarski za właściwą 
postawę; piętnował moralizatorstwo i humanitaryzm, głoszone jako prawdy na
ukowe. Stąd, jako „niepraktyczny”, odrzucił cały liberalizm polityczny wraz z ideą 
praw człowieka, sądząc, że zakłada on nieprawdziwy obraz człowieka jako istoty 
w pełni racjonalnej i formułuje nierealne uniwersalistyczne cele. Za zwodnicze uznał 
w końcu także rozpatrywanie modeli wywodzących zachowania zbiorowości 
z założeń dotyczących jednostki (indywidualizm metodologiczny). Choć nigdy nie 
odrzucił zupełnie apriorycznej, racjonalistycznej teorii ekonomii, to po dłuższych 
rozważaniach uznał ją za mało przydatną. Zgodnie z ostatecznym orzeczeniem Ry- 
barskiego „czysty motyw ekonomiczny”, pozwalający zredukować model racjonal
nego działania do zachowań homo oeconomicus, odpowiada jedynie za drobną część 
ludzkich działań. W pozostałych przypadkach jednostka działa pod presją innych 
ludzi, a także zbiorowych wyobrażeń i przeświadczeń.

Choć aktywność ludzka jest zawsze działaniem jednostek, to przecież interakcja 
jednostkowych aktów woli tworzy, choćby efemeryczne, cele społeczne i stosunki 
społeczne, natomiast „utrwalone stosunki społeczne” nazywa uczony instytucja
mi103. Konkretny kształt instytucji normujących życie danego społeczeństwa jest 
wynikiem historycznych okoliczności; w przeważającej mierze u genezy pewnego 
stanu społecznego stoi zastosowanie przemocy w dalszej lub bliższej przeszłości104. 
Prymitywne społeczeństwa, złączone zrazu wolą panujących, stopniowo wykształ
ciły trwałe więzi społeczne, w wyniku czego normy wcześniej narzucane siłą z cza
sem były przyjmowane dobrowolnie, przy czym najwyższym etapem kształtowa
nia więzi społecznej było uformowanie się świadomości narodowej. „Wspólność 
narodowa”, jak to Rybarski czasem formułuje, powstała na bazie różnorodnych 
czynników narodotwórczych, z których właściwie żaden, może poza terytorium, 
nie był absolutnie konieczny do powstania więzi narodowej. „Historyczny, skom
plikowany charakter zjawiska narodu wyraża się przede wszystkim w tym, że nie 
ma bezwzględnie stałych znamion oznaczających wspólność narodową, od których 
współdziałania zawisło bezwarunkowo powstanie i istnienie narodu”105. Czynniki 
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narodotwórcze mogą z czasem wygasnąć, mogą zostać zastąpione innymi, właściwie 
nie ma żadnych elementów, które zawsze należą do istoty narodu. Naród, choć jest 
realnym zjawiskiem, to przecież pozbawionym niezmiennej esencji, jest zjawiskiem 
wymykającym się definicji. Co prawda, w swej erudycyjnej i pedantycznej rozpra
wie Idea gospodarstwa narodowego z 1919 roku Rybarski podaję w końcu taką 
definicję106, to jednak już w 1926 roku rezygnuje z dokładnego definiowania narodu, 
uznając za niezaprzeczalny fakt różnorodność i zmienność wspólnot społecznych, 
plemiennych i narodowych, za każdym razem bowiem kształt i charakter narodów 
jest zależny od ich aktualnej woli zbiorowej, przejawianej w ciągu wieków na różne 
sposoby107. Z zasady każdy naród dąży do posiadania odrębnego zespołu instytucji, 
a przede wszystkim - własnego państwa, mającego specyficzne, narodowe cechy. 
Jego instytucje magazynują bowiem zbiorowe doświadczenie społeczeństw, świado
mość narodową i tradycje religijne społeczeństwa108. Ten zespół idei, który decyduje 
o szczególnych cechach danej zbiorowości, nazywa Rybarski „poczuciem moral- 
no-prawnym”. Każdy naród ma swoiste „poczucie moralno-prawne”, jego treść jest 
zawsze przygodna, historyczna i przemijająca. Jednak trudno by było o nawiązanie 
trwałych więzi społecznych w warunkach dominacji poczucia przypadkowości czy 
względności dominujących opinii. Stąd, choć jest tylko wytworem społecznej ewo
lucji, „ale zazwyczaj poczucie moralno-prawne społeczeństwa, które formuje się 
w określonych warunkach historycznych, przybiera w danym społeczeństwie postać 
bezwzględną, absolutną. Społeczeństwo nie ma świadomości, że to, w co wierzy, 
co uważa za rzecz sprawiedliwą, za naturalną podstawę porządku społeczeństwa, 
jest czymś względnym, subiektywnym, przejściowym”109 110 111. To bodaj najważniejszy 
cytat z całej twórczości Rybarskiego. Świat wartości jest w jego rozumieniu jedynie 
skutkiem wzajemnego oddziaływania wielu subiektywnych, jednostkowych ocen. 
Także zbiorowe przekonania moralne, prawne i religijne są jedynie historyczny
mi, tymczasowymi ustaleniami, których główną funkcją jest utrzymanie spójności 
społeczeństwa. O względności wartości Rybarski wspominał przy wielu okazjach. 
W rozprawie o wartości w ekonomii rozszerzył swą definicję wartości gospodarczej 
na wszelkie wartości w ogóle, powiadając, że wartość jest zawsze subiektywną oce
ną, nigdy zaś cechą danej rzeczy. Obiektywne wartości nie istnieją"0. Stanowisko to 
jest spójne z jego wywodami w innych pismach. W jednym z ostatnich pisał: „Mun- 
dus vult decipi - różne złudzenia, przesądy, irracjonalne uczucia, które tak czy ina
czej kwalifikują otaczające nas przedmioty i stosunki, mają niekiedy dużą trwałość, 
a zarazem okazują się użytecznymi społecznie”1". W światopoglądzie autora Siły 

106 Ibidem, s. 144.
107 I d e m, Naród..., s. 134-135.
108 Ibidem, s. 25.
10I) Ibidem, s. 75.
110 Zob.: idem, Wartość, kapitał i dochód, Warszawa [1922], s. 14.
111 Idem, System ekonomii politycznej, t. 3: Psychologia społeczno-gospodarcza, Warszawa 

1939, s. 92.
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i prawa brak gwaranta obiektywnych, uniwersalnych wartości (w tym moralnych). 
Nie jest nim ani Bóg, ani nauka, ani rozum. Zarazem jednak to, co jest zbiorowym 
mniemaniem, domaga się bezwzględnego uznania, co więcej, im silniejsza wiara 
w zbiorowe przekonania, tym trwalsza i głębsza więź łącząca daną społeczność. Ży
cie społeczne wywiera nieubłagany nacisk na kształt ludzkiej samowiedzy.

Być może tu leży klucz do rozumienia pewnych osobliwości w myśli narodo- 
wo-demokratycznej. Skoro bowiem uznamy, że tożsamość Polaków zasadza się na 
fundamentalnym konflikcie z Niemcami, absolutnej obcości w stosunku do Żydów, 
ich odrzuceniu i wykluczeniu w życiu społecznym, wreszcie na poczuciu wyższości 
i asymilatorskim nastawieniu wobec ludów wschodniosłowiańskich („Rusinów”), 
że te właśnie przekonania i postawy konstytuują polskość, to zgodnie z formułą 
Rybarskiego należałoby je potraktować jako prawdy w polityce polskiej bezwzględ
ne, niezależnie od ich empirycznej sprawdzalności i moralnej wartości; byłyby to 
bowiem prawdy założycielskie wspólnoty politycznej. W ten sposób jednak znajdu
jemy teoretyczne uzasadnienia do powielania czarnych legend i fantazji, w które na
leżałoby wierzyć dla ich użyteczności w polityce, nie dla prawdziwości. W podobny 
sposób Dmowski potraktował stosunek nacjonalizmu do katolicyzmu, stwierdzając, 
że skoro cele wychowawcze katolicyzmu prowadzą do ukształtowania typu człowie
ka użytecznego dla narodu polskiego, należy zaakceptować cele Kościoła rzymskie
go jako zgodne z celami tegoż narodu. Wywód ten upiększył kilkoma mniej jasnymi 
sformułowaniami, jak tym, że „katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, ale nale
ży do jego istoty”112 113, które, choć chwytliwe, są w istocie bezsensowne (uniwersalna 
religia jako esencja partykularnej etniczności). Mamy więc popularną, egzoteryczną 
część późnej doktryny narodowej, zawartą w broszurze Dmowskiego Kościół, naród 
i państwo, natomiast ezoteryczne wyjaśnienie jej sensu Znajdziemy w odpowied
nich akapitach Siły i prawa Rybarskiego"3. Niebezpieczeństwem związanym z tego 

112 R. Dmowski, Kościół, Naród i Państwo, Krzeszowice 2002 (wyd. 1, Warszawa 1927), 
s. 21.

113 Tak przynajmniej wygląda sprawa w interpretacji „starych” narodowców, którzy w więk
szości nie przyjęli na poważnie wiary religijnej, chrześcijaństwa ani doktryny katolickiej. Nato
miast „młodzi” działacze Stronnictwa Narodowego, jak też ideologowie ONR i innych jeszcze 
frakcji narodowych utożsamiali służbę idei narodowej z religijnym zaangażowaniem, dowodząc, 
że służba narodowi jest pośrednio służbą Bogu, bo z jego woli istnieją narody i mają powierzone 
przez Opatrzność misje dziejowe, a cnoty patriotyczne w naturalny sposób prowadzą do chrześci
jańskich. Sprzyjała takiej postawie wspólna niechęć elity endeckiej i hierarchii katolickiej do libe
ralizmu, jak też popularna wśród polskiego duchowieństwa swoista „teologia narodu”, prowadzą
ca do traktowania Polaków jako narodu wybranego w sposób szczególny przez Boga. Ten zespół 
poglądów nie był zbyt spójny od strony teologicznej i filozoficznej, natomiast tworzył niezwykle 
silną i zwartą całość emocjonalną. Zob.: B. Grott, Nacjonalizm i religia. Proces zespalania 
nacjonalizmu i katolicyzmu w jedną całość ideową w myśli politycznej Narodowej Demokracji 
1926-1939, Kraków 1984; id e m, Nacjonalizm chrześcijański. Myśl społeczno-państwowa for
macji narodowo-katolickiej w Drugiej Rzeczpospolitej, Kraków 1991; J.J. Lipski, Katolickie 
państwo narodu polskiego, Londyn 1990; S. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza 
i działalność, Warszawa 1985.
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rodzaju instrumentalnym posługiwaniem się ideami jest utrata zdolności do racjo
nalnej analizy wskutek pomieszania idei pierwszego i drugiego planu, uznanie za 
realne tego, co było jedynie simulacrum, stworzonym na użytek walki politycznej. 
W różnym stopniu stało się to udziałem całego obozu narodowego.

Wybór narodu jako naczelnej wartości w polityce, gospodarce i życiu społecz
nym jest wedle Rybarskiego irracjonalnym aktem woli"4, najpewniej związanym 
w jakiś sposób z najgłębszymi uczuciami i odruchami ludzkimi, skoro często po
wiada nasz autor o podległości „instynktowi narodowemu”"5, innym razem o „soli
darności organicznej”"6 łączącej członków narodu. Raz przynajmniej Rybarski użył 
terminu „wiara w naród”, pisząc przy tym: „Wiary tej nie potrzeba uzasadniać. Nie 
zaszczepi się jej przez nacjonalistyczne wywody ani uczuciową frazeologię. Wiara 
ta jest czymś irracjonalnym”"7. Jednak zazwyczaj nie wiara, ale wspólne doświad
czenie historyczne jest fenomenem, który uczony przedstawia jako główny czyn
nik narodotwórczy. Każdy naród ma swoją własną historię, która kształtuje jego 
samowiedzę. Ta ma wiele rodzajów i stopni natężenia, stosownie do doświadczeń 
danego społeczeństwa. Ważne miejsce w poglądach Rybarskiego zajmują funkcje, 
które więź narodowa pełni w życiu społecznym. Okazuje się ona właściwie głów
nym czynnikiem łączącym ludzi wokół pozytywnych wartości, utrzymując jedno
cześnie przedziały i konflikty pomiędzy narodami. Niewypowiedziana w większości 
antropologia Rybarskiego wydaje się mocno pesymistyczna. Człowiek jest rozpatry
wany wyraźnie jako istota egoistyczna, zachłanna i agresywna, która, pozbawiona 
silnego nacisku ze strony społeczności, skłonna będzie zachowywać się nie tylko 
w sposób egoistyczny, ale i destrukcyjny. Takie wyobrażenie jest zawarte implicite 
w poglądach Rybarskiego, skoro sądził on, że w prymitywnych społeczeństwach siła 
przeważa nad prawem, a tylko przemoc była w stanie wymusić posłuszeństwo dla 
norm. To miał zapewne na myśli, gdy pisał: „Bodajże najważniejsze podstawy życia 
społecznego stwarza przymus”"8. Także w społeczeństwach bardziej rozwiniętych 
konflikt okazuje się czymś nieuniknionym. Wedle Rybarskiego dany jest tylko wybór 
między konfliktem klasowym a narodowym, natomiast uniwersalizm etyczny, trwały 
pokój międzynarodowy, powszechne braterstwo i wolny handel między narodami to 
w świecie Rybarskiego złudzenia, kłamstwa lub frazesy niewarte głębszej polemiki. 
Praca Naród, jednostka, klasa zawiera dłuższy wywód uzasadniający wyższość idei 
narodowej nad liberalizmem i socjalizmem. Krytyka liberalizmu i filozofii oświece
nia, dokonana przez Rybarskiego, jest lekko tylko zmodyfikowanym powtórzeniem 
krytyki liberalizmu uprawianej przez konserwatystów XIX wieku. Prawie to samo * * * * * 

114 „Przywiązanie do wartości narodowych jest czymś irracjonalnym” - pisał Rybarski 
w 1926 roku. Zob.: R. Rybarski, Naród... s. 160.

115 R. Ry b a r s k i, O pogłębienie polskiej myśli politycznej, „Przegląd Wszechpolski” 1922, 
seria II, nr 3, s. 166.

116 1 d e m, Naród..., s. 142.
117 1 d e m, O pojmowaniu idei narodowej, „Polityka Narodowa” 1938, nr 8-9, s. 497.
118 I d e m, Siła i prawo, s. 21.
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usłyszelibyśmy wcześniej z ust Pawła Popiela, Stanisława Tarnowskiego, Józefa Mi
lewskiego czy Wincentego Kosiakiewicza. Zdaniem Rybarskiego ludzkość znalazła 
się w sytuacji wyczerpania impulsów wywodzących się z oświecenia i rewolucji 
francuskiej. „Całe duchowe przesilenie sprowadza się do tego, że wiek XIX odzie
dziczył po wieku XVIII szereg idei, które miały większą moc negatywną, niszczącą, 
aniżeli twórczą. Dzisiaj już niepodobna jest budować na tych ideach”"9. Okazuje 
się, że idea praw człowieka i propagowanie indywidualizmu zniszczyły społeczeń
stwo cechujące się silnymi więziami społecznymi. Choć upadły państwo policyjne 
i niesprawiedliwe podziały stanowe, jednak w miejsce porządku stanowo-korpo- 
racyjnego nie powstał świat sprawiedliwy i egalitarny, lecz ustrój kapitalistyczny, 
w którym społeczeństwo zostaje zatomizowane, triumfuje egoizm i zanika trady
cyjna moralność, następuje rozkład rodziny i upadek dobrych obyczajów. Pisząc 
o upadku patriarchalnej rodziny, Rybarski uznał, że „kapitalizm nowoczesny dosto
sował rodzinę do swoich potrzeb”. Sugerował, iż nie była to zmiana opłacalna, gdyż 
„zwiększenie produkcji uzyskane przez redukcję wartości, które przedstawia życie 
rodzinne, nie pomnaża naprawdę dobrobytu społecznego w szerszym znaczeniu tego 
wyrazu”119 120. Do nurtu myślenia racjonalnego i indywidualistycznego miałby się za
liczać także socjalizm, mimo sprzecznego z liberalizmem stosunku socjalistów do 
własności. Jeśli Rybarski opowiadał się przeciw szeroko rozumianemu indywiduali
zmowi, a za tradycyjną moralnością (inspirowaną przez religię), to czynił tak nie tyle 
ze względu na jej treść czy boskie pochodzenie, ile na funkcję utrzymywania ładu 
społecznego121. Społeczeństwo i państwo można bowiem budować albo na przemo
cy, albo na uczuciach i wierzeniach wyznawanych przez wielkie zbiorowości, ale 
nie na racjonalizmie i elitarnych procedurach naukowych. „Społeczeństwu potrzeba 
zasad moralnych, które by były przyjmowane przez nie, jako coś bezwzględnego, 
coś nienaruszalnego. W przeciwnym razie zatraci on swoją duchową jedność, za- 
cznie się szerzyć rozkład społeczny. Otóż racjonalizm, który podkopuje tradycyjne 
pojęcia moralne w imię nauki, może skutecznie dokonać swego negatywnego dzieła; 
ale dawnej etyki nie jest w możności zastąpić etyka racjonalna”122.

119 I d e m, Naród..., s. 7.
120 I d e m, Psychologia..., s. 244.
121 Rybarski byl wstrzemięźliwy w wypowiedziach o roli religii w życiu społecznym, właści

wie ich unikał. Charakterystyczna dla niego jest wypowiedź z 1939 roku, utrzymana w chłodnej, 
zobiektywizowanej stylistyce: „Religia jest czynnikiem ładu i porządku. Ona wprowadza hierar
chię, koordynuje rozpierzchłe działania ludzkie, nadaje stałość instytucjom społecznym. Dzięki 
sankcjom religijnym wytwarzają się stałe formy współżycia ludzkiego. Człowiek nie poddaje 
w wątpliwość podstaw porządku społecznego, lecz ulega nakazom religijnym, regulującym całe 
jego życie”. Daleko idąca pochwała religii dotyczy tylko jej społecznych funkcji, a nie samoistnej 
wartości. Zob.: R. Rybarski, Psychologia..., s. 262.

122 R. Ry barski, Naród..., s. 34.

W tej sytuacji główną siłą zdolną przeciwstawić się siłom rozkładowym staje 
się nowoczesny nacjonalizm. Oddziałuje on na więzi społeczne na dwa sposoby. 
Z jednej strony prowadzi do zaostrzenia przeciwieństw, a nawet konfliktów pomię
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dzy narodami, z drugiej zaś powoduje, że wewnątrz wspólnoty narodowej normy 
społeczne są przestrzegane chętniej, a więź społeczna jest bardziej trwała i żywa niż 
przy braku rozwiniętej świadomości narodowej. Rybarski pisał: „siła, która panuje 
w stosunkach międzynarodowych zmusza do oparcia wewnętrznego życia narodu 
na prawie”123. Narody pozostają w stanie nieuniknionej, nieustannie dokonującej się 
walki o byt, rywalizacji o rozwój, o dominację czy wręcz panowanie nad innymi. 
Ta rywalizacja narodów ma wszelkie cechy właściwe mechanizmom ewolucji bio
logicznej, kierowanej darwinowską zasadą doboru naturalnego. Rybarski podkreśla, 
że ludzie często nawet nieświadomie, pracując na rzecz swego kraju, wzmacnia
jąc jego siły, uczestniczą w wielkim współzawodnictwie narodów, w którym, jak 
przypomina za Dmowskim, nie ma złych i dobrych, są tylko słabi i silni124. Walką 
jest zatem wszelka działalność mająca na celu gospodarczy rozwój kraju. Apelując 
o stawianie sobie ambitnych celów w polityce gospodarczej, Rybarski powiada: „Kto 
nie wykaże zdolności zdobywczych, ten zostanie zepchnięty na bok w tej walce”125. 
Tam, gdzie do dyspozycji są środki polityczne, nieraz dochodzi do zastosowania 
przymusu, szantażu, grabieży i innych moralnie nagannych środków. Rybarski z całą 
bezpośredniością informuje czytelnika, że stosowanie niemoralnych metod w wal
ce politycznej między narodami jest czymś naturalnym, żywiołowo rodzącym się 
w toku rywalizacji. „Z faktu, żc między narodami toczy się walka, [...] wynika 
jedna smutna konieczność: naród nie może wyrzekać się posługiwania się bronią 
którą posługuje się jego przeciwnik, dlatego, że ta broń jest mniej szlachetna”126. 
Nie ma możliwości odwołania się do wyższych zasad moralnych w sytuacji, kiedy 
„nie ma dziejowego trybunału, który by brał w opiekę słabych i nieszczęśliwych, 
który by karał najeźdźców”127. Rybarski otwarcie akceptował jako przykrą czasami 
konieczność przyjęcie zasady survival of the fittest w stosunkach międzynarodo
wych. Pozytywną okolicznością tego stanu rzeczy jest to, że lojalność wobec włas
nego narodu okazuje się, przy powyższym stanie rzeczy, najszlachetniejszą z moż
liwych postaw moralnych, podczas gdy konsekwentnie uniwersalna etyka pozostaje 
postulatem zupełnie utopijnym. W uzasadnianiu tej tezy Rybarski idzie za wywoda
mi przedstawionymi niegdyś przez Zygmunta Balickiego w pracy Egoizm narodo
wy wobec etyki. Balicki indywidualistycznej etyce dążenia do ideału przeciwstawił 
etykę społeczną w której kryterium oceny czynu jest głównie jego wpływ na dobro 
wspólnoty, zwłaszcza na tworzenie wzorców moralnych128. Tropem rozważań Balic
kiego idą wywody Rybarskiego: „Wartość moralną tej lub innej zasady organizacji 
społecznej można oceniać według tego, jakie obowiązki nakłada ona na jednostki, 

123 I d e m, Siła i prawo, s. 89-90.
12,1 Idem, Naród..., s. 171-173.
125 I d e m, Program gospodarczy, Warszawa 1937, s. 38.
126 Idem, Naród..., s. 184.
127 Ibidem, s. 177.
128 Zob.: Z. Balicki, Egoizm narodowy wobec etyki, [w:] Parlamentaryzm. Wybór pism, 

oprać. P. K o r y ś, Kraków 2008, s. 335-386.
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jakie moralne pierwiastki z nich wydobywa, jak je pod względem etycznym rozwi
ja. Chodzi o to, czy dana zasada każę poświęcać rzeczy niższe moralnie rzeczom 
wyższym, czy poddaje egoistyczne instynkty i popędy bardziej altruistycznym pier
wiastkom, czy wprowadza dyscyplinę społeczną w stosunki ludzkie”129. Oto idea 
narodowa, obejmując całość życia społecznego w każdej dziedzinie, nakłada na jed
nostkę obowiązki wobec wspólnoty, nic niszcząc zarazem moralnej autonomii grup 
ludzkich mniejszych niż naród. W ten sposób etyka narodowa buduje posłuszeństwo 
wobec norm społecznych, podczas gdy etyka walki klas rozkłada społeczeństwo, 
a uniwersalny humanitaryzm jest ideą niedościgłą i nierealną w swej ogólnikowej 
wzniosłości130. Przewagą „etyki narodowej”, której niedaleko do „egoizmu narodo
wego”, okazują się także większe horyzonty czasowe. Wszelkie interesy grupowe 
są nietrwałe i szybko przemijające, podczas gdy budując przyszłość narodu, za
biegamy o coś względnie trwałego. „Tak więc za istotną cechę polityki narodowej 
trzeba uważać jej zdolność do poświęcenia wszelkich krótkotrwałych, przelotnych 
interesów i dążeń - wielkim, sięgającym daleko interesom narodowym”131. Nie był 
jednak Rybarski skłonny do przedłużania interesów narodowych na całą wieczność, 
wyraźnie odcinał się od idei narodu wybranego, ukazując ją jako specyficzną dla 
nacjonalizmów żydowskiego i niemieckiego132. Etyczne poglądy Rybarskiego nie 
tworzyły systemu, pojawiały się w konkretnym celu, miały dać moralną legitymi
zację ideologii endeckiej. Łatwo więc przeoczyć istotne założenie, które czynił au
tor, przyjmując za oczywistą i niewymagającą dowodu wyższość etyki obowiązku 
nad kodeksem praw człowieka. Właśnie to, że idea narodowa „nakłada obowiązki”, 
czyni ją wyższą od utylitaryzmu, solidarności klasowej czy innych opcji etycznych. 
Trudno rozpoznać precyzyjnie źródło takich przekonań uczonego. W zasadzie dwie 
wielkie tradycje, na których mógł polegać - katolicyzm i polski etos inteligencki - 
były zgodne w afirmacji obowiązku, a co więcej także i ofiary. Co do katolicyzmu, to 
mimo oficjalnej deklaracji przynależności do Kościoła rzymskiego, trudno znaleźć 
w pismach autora Siły i prawa istotne wpływy doktryny katolickiej. Nawet jeśli 
w głębi ducha zachował on wiarę, nie miała ona wpływu na jego poglądy społeczne 
i polityczne133. Wydaje się, że bliższy mu był świecki etos inteligencki, eklektyczny 
pod względem swych filozoficznych źródeł. Jego manifestacją jest choćby zakoń
czenie pracy Naród, jednostka i klasa, w której, pisząc o elicie narodowej, bez wąt
pienia i siebie miał na myśli, gdy stwierdzał melancholijnie: „Zamiast wygodnego 

129 R. Rybarski, Naród..., s. 188.
130 Ibidem, s. 191.
131 Ibidem, s. 195.
132 I d e m, Odmiany nacjonalizmu, „Myśl Narodowa” R. 18, 1938, nr 47, s. 718.
133 Przy tezie o szczerym katolicyzmie Rybarskiego obstaje Jerzy Chodorowski, powołując 

się na świadectwo jego córki. Choć to ostatnie nie jest bez znaczenia, wydaje się dotyczyć raczej 
praktyk liturgicznych niż postawy duchowej, nie zmienia także faktu, że myśl społeczna i nauko
wa Rybarskiego nie dają się pogodzić z doktryną katolicką, zaś pozytywna ocena katolicyzmu 
i wartości, jakie ten niesie, wynika w myśli Rybarskiego jedynie z politycznej oceny funkcji Koś
cioła w życiu narodu polskiego. Zob.: J. Chodorowski, Roman Rybarski..., s. 25.
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życia - czeka ich walka. Ale ci ludzie, którzy czasem za innych będą musieli myśleć 
i pracować, przejdą przez życie ze świadomością, że nie chcieli brać niczego od na
rodu, a dali mu to, co mieli najlepszego”134.

,3‘l R. Rybarski, Naród...,;,. 273.
135 J. Rosicka, Romana Rybarskiego sztuka..., s. 71-72.
136 J. Chodorowski, Roman Rybarski..., s. 355.

Ekonomia R. Rybarskiego - problematyczny obszar racjonalności

Najważniejszym problemem przy interpretacji dzieł Rybarskiego pozostaje roz
poznanie, czy jego „narodowa” socjologia, podkreślająca irracjonalność wierzeń, 
zasad i najważniejszych wyborów społecznych oraz przygodność historycznie 
ukształtowanych wspólnot politycznych, daje się pogodzić z jego racjonalistyczną 
i subiektywistyczną teorią ekonomiczną. Czy w ewolucji ideowej Rybarskiego do
szło do zasadniczego porzucenia racjonalistycznego programu ekonomii na rzecz 
psychologizującej socjologii, czy może poszczególne elementy jego światopoglądu, 
choć pochodzące z różnych źródeł, jakoś współistniały przez cały okres jego twór
czości? Wśród komentatorów twórczości Rybarskiego tezę o zasadniczym przeło
mie i odrzuceniu dawnych, indywidualistycznych poglądów postawiła J. Rosicka135, 
przy czym bodźcem do zmiany nastawienia metodologicznego miała być praca nad 
książką Naród, jednostka, klasa. Natomiast J. Chodorowski obstawał przy tezie, że 
Rybarski już jako działacz „Zetu” przyswoił sobie konsekwentnie doktrynę narodo
wą, zaś z dziedzictwa pozytywizmu wybierał zawsze to tylko, co było z nią zgodne, 
stąd trudno mówić o przełomie136. W sumie miał on zintegrowany światopogląd, 
choć składający się ze „zharmonizowanych przeciwieństw”. Choć to ostatnie sfor
mułowanie wydaje się wątpliwe, w tym sporze bliższy prawdy był jednak Chodo
rowski. Na wysokim poziomie ogólności Rybarski zawsze rozróżniał gospodarczą 
i pozagospodarcząsferę działalności człowieka. Pierwsza miała być zasadniczo sferą 
racjonalnego działania, w drugiej dominowały wpływy sił pozaracjonalnych - więzi 
narodowej, stanowej, rodzinnej, religii i obyczaju. W sferze gospodarczej o postępo
waniu jednostki decyduje zwykle zasada racjonalności ekonomicznej, stąd możliwa 
jest aprioryczna, racjonalistyczna teoria gospodarcza. Natomiast pozagospodarcze 
zachowania ludzkie opisywałaby projektowana nauka „psychologii społeczno- 
-gospodarczej”. Oba obszary oddziałują na siebie, przy czym zdecydowanie silniej
szy zdawał się Rybarskiemu wpływ zjawisk pozaekonomicznych na gospodarkę, 
stąd z czasem rozbudował on swoją „psychologię społeczno-gospodarczą”. Zmiany 
w programie naukowym Rybarskiego są widoczne, ale to raczej stopniowe prze
suwanie akcentów, radykalizacja sformułowań, odsłanianie niewypowiedzianych 
założeń itp. Trudno mówić o przełomie, a już na pewno nie jest nim, jak chciała Ro
sicka, Naród, jednostka i klasa, będąca autorskim wykładem doktryny narodowej, 
którą uczony przyjął za swoją znacznie wcześniej i propagował w swej publicystyce 
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w kształcie niewiele różniącym się od wersji z lat dwudziestych137. Wiele tez, które 
zawiera Naród, jednostka i klasa, można znaleźć w pracy Idea gospodarstwa na
rodowego, wydanej w 1919 roku, ale napisanej nieco wcześniej. To właśnie w niej 
autor przeciwstawia liberalizm idei „gospodarstwa narodowego”. Stopniowo odsła
niając swój pogląd na życic społeczne, skoncentrowany na idei narodu, Rybarski 
nie zdezawuował swoich wcześniejszych poglądów na zakres i metodę ekonomii138. 
Niebagatelna różnica między treścią Nauki o podmiocie gospodarstwa społecznego 
a zawartością książki Naród, jednostka i klasa jest przede wszystkim różnicą między 
oglądem szczegółowym i ogólnym. W pierwszym przypadku mamy mieszczące się 
w ramach ekonomii teoretycznej rozważania nad istotą gospodarowania, wyabstra
howane od kontekstu politycznego, w drugim brutalnie szczery opis świata, w któ
rym się owo gospodarowanie odbywa, a więc rzecz o szerszym zakresie. Kluczową 
ideą autora jest bowiem przeświadczenie, że skromna sfera racjonalności gospodar
czej musi się mieścić w świecie rządzonym przez potężne, irracjonalne siły. Stąd to, 
co racjonalne, w sytuacji konfliktu najczęściej kapituluje przed tym, co realne.

137 Świadectwem tego są liczne artykuły w miesięczniku „Rok Polski” z lat 1916-1919, które 
Rybarski zamieszczał pod pseudonimami: Allos, W. Kamiowski (najczęściej), Dr MZS, a także 
pod własnym nazwiskiem.

l3R Pewnym wyjaśnieniem różnic między różnymi etapami twórczości Rybarskiego może być 
przyjęta przezeń strategia awansu naukowego. Rybarski, choć był ukochanym dzieckiem Wy
działu Prawa UJ, zdawał sobie sprawę z tego, że narodowa demokracja jest źle widziana przez 
konserwatywną profesurę, stąd na tematy swych dwóch pierwszych prac wybrał kwestie dalekie 
od życia i politycznie obojętne, by już jako uznany uczony opowiedzieć się jawnie za ideami 
narodowej demokracji.

139 R. Rybarski, Nauka o podmiocie gospodarstwa społecznego, Kraków 1912, s. 37-38.
No Ibidem, s. 30.

Zadanie oddzielenia problematyki ekonomicznej od nieekonomicznej podjął 
Rybarski w swym pierwszym dziele teoretycznym Nauka o podmiocie gospodar
stwa społecznego. Zaproponował uznanie faktu, że te działania, które podejmujemy 
w celu zaspokojenia naszych ludzkich potrzeb, kierując się zasadą gospodarności, są 
przedmiotem zainteresowania nauki „gospodarstwa społecznego”, natomiast wszel
kie inne objawy ludzkiej aktywności leżą poza obszarem ekonomii139. Przy czym 
uczony rozumiał zasadę racjonalności gospodarczej jednoznacznie jako zasadę naj
mniejszego działania. Definicja gospodarowania przyjęta w jego rozprawie habilita
cyjnej jest wysoce formalna i abstrakcyjna, co prowadziło autora w kierunku ogól
nej prakseologii ekonomicznej, czyli nauki o racjonalnym osiąganiu celów. Główny 
problem tej rozprawy wydaje się sformułowany nieco sztucznie i formalistycznie; 
autor pyta o to, kto jest podmiotem ekonomii pojmowanej jako nauka społeczna. 
Odpowiedź brzmi: człowiek ujmowany jako osoba kierująca się zasadą gospodar
ności, jeśli zaspokojenie własnych potrzeb jest jego celem140. Pozwala to stworzyć 
precyzyjną siatkę pojęć. Mamy podmiot - człowieka (ale raczej ekonomicznego niż 
rzeczywistego, uwikłanego w więzi społeczne) oraz jego cele, wszystko wreszcie, 
co poza tym pojawi się w polu analizy ekonomicznej, może być traktowane jako 
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środek wiodący do celu, czyli przedmiot nauki gospodarstwa społecznego. Wyklu
cza to jednakże z tak skonstruowanej teorii ekonomicznej działania altruistyczne 
i nieracjonalne; poza teorią ekonomiczną leży też wyjaśnienie kształtowania się po
trzeb, a w znacznym stopniu także ich zaspokojenie, które „nie jest terenem, któryby 
w całości należał do ekonomii politycznej, gdyż rządzą nimi najrozmaitsze uczu
cia i zasady”141. Także wszystkie „dobra wewnętrzne” czy duchowe, a więc talenty 
i zdolności człowieka, we współczesnej teorii ujmowane jako kapitał ludzki, nie 
mogą być traktowane jako zasób ekonomiczny, bo człowiek ze wszystkimi swoimi 
właściwościami jest celem, nie środkiem działalności gospodarczej. Przedmiotem 
ekonomii są tylko dobra zewnętrzne względem człowieka. Z tego wynika nawet, 
że „człowiek [...] upatruje swoje zadanie życiowe głównie w działalności poza- 
gospodarczej; w tej działalności służą mu wszystkie jego zdolności, jego zasoby 
wewnętrzne”142. Tak więc już w pierwszej pracy ekonomicznej Rybarski, wąsko 
zakreślając granice ekonomii, jednocześnie rezerwuje wielki obszar pod badania 
działalności ludzkiej niekierowanej zasadą gospodarności, ale przez uczucia, prawa 
i nakazy (tu właśnie znajdzie się miejsce na refleksję nad rolą wspólnoty narodowej). 
Nowoczesne „gospodarstwo społeczne”, spełniające definicję uczonego, nie należy 
do uniwersaliów, lecz jest zjawiskiem historycznym. Powstało ono, kiedy ludzkość 
odrzuciła wszelkie formy niewolnictwa i poddaństwa, a relacje gospodarcze zosta
ły oparte na swobodnie zawieranych kontraktach143. W pracy znajdujemy też wie
le uwag natury metodologicznej; świadczą one o trwałości postawy Rybarskiego 
w tej materii. Przyjmuje on tezę o względnej dowolności założeń teorii gospodar
czej. W takim, a nie innym ich doborze „wyraża się zasadnicze stanowisko nauko
we”144. Wszelkie wnioski wydedukowane z założeń podlegająjednak weryfikacji za 
pomocą materiału dostarczonego przez historię gospodarczą. W konkluzji Rybarski 
mocno stawiał tezę o aksjologicznej neutralności jako ideale nauki. „Rozwój nauki 
przejawia się przede wszystkim w coraz silniejszym oddzieleniu wymagań teorii 
i dociekań ściśle naukowych od normatywnych zasad i wskazań dla praktyczno- 
politycznego działania”145. Ekonomia, jaką Rybarski projektował w swej pierwszej 
pracy, wydaje się być jedynie czystą logiką działania gospodarczego, bez wymogu 
systematycznego badania rzeczywistości. Historia gospodarcza tylko ogólnie może 
potwierdzić prawdziwość jej wniosków, ale czyni to w ograniczonym stopniu, bo 
rzeczywiste działania podmiotu gospodarczego nie są tak racjonalne, jak wymaga 
tego teoria. Teoria ekonomii, która mogłaby powstać na takim fundamencie, nie po
siadałaby kryteriów falsyfikacji. Młody Rybarski reprezentował podobne podejście 
metodologiczne jak starszy odeń o 6 lat Ludwig von Mises. Z czasem von Mises 
zabsolutyzował swój racjonalizm, uznając go za jedyną drogę badań ekonomicznych 

141 Ibidem, s. 168.
142 Ibidem, s. 189.
,4’ Ibidem, s. 84-89, 159-163.
144 Ibidem, s. 21.
145 Ibidem, s. 245.
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i wskazań praktycznych1,16, Rybarski przeciwnie - poszedł w stronę coraz większej 
relatywizacji swej ekonomii.

Rozwiązawszy na swój sposób zagadnienie zakresu, podmiotu i przedmiotu 
ekonomii, Rybarski podjął niełatwe problemy wartości i kapitału. W pracy Wartość 
wymienna jako miara bogactwa zastanawiał się nad tym, czy rynkowa wartość dóbr 
(tytułowa wartość wymienna) może być podstawą agregacji mierzącej całe bogac
two społeczne. Dodajmy, że odróżnił on bogactwo, jako kategorię odnoszącą się do 
całego społeczeństwa, od dobrobytu, który zależy także od rozkładu bogactwa wśród 
członków społeczeństwa. Głównym problemem, z którym mierzył się autor, była 
różnica między wartością wymienną (rynkową), mierzoną w pieniądzu, a wartością 
użytkową (użytecznością), która jest subiektywną oceną danego dobra. Rybarski 
przyjmował czysto subiektywne rozumienie użyteczności. Jest ona oceną podmiotu, 
a nie cechą dobra. Nie można jej mierzyć, a jedynie stosować porównania, jednak 
poszczególne osoby mogą się różnić w swych ocenach. Najłatwiej byłoby zmierzyć 
wartość dóbr wedle ich cen (wartości wymiennej), ale wiele wskazuje na to, że mia
rą bliższą prawdy byłaby suma użyteczności. Problem ten Rybarski rozwiązywał, 
wprowadzając podział na potrzeby wspólne (lepszym określeniem byłoby - typo
we), które są takie same dla wielkiej ilości osób, oraz ściśle osobiste - właściwe 
jedynie danej jednostce, następnie dowodząc, że większość potrzeb zaspokajanych 
na rynku ma właśnie charakter potrzeb wspólnych, homogenicznych dla większości 
ludzi1,17. Wykorzystując przejętą od A. Marshalla koncepcję nadwyżki konsumen
ta, Rybarski dowodził, że różnica pomiędzy użytecznością a ceną rynkową w wa
runkach konkurencji będzie stała i raczej niewielka, stąd wartość wymienna będzie 
dobrym przybliżeniem wartości użytkowej, a więc dobrą miarą bogactwa. Problem 
mierzenia bogactwa zakłócają zmiany cen w czasie. W zasadzie bez przeszkód moż
na czynić porównania bogactwa danego kraju w różnym czasie tylko w sytuacji 
niezakłóconej równowagi rynkowej. W rzeczywistości jednak zmiany cen zachodzą 
- po pierwsze, zmiany ogólnego ich poziomu (które nie są szerzej omówione), po 
drugie, zmiany cen względnych. W tym drugim przypadku dochodzi do poważnych 
zmian wartości użytkowej i porównania ilościowe mogą okazać się zawodne, stąd 
im poważniejsze różnice w cenach względnych, gustach i strukturze konsumpcji, 
tym mniejsze korzyści z analizy ilościowej, tym bardziej winna ona być uzupełniana 
opisem jakościowym. Kolejna monografia Rybarskiego byłaby więc uzupełnieniem 
badań nad podstawowymi pojęciami i metodami ekonomii, uzupełnieniem zawie
rającym syntezę idei klasycznej ekonomii politycznej, teorii austriackiej (C. Men- 
ger, E. von Böhm-Bawerk) i angielskiej neoklasycznej, uzupełnieniem okraszonym 
lekką dozą sceptycyzmu, inspirowanego historycyzującą nauką niemiecką. Ale gdy 
tylko autor zajął się problemem cen rynkowych, znalazł poważne zjawiska gospo
darcze nie do pogodzenia z założeniem homo oeconomicus. Zauważył, że w wielu

146 Zob.: L. M i s e s, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, przeł. W. Falkowski, Wro
cław 2007.

147 R. R y b a r s k i, Wartość wymienna jako miara bogactwa, Kraków 1914, s. 98-101. 
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przypadkach nie daje się pokazać cen rynkowych jako zależnych od ocen użyteczno
ści. Nieraz jest przeciwnie - to cena wpływa na naszą ocenę wartości dobra. Wtedy, 
gdy przyzwyczailiśmy się do niej, traktujemy ją rutynowo, kiedy nie mamy pod
staw do racjonalnej oceny wartości, a mamy zaufanie do sprzedającego, wreszcie, 
gdy z jakichś pozaracjonalnych powodów podążamy za cudzymi opiniami. W tym 
kontekście uczony omawiał także wpływ reklamy na oceny konsumenckie i efekt 
snobizmu1“18. Te interesujące uwagi mogłyby stanowić punkt wyjścia do nowej teorii 
ekonomicznej, różnej od neoklasycznej. Rybarski uznał jednak wymienione zjawi
ska za wyjątek, który nie zmusza do odrzucenia reguły, zaś powracając po ośmiu 
latach do problemu wartości, dał jeszcze jedną próbę syntezy.

148 Ibidem, s. 108-110.
149 Idem, 'Wartość..., s. 56.

W ostatniej monografii Rybarskiego z zakresu teorii ekonomicznej, którą jest 
Wartość, kapitał i dochód, Znajdziemy analizę tytułowych kategorii ekonomicznych. 
Za ich pośrednictwem przedstawiony został szkic funkcjonowania gospodarki ryn
kowej. Podobnie jak poprzednie prace, reprezentuje ona eklektyczny sposób teore
tyzowania. Ujęcie problemu wartości czerpie autor wyraźnie od Mengera i szkoły 
austriackiej, posiłkując się dorobkiem angielskiej szkoły neoklasycznej; przywoły
wani są C. Menger, E. von Böhm-Bawerk, William Stanley Jevons, A. Marshall, 
a nawet L. von Mises i J.A. Schumpeter. Ujęcie Rybarskiego było w zasadzie sta
tyczne, ale pojawiały się i elementy dynamiczne. Autor stwierdzał, że problem war
tości jest zarazem centralnym, jak i najtrudniejszym z problemów ekonomii teore
tycznej. Wykład rozpoczął od stwierdzenia subiektywności wszelkich wartości, nie 
tylko gospodarczych, następnie pokazywał wartość gospodarczą jako wartość wy
mienną. W warunkach równowagi wartość wymienna (cena) równa jest najniższej 
ocenie użyteczności, przy której może dojść do transakcji, i równa jest najwyższym 
kosztom wytworzenia, przy których wytwórca jest gotów towar sprzedać148 149. Ścisła 
równość tych wielkości zachodzi zresztą jedynie przy doskonałej podzielności po
trzeb i dóbr (co oczywiście nie jest założeniem realistycznym), zwykle więc istnieje 
pewien przedział, w obrębie którego ceny są negocjowane, nie są zdeterminowane 
w ramach teorii. Następnie mamy analizę zmian po stronie popytu lub podaży, przy 
założeniu maksymalizacji celu przez podmioty gospodarcze, co daje obraz gospo
darki regulowanej przez system cen rynkowych. Przy czym analogicznie jak ceny 
produktów regulowany jest procent od kapitału, zaś krytyce została poddana teoria 
procentu Böhm-Bawerka. Ten logiczny obraz gospodarowania zaraz jednak zosta
je zakwestionowany. Rybarski był bowiem nie tylko czytelnikiem Böhm-Bawerka 
i Marshalla, ale i Schumpetera. Uznał za niewystarczającą teorię „wyczerpywania 
produktu” Johna Batesa Clarka, zgodnie z którą suma udziałów czynników produk
cji w wartości sprzedanego dobra byłaby równa jego cenie. Przyjął natomiast, że 
cena jest równa kosztom produkcji plus nadwyżka koniunkturalna (co jest zresztą 
do pogodzenia z czysto statycznym podejściem Clarka). Co więcej, dokonywanie 
innowacji tworzy nowe wartości niezwiązane z kosztem produkcji. „W gospodar
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stwie, w którym mamy do czynienia z tworzeniem się coraz to nowych wartości, 
koszt produkcji jako miara wartości gospodarczych, jako jej regulator, ma tylko 
ograniczone znaczenie”150. Konsekwencją takiego stanowiska było także uznanie, że 
kwestia podziału dochodu jest w znacznej mierze niezależna od względnego udziału 
w kosztach produkcji; procesy czysto gospodarcze nie determinują w pełni kwestii 
podziału, pozostawiając przestrzeń dla negocjacji społecznych. Nie był tu Rybarski 
wyjątkiem. Konsekwentnym zwolennikiem teorii wyczerpywania produktu i wy
płat wedle krańcowej produktywności czynników był wśród ówczesnych autory
tetów tylko J.B. Clark. Odmienne stanowisko zajmowali chociażby Franz Wieser, 
J.A. Schumpeter, Frank H. Knight czy polski mistrz Rybarskiego - Włodzimierz 
Czerkawski. Wartość, kapitał i dochód zawiera także szkic teorii makroekonomicz
nej, której główną ideą jest potrzeba równowagi pomiędzy produkcją dóbr kapitało
wych a produkcją dóbr konsumpcyjnych. Tylko utrzymanie stałej proporcji między 
nimi zagwarantuje utrzymanie się na ścieżce stabilnego wzrostu gospodarczego. 
Różnice w tempie przyrostu tych wielkości prowadzą do nierównowagi. Autor pracy 
uwzględniał więc zarówno podażowe, jak i popytowe bariery wzrostu; podobnie jak 
później John M. Keynes widział niebezpieczeństwo dla gospodarki w nadmiernym 
oszczędzaniu. Jeśli wyprodukowane zostaną dodatkowe dobra, a społeczeństwo 
nie zwiększy zamierzeń konsumpcyjnych, pojawi się nadprodukcja, ceny spadną, 
rozpoczną się bankructwa przedsiębiorstw najsłabszych w konkurencji cenowej 
i w konsekwencji gospodarka wejdzie w okres depresji151. Inaczej rzecz ujmując, 
źródło kryzysów tkwi w tym, że Jeżeli produkowanie kapitału idzie szybciej na
przód, a konsumpcja nie wzrasta, wtedy zjawia się niebezpieczeństwo, że nie uda 
się zbyć nowego zapasu dóbr konsumpcyjnych po cenach, które by pokryły kosz
ty produkcji”152. Odwołując się do prawa Saya, Rybarski stwierdzał, że będzie ono 
spełnione, jeśli w gospodarce funkcjonować będą giętkie ceny, a jednocześnie pro
porcja między produkcją dóbr kapitałowych i konsumpcyjnych będzie stabilna. 
Utrzymywanie ścisłych proporcji w dynamicznym procesie nigdy nie jest łatwe, 
stąd też gospodarkę naszkicowaną przez uczonego z zasady nawiedzają wahania 
koniunkturalne. Ujęcie powyższe można by nazwać niepieniężną teorią przeinwe- 
stowania. Jest ono podobne do innych teorii koniunktury powstałych w Polsce przed 
przełomową pracą M. Kaleckiego i recepcją teorii Keynesa. Niewątpliwie Rybarski 
dał tu szkic teorii makroekonomicznej, która jednak nie wykracza daleko poza teo
rie podkonsumpcji, które z sympatią, ale i pobłażliwą wyższością omówił Keynes 
w 23 rozdziale Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu i pieniądza. Pewna analogia 
między koncepcjami Keynesa i Rybarskiego polegała na tym, że obaj za kluczowy 
problem równowagi makroekonomicznej uznali niespójność pomiędzy oczekiwa
niami determinującymi inwestycje dokonywane przez firmy a decyzjami konsump
cyjnymi konsumentów. Wywody Rybarskiego były jednak zbyt zdawkowe, aby 

150 Ibidem, s. 108.
151 Ibidem, s. 358.
152 Ibidem, s. 361.
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mogły zwrócić na siebie baczniejszą uwagę ekonomistów, on sam zaś nigdy ich nie 
rozwinął.

Pracą, w której Rybarski dokonał zestawienia wyników swych refleksji nad pod
stawami ekonomii z elementami wypracowanej przezeń socjologii narodu, była Idea 
gospodarstwa narodowego. Tym razem w centrum uwagi znajdowało się pojęcie 
„gospodarstwa narodowego”153, rozważane w relacji do gospodarstwa indywidu
alnego i do idei narodu. Nowa była definicja gospodarowania, pojmowanego jako 
„ogół działań opartych o pewien zasób przedmiotów gospodarczych, skierowany 
do uzyskania wartości gospodarczych, a poddany planowemu kierownictwu”154. 
Gospodarowanie to może być gospodarowaniem jednostki, podmiotu zbiorowego, 
narodu czy wreszcie gospodarstwem światowym. Wszystkie te poziomy mają swoją 
specyfikę, przy czym jedynie gospodarstwo indywidualne daje się opisać jako kie
rujące się zasadą racjonalności gospodarczej (gospodarności), a więc wykazujące 
zachowania maksymalizujące. Natomiast „gospodarstwo narodowe” i inne jeszcze 
formy gospodarowania są skutkiem oddziaływania czynników pozagospodarczych. 
Takim właśnie czynnikiem gospodarczym jest naród i „wspólność narodowa”. Jedną 
z historycznie ukształtowanych funkcji wspólnoty narodowej jest rozwijanie odręb
nego gospodarstwa narodowego. Tym, co wyróżnia gospodarstwo narodowe, nie 
jest raczej „planowe kierownictwo”, ale „wspólny cel”, którym jest dobro narodu. 
„Istotą gospodarstwa narodowego jest nadanie gospodarstwom członków narodu 
kierunku zgodnego z ogólnym życiem narodu”155. Proces ten jest w znacznej mierze 
spontaniczny, nie może być w pełni poddany władzy państwowej, bo nie można 
życiem gospodarczym komenderować jak wojskiem. Ostatecznie to zbiorowa wola 
narodu kształtuje cechy jego gospodarstwa. Wedle Rybarskiego tak pojęta idea gos
podarstwa narodowego pozostaje w sprzeczności z klasycznym liberalizmem, za
równo politycznym, jak i gospodarczym. Istotą tego drugiego, zdaniem autora Nauki 
o podmiocie gospodarstwa narodowego, okazuje się „pojęcie o spontanicznej orga
nizacji życia gospodarczego, opartej na zupełnie swobodnym działaniu jednostki, 
kierowanej interesem gospodarczym”156. W interesie owego indywiduum jest jedna, 
nieznająca granic państwowych i celnych gospodarka światowa. Stąd konsekwentny 
liberalizm gospodarczy będzie wrogi samemu pojęciu gospodarstwa narodowego, 
skoro nie uznaje niczego poza interesami jednostek. Ta dość naciągana interpretacja 
liberalizmu służyła Rybarskicmu do udowodnienia tezy, że nacjonalizm i międzyna

153 Nie należy jednak utożsamiać terminu, którym posługuje się Rybarski, z „gospodarką 
narodową” w sensie współczesnym. „Gospodarstwo narodowe” Rybarskiego ma bowiem szcze
gólne konotacje, wynikające ze specyficznego rozumienia wspólnoty narodowej jako czynnika 
„duchowego”, podporządkowującego sobie jednostki do osiągnięcia zbiorowego celu; nie jest to 
pojęcie czysto ekonomiczne. Tymczasem współcześni ekonomiści analizują „gospodarkę narodo
wą” po prostu jako ogół procesów gospodarczych w obrębie granic danego kraju, bez odwoływa
nia się do jakiegoś pojęcia wspólnoty narodowej.

154 R. Rybarski, Idea..., s. 166.
155 Ibidem, s. 171.
156 Ibidem, s. 31-32.
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rodowy liberalizm są ideami fundamentalnie sprzecznymi. Protekcjonizm narodowy 
jest jedną z funkcji wspólnoty narodowej, wyraża dążenia narodu do odrębności, co 
wedle uczonego jest przeważającym argumentem, nawet jeśli za protekcjonizmem 
nie przemawiają w danym przypadku także racje gospodarcze. Protekcjonizm znaj
duje bowiem, w ograniczonym zakresie, uzasadnienie czysto racjonalistyczne w po
staci idei ceł wychowawczych. Światowy wolny handel miałby być przeciwny idei 
gospodarstwa narodowego, natomiast zgodna z nią okazuje się idea „narodowego 
podziału pracy”, podziału, który należy do czynników konstytuujących wspólnotę 
narodową, a przy tym może i powinien się opierać na zasadzie wolności gospodar
czej. Na poziomie gospodarki narodowej Rybarski gotów był zaakceptować libe
ralną politykę gospodarczą zalecaną przez klasyków ekonomii. Idea gospodarstwa 
narodowego, będąc jak poprzednie prace tego autora erudycyjną rozprawą o wy
sokim stopniu abstrakcji, pozwala zarazem wypracować główne zasady programu 
gospodarczego, któremu autor pozostanie wierny: umiarkowany protekcjonizm 
w stosunkach zewnętrznych i leseferyzm w polityce gospodarczej wewnątrz kraju. 
W przypadku Polski wybór taki jest jedynie wyrazem akceptacji tego, co niezbędne 
dla dobra narodu. Gospodarstwa narodowe bowiem pozostają najważniejszymi zrze
szeniami gospodarstw indywidualnych, panują one nad rynkami lokalnymi, nato
miast gospodarstwo światowe nie istnieje. Nie znaczy to, że Rybarski nie dostrzegał 
tynku światowego, przeciwnie - uwypuklił rozwój wymiany, zmniejszenie kosztów 
transportu i wzrost przepływów kapitału, dające w sumie wzmożenie powiązań go
spodarczych między krajami. Rzecz jednak w tym, że ów proces (dziś zwany globa
lizacją) nie jest poddany jednemu, wspólnemu dla całej ludzkości zestawowi celów. 
Na poziomie światowym nie ma podmiotu analogicznego do narodu, złączonego 
świadomością wspólnoty i nadającego wspólny kierunek gospodarstwom indywi
dualnym. „Rynek światowy” nie tworzy więc jeszcze „gospodarstwa światowego” 
w rozumieniu przyjętym przez Rybarskiego. Co więcej, rynek światowy jest używany 
jako narzędzie polityki potęg gospodarczych, które toczą bezwzględną rywalizację 
o panowanie nad nim. W tej sytuacji kraj taki jak Polska nie może zrobić nic lepsze
go, jak narodowej polityce innych państw przeciwstawić swój własny protekcjonizm 
gospodarczy. Jak widzimy, „gospodarstwo narodowe” w omawianym sensie różni 
się mocno od współczesnego pojęcia gospodarki krajowej czy też narodowej. U Ry
barskiego jest ono sumą zjawisk gospodarczych i zjawisk ze sfery psychiki społecz
nej i choć nie ma jasnych granic, bez wątpienia daleko wykracza poza wąskie ramy 
ekonomii politycznej, zakreślone przez autora Nauki o podmiocie gospodarstwa 
społecznego. Trudno pomyśleć o rozsądnym wykorzystaniu tak mglistego pojęcia 
w teorii ekonomicznej. Wydaje się, że przekroczenie tych ram było zamierzeniem 
autora Idei gospodarstwa narodowego. Chciał on przejść ku temu, co realne, by to, 
co racjonalne (ekonomię), wykorzystać do wskazania właściwych celów dla ideolo
gii i polityki narodowej. Kontynuacją i wzmocnieniem tez tej książki będą№róćf, 
jednostka i klasa i cała późniejsza publicystyka gospodarcza Rybarskiego.

Rekapitulacją ekonomii Rybarskiego jest jego trzytomowy podręcznik System 
ekonomii politycznej. Powstawał on z oporami, skoro pierwszy tom od drugiego 
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oddziela sześć lat, a drugi od trzeciego lat dziewięć. Lata te były w znacznej mie
rze wypełnione badaniami nad historią gospodarczą i historią finansów publicznych, 
które widocznie Rybarski uznał wówczas za ciekawsze i ważniejsze od teorii. Za
razem jako profesor uniwersytetu czuł się on w obowiązku dać syntezę wykładane
go przedmiotu. Pierwszy tom podręcznika Rozwój życia gospodarczego i idei gos
podarczych jest zwięzłym i przystępnie napisanym zarysem historii gospodarczej, 
rozpatrywanej jednocześnie z historią idei ekonomicznych. Odzwierciedlało to tezę 
autora, wyrażoną jeszcze w jego rozprawie habilitacyjnej, że idee odzwierciedlają 
realia epoki, ale zarazem je współkształtują. Drugi tom syntezy Teoria gospodar
stwa społecznego zawiera zarys teorii ekonomii w ujęciu znanym z dotychczaso
wych prac autora. Podtrzymywał on tezę o ważności ekonomii, wyraźnie jednak 
zaznaczał, że bezpośrednio teoria ekonomiczna opisuje tylko szczególne przypadki 
i, by mogła być pomocna w analizie praktycznych problemów, potrzebuje wsparcia 
ze strony innych dyscyplin społecznych157. Trzeci tom, zatytułowany Psychologia 
społeczno-gospodarcza, wychodzi poza tematykę gospodarczą - stanowi realizację 
postulatu zebrania w jedno analizę czynników pozagospodarczych, które rzeczywi
ście decydują o realiach życia gospodarczego. Choć w tytule mowa o psychologii, to 
dużo jest w książce uwag o więziach i strukturach. Z dzisiejszej perspektywy tema
tyka monografii Rybarskiego mogłaby zostać zaliczona tak do socjologii wielkich 
struktur, socjologii gospodarowania, jak i do psychologii społecznej. Zdaniem au
tora to „psychologia społeczno-gospodarcza”, nie zaś ekonomia, miałaby wyjaśniać 
relacje międzyludzkie, gdyż „różne są pierwiastki łączące ludzi. Bodajże najsłab
szym z nich jest interes ekonomiczny”158. Ostatnia teoretyczna rozprawa Rybarskie
go jest właściwie kapitulacją ekonomii przed socjologią. Z kolei socjologia okazuje 
się przesiąknięta doktryną narodową.

157 Idem, System ekonomii politycznej, t. 2: Teoria gospodarstwa społecznego, Warszawa 
1930, s. 8-10.

Idem, System ekonomii politycznej, t. 3: Psychologia społeczno-gospodarcza, Warszawa 
1939, s. 340.

Wyjaśnienie związków między społecznymi więziami i wierzeniami a gospodar
ką miało być celem monografii Rybarskiego. Rezultat tego ambitnego przedsięwzię
cia okazał się raczej rozczarowujący. Autor zestawił zjawiska i struktury społeczne, 
które opisał jako pozagospodarcze i uznał za przedmiot nauki nazwanej „psycho
logią społeczno-gospodarczą”. Nauka ta jednak nie ma ani swojej własnej metody, 
ani wyraźnie oznaczonego zakresu przedmiotowego. Autor omawiał raczej to, co 
go zafrapowało przy rozważaniach nad zakresem wiedzy ekonomicznej. Miesza się 
też narracja naukowa z publicystyką, opis z zaleceniami dla polityki gospodarczej. 
W części pierwszej omówiono główne zjawiska psychologii gospodarczej: moty
wy gospodarowania, potrzeby, użyteczność i zaufanie. W części drugiej przybliżone 
zostały praca i pozycja robotników, przedsiębiorczość (rozumiana jako funkcja spo
łeczna prywatnych właścicieli), dalej rolnictwo i stosunek do ziemi, wreszcie zjawi
sko rentierów i ich mentalność. Trzecia część poświęcona jest wpływom zjawisk po- 
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zagospodarczych na świadomość gospodarujących; tu Znajdziemy takie tematy, jak 
związki krwi i pochodzenia, religia, rasa i naród. Wreszcie szkicowa, sprawiająca 
wrażenie niedokończonej, część czwarta. Zawiera ona rozważania na temat zależno
ści polityki gospodarczej od psychiki narodu. W żadnej z omawianych dziedzin au
tor nie prowadził swoich własnych badań, za każdym razem zadowalając się wiedzą 
wyniesioną z lektur i doświadczenia potocznego. Ze szczegółowych rozważań warto 
zwrócić uwagę na niewielki traktat o zaufaniu, umieszczony w części pierwszej. Au
tor przekonywał, że zaufanie do instytucji (takich jak pieniądz czy system bankowy) 
jest podstawą funkcjonowania gospodarki, zaś oczekiwania dotyczące przyszłości 
wpływają w sposób decydujący na horyzont czasowy inwestycji. Zauważmy, że to, 
co uczony zawierał w terminie zaufanie, dziś oddajemy dwoma terminami: zaufanie 
(do osób, do instytucji) oraz oczekiwanie (do przyszłości). Współczesna hipoteza 
racjonalnych oczekiwań, w ramach której zwraca się uwagę na wiarygodność in
stytucji159, ma wicie wspólnego ze swą archaiczną, nieco mglistą wersją, którą była 
teoria „zaufania”, w reprezentatywny sposób wyłożona w pracach Rybarskiego. In
teresujące rozważania możemy znaleźć w rozdziale o pracy. Autor stwierdza między 
innymi, że jakość pracy mniej zależy od bodźców materialnych, a bardziej od orga
nizacji zespołu pracowniczego i panujących w nim „stosunków towarzyskich”160. 
Podobne były wnioski wyprowadzone z pionierskiej pracy Eltona Mayo The Human 
Problems of an Industrialized Civilization z 1933 roku. O ile jednak E. Mayo dys
ponował wiedzą z wieloletnich badań empirycznych161, o tyle nasz uczony ferował 
swe opinie na mocy intuicji i erudycji wzorem G. Schmollera, Maxa Webera czy 
W. Sombarta. Jeśli zestawimy te dwa podejścia do socjologii gospodarczej, zobaczy
my, że Rybarski jako autor Psychologii społeczno-gospodarczej jest bardziej epigo
nem myśli konserwatywnej i narodowej niż pionierem socjoekonomii. Wyraźniej niż 
we wcześniejszych pracach przeciwstawił on racjonalność ekonomiczną i związane 
z nią mechanizmy rynku pozagospodarczym więziom społecznym, które nie mają 
charakteru kontraktualnego, tracą sens poza tradycją, z której się wywodzą. Rodzina, 
stan, korporacja zawodowa - zdaniem uczonego - „wszystkie te związki mają cha
rakter tradycyjny. Są dziedzictwem długiej historii, są czynnikiem, który zawsze stoi 
na drodze wolnej gry sił gospodarczych, który paraliżuje wszechwładztwo czystego 
motywu gospodarczego”162. Podobnie religia zwykle przeciwstawia się naciskowi 
racjonalizmu gospodarczego. Wielkie osiągnięcia organizacyjne Kościoła przedsta
wiał autor jako dowód siły motywu religijnego. Jest w tym ujęciu ogólna wizja epoki 
nowożytnej jako wielkiego zmagania się indywidualistycznego racjonalizmu z irra

159 Zob.: N. A c o c e 11 a, Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, red. prze
kładu i przeł. A. Wo j t y n a, Warszawa 2002, s. 524 i n.; B. Snowdon, H. Vane, P. Wynar- 
c z y k, Współczesne nurty teorii makroekonomii, przeł. A. Szeworski, Warszawa 1998, s. 216 
1 n.; M. Burda, Ch. Wypłosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, przeł. E. Adamo
wicz et al., red. przekładu U. Grzelońska, Warszawa 2000, s. 514-526.

160 R. Ry b a r s k i, Psychologia..., s. 157-160.
161 E. M a y o, The Social Problems of an Industrial Civilization, London 1949.
162 R. Ry b a r s k i, Psychologia..., s. 258.
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cjonalnym raczej duchem wspólnoty. Wśród tych wspólnot najważniejsza z czasem 
staje się wspólnota narodowa. Rozdział o narodzie w Psychologii społeczno-gospo
darczej jest dość krótki, a jego treść powtarza w zasadzie to, co ekonomista pisał 
już w Idei gospodarki narodowej. Historycznie ukształtowana wspólnota narodowa 
w toku ewolucji społecznej staje się całością w coraz większym stopniu zoriento
waną na realizację wspólnego celu. „Naród w gospodarstwie wyraża się najpierw 
w pewnych obiektywnych właściwościach tego gospodarstwa, a następnie świado
mość narodowa, skrystalizowana w idei gospodarstwa narodowego, nadaje mu ce
lową postać”163. Inaczej mówiąc, wspólne cechy zbiorowości tworzące „charakter 
narodowy” nadają specyfikę „gospodarstwu narodowemu”, które raz wyodrębnione 
jest w coraz większym stopniu kształtowane przez wolę zbiorową. Ta wola przekra
cza prawa ekonomiczne (w pełni ważne tylko przy założeniu czystego motywu go
spodarczego oraz racjonalności gospodarczej); osiąganie celów gospodarczych staje 
się coraz bardziej kwestią woli narodowej i rozporządzanych przez nią sił psychicz
nych. Rozważania o zależności polityki gospodarczej od charakteru narodowego 
kończą ostatnią teoretyczną pracę uczonego; po drodze Znajdziemy jeszcze przegląd 
charakterów narodowych, dość bliski potocznym wyobrażeniom.

li’·1 Ibidem, s. 302.
1M Zob.: J. Rosicka, Romana Rybarskiego sztuka..., s. 90; J. Chodorowski, Roman 

Rybarski..., s. 291-299.
165 S. Bukowiecki, Naród jako podmiot gospodarstwa społecznego, „Ekonomista” 1911, 

t. 1, s. 172-203.
166 S. G r a b s k i, Ekonomia społeczna, t. 1: Socjologiczne podstawy ekonomii, Lwów 1927, 

s. 81 -98; i d e m, Naród a państwo, Lwów 1922.

„System” ekonomii Rybarskiego wieńczy więc wyraźne zakwestionowanie waż
ności tej nauki, ograniczonej do specyficznych przypadków. Wyeksponowane zosta
je znaczenie zbiorowych przeświadczeń, idei i wierzeń oraz woli zbiorowej. Wola, 
kształtowana pod wpływem wielkich idei, zostaje pokazana jako czynnik twórczy, 
przezwyciężający ograniczenia wąskiego, gospodarczego racjonalizmu. Inaczej mó
wiąc, siła i bogactwo danej społeczności zależą tyleż od czynników materialnych 
i od czynników specyficznie ekonomicznych, co od charakteru narodowego i zbio
rowej woli. Jeśli jednak takie ujęcie problematyki ekonomicznej miałoby przynieść 
Rybarskiemu tytuł prekursora socjologii ekonomicznej, jak orzekli Janina Rosicka 
i Jerzy Chodorowski164, to dzieli on go z pozostałymi uczonymi ekonomistami za
angażowanymi w ruch narodowy. Wśród przywódców ruchu narodowego Stanisław 
Bukowiecki (zresztą prawnik, nie ekonomista) jako pieiwszy autor polski przed
stawił szersze rozważania na temat narodu jako podmiotu ekonomii politycznej165. 
O ambicji narodowej i woli zbiorowej jako o czynnikach rozwoju kilkakrotnie wspo
minał Stanisław Grabski166. Ekonomika narodowa Stanisława Głąbińskiego zawiera 
wiele analiz podkreślających rolę religii, obyczajów, prawa państwa i więzi spo
łecznych w wytwarzaniu dóbr gospodarczych. Głąbiński uważał, że ekonomia ma 
sens jedynie jako nauka społeczna, w której podmiotem gospodarowania jest całe 
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społeczeństwo (naród). Wywodzenie praw ekonomicznych z zachowań jednostek 
nie ma sensu, stąd wymienione czynniki kulturowe i instytucjonalne muszą być ele
mentami teorii gospodarowania167. Wszystkie koncepcje Grabskiego, Głąbińskiego 
i Rybarskiego na temat roli społeczeństwa, zwyczajów i prawa dla kształtu zjawisk 
gospodarczych mają zresztą wspólne źródło w postaci doktryn niemieckich ekono
mistów młodszej szkoły historycznej; inspiracją mogły tu służyć zwłaszcza wywody 
G. von Schmollera z pierwszej części jego Grundsätze der Allgemeine Volkswirt
schaftslehre, gdzie w księdze drugiej znajduje się wiele rozważań o roli rodziny, 
własności, więzi grupowej i społecznej, analogicznych do zawartych w Psychologii 
Rybarskiego168.

167 S. Głąbiński, Ekonomika narodowa, t. 1: Teoria ekonomiki narodowej, s. 2-18, 51 -59.
I6S G. S c h m o 11 c r, Grundsätze der Allgemeine Volkswirtschaftslehre, München 1923 

(wyd. 1, 1900).
169 W. Zawadzki, Teoria produkcji. Próba zbadania społecznych warunków produkcji, 

Warszawa [1923], s. 72-74.
170 Ibidem, s. 102-122.
171 Zob.: T. Kowalik, Historia..., s. 175-179.

O ile ekonomistów związanych z obozem narodowym wiele łączyło, o tyle od
rębne stanowisko zajmował Władysław Zawadzki, który w swej książce Teoria pro
dukcji (1923) przedstawił zarys społecznych warunków „prawidłowej produkcji”, 
rozumianej jako proces efektywnie wykorzystujący dostępne zasoby. Wbrew temu, 
co sugeruje tytuł, praca Zawadzkiego nie zawierała teorii ekonomicznej, lecz ob
szerny zarys socjologii gospodarczej; jego teoria miała być naukąo typach produkcji 
rozumianych jako zespół zjawisk społecznych, warunkujących efektywne wykorzy
stanie zasobów169. Zawadzki wyróżnił cztery typy produkcji: pierwotny, przymuso
wy, patriarchalny i towarowo-indywidualistyczny170. Poddał je analizie za pomocą 
trzech głównych kategorii, którymi były: indywidualistyczna forma sił wytwórczych 
(czyli własność prywatna i wolność gospodarcza), towarowy stosunek do działal
ności gospodarczej (czyli postępowanie zgodne z zasadą racjonalności gospodar
czej) oraz wola pracy. Szczególnie wyeksponowana została ta ostatnia i czynniki jej 
sprzyjające. Wywody Zawadzkiego były w znacznej mierze apologiąnowoczesnego 
kapitalizmu; w ostatniej części autor dowodził niemożliwości pogodzenia prawi
dłowej produkcji z ustrojem kolektywistycznym. Potraktował swe typy produkcji 
jako typy idealne (w sensie Weberowskim), z grubsza jednak odpowiadające kolej
nym fazom rozwoju ludzkości. Przy tym, odżegnując się od marksowskiego deter- 
minizmu, podkreślał, że pomiędzy ich elementami istnieją liczne sprzężenia i brak 
jednokierunkowej zależności. Mimo wielu słusznych myśli jego dzieło przyniosło 
skromne rezultaty w stosunku do zamierzeń (i rozmiarów); swego czasu ekonomiści 
uznali je za socjologiczne, socjologowie zignorowali, w rezultacie popadło w zapo
mnienie171. Tymczasem to właśnie Zawadzki, a nie Rybarski, był autorem pierwszej 
polskiej monografii z zakresu socjologii gospodarczej.
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Naród i jego interesy - realistyczny program gospodarczy i fantasmagoryczny 
program polityki etnicznej

Formuła nacjonalizmu, wypracowana przez publicystów „Przeglądu Wszechpol
skiego”, a rozwinięta w okresie Związku Ludowo-Narodowego, nie determinowa
ła w istocie żadnego konkretnego programu gospodarczego. Zdaniem Rybarskiego 
„nacjonalizm nie jest organicznie związany z żadną doktryną społeczną czy poli
tyczną”172. Kwestia programu gospodarczego była z punktu widzenia narodowców 
kwestią właściwego rozpoznania interesów narodu i realistycznej oceny sytuacji 
w danym momencie historycznym. Najprzystępniej jak można wyraził to Rybarski 
w artykule wstępnym z 1926 roku: „w okresie wielkiego nagromadzenia się bo
gactwa, rozkwitu kapitalizmu, mają rację usiłowania, które poprawiają rozdział bo
gactwa, które ograniczają kapitał; natomiast w okresie, gdy kapitał się zmniejsza, 
gdy nad wszystkim górują trudności gospodarcze, trzeba myśleć więcej o zwięk
szeniu wytwórczości niż o urzeczywistnieniu takiej lub innej sprawiedliwości 
społecznej”173. W swej publicystyce gospodarczej z lat II Rzeczpospolitej Rybarski 
niezmiennie uznawał trafność tej drugiej diagnozy. Nie odrzucając w zasadzie idei 
bardziej egalitarnej dystrybucji dochodu narodowego, dowodził, że współczesna 
mu Polska potrzebuje pomnażać kapitał i dochód, by w ogóle można było postawić 
problem podziału. Zdecydowanie bronił też zasad gospodarki rynkowej. Uważał, 
że oparcie ustroju gospodarczego na własności prywatnej i wolności gospodarczej 
związane jest z naturalnymi skłonnościami człowieka i najlepiej służy pomnażaniu 
bogactwa. Była w jego postawie jakaś ambiwalencja nie do przezwyciężenia; jako 
teoretyk umniejszał znaczenie „motywu gospodarczego”, jako publicysta ekono
miczny przestrzegał przed jego lekceważeniem174.

172 R. Ry b a r s k i, Odmiany nacjonalizmu, „Myśl Narodowa” R. 18, 1938, nr 47, s. 718.
173 I d e m, Perspektywy polityczno-gospodarcze, „Myśl Narodowa” R. 6, 1926, nr 2, s. 17.
174 I d e m, Przyszłość gospodarcza Polski, Warszawa 1933, s. 185.

Właściwie wszystkie istotne elementy diagnozy i programu gospodarczego Ry
barski przedstawił w zwięzłej broszurce Polityka i gospodarstwo, rozpowszechnia
nej jako drugi tom wskazań programowych Obozu Wielkiej Polski. Zgodnie z za
wartym w niej rozpoznaniem, sytuację Polski określa wyposażenie w wielkie zasoby 
siły roboczej, spory zapas bogactw naturalnych przy bardzo skromnym wyposażeniu 
w kapitał. W tej sytuacji celem polityki gospodarczej winien być rozwój kraju, który 
zależy przede wszystkim od gromadzenia kapitału („kapitalizacji”). Tempo przyrostu 
kapitału zależne jest z kolei od rozmiarów dochodu i przyjętej stopy oszczędności. 
Autor konsekwentnie utrzymywał, że tylko rzeczywiste poświęcenie jakiejś części 
dochodu może być źródłem wzrostu zasobu kapitału. Wielkość (i stopa) oszczędności 
wyznaczana jest z kolei przez wielkość i stopę zysku, jaki można w danej gospodar
ce osiągnąć. Trwałe gwarancje osiągania rzeczywistego zysku i jego produktywne
go wykorzystania daje jedynie gospodarka z trwałym reżimem prywatnej własności 
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i konsekwentną polityką wolności gospodarczej. Krótko mówiąc, podstawą rozwoju 
gospodarczego jest bezpieczeństwo własności175. Nie chodzi tylko o utrzymanie tych 
warunków w krótkim czasie, ale i o trwałe zaprowadzenie instytucjonalnych gwa
rancji prywatnej własności i wolności gospodarczej. Dopiero stabilność tych insty
tucji, uznana przez opinię publiczną, przyniesie zaufanie do państwa i jego polityki. 
Zaufanie jest niezbędnym warunkiem rozbudowy majątku narodowego, czynnikiem 
rzeczywiście uruchamiającym potencjalny proces rozbudowy majątku produkcyjne
go176. Budowa zaufania jest zadaniem trudnym, w zasadzie nie można tego dokonać 
inaczej niż poprzez rzeczywistą i konsekwentną realizację zapowiedzianej polityki. 
Czynnikiem, który może zmniejszyć przyrost kapitału, są podatki. Wzrost podatków 
zmniejsza dochód do dyspozycji, z którego czynione są oszczędności, zazwyczaj 
przyrost wydatków państwa oznacza spadek prywatnych inwestycji, co jest dodat
kowo szkodliwe, gdyż państwo jest gorszym gospodarzem niż przedsiębiorca pry
watny. Mówiąc językiem współczesnej ekonomii, można stwierdzić, że Rybarski był 
zwolennikiem tezy o istnieniu pełnego efektu wypierania, o ile tylko państwo zabie
rałoby z funduszu, który inaczej zostałby przeznaczony na inwestycje177. W swych 
wystąpieniach publicystycznych uczony krytykował poziom fiskalizmu178, niezależ
nie od tego, czy finansami państwa zawiadywał Władysław Grabski, Ignacy Matu
szewski czy Eugeniusz Kwiatkowski. W broszurze z 1934 roku dowodził nawet, że 
własność w Polsce nabiera charakteru „prekaryjnego”, gdyż obciążeni nadmiernymi 
podatkami właściciele zmuszeni są do zaciągania pożyczek w bankach (zwykle pań
stwowych), aby owe podatki zapłacić, w rezultacie jest kwestią arbitralnej decyzji, 
komu państwo własność odbierze, a komu zostawi179. W obrębie terytorium państwa 
polskiego Rybarski postulował pełną wolność produkcji i handlu, doradzając zara
zem protekcjonizm wobec zagranicy. Jednocześnie stawiał tezę o potrzebie napływu 
kapitału zza granicy. Bez tego kapitału nie wyobrażał sobie wkroczenia na ścieżkę 
szybkiego wzrostu. „Rozwój wytwórczości w krajach, które pozostały w tyle poza 
innymi, zasadza się na tym, że do tego kraju przybywa kapitał obcy, że uruchamia 
w nim produkcję”180. Przezwyciężenie zacofania Polski również nie może się doko
nać bez kapitału obcego, ważne przy tym jest, by kapitał ten był w Polsce reinwesto- 
wany, aby nie doszło do jednostronnego uzależnienia kraju (tu Rybarski przestrzega 
Polskę przed losem Portugalii), by wreszcie towarzyszyło temu pomnażanie kapitału 
krajowego.

175 I d e m, Polityka i gospodarstwo, Warszawa 1927, s. 2.
176 I d e m, Psychologia..., s. 117.
177 1 d e m, Wartość..., s. 324; i d e m, Przyszłość gospodarcza Polski, s. 87-88; idem, Nauka 

skarbowości, Warszawa 1935, s. 112, 363-367.
178 I d e m, Ciężar podatków w Polsce, Warszawa [1924].
179 1 d e m, Podstawy narodowego programu gospodarczego, Warszawa 1934, s. 32-35.
180 I d e m, Polityka..., s. 15.

Wszelkie programy ustroju gospodarczego alternatywne wobec leseferystycz- 
nego Rybarski, po namyśle, skrytykował i odrzucił; dotyczyło to kooperatyzmu, 
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syndykalizmu i korporacjonizmu, interwencjonizmu i etatyzmu, wreszcie socja
lizmu. Pomysł przebudowy ustroju za pomocą upowszechnienia spółdzielczości 
uznał Rybarski za stosunkowo mało szkodliwe marzyciclstwo: „Idea, by wyrugo
wać kupiectwo przez spółdzielczość, jest nierealną fikcją”181. Podkreślał, że drobny 
kupiec zwykle lepiej sobie radzi niż zrzeszenie spółdzielcze, którego prowadzenie 
wymaga wielu, nie zawsze częstych, cnót i umiejętności, zaś wszelkie przedsięwzię
cia spółdzielczości produkcyjnej zakończone sukcesem z czasem przekształciły się 
w przedsiębiorstwa kapitalistyczne182. Rybarski nigdy nie traktował poważnie ka
tolickiej nauki społecznej. W swym zarysie historii gospodarczej i historii myśli 
ekonomicznej z 1924 roku poświęcił jej pół strony w ramach podrozdziału „So
cjalizm chrześcijański”183. Później pisał z większym respektem, ale i z wyraźnym 
dystansem; oględnie, ale jednoznacznie odrzucił korporacjonizm, który w latach 30. 
stał się popularny wśród intelektualistów i duchownych katolickich, mówiąc, że śre
dniowieczny korporacjonizm, czyli ustrój cechowy, miał sens w warunkach słabości 
państwa, które nie prowadziło żadnej polityki gospodarczej i społecznej. Nowoczes
ne państwo wykonuje w scentralizowany sposób ogromne zadania publiczne, które 
wymagają sprawnej administracji, a nic przejęcia ich przez „wielogłowe zrzesze
nia”184. Podobnie rzemieślniczy charakter produkcji w dawnych epokach zbliżał do 
siebie wytwórców danej branży, natomiast nieuchronna w gospodarce przemysło
wej wielka skala produkcji i konieczność inwestowania ogromnego kapitału spra
wia, że niewiele łączy drobnych i wielkich producentów, kapitalistów i robotników. 
W dodatku tam, gdzie urzeczywistniono korporacjonizm, w Italii faszystowskiej, 
korporacje są jedynie narzędziem centralizacji gospodarki, fasadą, za którą kryje się 
wszechwładny rząd185.

181 I d e nr, Program gospodarczy, s. 28.
182 I d e nr, Psychologia..., s. 207.
183 I d e m, System ekonomii politycznej, t. 1: Rozwój życia gospodarczego i idei gospodar

czych, Warszawa 1924, s. 254.
184 I d e nr, Psychologia..., s. 257.
185 I d e m, Program gospodarczy, s. 8; i d e m, Idee przewodnie gospodarstwa Polski, War

szawa 1939, s. 72.
18'’ Idem, Przyszłość gospodarcza świata, Warszawa 1932, s. 137-138.
187 Ibidem, s. 130-132.

Wobec poważnego kryzysu lat 20. zalecał tradycyjną politykę deflacyjną, poli
tykę zmniejszania cen za pośrednictwem obniżenia podaży pieniądza oraz propono
wał zmniejszenie podatków tak, aby zniwelować ich realny wzrost wskutek spadku 
ogólnego poziomu cen186. Zapewniał też, że wszelkie zabiegi znoszące monopole, 
ograniczające wpływy karteli i zwiększające konkurencję, będą dodatnio działać 
na produkcję187. Krytykował natomiast politykę nakręcania koniunktury za pomocą 
polityki fiskalnej lub monetarnej. Ze sceptycyzmem patrzył na eksperymenty z po
lityką pieniężną, różnicując oceny polityki inflacyjnej związanej z dewaluacją (co 
było egoistyczną polityką zubażania sąsiadów) oraz „inflacji kredytowej”, czyli roz
budowy inwestycji przy równoczesnej kontroli cen. Przypadek „inflacji kredytowej” 
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analizował w 1939 roku na przykładzie Rzeszy Niemieckiej pod rządem Hitlera188. 
Rząd Rzeszy doprowadził wówczas do rozbudowy inwestycji, płacąc za to instru
mentami kredytowymi, pozyskanymi na różne wyrafinowane sposoby, czemu towa
rzyszyła silna kontrola cen, a więc i dochodów. Zdaniem Rybarskiego metoda ta daje 
pozytywne efekty jedynie w krótkim okresie i jednorazowo. „Inflacji kredytowej 
nie da się prowadzić bez ograniczeń i jej kres musi nastąpić. A to dlatego, że nawet 
w zdyscyplinowanym gospodarstwie niemieckim nie uda się opanować ruchu cen, 
o ile systematycznie będzie się zastrzykiwało gospodarstwu papier kredytowy, który 
nie jest oparty na oszczędności”189. Naturalnym zakończeniem niemieckiego ekspe
rymentu byłaby niekontrolowana inflacja pieniężna (nie wiedział jeszcze, że będzie 
nim nowa wojna światowa). Dowodził, że nawet ułomny i wątpliwy sukces niemiec
ki był nie do powtórzenia w Polsce. Niemcy miały bowiem ogromne niewykorzysta
ne możliwości produkcyjne w połączeniu z rozbudowanym rynkiem kredytowym, 
zaś całą operację przeprowadził cieszący się nieograniczonym zaufaniem świata fi
nansów Hjalmar Schacht. Tymczasem Polsce brakło kapitału, rynki finansowe były 
płytkie, a osobowości równej Schachtowi próżno było szukać190. W tej sytuacji już 
na wstępie do ewentualnej polskiej akcji inwestycyjnej doszłoby do niekontrolowa
nej inflacji. Opinia ta była zarazem recenzją planu rozbudowy gospodarczej Pol
ski, propagowanego wówczas przez wicepremiera E. Kwiatkowskiego. Pisząc Idee 
przewodnie gospodarstwa Polski, Rybarski znał już Ogólną teorię zatrudnienia, 
procentu i pieniądza Keynesa, zdążył też rozpoznać korelację miedzy zbrojeniami 
a ożywieniem gospodarczym. Uznawszy za główny pomysł Keynesa ekspansywną 
politykę fiskalną, wyrażał się o niej ze sceptycyzmem, uznał za całkiem uzasadnio
ne przypuszczenie o jej skuteczności w krótkim okresie, bardzo jednak wątpił, aby 
ekspansja fiskalna była w stanie stymulować gospodarkę w dłuższym okresie. Prze
widywał, że taka stymulacja fiskalna „pociągnie za sobą trwałe przesunięcie struktu
ry gospodarczej, wzrost gospodarki publicznej kosztem wolnej gospodarki, inaczej 
mówiąc, upaństwowienie ważnych dziedzin gospodarstwa”191. Skutki etatyzacji go
spodarki Rybarski opisywał jako zdecydowanie szkodliwe. Przede wszystkim upań
stwowienie gospodarki jest procesem mającym swą logikę. Nacjonalizacja wielkich 
przedsiębiorstw pociąga za sobą nieuchronnie upadek przedsiębiorstw średnich. 
Państwo, mając je w ręku, zastosuje ceny jako narzędzia fiskalne, doprowadzając do 
upadku całą klasę średnią z jej działalnością gospodarczą192. Prowadzi to do objęcia 
planowaniem całej gospodarki, zdominowanej przez mało dynamiczne państwowe 
monopole. Uczony należał do tych, którzy byli przekonani, że taki ustrój gospo
darczy nie będzie zdolny do kreowania postępu technicznego i trwałego wzrostu. 
Natomiast z braku obiektywnych parametrów decyzyjnych rozgorzeje w nim walka 

1881 d e m, Idee przewodnie..., s. 30-36.
189 Ibidem, s. 38-39.
1,0 Ibidem, s. 40, 54-59.
1,1 Ibidem, s. 88.
192 Ibidem, s. 135-136.
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polityczna o podział dochodów i środków inwestycyjnych. Menadżerowie wielkich 
przedsiębiorstw w gospodarce mniej lub bardziej sterowanej poświęcą większość 
swej działalności „ku zdobyciu odpowiedniego stanowiska w polityce ekonomicznej 
państwa dla reprezentowanych przez siebie interesów”193.

193 1 d e m, Przyszłość gospodarcza..., s. 155-157.
,,M S. Grabski, Trzeba szukać drogi wyjścia, Lwów-Warszawa 1934; idem, Ku lepszej 

Polsce, Warszawa 1938.
195 Wprowadzenie w 1936 roku ograniczeń w wywozie dewiz i złota z Polski uczyniło ze 

złotówki walutę ułomną, w praktyce wymienialną jedynie w specjalnych okolicznościach, choć 
oficjalny parytet złota został zachowany.

196 E. T a y 1 o r, Przyszłość gospodarcza Polski, „Przegląd Wszechpolski” 1922, seria II, nr 1, 
s. 52-64; i d em, O zmierzchu kapitalizmu i nowym ustroju słów kilka, „Myśl Narodowa” 1932, 
nr 46, s. 671-673; nr 47, s. 687-689; idem, Wolność gospodarcza. Odczyt wygłoszony na inaugu
rację roku akad. 1934/35, Poznań 1934.

197 E. Lipiński,/problematów gospodarczego wzrostu, „Ekonomista” 1929, t. 4, s. 3-14; 
idem, Szkic teorii inwestycji, „Polityka Gospodarcza” 1936, nr 11, s. 5-7; nr 12, s. 8-9; nr 13, 
s. 7-8; nr 15, s. 12-15.

1911 W. Z a w a d z k i, Postulaty ochrony robotnika a konkretne warunki gospodarcze, „Czaso
pismo Prawnicze i Ekonomiczne” R. 24, 1926, s. 1 -20; i d e m, Polska polityka socjalna a gospo
darstwo społeczne, Kraków 1927.

Publicystyka gospodarcza Rybarskiego posiada wiele zalet, jej tezy są jasno 
sformułowane, argumentacja przejrzysta i logiczna. Autor Polityki i gospodarstwa 
wyraźnie opowiedział się za drogą rozwoju, wykorzystującą automatyczne procesy 
rynkowe, pozostawał zwolennikiem leseferyzmu wspartego przez stabilne instytu
cje, pragnął państwa o ograniczonych kompetencjach, ale sprawnie wykonującego 
swe funkcje. Gospodarka była dla niego sferą racjonalnego myślenia i realistycz
nych ocen. Realizm zachowywał nie tylko w opisie sytuacji materialnej Polaków, 
lecz także w ocenie ich możliwości organizacyjnych i politycznych. Dlatego daleko 
posunięty woluntaryzm, do którego doszedł jako teoretyk ekonomii, nie poprowa
dził go w kierunku utopii. Czy jednak program gospodarczy Rybarskiego nie był 
zbyt minimalistyczny? Tak sądził inny ekonomista powiązany z mchem narodowym 
- Stanisław Grabski. Będąc w latach 30. już tylko bezpartyjnym uczonym, rozwinął 
program wielkich inwestycji, sterowanych przez państwo a finansowanych kredyta
mi Banku Polskiego, które uruchomiłyby wielkie, nieczynne zasoby ludzkie i mate
rialne Polski. Grabski przekonywał, że liczenie na zwykłe oszczędności nie pozwoli 
na zatrudnienie poza rolnictwem nawet corocznego przyrostu ludności194. Podobne 
wątki zawierał rządowy program uprzemysłowienia autorstwa wicepremiera Kwiat
kowskiego, który jednak nie był gotów na dewaluację złotówki i porzucenie coraz 
bardziej fikcyjnych związków tej waluty ze złotem195, co bez skrupułów doradzał 
Grabski. Program Grabskiego różnił się jednak zarówno od przekonań narodowców, 
jak też od opinii środowiska ekonomistów. Profesjonalni ekonomiści zajmowali 
podobne stanowisko jak Rybarski. Cierpliwą akumulację kapitału zalecał zarówno 
związany z endecją Edward Taylor196, sympatyzujący z lewicą Edward Lipiński197, 
jak też Władysław Zawadzki198, który przyjął stanowisko ministra skarbu w rządach 
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sanacyjnych. Tymczasem w obozie narodowym następował odwrót od kapitalizmu. 
Roman Dmowski w swych późnych pismach głosił ideę petryfikacji rolniczego 
charakteru Polski jako najlepszej metody przetrwania kryzysu. Jego zdaniem upa
dek przemysłu w Europie i Ameryce był nieuchronny, rolę państw przemysłowych 
przejmą narody nienależące do cywilizacji Zachodu199. Polska może się skutecznie 
przystosować do nowej epoki, byle zminimalizować handel zagraniczny, zająć się 
produkcją na własne potrzeby200, których skromne rozmiary też są polskim atutem. 
Głównymi przyczynami gospodarczych kłopotów Polski były wedle Dmowskiego 
zbyt wielki ciężar państwa, skutki światowego spadku cen zbóż i nadmierne zyski 
pośredników handlowych201, zwłaszcza Żydów. Jeśli potraktować poważnie opinie 
Dmowskiego, to rozwiązanie polskich problemów byłoby względnie proste - na
leżałoby rozprawić się z biurokracją, odciąć się od trendów światowych i pozbyć 
się Żydów. Młodsi ideolodzy obozu narodowego zaakceptowali taką wizję świata. 
W stronę utopii autarkicznej poszedł Adam Doboszyński, konkurujący z Rybarskim 
o miano twórcy programu gospodarczego Stronnictwa Narodowego. W swej pra
cy Gospodarka narodowa (1934, dwukrotnie wznawiana) przedstawił Doboszyński 
projekt przebudowy Polski w niemal autarkiczne państwo drobnych rzemieślników, 
przedsiębiorców i chłopów. Zasady ustroju miały być oparte wprost na wskazaniach 
Tomasza z Akwinu, gdyż zasady „ekonomii narodowej” pokrywają się z doktry
ną Kościoła202. W rzeczywistości najważniejsze postulaty Doboszyńskiego miały 
niewielki związek z myślą Akwinaty. Oto należy uspołecznić własność akcyjną203 
(zwykle bez odpowiedniego odszkodowania), znieść giełdy pieniężne, banki mocno 
ograniczyć i uspółdzielczyć, kredytować tylko drobną przedsiębiorczość204, rolni
kom odebrać możność zaciągania kredytu hipotecznego, w zamian ustanowić niepo
dzielność gospodarstw rolnych205. Zresztą wobec zakazu lichwy i uspółdzielczenia 
banków dość będzie taniego kredytu, do tego należy znieść progresję podatkową206, 
podatki mają być niskie, a zarazem należy dać stałe zaopatrzenie ubogim i bezro
botnym. Na rynku ma panować „wolne współzawodnictwo”, a zarazem korporacje 
zawodowe winny być podstawą organizacji społeczeństwa. O ile wywody Dobo
szyńskiego były mieszaniną pobożnych życzeń, fantazji i haseł agitacyjnych, to pro
gram, który przedstawił inny ideolog „młodych” narodowców, Jędrzej Giertych, za
wierał jeden zasadniczy postulat praktyczny - usunięcie z Polski Żydów (połączone 
z przejęciem ich majątku), co w zasadzie rozwiązałoby główne, tak polityczne, jak 
i gospodarcze problemy Polski207. Poza tym Giertych, powołując się na Dmowskie

199 R. Dmowski, Pisma, t. 8: Przewrót, Częstochowa 1938, s. 20, 38-42.
200 Ibidem, s. 31-33.
201 Ibidem, s. 61-62.
202 A. Doboszyński, Gospodarka narodowa, Warszawa 1934, s. VI.
203 Ibidem, s. 146-164.
204 Ibidem, s. 210-219.
203 Ibidem, s. 223-224.
206 Ibidem, s. 275.
207 J. G i e r t y c h, O wyjście z kryzysu, Warszawa 1938, s. 260-262, 313-315.
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go, postulował zerwanie z etatyzmem, zmniejszenie biurokracji i obniżenie podat
ków, dekoncentrację przemysłu, zmniejszenie wymiany handlowej z zagranicą. Na 
tle tej utopijnej wizji Polski drobnych warsztatów koncepcje Rybarskiego (a nawet 
i Grabskiego) są głosem zdrowego rozsądku, osadzonym w tradycji myślenia eko
nomicznego. Dziś można dodać, że sukces programu Rybarskiego był zależny od 
napływu zagranicznego kapitału do Polski, na co właśnie nie było szans w latach 
trzydziestych. Cała powyższa charakterystyka jego publicystyki gospodarczej bę
dzie jednak cokolwiek zwodnicza, jeśli pominie się fakt, że jej elementem stał się 
w latach 30. postulat usunięcia Żydów z polskiego życia gospodarczego.

Nim poglądy Rybarskiego na „kwestię żydowską” przybrały postać fantazji po
litycznej, uległy sporej ewolucji. Pierwszą próbą podjęcia przez niego problematyki 
żydowskiej był jego kwestionariusz badawczy, dotyczący bojkotu handlu żydow
skiego w Królestwie Polskim przed I wojną światową. Kwestionariusz ten miał się 
stać podstawą przyszłej monografii tegoż bojkotu. Jednak zamiast projektowanej 
pracy powstała monografia zjawiska bojkotu jako zjawiska społecznego, w której 
poza wzmianką we wstępie sytuacja na ziemiach polskich nie była w ogóle przywo
ływana. Bojkoty ekonomiczne w krajach obcych same w sobie stanowią interesującą 
przeglądową pracę z dziedziny, którą we współczesnej terminologii można by na
zwać socjologią konfliktu społecznego. Autor przyjmuje maksymalnie rozszerzoną 
definicję bojkotu, wyróżniając obok bojkotu negatywnego (akcja zniechęcania do za
kupu odpowiednich dóbr czy utrzymywania relacji z jakąś grupą ludzi) także „bojkot 
pozytywny”208, czyli akcję propagowania produktów lub firm spełniających okreś
lone warunki. Cała perswazyjna siła tej na pozór pozbawionej stronniczości pracy 
tkwi w tym, czego w niej nie powiedziano. Wniosek, że bojkot handlu żydowskiego 
w Królestwie jest przykładem działalności typowej dla epoki nowoczesnej, miał się 
nasunąć czytelnikowi sam. Natomiast tym, co miało być pominięte lub przeoczone, 
był fakt, że bojkotem nie był objęty naród panujący w Imperium czy też warstwa 
uprzywilejowana, ale naród jeszcze bardziej niż Polacy prześladowany i poniżany 
w ówczesnej Rosji. Rzutując akcję bojkotową endecji na kwestię irlandzką, Rybar
ski pomijał takie jej tło, jak akcja pogromowa w „rdzennej” Rosji, wydalanie całych 
osiedli z miejsca zamieszkania, oskarżenia o „mordy rytualne” i wiele innych akcji. 
W warunkach ówczesnych rzeczywiste zerwanie relacji z masą ludności żydowskiej 
na ziemiach polskich oznaczałoby dla wielu powolną śmierć głodową. W ten sposób 
postrzegała sytuację znaczna część opinii publicznej krajów zachodnich, stąd akcja 
bojkotowa endecji, choć mało skuteczna, wywołała w świecie oburzenie na dzia
łania polskich nacjonalistów209. Gdyby Rybarski napisał projektowaną pierwotnie 
pracę o bojkocie w Królestwie, musiałby niektóre z tych tematów podjąć, publikując 
Bojkoty ekonomiczne w krajach obcych. Z jednej strony wzbogacił polską literaturę 

208 R. Rybarski, Bojkoty ekonomiczne w krajach obcych, Kraków 1916, s. 6 i n.
209 Zob.: M. Sobczak, Narodowa Demokracja wobec kwestii żydowskiej na ziemiach pol

skich przed 1 wojną światową, Wrocław 2007, s. 226-230.
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o rozprawę spełniającą wymogi ówczesnej nauki, z drugiej zaś dokonał subtelnej 
manipulacji w debacie publicznej.

Pierwszą publikacją wyraźniej pokazującą stanowisko Rybarskiego wobec 
„kwestii żydowskiej” był jego programowy artykuł z 1918 roku pisany pod pseu
donimem W. Kamiowski. Brak etnicznej jednolitości przyszłego państwa polskiego 
uznał wówczas za potencjalne źródło poważnych konfliktów w odrodzonej Polsce, 
przy czym groźny wydał mu się w zasadzie tylko separatyzm żydowski. Obcość 
Żydów była dla autora faktem niepodlegającym dyskusji. „Okazało się, że masa 
żydowska zasymilować się nie da, że nasz organizm nie jest jej w stanie wchłonąć, 
gdyby nawet chciał”210. W tym jednym zdaniu ukazała się w skrócie cała dwuznacz
ność argumentacji endeckiej: z jednej strony niemożność asymilacji była zarzutem 
wobec Żydów, dowodem ich obcości, z drugiej strony padała sugestia, że my Polacy 
wcale tej asymilacji nie chcemy. Autor artykułu pokazał to w całkiem jasny spo
sób. Oto dwa warunki pełnej asymilacji jednostek pochodzenia żydowskiego wobec 
społeczeństwa polskiego: (1) ma być ona „bezwarunkowa”, to znaczy, że Jednost
ka, która wchodzi w skład nowej jedności narodowej musi wyrzec się wspólności 
z tym środowiskiem plemiennym, które opuszcza, winna przeciąć wszelkie węzły, 
łączące ją z dawną narodowością”2", (2) winna być także „gruntowna”, co znaczy, 
że należy przyjąć ze wszystkim całość polskiej kultury, tak by niczym nie odróżniać 
się od współobywateli. Ten drugi warunek wydaje się wiązać z wymogiem konwer
sji religijnej, skoro Rybarski stanowczo neguje możliwość pozostawania „Polakiem 
wyznania mojżeszowego”, argumentując, że wierność religijnej tradycji żydowskiej 
i przepisom Talmudu nie do pogodzenia jest z tradycją polską i pozostawia zbyt wie
le więzi z współwyznawcami212. Jest oczywiste, co autor przyznaję, że są to warunki 
zaporowe i jedynie nieliczni Żydzi byli w stanie je spełnić. Inteligentom polskim 
pochodzenia żydowskiego autor artykułu przypisuje „pozorną asymilację” i przeko
nuje, że są raczej agentami interesów żydowskich w świecie polskim niż polskimi 
patriotami. Zapewniając, że Polska nie użyje pruskich metod streszczających się 
w haśle „wytępić i usunąć”, uznaje jednak za konieczne, by Żydów „izolować, wyod
rębnić prawnie”213. Wszelkie mniejszości należałoby odsunąć od wpływu na polskie 
życie polityczne poprzez przyznanie im odrębnych, narodowo-wyznaniowych kurii 
wyborczych. Głosować i wybierać swych przedstawicieli do ciał wybieralnych mieli
by oni tylko i wyłącznie w ramach tych kurii, natomiast ogół obywateli narodowości 
polskiej głosowałby w normalnych okręgach wyborczych214. Autor sugeruje, że takie 
rozwiązanie znajdzie uznanie po obu stronach, „żywioły obce” nie zakłócą procesu 
formowania woli narodowej, one same zaś „znajdą uznanie swej odrębności”.

210 W. K a r n i o w s k i [R. R y b a r s k i], Żywioły obce w przyszłym państwie polskim, „Rok 
Polski” R. 3, 1918, nr 5, s. 276.

2,1 Ibidem, s. 276-277.
212 Ibidem, s. 277.
213 Ibidem, s. 279.
214 Ibidem, s. 283.
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Artykuł Rybarskicgo zawierał zapewne poglądy uzgodnione z innymi przy
wódcami narodowymi. Wydaje się też, że uznał je on za słuszne, skoro pozostał im 
wiemy i powtarzał w swych artykułach z lat 20. w „Przeglądzie Wszechpolskim”, 
„Myśli Narodowej” i „Gazecie Warszawskiej”, a w formie książkowej w pracy Na
ród, jednostka, klasa. Wszędzie dowodził, że Żydzi są obcy kulturze polskiej i dlate
go niezdolni są do asymilacji oraz niechętni z zasady państwu polskiemu. Wyciągał 
stąd wniosek, że nie mogą mieć równych z Polakami praw politycznych; sugerował, 
że w zamian za ich ograniczenie mogliby liczyć na autonomię kulturalną. W okresie 
tym Rybarski prawie nie pisał o „walce ekonomicznej” z Żydami, choć zapewne ją 
akceptował; jeszcze w Polityce i gospodarstwie nie było wzmianek na ten temat. 
Jednak kolejne wersje jego programu gospodarczego zawierają coraz drastyczniej
sze sformułowania antyżydowskie.

W latach 30. deklarowane poglądy Rybarskiego uległy radykalizacji w kwestii 
niemożliwości zasymilowania Żydów. Włączył on też do swej argumentacji tezę 
o tajnym, światowym rządzie żydowskim. W programowym tekście z 1934 roku 
antagonizm polsko-żydowski ma już wynikać nie tyle z obcości kulturowej, ile ra
czej z samej zasady walki o byt. „Nie zmieszczą się obok siebie wzrastające masy 
ludności polskiej i żydowskiej. Rozrost jednego żywiołu pójdzie naprzód kosztem 
drugiego. To konieczność dziejowa. Kto o tym mówić i myśleć nie chce, ten pracuje 
na rzecz zwycięstwa obcego żywiołu”215. O ile jeszcze powyższa opinia mogła ucho
dzić za radykalną interpretację rzeczywistych procesów, o tyle opinie jego na temat 
Żydów coraz częściej pochodziły ze świata obsesji i fantazji. W Programie gospo
darczym z 1937 roku stwierdzał: „Żydzi w całym świecie stanowią jeden solidarny 
naród, prowadzący jedną politykę żydowską”216. Nie trzeba się rozwodzić nad tym, 
że całkowicie wrogą sprawie polskiej. Co więcej, Żydzi, mimo że będący w wy
raźnej mniejszości w warunkach swobody działania, zawsze podporządkują sobie 
społeczeństwo, wśród którego mieszkają. „Państwo, które liczy na poparcie Żydów, 
które im daje równy wpływ na swój ustrój, będzie musiało stać się narzędziem mię
dzynarodowej polityki żydowskiej”217. Z tego już wynikał wyraźny wniosek: wszel
kie współżycie z Izraelitami w jednym państwie jest niemożliwe, Żydów należy 
bezwzględnie z Polski usunąć, gdyż są absolutnie obcy i szkodliwi, a także niszczą 
Polaków zarówno materialnie, jak i w sferze ducha. Metoda pozbycia się Żydów jest 
prosta - bezwzględny bojkot. Polacy nie powinni niczego kupować od Żydów ani 
też niczego im nie sprzedawać, wszelkie związki osobiste winny zostać zerwane218, 
organa państwa winny prowadzić dyskryminacyjną politykę zamówień rządowych, 
całkowicie eliminujących Żydów i inne elementy podejrzane219. Należałoby też po
zbawić Żydów obywatelstwa polskiego (z wyjątkiem całkowicie zasymilowanych, 

215 R. Rybarski, Podstawy..., s. 17-18.
2161 d em, Program..., s. 118.
2171 d e m, Siła i prawo, s. 92.
2181 d e m, Program..., s. 117.
2,9 Ibidem, s. 125.
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a więc nieutrzymujących stosunków z „właściwymi” Żydami), a przyznać im (na 
jakiej podstawie?!) obywatelstwo palestyńskie220. Nie należy bynajmniej oglądać 
się na kwestie humanitarne, jak na przykład pytanie, dokąd mieliby się udać Ży
dzi wyrzuceni z Polski. Zdaniem Rybarskiego należałoby rozumować przeciwnie: 
„Gdy Żydzi naprawdę zrozumieją, że są zbędni w Polsce, gdy zamkną się przed nimi 
dotychczasowe ich możliwości gospodarcze, wówczas dopiero znajdą się dla nich 
tereny emigracyjne”221. Zadba o to (domniemany) światowy rząd żydowski, używa
jąc swoich potężnych wpływów (istniejących raczej w fantazjach antysemitów niż 
w rzeczywistości). Dla projektowanej, brutalnej w zamierzeniu, polityki zmuszania 
Żydów do emigracji Rybarski opracował podstawowe pojęcia, stanowiące podsta
wy swego rodzaju nowomowy, która pozwalała zakamuflować istotę owych czynów 
„naukową” terminologią; tak więc rozdział dotyczący usunięcia Żydów nosił hasło 
„wewnętrzna niezależność gospodarcza”. Tak jak polityka celna miałaby zapewnić 
niezależność Polski od ośrodków zagranicznych („niezależność zewnętrzna”), tak 
„wewnętrzna niezależność” to niezależność od polskich Żydów, czyli realistycznie 
ujmując, pozbawienie ich źródeł utrzymania. Środkiem do owej „niezależności” 
miałoby być stosowanie polityki „wewnętrznego protekcjonizmu narodowego”222, 
czyli totalnej izolacji Żydów, wykluczenia ich ze społeczeństwa i z obiegu gospodar
czego. Efektem tego miało być „pełne gospodarstwo narodowe”, czyli taki system 
gospodarowania, w którym wszystkie zasoby gospodarcze kontrolują i wszystkie 
istotne decyzje podejmują jedynie etniczni Polacy. Jak miałaby wyglądać sytuacja 
Żydów polskich w okresie pomiędzy rozpoczęciem generalnego bojkotu a ostateczną 
realizacją celów tego bojkotu, Rybarski nie precyzował, niemniej treść jego planów 
i planów innych działaczy narodowych wystarczyła współczesnemu historykowi do 
stwierdzenia: „Byłaby to zatem zbrodnia”223. Zauważmy jednak, że obóz narodowy 
miał znikome możliwości realizacji głoszonych celów. Trudno na podstawie dekla
racji przesądzać, jaką politykę prowadziłoby Stronnictwo Narodowe, będąc rzeczy
wiście u władzy. Radykalna retoryka bywa wyrazem frustracji, praktyczną bezsil
nością, a przemoc symboliczna realizująca się w słowach bywa czasem środkiem 
rozładowania tejże frustracji.

220 1 d e m, Siła i prawo, s. 143.
221 I d e m, Program..., s. 118.
222 Ibidem, s. 125.
223 B. H a 1 c z a k, Cele polityki endeckiej wobec mniejszości żydowskiej w Polsce w latach 

1919-1939, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1995, nr 3; 1996, nr 2, s. 47.

Myśl Rybarskiego trudno jest wydobyć z moralnej dwuznaczności, zabieg roz
dzielenia jej dobrych i złych stron pozostanie sztuczny. W tekstach Rybarskiego kry
tyka różnych utopii i radykalizmów społecznych bezpośrednio sąsiaduje z nawoły
waniem do wygnania Żydów. Ze sprzecznych elementów utkana jest cała twórczość 
tego niezwykle utalentowanego autora. Rybarski uznawał przygodność ludzkich 
wierzeń i wartości, uważał jednak, że należy być im bezwzględnie wiemy. Uznawał 
irracjonalność związków jednostki z narodem i historyczną przypadkowość istnieją
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cej sieci etnicznej, ale był przeciwnikiem indywidualizmu i kpił z praw człowieka. 
W polityce opowiadał się za cierpliwym badaniem faktów i realistyczną analizą sy
tuacji, a przeciw marzycielstwu, ale sam nie ustrzegł się politycznej fantastyki.

W twórczości Rybarskiego można zobaczyć, jak tradycja pozytywistycznej 
metodologii nauk i racjonalistycznej ekonomii politycznej zostaje przełamana (ale 
nie do końca przezwyciężona) przez antypozytywistyczny irracjonalizm związany 
z nowym, integralnym nacjonalizmem. W rezultacie Rybarski wypracował struk
turę teoretyczną, którą można by nazwać ewolucjonistyczną socjologią narodu, 
nierozerwalnie splecioną z ideologia narodową. Natomiast sfera gospodarowania, 
zasadniczo kojarzona z racjonalnością, znalazła się na marginesie teorii społecznej, 
choć wciąż była poważnym źródłem inspiracji w budowie programu gospodarczego. 
W ekonomii i psychologii społeczno-gospodarczej Rybarski pragnął uprawiać na
ukę wolną od wartości, która zarazem dawałaby podstawy programowe dla myśli 
narodowej. W teorii ekonomicznej wychodził od koncepcji jednostki kierującej się 
racjonalnością gospodarczą, by dojść do wniosku, że ponad obszarem indywidual
nego gospodarowania to idea narodowa kształtuje jej działania, tworząc gospodar
stwo narodowe, będące zjawiskiem tyleż ekonomicznym, co psychologicznym i po
litycznym. Wizja społeczeństwa w myśli Rybarskiego wyznacza ostatecznie wąski 
i chybotliwy obszar racjonalności, wiążący się z tą sferą działalności człowieka, któ
rą reguluje czysty motyw gospodarczy, jednak poza nim dominuje wpływ wielkich 
wspólnot ludzkich, kierujących się i regulowanych wielkimi ideami, wierzeniami 
i obyczajem. Na tym poziomic dominuje irracjonalna, żywiołowa i nieraz brutalna 
rywalizacja, w której decyduje siła i sprawność, brak miejsca na sprawiedliwość 
i współczucie. Jedyne co może ocalić byt i godność jednostki w takim świecie, to 
zdecydowana lojalność wobec własnej wspólnoty politycznej.



Rozdział IV

Zwolennicy solidaryzmu społecznego 
wśród ekonomistów - myśl konserwatywna 

i katolicka

1. Leon Biliński - pierwszy zwolennik reformy społecznej 
wśród profesjonalnych ekonomistów

W przeciwieństwie do Uniwersytetu w Krakowie, w którym przez większość oma
wianego okresu katedry ekonomiczne były zdominowane przez leseferystów, na 
Uniwersytecie we Lwowie (późniejszym Uniwersytecie Jana Kazimierza) nauki 
ekonomiczne wykładali niezmiennie zwolennicy umiarkowanych reform społecz
nych, żaden z lwowskich uczonych ekonomistów nie pochwalał zasady laissez faire. 
W niemałym stopniu było to skutkiem działalności Leona Bilińskiego (1846-1923), 
pierwszego polskiego profesora ekonomii w Uniwersytecie we Lwowie. Reformizm 
Bilińskiego był umiarkowany, wystarczająco jednak odbiegał od optymistycznego 
leseferyzmu, dominującego w wykładach Juliana Dunajewskiego lub Mieczysława 
Bochenka, by uznać go za prekursora solidaryzmu wśród profesjonalnych ekono
mistów polskich. Uczniem Bilińskiego był Stanisław Głąbiński, który przez wiele 
lat w przemożny sposób wpływał na oblicze lwowskiej ekonomii. Przyczynił się do 
zatrudnienia we Lwowie Stanisława Grabskiego i ich wspólne wpływy sprawiły, że 
na Uniwersytecie we Lwowie nigdy nie wykładano ekonomii neoklasycznej. Biliń
ski nie należał do uczonych dążących do wypracowania oryginalnych poglądów, 
był jednym z tych profesorów niemieckiego typu, których ambicją było wykazać 
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się erudycją, nie pomijając w cytatach żadnego, choćby pomniejszego, autora pi- 
szącego na dany temat. W swych wykładach ekonomii przywoływał przede wszyst
kim popularnych uczonych niemieckich swego czasu, jak Karla Kniesa, Wilhelma 
Roschera, Bruno Hildebranda, Karla Heinricha Raua i Alberta Schaefflego, wreszcie 
i wczesnego Gustava von Schmollera. Zwykle bardziej krytycznie oceniał poglą
dy fizjokratów i klasyków: Anne Roberta Turgota, Adama Smitha, Davida Ricarda, 
Jeana-Baptiste’a Saya, Johna S. Milla, nie pomijał opinii socjalistów, cytując Pierre’a 
Josepha Proudhona, Ferdinanda Lassale’a, Eugena Dühringa, rzadziej Karola Mark
sa; nieraz zresztą poprzestawał na przedstawieniu różnych stanowisk i klasyfikacji, 
dość enigmatycznie wyrażając własne stanowisko. Najczęściej szedł Biliński za opi
niami akademickich uczonych niemieckich swego czasu (których tylko w wielkim 
uproszczeniu można łączyć w ramach tzw. szkoły historycznej). Zwykle ich opi
nie, nicujące wywody klasyków i sceptyczne wobec wszelkiej teorii ekonomicznej, 
przedstawiał jako ostatnie słowo nauki, w ślad za nimi łączył elementy ekonomii 
klasycznej z analizą instytucjonalną i opisową. Polski uczony był wyraźnie niechęt
ny rozwijaniu teorii ekonomicznej, także w swej własnej karierze szybko przeszedł 
od działalności akademickiej do praktyki politycznej, stając się zresztą wybitnym 
politykiem gospodarczym, zwłaszcza jako gubernator Banku Austro-Węgierskiego.

Większość ogłoszonych dzieł Bilińskiego poświęconych było zagadnieniom 
skarbowości. Można uznać, że był raczej znawcą problematyki skarbowej niż teore
tykiem ekonomii. Do nurtu skarbowego należały jego wczesne książki: Studia nad 
podatkiem dochodowym. Szkic krytyczny z dziedziny umiejętności skarbowej, t. 1-2 
(1870), Luxussteuer als correctiv der Einkommensteuer (1875), System nauki skar
bowej, a w szczególności nauki o podatkach (1876), Die Gemeindebesteuerung und 
deren Reform (1877), wydane po polsku jako Opodatkowanie gminne (1884), oraz 
kilka mniejszych przyczynków. Biliński jako skarbowiec był zwolennikiem nowo
czesnego systemu podatkowego, w którym podstawą dochodów państwa jest po
datek dochodowy, płacony przez wszystkich obywateli od rzeczywistego dochodu, 
z pewnym wyjątkiem dla najuboższych, którym zapewnia się minimum utrzyma
nia wolne od podatku. Uzupełnieniem podatku dochodowego winno być opodatko
wanie luksusowej konsumpcji. Zdaniem Bilińskiego gminy powinny mieć osobne 
od państwa źródła dochodów, zapewniające im autonomię ich gospodarki budże
towej1. Pozostawiając państwu wpływy z podatku dochodowego, dla gmin radził 
pozostawić podatki majątkowe i podatek od czynszu mieszkaniowego. Przy czym 
powinno istnieć rozróżnienie pomiędzy wsią a miastem, zgodne z różnicami w typie 
gospodarowania. Na wsi głównym źródłem dochodów gminnych winny być podatki 
od nieruchomości, w miastach raczej podatki osobiste2, z których najłatwiejszy do 
zastosowania byłby podatek od czynszów za wynajmowanie lokali mieszkalnych 
i handlowych, wraz z podatkiem od pozostałych mieszkań3. Przy podatku tym radził 

' L. B i 1 i ń s k i, Opodatkowanie gminne, przcł. H. Konic, Warszawa 1884, s. 88-94.
2 Ibidem, s. 231.
3 Ibidem, s. 251-252.
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Biliński zastosować skalę progresywną4. Poglądy uczonego jako znawcy i teorety
ka podatków były spójne z jego ekonomią społeczną. Zdecydowanie opowiadał się 
za tym, by wszyscy posiadający dochody obywatele byli obciążeni na rzecz dobra 
wspólnego, przy czym warstwy zamożniejsze powinny oddać znaczniejszą część 
dochodu niźli warstwy uboższe. Jawnie i zdecydowanie opowiadał się za redystry
bucją dochodu narodowego, która miała służyć budowie infrastruktury transporto
wej i rozbudowie instytucji społecznie użytecznych, zwłaszcza szkolnictwa (w póź
niejszej teorii ekonomii zwanych merit goods).

4 Ibidem, s. 273.
5 I d e m, Wspomnienia i dokumenty, l. 1, Warszawa 1924, s. 30.
6 I d e m, System ekonomii społecznej, t. 1, Lwów 1893, s. 4.

Poglądy Bilińskiego na metodę i teorię ekonomii zostały zawarte w jego pod
ręczniku System ekonomii społecznej. Używanie przez niego terminu „ekonomia 
społeczna”, nie zaś ekonomia polityczna (jak w przypadku wykładów J. Dunajew
skiego), świadczy o chęci zaangażowania akademickiej ekonomii w rozwiązywanie 
kwestii społecznej. Uczony był dumny ze swego udziału w założycielskim zjeździe 
Verein für Sozialpolitik w Eisenach w 1873 roku. Pisał po latach: „Byłem od za
łożenia członkiem tego związku, który dał impuls do wielkiego zwrotu w nauce 
i praktyce ekonomii w kierunku historycznym i praktycznym”5. Biliński w znacz
nej mierze podzielał wartości inicjatorów stowarzyszenia, odrzucał liberalizm gos
podarczy, pragnął pokoju społecznego i harmonijnego współżycia różnych klas. Je
dyne co istotnie różniło go od współzałożycieli VfSP to dystans do niemieckiego 
nacjonalizmu (a nawet szowinizmu) przejawianego przez większość jego członków; 
Biliński jako zdeklarowany Polak czuł się w tym gronie wyraźnie zmarginalizowa- 
ny. Jego ekonomia była ekonomią społeczną także w tym sensie, że zdecydowanie 
uznawał on odrębność indywidualnego i społecznego punktu widzenia. Indywidual
ne gospodarstwa kierowane są przez osoby fizyczne, mające swoje osobiste cele, 
gospodarstwo społeczne jest natomiast organizmem o skomplikowanej strukturze, 
podlegającym kształtowaniu przez różne czynniki, takie jak położenie geograficz
ne, zjawiska naturalne, państwo, prawo i religię. Ekonomia społeczna nie ma wiele 
wspólnego z bliską wyobrażeniom Anglosasów ekonomią indywidualnego gospo
darowania. Właśnie na odkryciu tych prawd miał polegać zwrot w nauce ekonomii 
dokonany przez niemieckich historycystów, który pozwolił na przezwyciężenie ato- 
mizmu: „Był w samej rzeczy czas, w którym teoria ekonomii zbyt atomistycznie 
oceniała gospodarstwo społeczne; dziś natomiast słusznie uważamy je za organizm, 
w którym jednostki na ogół, a ogół na jednostki wpływają ciągle i niepostrzeże
nie”6. Z odrzuceniem atomizmu (indywidualizmu metodologicznego) u Bilińskiego 
łączyło się odrzucenie leseferyzmu, który miałby być konsekwencją przyjęcia tezy, 
że gospodarką rządzą prawa naturalne, równie ścisłe i deterministyczne jak prawa 
przyrody. Zdaniem uczonego leseferyzm był aktem kapitulacji przed owymi fikcyj
nymi prawami rynku, w rzeczywistości zaś pozwolił na nieograniczone bogacenie 
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się wybranych warstw społecznych i ich dominację nad pozostałymi, wśród których 
wielu znalazło się w skrajnej nędzy. Zwolennicy zasady laissez faire, jego zdaniem 
(jak też licznych innych konserwatystów), uczynili bogacenie się normą i głównym 
celem życia społecznego, pozwalając na lekceważenie zasad etycznych. Podobnie 
też do innych konserwatywnych myślicieli Biliński obarczał leseferyzm odpowie
dzialnością za powstanie kwestii społecznej. Istotą kwestii społecznej jest bowiem 
sprzeczność pomiędzy upośledzeniem ekonomicznym szerokich warstw a formalną 
zasadą równości7, inaczej mówiąc, sprzeczność pomiędzy wypowiedzianymi (a tak
że niewypowiedzianymi jawnie) obietnicami kapitalizmu a ich realizacją. Nie wie
rząc w niezmienne mechanizmy rynku, gotów był zaakceptować aktywność państwa 
jako sposób na rozwiązanie kwestii społecznej.

7 Ibidem, s. 10.
“ I d e m, O istocie, rozwoju i obecnym stanie socjalizmu, Kraków 1883, s. 8.
9 Ibidem, s. 44-46.
10 Ibidem, s. 49-50.
11 Idem, System..., s. 434.

Ideowa autoprezentacja Bilińskiego widoczna była w jego rozprawie O istocie, 
rozwoju i obecnym stanie socjalizmu, w której wyraźnie starał się stanąć pośrodku, 
pomiędzy odrzuconym leseferyzmem a zdecydowanie potępionym socjalizmem, 
stanowiącym zagrożenie dla podstaw społeczeństwa. Symetria potępień jest już na 
pierwszy rzut oka pozorna. Socjalizm zostaje odrzucony za pomocą gromkiego słow
nictwa, natomiast krytyka liberalizmu gospodarczego nie prowadzi autora do pro
ponowania radykalnych zmian. Ustrój kapitalistyczny zapewnia bowiem materialny 
dobrobyt; należałoby uzupełnić go równowagą i pokojem społecznym. Gospodarce 
rynkowej nie brak sprawności, natomiast istnieje silne zapotrzebowanie na więcej 
sprawiedliwości. Wedle własnych słów Bilińskiego „budowa społeczńa potrzebuje 
przy swej nadzwyczajnej sprawności technicznej jedynie pewnych dodatnich rękoj
mi na rzecz klasy roboczej”8. Gwarancji tych jest zdolne udzielić nowoczesne pań
stwo, a są to przede wszystkim: uznanie praw organizacji związkowych, nowoczesne 
ustawodawstwo fabryczne oraz instytucje arbitrażowe, rozstrzygające spory między 
pracodawcami i pracownikami9. Z uznaniem wypowiadał się też autor o projektach 
przymusowych ubezpieczeń społecznych dla robotników, zaproponowanych właś
nie przez kanclerza Bismarcka10 11. Z kolei w swoim podręczniku ekonomii Biliński 
opowiedział się też wyraźnie za przymusowym wywłaszczeniem na cele publiczne, 
o ile wymaga tego rozwój kraju. Bardzo szeroko ujmował optymalny zakres sektora 
państwowego i samorządowego. Uważał, że państwo powinno budować i prowadzić 
przedsiębiorstwa w zakresie komunikacji (drogi bite i żelazne), ale także szkoły, 
biblioteki, banki i zakłady ubezpieczeniowe, zaś władze lokalne winny dostarczać 
wody, kanalizacji, gazu i transportu miejskiego. W działalności tej własność pań
stwowa poradzi sobie nie gorzej niż prywatna", choć zasadniczo uznawał Biliński 
większą sprawność gospodarowania właścicieli prywatnych. Zapewniał także, że 
„ze stanowiska społecznego należy się spodziewać, iż pańtwo, kraj, gmina, stojące 
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pod ciągłą kontrolą obywateli, nie nadużyją prawa własności na tychże niekorzyść, 
lecz owszem będą miały zawsze na oku interes ogółu”12. Deklaracja taka może się 
wydać naiwna z dzisiejszej perspektywy, warto jednak zauważyć, że pisał to czło
wiek wychowany w erze absolutyzmu, na własne oczy obserwujący rozwój polity
ki gospodarczej i społecznej, wyraźnie związany z odrodzeniem parlamentaryzmu 
i rozwojem samorządu terytorialnego w Austrii. Wiara w możliwości nowoczesne
go państwa podyktowała też uczonemu optymalne rozwiązanie kwestii społecznej. 
Oto robotnicze związki zawodowe należałoby uczynić organizacją przymusową, na 
wzór samorządów zawodowych w wolnych profesjach. Stałyby się one organiza
cją urzędową, z jednej strony reprezentującą interesy robotników, z drugiej dającą 
się kontrolować; takim związkom robotniczym należałoby powierzyć część zadań 
związanych z ubezpieczeniami społecznymi13. Z kolei zatargi między robotnikami 
a pracodawcami rozstrzygałyby izby rozjemcze złożone z przedstawicieli obydwu 
stron; izby te ustalałyby płace14. Takie ciała istniały już zresztą, jako dobrowolne, 
w krajach anglosaskich i we Francji, a nieco później obowiązkowy arbitraż wprowa
dziła do swego prawodawstwa również Australia.

12 Ibidem, s. 345.
13 1 d e m, System..., t. 2, Lwów 1894, s. 68-669.
14 Ibidem, s. 672.
13 I d e m, O pracy kobiet ze stanowiska ekonomicznego, Lwów 1874, s. 3-5.
16 Ibidem, s. 16-17.
17 Ibidem, s. 34.
18 Ibidem, s. 10-11.

Interesująca była wypowiedź Bilińskiego w kwestii kobiet. Pisząc o pracy kobiet, 
opowiedział się za tym, by młode, niezamężne kobiety z miast cieszyły się możliwo
ścią podjęcia legalnej pracy zarobkowej. Jego zdaniem ta grupa ma wyjątkowe ku 
temu powody; brak pracy sprawia, że kobiety nie mają odpowiednich dochodów, nie 
mogą też liczyć na większe wsparcie rodziny, jednocześnie istnieje wiele zawodów, 
w których siły kobiet można by wykorzystać. Problem pracy kobiet nie dotyczy 
natomiast wsi, gdzie w ramach podziału pracy w rodzinie każda kobieta pracuje 
w swoim gospodarstwie rodzinnym, a jednocześnie ma prawa do spożycia owoców 
tegoż gospodarstwa, zaś w razie wdowieństwa może liczyć na opiekę dalszej rodzi
ny15. Dopuszczenie do rynku pracy kobiet z miast rozwiąże problem biedy i opusz
czenia w tym środowisku, nie będzie jednocześnie oznaczać jakiegoś przewrotu 
obyczajowego. W celu przysposobienia do pracy żeńskich sił roboczych należałoby 
rozwinąć szkolnictwo zawodowe dla kobiet, kształcące w typowo kobiecych zawo
dach16. Co więcej, Biliński gotów był dopuścić kobiety do studiów uniwersyteckich 
na równi z mężczyznami17, co było dość śmiałym pomysłem w tym czasie. Jego 
zdaniem „kobiety na wszystkich już polach pracy ludzkiej skutecznie spróbowały 
sił swoich, zaczem nie mamy najmniejszego prawa odmawiać im zdolności umysło
wych”18. Twierdził, że kobiety mają duże uzdolnienia do zawodów artystycznych 
i rzemiosła, nadają się do pracy umysłowej, mogą więc być pisarkami i dzienni
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karkami, chętnie widziałby je w roli lekarek, jednak w żadnym wypadku nie chciał 
dopuścić kobiet do polityki. W tym punkcie zdroworozsądkowy dyskurs ekono
miczny przegrał z dyskursem konserwatywnym. Pisał: „kobieta bez kwestii większe 
i ważniejsze niż mężczyzna ma powołanie w rodzinie, na której stoi społeczeństwo 
i państwo, ponieważ właśnie istota rodziny opiera się na różnorodności istoty natury 
mężczyzn i kobiet, [...] przeto uwłaczające zajęciom rodzinnym życie polityczne 
musi być zamknięte dla kobiet”19. Pełne równouprawnienie w opinii lwowskiego 
profesora musiałoby oznaczać zrównoważenie praw kobiet przez ich obowiązki, 
w tym służbę wojskową, co było według niego w oczywisty sposób niemożliwe. 
Wystąpienie Bilińskiego w „kwestii kobiecej” było wyjątkowe w środowisku eko
nomistów, w większości mocno tradycyjnym w kwestiach płci i rodziny. Poza nim 
na te tematy wypowiadała się jedynie Zofia Daszyńska-Golińska (zresztą w póź
niejszym czasie), sama będąca działaczką ruchu emancypacji kobiet. Co prawda, 
stanowisko uczonego było wciąż dość konserwatywne, wszelako podniesienie tego 
drażliwego i trudnego tematu było świadectwem realnej troski o rozwiązanie waż
nego problemu społecznego.

19 Ibidem, s. 28.
20 Niniejszy podrozdział w znacznym stopniu wykorzystuje tekst wcześniej publikowane

go artykułu D. Grzybek, Konserwatysta wobec ewolucji kapitalizmu - poglądy ekonomiczne 
i polityczne Józefa Milewskiego, „Politeja” 2008, nr 9, s. 237-267.

21 Zob.: T. Kowalik, Historia ekonomii w Polsce 1864-1950, Wrocław-Warszawa 1992, 
s. 15-16; A. L i t y ń s k a, Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do drugiej wojny światowej, 
Kraków 1992, s. 33-42; e a d e m, Polska szkoła historyczna w ekonomii, Kraków 1998, s. 44-48; 
D. Grzybek, Konserwatysta wobec ewolucji..., s. 237-267.

22 Milewski nie znał samego terminu globalizacja, który powstał później i został retrospek
tywnie zastosowany w odniesieniu do okresu kilkudziesięciu lat przed wybuchem I wojny świato
wej („pierwsza globalizacja”), wszelako jego interpretacja światowych procesów gospodarczych 
bliska jest współczesnym opisom globalizacji. Skądinąd za pierwszych teoretyków globalizacji 
uznaje się nieraz K. Marksa i R. Luksemburg. Zob.: T. K o w a 1 i k, Systemy gospodarcze. Efekty 
i defekty reform i zmian ustrojowych, Warszawa 2005, s. 37 i n.

2. Konserwatysta wobec ewolucji kapitalizmu
- poglądy ekonomiczne i polityczne Józefa Milewskiego20

Józef Milewski (1859-1916) w Uniwersytecie Jagiellońskim był profesorem eko
nomii i skarbowości, a także politykiem związanym z obozem konserwatywnym 
w autonomicznej Galicji21. Jako ekonomista zajmował się głównie kwestiami syste
mu pieniężnego i polityką fiskalną, na ogół wtómy i eklektyczny, był jednak pierw
szym w dziejach polskiej myśli analitykiem gospodarczej globalizacji22. W swych 
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analizach procesów gospodarczych ujmował rozwój nowoczesnej gospodarki jako 
wielki proces wymagający coraz więcej regulacji na poziomie ponadnarodowym. 
Jako teoretyk pieniądza Milewski wątpił w automatyczną stabilizację wartości pie
niądza w systemie waluty złotej. Sądził, że zapewni ją raczej system bimetaliczny, 
w którym pełnowartościowym pieniądzem są zarówno monety srebrne, jak i zło
te, o ile zostanie utworzona międzynarodowa unia monetarna, w ramach której po
wszechnie przyjęto by standard dwukruszcowy. Milewski był przekonany, że wiele 
współczesnych mu problemów można rozwiązać jedynie na poziomie światowym, 
zwłaszcza działania państwa w zakresie prawa pracy i polityki społecznej wyma
gałyby międzynarodowej koordynacji, prowadzącej do ustanowienia światowych 
reguł sprawiedliwego handlu i międzynarodowych standardów polityki społecznej. 
Milewski wielokrotnie wypowiadał się o „kwestii społecznej”, popierając odgórne, 
paternalistyczne reformy społeczne. W swej niechęci do liberalizmu gospodarczego 
ulegał nostalgii za tradycyjnym społeczeństwem agrarnym, którą to postawę łączył 
z uznaniem potrzeby ostrożnej modernizacji. Pozostawał konserwatystą w polity
ce, opowiadał się za konserwatyzmem „wiecznych zasad” na poziomie filozoficz
nym, w sferze kultury uznawał ważność odziedziczonej tradycji, zarazem widział 
potrzebę przebudowy systemu społecznego. Pisma Milewskiego są umiarkowanie 
interesujące dla badaczy rozwoju teorii ekonomicznej, pokazują raczej intelektual
ną zależność uczonych polskich od autorytetów z zachodniej Europy, z kolei dla 
historyka idei i politologa analiza jego pism będzie stanowić studium ewolucji myśli 
konserwatywnej pod wpływem procesów modernizacyjnych. Pozwoli ona pokazać, 
jak z tradycyjnego paternalizmu wykluwa się idea nowoczesnego państwa dobroby
tu, w jaki sposób od apologii „historycznej warstwy” szlacheckiej wiedzie droga do 
solidaryzmu narodowego.

Wypowiedziom Milewskiego wspólny jest pewien schemat interpretacji ewolu
cji kapitalizmu, zgodnie z którym zwycięstwo liberalizmu w XIX wieku przyniosło 
obok postępu materialnego zerwanie więzi społecznych oraz nadmierny indywidua
lizm, prowadzący w efekcie do anomii i bezwzględnej walki o byt. Proces rozpa
du społeczeństwa mógłby jednak być zatrzymany, o ile dojdzie do wypracowania 
nowego modelu społeczeństwa, w którym mechanizmy rynku zostaną uzupełnione 
przez ustawodawstwo socjalne, które poprawi sytuację klas pracujących; egoizm 
jednostek i walki klasowe zostaną ograniczone na rzecz nowego, bardziej wspólno
towego ładu społecznego. Wielka przemiana, którą było przejście do gospodarki ryn
kowej, zburzyła dawne instytucje społeczne, ale jednocześnie stworzyła siły dążące 
do zbudowania nowego porządku. Zadaniem myśli społecznej jest więc poszuki
wanie nowej syntezy. Podobne przekonania wspólne były wielu myślicielom epoki, 
zwłaszcza uczonym z kręgu młodszej szkoły historycznej w ekonomii i „socjalizmu 
z katedry”23. W późniejszym czasie w podobny sposób historię gospodarki rynkowej 
uogólnił Karl Polanyi w swej wpływowej w świecie anglosaskim pracy The Great

23 Zob.: E. K u n d e r a, Doktryna „socjalistów z katedry ", Wrocław 1996.
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Transformation21'. Analizował w niej gospodarkę rynkową jako efekt świadomie 
skonstruowanego ładu instytucjonalnego, w którym relacje komercyjne zastępują 
więzi społeczne. Skutkiem wyzwolenia sił rynku był zarówno rozwój gospodarczy, 
jak i dążenie do powstania nowego ładu, opartego na więziach, a nie na transakcjach. 
Mimo socjalistycznych sympatii i terminologii zbieżnej z marksistowską, Polanyi 
głosił idee będące spadkiem po konserwatystach. To właśnie konserwatyści pokroju 
Milewskiego uważali leseferyzm za ideę sprzeczną z naturalnym dążeniem człowie
ka do osadzenia swej działalności gospodarczej w ramach społecznych zobowiązań. 
Dla konserwatystów leseferyzm był przejawem zgubnej pychy rozumu.

2,1 K. Polanyi, The Great Transformation, Boston (wyd. 1, Boston 1944).
23 Zwięzłą relację ze „sporu o metodę” znaleźć można w: H. L a n d r e t h, D.C. Colander,

Historia myśli ekonomicznej, przeł. A. Szeworski, Warszawa 1998, s. 471 -476, szerszą relację
- zob.: J.A. Schumpeter, History of Economic Analysis, London 1955, s. 809-820.

26 J.Milewski, W. Czerkawski, Polityka ekonomiczna, t. 1, Kraków 1905, s. 10-11-

Ekonomia teoretyczna czy socjologia gospodarcza?

Józef Milewski jako ekonomista był raczej eklektykiem, niezważającym na różni
ce pomiędzy istniejącymi podejściami metodologicznymi (czy może nierozumie- 
jącym ich). Przede wszystkim był spadkobiercą klasyków, których interpretował 
z pomocą niemieckich historycystów, relatywizując ich dorobek, ale nie odrzucając; 
czerpał zresztą raczej od A. Smitha i J.S. Milla niż od D. Ricarda, zawdzięczał też 
co nieco wczesnemu neoklasykowi Johannowi Heinrichowi von Thünenowi, nie
obce mu były pisma Carla Mengcra. Wobec kontrowersji metodologicznej schyłku 
XIX wieku {Methodenstreif)* 23 * 25 Milewski zajmował stanowisko kompromisowe, 
w duchu „szkoły historycznej”. Podkreślał rolę prawodawstwa, instytucji i prze
konań moralnych w życiu gospodarczym, zarazem uznawał ważność praw ekono
micznych analizowanych przez klasyków ekonomii. Jego zdaniem teorie klasyków 
ekonomii politycznej są prawdziwe na gruncie abstrakcyjnego założenia indywidu
alnego egoizmu, odnoszą się więc do fikcyjnego świata. Nie znaczy to jednak, że 
teorie te są fałszywe, lecz że są niepełne. W rzeczywistym świecie istnieją normy 
moralne, kultura, porządek prawny, które kształtują gospodarkę na równi z motywa
mi czysto gospodarczymi. Stąd nie można zjawisk gospodarczych wytłumaczyć je
dynie „prawami naturalnymi”, są one zawsze zjawiskami historycznymi zależnymi 
także od praw, norm oraz instytucji26. Sens tego kompromisowego stanowiska zale
ży od tego, jak wielkie znaczenie przyznaję się prawom czysto gospodarczym. Otóż 
Milewski, ogólnikowo akceptując główne idee ekonomii klasycznej, intensywniej 
zajął się kwestiami należącymi raczej do socjologii gospodarczej i czystej polityki, 
poza tym wiele tekstów poświęcił kwestii pieniądza, która była wówczas osobnym 
zagadnieniem w teorii ekonomicznej.
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Poglądy Milewskiego na podstawowe kwestie teorii ekonomii znane są z jego 
spisanych wykładów z 1898 roku. Autor formułował w nich problem ekonomii, 
wychodząc z pojęcia potrzeby, wskazując, że potrzeby ludzkie są nieograniczone, 
podczas gdy zasoby są skończone27. W teorii wartości rozróżniał wartość użytkową 
i wymienną, cenę przedstawiał jako wynik zrównoważenia się podaży i popytu28, 
jednak za klasykami podkreślał, że ceny z zasady oscylują wokół kosztów wytwo
rzenia29; wyraźnie rozróżnione są zmiany cen względnych od zmian ich ogólnego 
poziomu. W teorii cen rozważał Milewski dwa przypadki: produkcji przy stałych 
kosztach oraz produkcji przy kosztach rosnących, przy czym koszt jest zasadniczo 
funkcją odległości od miejsca wymiany. W pierwszym przypadku ceny równają się 
najniższym kosztom wytworzenia towaru, w drugim najwyższym, po jakich jest on 
jeszcze produkowany30 (mamy tu do czynienia z koncepcją renty różniczkowej, al
ternatywną wobec teorii D. Ricarda). Jak się okazuje, krakowski uczony problem 
cen ujmuje, idąc za poglądami J.H. Thunena31, którego Der isolierte Staat było zna
ne w Polsce i miało nawet swój polski przekład32.

27 J. M i 1 e w s k i, Ekonomia polityczna, litografowany skrypt wykładów z 1898 roku, s. 14.
2K Ibidem, s. 39.
29 Ibidem, s. 47.
30 Ibidem, s. 49-50.
31 Johann Heinrich von Thiinen (1783-1850), właściciel ziemski z Meklemburgii o wielkim 

talencie teoretycznym, był pionierem teorii lokalizacji w ekonomii. Jako pierwszy wyrażał zależ
ności ekonomiczne w równaniach, skonstruował niezależnie od innych autorów doktrynę produk
tywności krańcowej, która (jeszcze kilka razy niezależnie odkrywana przez innych ekonomistów) 
stała się później jednym z podstawowych elementów ekonomii neoklasycznej. O Thiinenie zob.: 
Μ. B 1 a u g, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, przeł. I. Budzyńska et al., Warszawa 
2000, s. 633-637.

32 J.H. von Thiinen, Państwo odosobnione, Warszawa 1859.
33 J. M i 1 e w s k i, Ekonomia polityczna, s. 110-128.
34 Ibidem, s. 140-141.
35 Ibidem, s. 154-165.

Omawiając koszty produkcji, J. Milewski wyróżnił procent od kapitału, renty, 
płace i zysk przedsiębiorcy. Odróżnił procent naturalny od rynkowego („ugodo
wego”), ogólnie uznając, że stopa procentowa jest wynikiem zrównoważenia się 
podaży oszczędności i popytu inwestycyjnego. Zauważał przy tym, że rynkowa 
stopa procentowa zależy od poziomu ryzyka, niemniej siła konkurencji rynkowej 
prowadzi do wyrównywania się stopy procentowej33. Stanowczo sprzeciwił się re
gulowaniu stopy procentowej przez państwo. Jego zdaniem nawet wysoki procent 
bywa usprawiedliwiony odpowiadającym mu ryzykiem, poza tym regulacja procen
tu byłaby przeciwskuteczna, gdyż przedsiębiorcy zwykle znajdą sposoby, aby obejść 
przepisy34. Państwo w ogóle nie powinno ingerować w ceny. Do celów alokacyjnych 
wystarczy sam mechanizm rynkowy, kierujący zasoby do zastosowań stosownie do 
potrzeb ujawnionych na rynku. W odniesieniu do renty Milewski w zasadzie uznaje 
teorię Ricarda, choć po przedstawieniu licznych zarzutów35. Zysk przedsiębiorcy jest 
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u Milewskiego wyraźnie odróżniony od procentu od kapitału i uzasadniony własną 
pracą przedsiębiorcy, a także ponoszeniem przez niego ryzyka36. Właśnie fakt, że 
to przedsiębiorca, a nie robotnicy, ponosi ryzyko, stanowił uzasadnienie dla odrzu
cenia idei udziału pracowników w zyskach. Interesujące są uwagi autora o płacy 
roboczej. W danej chwili płace kształtuje równowaga podaży i popytu, w dłuższym 
okresie oscylują one wokół kosztów pracy. Koszty pracy zaś dzielą się na koszty 
utrzymania i koszty odtworzenia siły roboczej, a więc obok wydatków na środki 
bieżącego utrzymania robotnika jego wydatki na wychowanie dzieci i zabezpiecze
nie na starość37. Wliczenie ich do kosztów pracy dało teoretyczną podstawę polityki 
socjalnej, którą Milewski popierał. Za dobroczynną uznawał instytucję związków 
zawodowych, których zasługą jest okiełznanie napięć społecznych i rozwiązywa
nie problemów przez negocjacje. Związki wyłaniają przywódców, którzy potrafią 
zapanować nad tłumem i stać się partnerami pracodawców. Milewski przeciwstawił 
zinstytucjonalizowany dialog między pracodawcami a pracownikami konfliktowi 
społecznemu, stanowczo potępiając strajki robotnicze. Nasz uczony zdecydowanie 
krytykował interwencję państwa w ustalanie cen, stóp procentowych i płac, odrzucił 
jednak mechanizm rynkowy jako racjonalny sposób wyznaczania tych ostatnich.

36 Ibidem, s. 168.
37 Ibidem, s. 179-181.
3,1 Nauka skarbowości podług wykładu Prof. Dra Józefa Milewskiego, wyd. Konstanty 

Liszka, rękopis litografowany, Kraków 1894, s. 84-85.
39 Ibidem, s. 108.
411 Ibidem, s. 110-111.

Poglądy Milewskiego na gospodarczą rolę państwa zawierają wykłady ze skar- 
bowości wygłaszane w ciągu 1894 roku. Z katedry uzasadniał on potrzebę istnienia 
sektora państwowego w gospodarce, przy czym kryterium jego działania nie mo
głaby być tylko opłacalność ekonomiczna, ale suma korzyści społecznych, które 
przynosi38. Państwowe zakłady produkcyjne miałyby powstawać tam jedynie, gdzie 
brak inicjatywy prywatnej, a istnieją społeczne korzyści z danej działalności, na
tomiast „stanowczo należałoby się sprzeciwić temu, aby państwo miało posiadać 
zakłady przemysłowe dla konkurencji z fabrykami prywatnymi”39 *. Ze względu na 
strategiczne znaczenie państwo powinno posiadać także kopalnie i przedsiębior
stwa produkujące dla wojska i administracji. Z kolei ze względu na wielkie korzyści 
(efekty zewnętrzne) państwo winno budować drogi żelazne i administrować nimi, 
wreszcie opowiada się Milewski za państwowym budownictwem mieszkaniowym, 
co pozwoli na poprawę sytuacji niższych warstw'10. Był to postulat dość radykalny 
w swoim czasie, jednak nie został powtórzony w drukowanych pracach uczonego. 
Warto zwrócić uwagę, że Milewski, który nie był wybitnym teoretykiem ekonomii, 
analizując problem sektora publicznego, dość sprawnie zastosował rozróżnienie po
między sumą prywatnych a sumą społecznych korzyści z danej działalności gospo
darczej (na dobre wprowadzone do teorii ekonomii przez Arthura C. Pigou w 1913 
roku w jego Wealth and Welfare'}.
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Pieniądz i przesilenia gospodarcze - elementy teorii makroekonomicznej

Kwestie pieniądza, bankowości i gospodarki skarbowej długo nie należały do właś
ciwego zakresu teorii ekonomii. Omawiane osobno lub na marginesie czystej teorii 
tworzyły jednak zalążek makroekonomii, która jako osobna dziedzina rozwinęła się 
w latach 30. XX wieku i później. Przedstawiona poniżej rekonstrukcja makroekono
mii Milewskiego porządkuje więc jego poglądy z dzisiejszego punktu widzenia. Na 
najbardziej ogólnym poziomie można uznać, że uczony ten traktował gospodarkę 
rynkowąjako system w sposób naturalny znajdujący się na trajektorii samoczynnego 
wzrostu. Jego wykłady z 1894 i 1898 roku pokazują jego zaufanie do mechanizmów 
tynkowych; uczony odmawiał państwu prawa do ingerowania w ceny, w rozmiary 
i strukturę produkcji, ostrożnie kreślił granice sektora publicznego. Liczne potępie
nia leseferyzmu w pismach Milewskiego odnoszą się do kwestii niesprawiedliwego 
jego zdaniem podziału, któiy chciał kotygować bez ingerowania w ceny.

W odniesieniu do polityki fiskalnej Milewski uważał histoiyczny wzrost wy
datków budżetowych, któiy dokonał się pod koniec XIX wieku, za uzasadniony ro
snącymi potrzebami usług publicznych. Jednocześnie wskazywał potrzebę utrzyma
nia równowagi budżetowej. Od tej ogólnej reguły dopuszczał wyjątek, uznając, że 
wielkie inwestycje warto finansować za pomocą pożyczek, gdyż użycie podatków 
oznaczałoby nadmierne krótkookresowe obciążenie gospodarki'". Jest to jednak je
dyny argument za utrzymywaniem okresowych deficytów. Poza tym uczony w pełni 
uznawał ważność tego, co we współczesnej terminologii ekonomicznej jest opisy
wane jako efekt wypierania. W pracy Budżet i kredyt publiczny dowodził, że wzrost 
wydatków państwa prowadzi do ściągnięcia z rynku kapitału obrotowego i podnosi 
stopę procentową, wypierając tym samym prywatne oszczędności na rzecz rządo
wych wydatków41 42. Z kolei narastanie długu publicznego prowadzi nieuchronnie do 
wzrostu podatków, co równoważy wpływ wydatków rządowych43, a przyszłe spłaty 
długu są w całkowitej swej wysokości ciężarem netto dla ludności. Dodatkowym 
problemem jest to, że narastanie długu publicznego prowadzi do niekorzystnej re
dystrybucji dochodu narodowego. Zyskują rentierzy, tracą osoby żyjące z własnej 
pracy i przedsiębiorczości44. Milewski opisał tu efekt po raz pierwszy wspomniany 
w szkicu Ricarda The Funding System i znany obecnie jako ekwiwalencja ricardiań- 
ska45. Można uznać, że w zalążkowej postaci uczony krakowski wyznawał wiele 

41 J. M i 1 e w s k i, Budżet i kredyt publiczny, Kraków 1898, s. 218-222.
42 Ibidem, s. 236.
43 Ibidem, s. 240-244.
44 Ibidem, s. 247-249.
4:1 Współczesnym zwolennikiem tezy o istnieniu pełnej ekwiwalencji Ricardiańskiej jest 

Robert J. Barro. Zob. R.J. Barro, Are Government Bonds Net Wealth?, „Journal of Political 
Economy” 1974, vol. 82, no. 6, pp. 1095-1117; idem, The Ricardian Approach to Budget Defi
cit, „Journal of Economic Perspectives” 1989, no. 3, pp. 37-53; idem, Makroekonomia, przeł. 
E. A d a m o w i c z et al., red. przekładu U. Grzelońska, Warszawa 1997, s. 411-413.
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poglądów, które w bardziej wyrafinowanej postaci stały się później głównymi teza
mi nowej ekonomii klasycznej46. Nie był w swych poglądach zbyt oryginalny. Jego 
pisma wydają się natomiast potwierdzać istnienie i rozpowszechnienie ortodoksyj
nych, „klasycznych” doktryn makroekonomicznych. Jednak owa ortodoksja nie była 
„klasycyzmem” takim, jaki został przedstawiony w Ogólnej teorii Keynesa, tym 
„klasycyzmem”, który miał polegać na bezwzględnej wierze w prawo Saya. Teore
tycy sprzed przełomu Keynesowskiego zwykle mieli jakąś koncepcję krótkookreso
wego oddziaływania zjawisk pieniężnych na sferę realną, przy przekonaniu o długo
okresowej neutralności pieniądza. Ważniejsze dla ich poglądów było raczej uznanie 
całkowitej nieskuteczności polityki fiskalnej jako narzędzia służącego zwiększaniu 
produkcji (jest to także przypadek Milewskiego i późniejszych ekonomistów kra
kowskich).

46 Zob.: B. Sno wdon, H. Vane, P. Wy narczyk, Współczesne nurty teorii makroekono
mii, przeł. A.Szeworski, Warszawa 1998, s. 198-229.

47 J. M i 1 e w s k i, Obecny stan kwestii monetarnej, Kraków 1886, s. 19.
48 I d e m, Ekonomia polityczna, s. 310.
49 Ibidem, s. 228-231.
50 Ibidem, s. 236.

Pisząc o pieniądzu, Milewski wyróżniał jego dwie funkcje: miernika wartości 
i środka wymiany. Realizacji obu najlepiej służą szlachetne kruszce, mające ku temu 
naturalne cechy (dużą wartość przy małej objętości, trwałość, podzielność, łatwość 
przenoszenia itd.). Natomiast waluta czysto papierowa jest „stanem anormalnym”47. 
Pieniądz papierowy jest środkiem wymiany, lecz nie miernikiem wartości, bo sam 
jej nie ma48. Warto pamiętać, że zgodnie z terminologią epoki Milewski odróżniał 
pieniądz rozumiany jako zapasy kruszcowej gotówki od środków kredytowych, któ
re tworzą banknoty, weksle, czeki i przekazy pieniężne, będące „surogatami pie
niądza”. W swych wykładach z 1898 roku krakowski profesor prezentował się jako 
zwolennik ilościowej teorii pieniądza, którą starał się uzgodnić z teorią kosztów 
produkcji kruszcu. W krajach produkujących kruszec wartość pieniądza wyznaczo
na jest w zasadzie przez koszt tej produkcji, zaś w krajach, które kruszcu nie pro
dukują, przez stan bilansu płatniczego (napływ kruszcu powoduje inflację, odpływ, 
deflację)49. Jednak i w krajach wydobywających kruszce popyt wpływa na ich „nor
malną” wartość, wskutek czego rynkowa siła nabywcza pieniądza może się różnić 
od kosztów wydobycia kruszców, w sumie więc koszt produkcji jest według Mi
lewskiego jedynie dolną granicą siły nabywczej pieniądza. Poza tym zastrzeżeniem 
dalszy wywód autora utrzymany jest w kategoriach teorii ilościowej. Dowodził on, 
że sprawnie działający system kredytowy zmniejsza zapotrzebowanie na kruszec 
w obiegu. „Wszelka ilość pieniędzy wystarcza do podjęcia wymian danego społe
czeństwa. Jeżeli bowiem przy niezmienionej ilości wymian, równej chyżości obrotu 
i tym samym kredycie, ilość pieniędzy się zmniejsza, to zwiększa się ich wartość 
zamienna, co objawi się obniżeniem cen towarów nabywanych przez pieniądze. 
[...] Wartość pieniędzy stoi więc w stosunku odwrotnym do ilości”50. Nasz uczony 
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sformułował też wyraźną funkcję popytu na pieniądz, zależnego od wartości pienią
dza, wolumenu produkcji („ilość wymian”) i szybkości obiegu pieniądza („chyżość 
obrotu”); wartość pieniądza i szybkość jego obiegu są ujemnie skorelowane z ilością 
pieniądza, wielkość produkcji zaś dodatnio51. Ujęcie to w swej istocie nie różni się 
od późniejszego przedstawienia teorii ilościowej przez Irvinga Fishera52. Krakow
skiemu wykładowcy daleko jednak do elegancji Fisherowskiego równania wymia
ny; precyzja wywodu oraz osadzenie w materiale empirycznym także nie były jego 
mocną stroną.

51 Ibidem, s. 232.
■,2 I. F i s h e r, The Purchaising Power of Money, New York 1911, s. 47-54.
51 Pierwszy Zjazd Prawników i Ekonomistów, Lwów 1888, s. 95, 106-108.
54 Zob.: Z. Zakrzewski, Witold Skarżyński - ekonomista wielkopolski, Poznań 1938, 

s. 50-54, Poznańskie Prace Ekonomiczne, nr 26.
55 Pierwszy Zjazd Prawników..., s. 97.
56 J. M i 1 e w s k i, Bankructwo monometalizmu, Kraków 1889, s. 24.

Podejście ilościowe stosował Milewski do analizy bieżących problemów gos
podarczych. Wziął on udział w I Zjeździe Prawników i Ekonomistów Polskich 
(9-10 września 1887 roku w Krakowie), na którym Witold Skarżyński, ziemianin 
i ekonomista z Poznańskiego, przedstawił plan przebudowy kredytu rolnego, zapro
ponował zamianę listów zastawnych (instrumentów długoterminowych) na bankno
ty ziemskie nieposiadające przymusowego kursu (a więc o zmiennej wartości), ale 
mające walor środka płatniczego. Ich pokryciem miały być w 1/3 zapasy kruszcu 
w kasach ziemstw kredytowych, a w 2/3 ziemia (przy solidarnej odpowiedzialno
ści członków ziemstwa)53. Pomysł Skarżyńskiego oparty był na ekonomicznych 
teoriach Karla Rodbertusa-Jagetzowa, zalecającego obciążanie renty z ziemi, a nie 
samej ziemi54. Wyraźnie też celem wielkopolskiego działacza było dostarczenie rol
nikom taniego pieniądza, którego skąpiły im banki komercyjne. Milewski również 
sprzyjał interesom ziemiaństwa. Jego obrona bimetalizmu podobnie służyła sferom 
agrarnym, jednak w dyskusji na zjeździe ostrzegał, że emisja banknotów ziem
skich może doprowadzić do wzrostu ogólnej masy banknotów i w efekcie inflacji55 
(w języku epoki - spadku wartości pieniądza). W innym wystąpieniu krakowski 
uczony potępił zbyt uproszczoną wersję teorii ilościowej, w której zmiany poziomu 
cen są ściśle proporcjonalne do zmian podaży pieniądza. Takie ujęcie nie uwzględ
nia zmian w szybkości obiegu, poza tym wskazywał, że wzrost (lub spadek) sal
da handlowego w warunkach niepełnego pokrycia obiegu kruszcem działa przede 
wszystkim na wielkość rezerw kasowych i stosunek całości obiegu do „pokrycia 
kruszcowego”, nie zaś bezpośrednio na łączną podaż pieniądza56.

Według Milewskiego głównym źródłem krótkookresowych zakłóceń w gospo
darce są zmiany wartości pieniądza, mające swe źródło po stronie jego podaży, przy 
czym zarówno procesy inflacyjne, jak i deflacyjne wpływają na wielkości realne, 
powodując depresje; jednocześnie w gospodarce istnieją procesy dostosowawcze, 
pozwalające wrócić do równowagi długookresowej. Mechanizm transmisji impul



268 Rozdział IV. Zwolennicy solidaryzmu społecznego wśród ekonomistów...

sów pieniężnych, który analizował Milewski, to mechanizm bezpośredni, w ramach 
którego większa lub mniejsza podaż pieniędzy wpływa wprost na popyt na towa
ry, powodując wzrost (lub spadek) ich cen, co powoduje realny spadek produkcji57. 
Spadek cen („podrożenie pieniądza”) powoduje straty dłużników i zyski wierzycie
li. Przede wszystkim rujnuje producentów, którzy zostają zmuszeni do sprzedaży 
swych towarów po cenach niższych od tych oczekiwanych w momencie podjęcia 
decyzji produkcyjnych, inaczej mówiąc, dochodzi do nieprzewidzianej deflacji (je
śli użyjemy współczesnej terminologii). Powoduje to bankructwo części producen
tów, skurczenie produkcji i zamrożenie kapitału, natomiast ci producenci, którzy 
pozostaną na rynku, obniżą koszty, co sprawi, że to ostatecznie robotnicy poniosą 
koszty zakłócenia pieniężnego58. Obok zakłóceń rachunku ekonomicznego skutkiem 
wahań wartości pieniądza jest w pismach Milewskiego wzrost niepewności. To z ko
lei prowadzi do kurczenia konsumpcji i produkcji, nieproporcjonalnych zmian cen 
i narastania spekulacji, stanowiącej aktywność konkurencyjną wobec pracy produk
cyjnej. W ekonomii pieniężnej Milewskiego nie tylko spadek wartości pieniądza 
(czyli inflacja), ale też deflacja powoduje zakłócenia realne, przy czym deflacja jest 
groźniejsza, gdyż skutki wzrostu cen łatwiej przezwyciężyć59.

57 Ibidem, s. 238-231.
58 Idem, Obecny stan kwestii monetarnej, s. 11-12; idem, Bankructwo monometalizmu, 

s. 39-40.
59 Idem, Obecny stan..., s. 12.
60 1 d e m, Ekonomia polityczna, s. 316.
61 Ibidem, s. 216-317.
62 W nowszej literaturze koncepcję kryzysów finansowych, opartą o ideę błędnych percepcji 

inwestorów i „bąbli spekulacyjnych”, przedstawił Charles P. Kindleberger, zob.: Ch.P. Kindle- 
b e r g e r, Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, przeł. A. Olejniczak, 
Warszawa 1999.

Pieniądz nie jest jedynym źródłem zakłóceń w gospodarce, które Milewski roz
patrywał. Omawiał też szoki podażowe. W wykładach z 1898 roku autor wyróżniał 
pięć źródeł przesilenia gospodarczego: nieurodzaj, odkrycie nowych złóż kruszcu, 
wynalazki techniczne, zmiany w komunikacji oraz wojny i rewolucje60. W czterech 
pierwszych przypadkach skutki tych wydarzeń rozpowszechniają się przez impulsy 
pieniężne. Co ciekawe, głównym skutkiem nieurodzaju miała być raczej deflacja wy
wołana wzrostem zakupów za granicą, prowadzącym do spadku popytu krajowego, 
niż wzrost krajowych cen żywności. Natomiast wynalazki lub ulepszenia komunika
cyjne powodują wzrost oczekiwań dotyczących przyszłych zysków, co prowadzi do 
wzrostu emisji środków kredytowych, spekulacja powoduje nadmierny wzrost akty
wów, a nadmiar produkcji prowadzi do spadku cen, co kończy się falą bankructw61. 
Mamy więc do czynienia z opisem skutków inflacji wywołanych nadmiernie opty
mistycznymi oczekiwaniami, prowadzącymi do powstania „bąbla spekulacyjne
go”62. Istotą przesilenia jest brak zaufania do środków kredytowych wyemitowanych 
w fazie nadmiernych oczekiwań. Stąd wniosek, że kryzysy będą tym groźniejsze, im 
mniej zaufania do kredytowych środków obiegowych mają uczestnicy rynku. Innym 
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rodzajem zakłóceń gospodarczych są impulsy pieniężne płynące z zagranicy i to im 
właśnie poświęcił Milewski większość swej publicystyki ekonomicznej.

Międzynarodowy ład gospodarczy i kwestia monetarna

Józef Milewski niejednokrotnie twierdził, że w gospodarce światowej postępu
je integracja oddzielonych dotychczas rynków. Powstaje gospodarstwo światowe, 
nowe kraje włączają się w światowy podział pracy, przechodząc proces budowy 
przemysłu na wzór pionierów; proces ten nie może być już powstrzymany. Ina
czej mówiąc, opisywał to, co dziś bywa nazywane procesem globalizacji. Współ
cześni historycy gospodarczy widzą wiele analogii między globalizacją z przełomu 
XX i XXI wieku a procesami o sto lat wcześniejszymi. Milewski, podobnie jak wie
lu współczesnych krytyków globalizacji, wskazywał na asymetrię tego procesu, na 
koncentrację postępu w jednych krajach i utrzymywanie się zapóźnienia większości 
ludzkości; sądził, że w krajach zacofanych rozwój przemysłu należałoby przyśpie
szyć za pomocą protekcjonizmu celnego. W rozprawie Cła opiekuńcze (1888) Mi
lewski przeprowadził krytykę idei wolnego handlu w skali światowej. Rozróżnił cła 
ze względu na cel ich ustanowienia - skarbowe służą wyłącznie celom fiskalnym, 
a opiekuńcze utrzymaniu pożądanej ceny danego dobra na rynku krajowym63. Wśród 
ceł opiekuńczych osobno analizował cła wprowadzane wówczas, kiedy cena towa
ru zagranicznego jest równa krajowej, i cła przy niższej cenie międzynarodowej. 
W pierwszym przypadku cła są tylko instrumentem zbytu, pozwalają wyprzeć towar 
obcy z rynku krajowego, przynosząc zyski krajowym producentom, nie przynoszą 
straty konsumentom krajowym64. W drugim przypadku mamy do czynienia z kla
sycznymi cłami wychowawczymi, które służą rozwojowi przemysłów krajowych. 
Milewski przyznawał, że każde cło wychowawcze należy w końcu znieść, kiedy kraj 
uzyska poziom rozwoju równy jego partnerom zagranicznym65. Chodzi nie tylko 
o wyrównanie jednostkowych kosztów produkcji, ale i o kompatybilność systemu 
podatkowego i systemu opieki socjalnej. Zdaniem Milewskiego polityka taryfowa 
winna służyć wyrównaniu różnic w opodatkowaniu. Kraje, które ponoszą koszty 
polityki społecznej, mająprawo stosować cła chroniące je przed konkurencją krajów 
utrzymujących niższe standardy socjalne66 (problematyka ta znana jest obecnie jako 
kwestia „dumpingu socjalnego”)· W przypadku spełnienia tych dość wygórowanych 
warunków zarysowuje się perspektywa międzynarodowej integracji gospodarczej. 
„W miarę znikania różnic w stopniu gospodarczego rozwoju poszczególnych społe
czeństw, w miarę własnego postępu ekonomicznego, może, [i] powinno każde spo
łeczeństwo ułatwiać międzynarodową wymianę, znosić szranki, które wstrzymują 

63 J. M i 1 e w s k i, Cła opiekuńcze, odbitka z „Przeglądu Polskiego” 1888, s. 32-33.
“ Ibidem, s. 76.
65 Ibidem, s. 126.
66 Ibidem, s. 38-40.
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rozwój tego iście naturalnego międzynarodowego podziału pracy”67. Na początek 
proponował autor zawieranie regionalnych unii celnych. Tak więc związki państw 
na podobnym poziomie rozwoju miałyby być etapem pośrednim na drodze do mię
dzynarodowej liberalizacji handlu. Warunkiem liberalizacji jest istnienie równych 
warunków konkurencji, co oznacza ujednolicenie prawa pracy, systemu opieki spo
łecznej i innych obszarów regulacji gospodarki przez państwo. Jak widać Milewski 
świadom był wielu problemów, które istotnie przyszło później rozwiązywać w pro
cesie integracji europejskiej.

67 Ibidem, s. 131.
6S J. M i 1 e w s k i, Ekonomia polityczna, s. 3 19-320.
69 O funkcjonowaniu systemu bimetalicznego i przejściu do monometalizmu złotego obszer

nie opowiada praca Angeli Rcdish, zob.: A. R e d i s h, Bimetalism. An Economic and Historical 
Analysis, Cambridge-New York 2006.

70 Poglądy Wołowskiego, które wpłynęły na Milewskiego, znaleźć można w pracy; L. Wo
łowski, L'or et l'argent. Question monétaire, Paris 1868.

71 J. M i 1 e w s k i, Obecny stan..., s. 25-26.
72 I d e m, W sprawie waluty. Referat na pierwszy zjazd prawników i ekonomistów polskich, 

odbitka z „Czasu” 1887, s. 13.

W świecie, w którym wzrasta wzajemna zależność gospodarek, kolejne przesile
nia gospodarcze mają coraz większy zasięg terytorialny68. Neutralizacja źródeł nie
stabilności wymaga więc zaprowadzenia właściwego ustroju pieniężnego, nie tylko 
na skalę krajową, ale i światową. Milewski sądził, że najlepiej będzie temu służył 
system bimetaliczny i konsekwentnie bronił swego stanowiska w licznych pracach 
poświęconych ustrojowi monetarnemu: Obecny stan kwestii monetarnej (1886), 
W sprawie waluty (1887), Bankructwo monometalizmu (1889), Kongresy monetarne 
w drugiej połowie XIX w. (1889), Stosunek wartości złota do srebra (1891), W spra
wie reformy waluty w Austro-Węgrzech (1892), Stosunki monetarne w drugiej poło
wie XIX wieku (1894). Wszystkie powstały w dość krótkim okresie, kiedy kwestia 
reformy systemu monetarnego była w Austrii przedmiotem bieżącej debaty, zarazem 
wiele niepokoju budził wyraźny trend recesyjny w Europie i Ameryce Północnej. 
Milewski starał się udowodnić, że główną przyczyną spowolnienia wzrostu i nie
stabilności koniunktury były zakłócenia pieniężne związane z przejściem do syste
mu złotego i demonetyzacją srebra69. Niekwestionowanym mistrzem Milewskiego 
był polsko-francuski ekonomista Ludwik Wołowski70, na którego powoływał się 
wielokrotnie, czyniąc to z wyjątkowym szacunkiem; lubił też przytaczać w swych 
dziełach opinię brytyjskiego kanclerza skarbu Georga Goshena; chyba nie znał zbyt 
dobrze poglądów większości współczesnych sobie ekonomistów akademickich.

Józef Milewski uważał, że system dwukruszcowy jest stabilny, o ile tylko pań
stwo przyjmie realistyczny kurs urzędowy złota do srebra. Kwestią decyzji ustawo
dawcy jest wybór reżimu pieniężnego w danym kraju. Ponieważ jednak „pieniądz 
kruszcowy jest instytucją międzynarodową”71, na wartość pieniądza krajowego 
wpływają także regulacje wszystkich pozostałych72, od liczby państw wybierających 
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dany kruszec zależy jego wartość73. Milewski dowodził, że zmiany ustroju mone
tarnego, które począwszy od lat 70. XIX wieku zaszły poprzez demonetyzację sre
bra, spowodowały spadek łącznej podaży kruszcu monetarnego w całej gospodarce 
światowej, co pociągnęło za sobą spadek cen, a z nim także produkcji74. W połowie 
XIX wieku panowała równowaga w międzynarodowym systemie pieniężnym, sta
bilizująca łączną podaż pieniądza. Wielka Brytania miała system w zasadzie opar
ty na zlocie, państwa niemieckie wybrały system oparty na srebrze, podczas gdy 
Francja utrzymywała system bimetaliczny. Dla stabilności tego porządku kluczowe 
znaczenie miał ustrój pieniężny tej ostatniej. Poprzez francuski rynek kruszcowy 
dokonywał się międzynarodowy arbitraż, pozwalający na utrzymanie stałego sto
sunku złota do srebra75. Przejście Rzeszy Niemieckiej na walutę złotą w 1871 roku 
i następujący za tym odwrót Francji od srebra, a za nią także związanych z nią kra
jów monetarnej Unii Łacińskiej (Włochy, Szwajcaria, Belgia), wreszcie zawieszenie 
bicia monet srebrnych w USA w 1873 roku, spowodowały łącznie światowy spa
dek wartości srebra. Demonetyzacja srebra oznaczała zmniejszenie łącznej podaży 
pieniądza w całym światowym systemie monetarnym. Kolejne impulsy monetarne 
wywołały liczne zakłócenia i wyraźny trend deflacyjny. Milewski widział związek 
przyczynowy pomiędzy demonetyzacją srebra w latach 70. a długookresową ten
dencją deflacyjną, z którą wiązał spowolnienie wzrostu gospodarczego i większą 
chwiejność koniunktury76. W warunkach wzrostu gospodarczego ograniczona po
daż złota oznacza, że wzrasta jego rzadkość, co wywołuje międzynarodową „walkę 
o złoto”, wzrost stóp procentowych i deflację, której konsekwencją jest recesja 
(przesilenie gospodarcze)77. Optymalny stan rzeczy to ten, w którym gospodarujące 
podmioty mogą się spodziewać stałej wartości pieniądza; zapewnić go może regula
cja systemu monetarnego na skalę światową.

73 Idem, IV sprawie reformy waluty w Austro-Węgrzech, odbitka z „Przeglądu Polskiego” 
1892, s. 19.

74 1 d e m, Bankructwo monometalizmu, Kraków 1889, s. 26.
75 Ibidem, s. 8-9.
76 Ibidem, s. 20, 26.
77 I d e m, W sprawie waluty, s. 11-13; idem, Bankructwo monometalizmu, s. 34-40; idem, 

Stan kwestii monetarnej na schyłku XIX wieku, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” R. 4, 
1903 , s. 39.

78 I d e m, W sprawie waluty, s. 18.
75 Idem, Obecny stan..., s. 26-27.

Analiza szkodliwych skutków porzucenia bimetalizmu niezmiennie prowadziła 
Milewskiego do wniosku o potrzebie zawarcia międzynarodowej unii monetarnej, 
która wprowadziłaby standard bimetaliczny w skali globalnej, co oznaczało zapew
nienie wolności bicia zarówno złotych, jak i srebrnych monet na żądanie osób pry
watnych78. Unia „ta by usuwała stanowczo najważniejszą przyczynę zmian wartości 
pieniądza kruszcowego i stałą wartość mu zapewniała”79. Współzależność rynków 
finansowych sprawia, że autonomiczna polityka pieniężna okazuje się iluzją. Mi
lewski zbijał standardowy zarzut przeciw systemowi bimetalicznemu, głoszący, 
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że zmiany kursu dwóch kruszców będą prowadzić do wypierania z obiegu tego, 
który aktualnie podrożał, co skutkuje przemienną dominacją, raz złota raz srebra, 
w obiegu pieniężnym. Zdaniem naszego uczonego zarzut ten odnosi się jedynie do 
bimetalizmu w jednym państwie. Przeczy mu przykład Francji, która utrzymywała 
stały stosunek złota do srebra w epoce wzmożonej podaży złota, samodzielnie sta
bilizując światowy system monetarny. Skoro Francja mogła pełnić rolę stabiliza
tora przez 70 lat, tym łatwiej będzie o to w warunkach światowej unii monetarnej, 
a wszelkie lokalne nadwyżki któregoś kruszcu zostaną szybko zaabsorbowane dzię
ki arbitrażowi80. A jednak ustanowienie światowego systemu bimetalicznego widział 
Milewski w odległej przyszłości81, w krótszym okresie spodziewał się oddziaływa
nia dalszych negatywnych skutków dominacji złota. W swej opinii, złożonej dla 
austriackiej ankiety monetarnej z 1892 roku, uczony argumentował: „Bez między
narodowego bimetalizmu musi wartość srebra coraz dalej spadać [...]. Skutki droże
nia złota zaszkodzą najmniej temu państwu, które spomiędzy wszystkich ważnych 
narodów najpóźniej przyjmie walutę złotą [...]”82. Dlatego proponował, aby Austria 
przywróciła złoto do funkcji monetarnych, utrzymując zarazem w obiegu monety 
srebrne i papierowe bilety kasowe, przy czym urzędowy kurs złota do srebra winien 
być bliski ówczesnemu kursowi rynkowemu tych kruszców, a więc uwzględniać 
deprecjację srebra. Radził też, by emisję srebra w Austrii dostosowywać do liczby 
ludności83 (wolne bicie monet uznawał Milewski za możliwe do wprowadzenia tyl
ko w warunkach międzynarodowej unii bimetalistycznej).

811 Ibidem, s. 29.
81 I d e m, W sprawie waluty, s. 20.
82 A. Z gors ki, J. Milewski, T. Piłat, Ankieta w sprawie reformy waluty odbyta 

w marcu 1892 w Wiedniu. Przemówienia powołanych z Galicji uczestników..., Lwów 1892, Prze
mówienie Józefa Milewskiego, s. 16.

83 Ibidem, s. 33-37.

Austriacka reforma z 1892 roku polegała na przyjęciu złotej korony jako pod
stawy systemu pieniężnego, przy czym pozostawiono w obiegu srebrne guldeny, zaś 
relację złotej waluty do srebrnej oparto na ówczesnej rynkowej relacji obu kruszców. 
Faktycznej wymiany banknotów i monet srebrnych na złoto nie podjęto. Kurs gulde
na wobec innych walut był utrzymywany na poziomie parytetu kruszcowego dzię
ki interwencjom walutowym. Do końca istnienia Austro-Węgier nie doszło do do
prowadzenia pełnej wymienialności na złoto. Przejście do systemu złotego w Rosji 
w 1897 roku i w kolonialnych Indiach w 1898 roku zakończyło proces ustanawiania 
międzynarodowego systemu złotego. Funkcjonował on do wybuchu I wojny świato
wej. Wzrost wydobycia złota na przełomie XIX i XX wieku doprowadził do odwró
cenia tendencji deflacyjnych; aż do wojny światowej ceny w umiarkowanym tem
pie rosły, spadła też ich zmienność. Dość powszechnie uznano też funkcjonowanie 
światowego gold standard za wielki sukces. Milewski po 1894 roku rzadziej pisywał 
o kwestii pieniężnej. Po dziesięciu latach w Polityce ekonomicznej podtrzymywał 
sąd, że system złoty jest niestabilny, z natury swej narażony na niebezpieczeństwo 
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„drożenia pieniądza”, a jedynie „szczęśliwy przypadek”, jakim był wzrost wydoby
cia złota, uchronił świat od tego niebezpieczeństwa84.

8,1 J. Milewski, W. Czerkawski, Polityka..., t. 1, s. 158.
8’ K. Chłędowski, Pamiętniki, t. 2, Kraków 1957, s. 326.
86 William Jennings Bryan (1860-1925) - prawnik i polityk amerykański, przywódca partii 

demokratycznej, trzykrotny kandydat tej partii na prezydenta USA (1896, 1900 i 1908), w latach 
1913-1915 sekretarz stanu w administracji Woodrowa Wilsona. W 1896 roku wygłosił mowę na 
konwencji wyborczej demokratów, w której porównał system pieniądza złotego do „krzyża ze 
złota”, na którym ukrzyżowano ludzkość (Cross of Gold Speech). Obok powrotu do bimetalizmu 
domagał się ośmiogodzinnego dnia pracy, praw wyborczych dla kobiet, zakazu produkcji i sprze
daży alkoholu, popierał związki zawodowe, zwalczał trusty, a pod koniec życia także ewolucjo- 
nistyczną doktrynę Darwina.

87 Zob.: M. June Flanders, International Monetary Economics 1870-1960. Between the 
Classical and the New Classical, Cambridge 1989, zwłaszcza rozdział IV: The Locus Classicus of 
the Neoclasscal Position, s. 67-86.

Józef Milewski mimo swych ambicji nie zdobył większego uznania dla swej 
teorii monetarnej. Jak wielu zwolenników bimetalizmu uważany był za doktryne- 
ra. Opinię zapewne dość rozpowszechnioną zapisał K. Chłędowski: „ludzie, którzy 
z praktyki rozumieli trudne kwestie monetarne, ruszali ramionami nad pewnością 
siebie krakowskiego profesora i jego z wielką emfazą wygłaszanymi bimetalistycz- 
nymi teoriami”85. Praktycy gospodarczy zwykle łączyli pieniądz złoty ze stabilno
ścią gospodarki. Na przykład wielki brytyjski publicysta, wydawca „The Econo
mist”, Walter Bagehot wierzył, że to właśnie przyjęcie waluty złotej po wojnach 
napoleońskich było jedną z przyczyn gospodarczej potęgi Wielkiej Brytanii. Bime- 
talizm dość często łączył się z politycznym populizmem i z interesami rolników, 
jak to było w przypadku Williama Jenningsa Bryana86 i amerykańskiego populi
zmu. W biciu srebrnej monety rzecznicy interesów agrarnych pokładali nadzieję na 
tani kredyt, albowiem dostęp do kredytu był głównym problemem rolników, którzy 
we wszystkich krajach rozwiniętych zmagali się z długoterminowym zadłużeniem, 
a w Europie wyjątkowo odczuwali skutki długookresowego trendu spadkowego cen 
swoich produktów, w wyniku czego następował nieuchronny upadek mniejszych 
gospodarstw i koncentracja własności rolnej. Milewski jako publicysta i polityk wy
raźnie reprezentował interesy agrarne. Troska o tani kredyt dla rolników łączyła go 
z populistycznymi bimetalistami, jednak jego postawa jako uczonego nie wydaje się 
być instrumentalna. Przekonanie, że system dwukruszcowy lepiej stabilizuje war
tość pieniądza niż system pieniądza złotego, było jego przemyślanym stanowiskiem 
naukowym.

Zwolennicy zwycięskiego systemu pieniądza opartego na złocie uważali system 
dwukruszcowy za niestabilny. Kiedy po I wojnie światowej elity brytyjskie stanęły 
przed problemem naprawy systemu finansowego, znawcy problemu zgromadzeni 
w komitecie Cunliffe’a zgodnie radzili powrót do złota87. Wedle standardowego 
poglądu zmiany podaży i popytu na kruszec w warunkach bimetalizmu powodują 
oscylację systemu pomiędzy faktycznym standardem złotym a faktycznym standar
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dem srebrnym. Obecnie systemy kruszcowe należą do przeszłości, budzą jednak 
wciąż żywe zainteresowanie historyków gospodarczych i makroekonomistów, były 
one bowiem niezwykłym laboratorium, pozwalającym śledzić wpływ pieniądza na 
gospodarkę. Z tego punktu widzenia demonetyzacja srebra i następująca po niej, 
trwająca ćwierć wieku, tendencja deflacyjna (lata 1871-1896) były unikatowym 
zjawiskiem. W żadnym innym okresie nie było tak długotrwałej deflacji w warun
kach gospodarki rynkowej. Deflacji towarzyszył wciąż wzrostowy trend produkcji 
globalnej, jednak najważniejsze gospodarki świata rozwijały się wolniej niż w po
przednich dziesięcioleciach, częstsze też były depresje. Natomiast po 1896 roku na 
rynek weszła rosnąca wciąż produkcja złota z Afryki Południowej, do eksploatacji 
weszły też nowe techniki odzyskiwania złota z mało wydajnych złóż. Wzrost po
daży przyczynił się do tego, że świat wszedł w erę inflacji, która wiązała się też 
z szybszym tempem rozwoju88. Sto lat później problemy inflacji przyczyniły się do 
ponownego zainteresowania okresem przejścia do waluty złotej. Do rehabilitacji bi- 
metalizmu przyczynił się Milton Friedman. W głośnym szkicu poddał analizie skut
ki porzucenia wolnego bicia srebra przez USA w 1873 roku. Według Friedmana 
utrzymanie srebra w funkcji monetarnej pozwoliłoby zmniejszyć spadek cen w okre
sie 1873—1896 i osłabiłoby ich wzrost w okresie następnym. W sumie mielibyśmy 
większą stabilność cen i szybszy wzrost gospodarczy89. Upadek bimetalizmu wiąże 
Friedman z rosnącą pozycją Wielkiej Brytanii, która zdecydowała się przyjąć walutę 
złotą po wojnach napoleońskich w 1821 roku. Istniejące wówczas domniemanie, 
że złoto będzie walutą bardziej stabilną, było samospełniającym się proroctwem; 
przyjęcie monometalizmu srebrnego ustabilizowałoby wartość srebra i rozchwiało 
wartość złota; późniejsze decyzje Francji i Niemiec były uwarunkowane postawą 
największej ówcześnie potęgi gospodarczej90. Friedman przychylnie ocenił system 
bimetaliczny. Jego zdaniem ma on przewagę nad monometalizmem, choć lepszą 
metodą stabilizowania wartości pieniądza byłby system tabularyczny91 (wartość pie
niądza związana z indeksem cen - zwolennikami tego rozwiązania byli W.S. levons, 
A. Marshall, I. Fisher, a wśród ekonomistów polskich Młynarski). Warto też za
uważyć, że Friedman z uznaniem cytuje amerykańskiego ekonomistę Francisa 
A. Walkera, którego praca International Bimetallism zawierała idee podobne do 
tych głoszonych przez Milewskiego, a przede wszystkim propozycję międzynaro
dowego systemu bimetalistycznego92. W innym studium tematu Stefan Erik Oppers 
podtrzymywał tezę, że odejście od bimetalizmu poprzez negatywny szok monetar

““ Zob.: W.A. Lewis, Wzrost i wahania cykliczne 1870-1913, przeł. L. Suchorzew- 
s k i, Warszawa 1986, s. 155-177; R. Cameron, Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do 
czasów najnowszych, przeł. H. Lisicka-Michalska, M. Kluźniak, Warszawa 1996, 
s. 301-307.

89 M. F r i e d m a n, Inltygującypieniądz.Zhistoriisystemów monetarnych, przeł. K. S z 1 i Ch
oiński, Łódź 1994, s. 60-91.

90 Ibidem, s. 158-161.
91 Ibidem, s. 162.
92 Ibidem, s. 131-132, 145, 148-153.
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ny spowodowało długotrwałą depresję w światowej gospodarce93 *. Oppers uważał 
także, że główną przyczyną zwycięstwa standardu złotego była decyzja Francji 
porzucenia bicia srebra w obawie przed napływem tego kruszcu z Rzeszy, podjęta 
w reakcji na decyzję Niemiec i państw skandynawskich przyjęcia systemu opartego 
na złocic. Jednak Francja wciąż miała możliwość utrzymania obu kruszców w obie
gu bez większej korekty kursu. Skoro rezygnacja z systemu bimetalicznego nie była 
koniecznością, można też sądzić, że seria szoków monetarnych i następujących po 
nich depresji była do uniknięcia. O tym, że Francja nie była w 1871 roku zmuszo
na do porzucenia bimetalizmu, przekonany był Marc Flandreau, który doszedł do 
tego wniosku po gruntownym zbadaniu systemu monetarnego Francji i sytuacji na 
rynkach pieniężnych w epoce99. Zdaniem tego uczonego decyzja władz francuskich 
podyktowana była jedynie względami politycznymi - chodziło o sprawienie jak 
najwięcej kłopotów Niemcom, które zdemonetyzowały własne srebro i stały przed 
problemem wymiany jego zapasów. W świetle analiz czynionych z ponadstuletniej 
perspektywy, trudno uznać poglądy Milewskiego za aberracyjne czy bezpodstawne. 
Co więcej, niewykluczone, że międzynarodowa unia walutowa gwarantująca świa
towy bimetalizm była rzeczywiście rozwiązaniem lepszym dla świata niż system 
waluty złotej.

93 S.E. Oppers, Was the Worldwide Shift to Gold Inevitable? An Analysis of the End of 
Bimetalisin, „Journal ofMonetary Economics” 1996, vol. 37, no. 1, pp. 143-162.

M. Flandreau, The Glitter of Gold: France, Bimetalisin, and the Emergence of the 
International Gold Standard, 1848-1873, New York 2004, cyt. za Review by Pierre Sicsic, www.
ch.net/BookReview (1.11.2007).

” Nie było dotąd osobnej pracy o poglądach politycznych Milewskiego; jego wypowiedzi
bywają przywoływane w pracach Bogdana Szlachty, Polscy konserwatyści wobec ustroju 
politycznego do 1939 roku, Kraków 2000; i d e m, Z dziejów polskiego konserwatyzmu, Kraków 
2003, oraz Włodzimierza Micha, Między integryzmem a liberalizmem. Polscy konser
watyści wobec kapitalizmu, Lublin 1996, jednak raczej jako przykłady konserwatywnych idei,
typowych dla środowiska, do którego należał.

Oświecony paternalizm przeciw leseferyzmowi i socjalizmowi

Józef Milewski jako polityk należał do adeptów krakowskiego konserwatyzmu, 
pozostających pod wpływem pokolenia stańczyków95 * * *, zarazem uznawał potrzebę 
zmierzenia się z narastającą „kwestią społeczną”, która stawała się główną treścią 
polityki. Źródłem kwestii społecznej był wedle Milewskiego leseferyzm, który 
doprowadził do zastąpienia społeczeństwa przez rynek, co nie mogło być stanem 
trwałym. Przewaga sił rynku zrodziła potrzebę ustanowienia nowego porządku, 
przywracającego trwałe więzi społeczne. Według uczonego spontaniczny rozwój 
kapitalizmu, niszczący dawne stanowe i patriarchalne społeczeństwo, stanowiące 
niegdyś organiczną i zhierarchizowaną całość, skierował ewolucję systemu społecz
nego w kierunku ostrej rywalizacji interesów grupowych, co zagroziło podstawom 

ch.net/BookReview
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ładu politycznego i stabilności gospodarczej. Takie postrzeganie dynamiki wielkich 
procesów społecznych obecne jest w całej twórczości krakowskiego profesora; jego 
pisma zawierają wiele stanowczych potępień liberalizmu, a zwłaszcza zasady laissez 
faire, która prowadzi do „brutalnej walki o byt”, wiedzie do nieszczęść szerokich 
warstw ludności, wobec których obojętne pozostają „ponure manchesterskie dok
tryny”96. Wielkie zmiany społeczne, które zaszły w XIX wieku, postrzegał jako 
realizację oświeceniowej ideologii postępu, odrzucającą tradycję na rzecz afirmacji 
egoizmu. Zwolennicy postępu ogłosili „kult jednostki ludzkiej, jej praw, interesów, 
dążności”97, podczas gdy „tradycji odmówiono prawa bytu”98. Ekonomiczna doktry
na leseferyzmu przyczyniła się do tego, że koncepcja homo oeconomicus z metodo
logicznego założenia stała się normą afirmowaną przez „doktrynę manchesterską”99. 
Zdaniem Milewskiego logiczną konsekwencją liberalnego indywidualizmu była 
„negacja wszystkich norm krępujących jednostkę, norm wytworzonych przez cały 
historyczny rozwój cywilizacji ludzkiej”100. W sferze gospodarczej fałszywym zało
żeniem leseferyzmu, prowadzącym do dalszych błędów, miało być przekonanie, że 
„wszyscy ludzie równie silni stają do walki o byt”101. Nierówne warunki startu i jesz
cze bardziej różnicujące wyniki konkurencji rynkowej prowadzą do nędzy i ciem
noty szerokich mas. W wyniku wczesnej industrializacji angielska klasa robotnicza 
tkwiła na granicy fizycznego bytu, niezdolna do wyjścia z nędzy o własnych siłach. 
Niedożywieni i przemęczeni ludzie nie byli w stanie przyjąć dobrodziejstw oświaty 
i dopiero ustawodawstwo fabryczne poprawiło ich materialną sytuację102. Późniejsza 
legalizacja robotniczych związków zawodowych pozwoliła przezwyciężyć asyme
trię w negocjacjach pomiędzy właścicielami kapitału a pracownikami najemnymi103. 
Ewolucja kapitalizmu od leseferyzmu do jego solidarystycznej postaci odbywała 
się, zdaniem uczonego, dzięki paternalistycznej postawie państwa i wyższych sfer 
społecznych.

96 J. M i 1 e w s k i, O kwestyi socyalnej. Mowa na wiecu katolickim we Lwowie 7 lipca 1896, 
odbitka z „Przeglądu Powszechnego” 1896, s. 19.

97 I d e m, Elita społeczna. Wypowiedziane w pałacu biskupim w Krakowie na ogólnem zebra
niu Związku Zamoyskich dnia 7 kwietnia 1913, Kraków 1913, s. 8.

9B ibidem, s. 6.
99 I dem, O kwestyi socyalnej. Mowa..., s. 10.
100 I d e m, Elita..., s. 8.
101 I d e m, O kwestyi socyalnej. Mowa..., s. 7.
102 I d e m, Reforma socyalna w Anglii. Odczyt publiczny miany we Lwowie dnia 28 kwietnia 

1893 r. przez Dra Józefa Milewskiego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbitka z „Prze
glądu Polskiego” 1893, s. 13-24.

103 Ibidem, s. 27.
104 1 d e m, Elita..., s. 6-7.

Retoryczna przesada wydaje się nieco przesłaniać właściwy sens opisanej kry
tyki kapitalizmu; jeśli zapytamy Milewskiego o pozytywne konsekwencje zwycię
stwa liberalizmu, wskażę on sprawy o wielkiej wadze. Główną zdobyczą XIX wieku 
było to, że „uznano wartość człowieka bez względu na urodzenie, urzeczywistniając 
przez to chrześcijańskie pojęcie człowieka”104. Od równości jeszcze ważniejsza jest 
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wolność - „główną zdobyczą, zasługą i chwałą tego wieku - to wolność polityczna; 
na początku stulecia zgniótł ją absolutyzm, dziś ją zgniata swawola”105. Nie miał też 
nasz ekonomista wątpliwości, że liberalizm przyniósł wielki postęp materialny106, 
a potępienie nie odnosiło się do rynku jako takiego. Milewski nie wątpił w alokacyj- 
ną sprawność mechanizmu rynkowego, doceniał polityczne zdobycze liberalizmu, 
uważał je za warte zachowania, natomiast nie chciał pogodzić się z ich konsekwen
cjami dla struktury społecznej i poziomu kultury politycznej. Uznawał, że klasyczny 
liberalizm wykonał negatywną część pracy potrzebnej postępowi społecznemu, na
stępcom pozostawiając część pozytywną107.

105 I d e m, Zdobycze i iluzje postępu w XIX wieku. Odczyt na rzecz Towarzystwa Oświaty 
Ludowej wypowiedziany dnia 22 lutego 1901 roku, odbitka z „Przeglądu Polskiego” 1901, s. 49.

106 J. Milewski, W. Czerkawski, Polityka..., t. 1, s. 42-43.
107 J. M i 1 e w s k i, Cla opiekuńcze, Kraków 1888, s. 3.
108 J. M i 1 e w s k i, W. C z e r k a w s k i, Polityka..., t. 1, s. 42-45.

J. M i 1 e w s k i, Elita..., s. 10.
110 1 d e m, Wykład o kulturze politycznej, odbitka z „Gazety Narodowej”, (Lwów) 1912, s. 13; 

i d e m, Budżet i kredyt publiczny, Kraków 1898, s. 9-11.
111 Idem, Zadania narodowej oświaty, „Przegląd Polski” 1904, t. 151, s. 43.
112 1 d e m, Zdobycze i iluzje..., s. 46-47.

O ile korekta polityki gospodarczej wydawała się naszemu autorowi wystarcza
jąca do usunięcia szkodliwych następstw laissez faire w gospodarce, o tyle trudniej
szą kwestią okazały się moralne skutki leseferyzmu. „Zwycięstwo w walce konku
rencyjnej [...] poczęły odnosić nie same najdzielniejsze żywioły, co było hipotezą 
i nadzieją liberalizmu, ale i żywioły etycznie i gospodarczo najgorsze”108. Nie brak
nie i opisu pustki duchowej, jaka staje się udziałem nowoczesnego egoisty, który 
odrzuciwszy normy moralne, „pozostał sam z pustką w sercu, pełen tylko pożądli
wości, zawiścią palony i gorączką osobistego powodzenia”109. Egoizm na poziomie 
indywidualnym prowadził do rozbudzenia partykularyzmów grupowych w sferze 
publicznej110 111 112. Jednostka wyzbyta moralnych ograniczeń, które niosły religia, prawo 
i obyczaje, przyjmuje łatwo ideę walki o byt, co prowadzi do narastania rywali
zacji zarówno pomiędzy jednostkami, jak i grupami. Ewolucjonistyczna idea wal
ki o byt wpłynęła też, zdaniem Milewskiego, na relacje między narodami. Pod jej 
wpływem „Piękna i szlachetna idea narodowości, przyznająca każdemu narodowi 
jako takiemu prawo do życia i do rozwoju, [...] przerodziła się z czasem w straszny 
program walki, mającej zgnieść słabsze, mniej liczne, mniej szczęśliwe narody”"1. 
Polityka zamienia się w takiej sytuacji w walkę „zbiorowych egoizmów”. Prowadzi 
to nieuchronnie do erozji ustroju parlamentarnego. Autor Zdobyczy i iluzji postępu 
w XIX wieku uważał, że współczesny mu parlamentaryzm trapiony był fundamen
talną sprzecznością między zadaniami parlamentu, ustawodawstwem i realizacją 
dobra wspólnego a reprezentacją interesów grupowych"2. Owa sprzeczność nie jest 
zawarta w samej istocie parlamentaryzmu, jest raczej skutkiem pomieszania kolej
ności działań. Skoro rządy liberalne nie zadbały o wykształcenie wyborców i nie 
podjęły kwestii społecznej, masy, otrzymawszy głos, poczęły przez parlament rea
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lizować interesy grupowe. Zdaniem Milewskiego rozbija to wspólnotę polityczną. 
Z ubolewaniem pisał on, że doszło „do zakorzenienia się zgubnego obyczaju, że 
walka o mandat poselski odbywa się nie na tle różnicy zasad politycznych, [...] ale 
raczej drogą licytacji w obietnicach materialnych korzyści dla swych wyborców”"3. 
Według Milewskiego jest to niezgodne z konstytucyjną zasadą, że parlament re
prezentuje wspólnotę polityczną jako całość, że deputowani nie mogą przyjmować 
mandatu imperatywnego.

Józef Milewski całkiem trafnie przedstawił logikę decyzji zbiorowych w wa
runkach demokracji. Rywalizacja grup interesu sprawia, że przyznanie przywile
jów jednej grupie interesu powoduję żądania podobnych przywilejów dla innych 
grup zamiast obrony wcześniejszych reguł gry"4. Proces ten w oczywisty sposób 
prowadzi do narastania regulacji. Powstający przy tym aparat biurokratyczny staje 
się kolejną grupą nacisku, mającą interes w utrzymaniu przyznanych przywilejów. 
Opisana przez Milewskiego logika działania grup nacisku jest w swej strukturze po
dobna do tej, którą opisał Mancur Olson w The Logie of Colective Action. Zgodnie 
z nią problem gapowicza (free rider) sprawia, że jedynie grupy reprezentujące wą
skie interesy rzeczywiście się zorganizują, podczas gdy wiele słusznych interesów 
nie będzie reprezentowanych przez działające grupy nacisku"5. Milewski nie był, 
jak się zdaje, jedynym poprzednikiem Olsona. Analogia między spostrzeżeniem 
pierwszego z nich a teorią drugiego może służyć za przykład tego, że wiele cennych 
sądów bywa wypowiadanych wielokrotnie przez ludzi, którzy ich nie odkryli. Celem 
uczonego w przywoływanym fragmencie było jedynie moralne potępienie obserwo
wanych praktyk, a nie budowanie ich teorii. Znajdziemy też u niego ciekawą analizę 
roli prawa i moralności. Oto powszechna internalizacja zasad moralnych pozwala 
utrzymywać ograniczone rozmiary ustawodawstwa i skromny zakres działania rzą
du; zanik norm moralnych powoduje konieczność wydawania wciąż nowych regu
lacji i tworzenia władz, które wprowadzą je w życie, lecz nigdy nie zastąpią w swej 
roli przyswojonych powszechnie zasad moralnych. „Słabnąca moralność powiększa 
konieczność reform i nowel prawnych, a utrudnia ich realizację” - podsumowuje 
autor Zdobyczy i iluzji postępu'"'. Jest to rozumowanie w duchu tradycji liberalnej, 
niekoniecznie zgodne z konserwatywnymi pryncypiami.

Zdaniem Milewskiego skutki dopuszczenia mas do udziału w życiu politycznym 
nie mogły być inne, albowiem nowoczesny parlamentaryzm oparty jest na podobnym 
błędzie antropologicznym do leseferyzmu, „nowoczesny ustrój polityczny” opie
ra się na naiwnej wierze w istnienie światłego obywatela"7. Tam, gdzie demokraci 
i socjaliści pragnęli zobaczyć świadomych obywateli, krakowski profesor dostrzegał

113 I d e m, Budżet i kredyt..., s. 9.
114 Ibidem, s. 157.
115 M. Olson, The Logie of Collective Action, Cambridge (Mass.j-London 2003 (wg wyd. 

z 1971 roku).
J. M i 1 e w s k i, Zdobycze i iluzje..., s. 55.

117 Idem, Wykład o kulturze..., s. 12; idem, Zagadnienie narodowej polityki, Warszawa- 
-Lwów 1913, s. 67.
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jedynie masy oszukiwane przez demagogów, dowodził, że warstwy pracujące nie 
mają dość oświeconego rozumienia, by rozstrzygać o sprawach publicznych. „Wy
nędzniałe tłumy nic rozumieją argumentów” - pisał - a im nędzniejsze położenie 
warstw niższych, „tern więcej motłoch zaważyć może na szali losów społeczeństwa, 
zniszczyć przez swą nieświadomość warunki rozwoju”118. Krytyka powszechnego 
i równego prawa wyborczego w jego pismach zgodna jest z filozofią polityczną 
polskich konserwatystów XIX i pierwszej połowy XX wieku, jednomyślnie potę
piających „błędną, ilościową zasadę reprezentacji”"9. Uważał przede wszystkim, 
że prawo wyborcze nie należy do dziedziny praw człowieka, lecz jest „wynikiem 
pożytku społecznego”120, to znaczy ma służyć dobremu prawodawstwu i skutecz
nemu egzekwowaniu prawa, stąd do ciał politycznych powinny być dopuszczone 
„siły społeczne, zdolne i skore do realnej pracy”121. Dlatego też przy konstruowa
niu prawa wyborczego należy uwzględnić raczej takie czynniki, jak „nauka, praca 
i zasługa”122. W swej mowie z 23 listopada 1905 roku w sejmie krajowym Milewski 
podsumował swe wywody na temat prawa wyborczego sarkastyczną uwagą: „Prócz 
tego, że ktoś się urodził i dożył pewnych lat, nie siedział w kryminale, zdaje mi się, 
że dla prawa wyborczego powinien pewne inne jeszcze posiadać kwalifikacje”123. 
O ile prawo wyborcze mogłoby być powszechne, o tyle raczej nie powinno być rów
ne, bo różne części społeczeństwa w różnym stopniu są zdolne do pojmowania dobra 
wspólnego i pracy dla kraju; rozróżniał też mówca powszechność głosowania od 
powszechności reprezentacji - tę drugą zapewnia system kurialny. Mimo stanowczej 
retoryki jego stanowisko nie było w istocie tak zaciekle reakcyjne, jak przedstawiał 
to w swoich pracach Józef Buszko124. Milewski przyznawał, że to nieprzyznanie 
masom prawa do głosowania było źródłem degeneracji parlamentaryzmu, a jego 
ograniczenie go nie uzdrowi. Źródłem problemu jest brak wiedzy i kultury poli
tycznej, będący skutkiem rozbicia tradycyjnych więzi przez siły wolnorynkowego 
kapitalizmu125. W cytowanej mowie sejmowej jej autor rozpatrywał trzy argumenty 
za zmianą ówczesnej kurialnej ordynacji wyborczej. Po pierwsze, zmiana struktury 
społecznej powoduje potrzebę zmiany podziału mandatów pomiędzy kurie wybor
cze, po drugie, potrzeba zwiększenia autorytetu sejmu krajowego wśród szerokich 
warstw społeczeństwa nakazuje wciągnąć jego przedstawicieli w prace tego ciała, 

118 J. M i I e w s k i, W. C z c r k a w s k i, Polityka..., I. 1, s. 76.
Zob.: B. Szlachta, Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku, 

Kraków 2000, s. 261-271.
120 J.Milewski, Mowa posła Józefa Milewskiego na posiedzeniu sejmu 23 listopada 1905 r. 

przy dyskusji nad reformą wyborczą, odbitka z „Przeglądu Polskiego” 1906, t. 159, s. 17.
121 Ibidem, s. 13.
122 Ibidem, s. 20.
123 Ibidem, s. 23.
124 J. Buszko, Sejmowa reforma wyborcza w Galicji 1905-1914, Warszawa 1956, s. 47-48; 

■ dem, Społeczno-polityczne oblicze Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomii galicyj
skiej (1864-1914), Kraków 1964, s. 55-56.

125 J. M i 1 e w s k i, Budżet i kredyt..., s. 103.
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po trzecie, to samo wynika z potrzeby uobywatelnienia niższych klas społecznych126. 
Jednak warunkiem doprowadzenia procesu rozciągnięcia wspólnoty obywatelskiej 
na całą ludność kraju jest postęp oświaty. Do czasu, aż wszyscy nie staną się uświa
domionymi i odpowiedzialnymi obywatelami, krajem winny rządzić naturalne elity, 
korzystające z uprzywilejowanej pozycji i wychowujące lud do podjęcia obywatel
skich obowiązków127.

126 I dem, Mowa posła..., s. 7-12.
127 I d e m, Zadania narodowej oświaty, „Przegląd Polski” 1904, t. 15 1, s. 38-64.
12K J.S. Mili, O rządzie reprezentacyjnym, przeł. G. Czernicki, [w:] idem, O rządzie 

reprezentacyjnym. Poddaństwo kobiet, red. przekładu J. H o ł ó w k a, Kraków 1995, s. 59.
129 Ibidem, s. 65-66.
130 Ibidem, s. 159-162.
131 I d e m, Budżet i kredyt..., s. 108, 116.

Stanowisko Milewskiego może się wydać wybitnie zachowawcze. Warto jed
nak zauważyć, że argumentacja krakowskiego uczonego w kwestii prawa wybor
czego wiele zawdzięcza klasycznemu liberalizmowi. John Stuart Mili, dowodząc, 
że ustrój reprezentacyjny najlepiej służy rozwojowi człowieka, ostrzegał, że Jeżeli 
więc ci, co rząd sprawują albo ci, którzy ich wybierają, [...] są po prostu masami 
ciemnoty, głupoty, nieszczęśliwych przesądów, wszystkie czynności rządu na wspak 
pójdą”128. Mili nie przeczył, że nie wszystkie społeczności są przygotowane do funk
cjonowania w ustroju przedstawicielskim. Te, które wyszły ze stanu niewoli, „nie 
umieją kierować rządem oddanym pod ich własną kontrolę”, winny zostać poddane 
oświeconemu i łagodnemu rządowi autorytarnemu, który zaprowadzi rządy prawa 
i przyczyni się do wytworzenia kultury. W niej ludy nauczą się korzystać z wolności. 
„Muszą nauczyć się panować nad sobą samymi, [...] postępować wedle ogólnych 
przepisów”129. Klasyk liberalizmu uzależniał stabilność rządu parlamentarnego od 
przyswojenia przez masy zasad kultury i moralności, znajdował jeden zasadniczy 
środek, który ku temu prowadzi - powszechną edukację. Rozwój demokracji jest 
więc uzależniony od postępu oświaty. Ten zaś nie pozwalał brytyjskiemu filozofowi 
patrzeć bez obaw na polityczną świadomość ludu, wobec czego liczebną przewagę 
nieoświeconych proponował Mili zrównoważyć przyznaniem dodatkowych głosów 
ludziom wyróżniającym się wykształceniem i pozycją społeczną130. Przy wszystkich 
różnicach światopoglądowych, które dzieliły katolika i konserwatystę Milewskiego 
od agnostyka i utylitarysty Milla, obaj byli zwolennikami systemu parlamentarne
go. W pracy Budżet i kredyt publiczny Milewski dwukrotnie powoływał się właśnie 
na Milla, wskazując na potrzebę edukacji wyborców jako warunek funkcjonowa
nia parlamentaryzmu131, choć nie podawał źródła; niewątpliwie lekturą polskiego 
uczonego był przywoływany tutaj esej O rządzie reprezentatywnym. Milewski nie 
odrzucał a priori demokratyzacji prawa wyborczego i uznawał ważność argumen
tów za dopuszczeniem szerokich mas do udziału w polityce. Wydaje się, że uważał 
procesy demokratyzacji za nieuchronne, pragnął natomiast lud „wykształcić poli
tycznie”, zanim odda się mu pełne prawo głosu. Warunkiem funkcjonowania parla
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mentaryzmu jest u niego przyswojenie przez jednostki dobrych obyczajów, prawa 
i moralności, te zaś najlepiej gwarantuje religia. Nie sądził, by moralność mogła 
funkcjonować bez wsparcia religii, uważał raczej, że tam, gdzie obumiera religia, 
rodzi się nienawiść132. Perspektywa utraty wiary religijnej przez szerokie masy na
pawała naszego uczonego niepokojem. Był on przekonany, że „alfabet i tabliczka 
mnożenia bez katechizmu, to licha i krucha podstawa oświaty”133.

132 I d e m, Odpowiedź na ankietę: Jakie są szczególniejsze zadania, które katolicyzm u nas 
M' Polsce ma dzisiaj do spełnienia?, „Przegląd Powszechny” 1906, t. 89, z. 2, s. 296.

133 Idem, Zdobycze i iluzje postępu w XIX wieku, s. 68.
134 I d e m, Budżet i kredyt..., s. 106.

Upowszechnienie oświaty i podniesienie moralnego poziomu społeczeństwa 
było w myśli Milewskiego podstawowym warunkiem naprawy parlamentaryzmu. 
Mniej Znajdziemy u niego pomysłów na reformy instytucjonalne. Interesujące uwagi 
zawarł on w rozprawie Budżet i kredyt publiczny, w której odmalowawszy pesy
mistyczny obraz współczesnego sobie parlamentaryzmu, stawiał następnie pytanie 
o naturę parlamentu: czy jest on ciałem ustawodawczym, czy reprezentacją opinii. 
Te dwie funkcje okazują się raczej trudne do pogodzenia. Z jednej strony do stanowie
nia prawa potrzebne są kwalifikacje, których nie mają zwykle ludzie reprezentujący 
lud, z drugiej strony, jeśli parlament ma uczciwie reprezentować wolę narodu, trudno 
odmówić doń wstępu przedstawicielom którejkolwiek jego części. Stąd też uczony 
uznał, że powinno dojść do „stworzenia, obok izby przedstawicieli społeczeństwa, 
osobnej - złożonej z specjalnie ukwalifikowanych ludzi - izby ustawodawczej i do 
odpowiedniego podziału między te dwie różne izby kompetencji dziś przysługujących 
parlamentowi”134. Innym sposobem starannej selekcji parlamentarzystów mogłoby 
być przeprowadzenie wielostopniowych wyborów pośrednich. Te interesujące pomy
sły rzucone zostały mimochodem i w bardzo szkicowej formie. Zauważmy jednak, 
że J. Milewski sformułował ideę, którą później rozwinął F. von Hayek, postulujący 
konstytucyjne rozdzielenie stanowienia prawa od powoływania i kontroli rządu i po
wierzenie tych zadań różnym organom władzy w ten sposób, aby stanowienie prawa 
nie było zbyt zależne od zmiennych opinii i interesów, co w rezultacie zagwarantuje 
rządy prawa i wolność jednostki.

Ekonomia polityczna paternalizmu a polityka narodowa

Wizja społeczeństwa, w którym więzi społeczne zostały zastąpione relacjami ryn
kowymi, była w pismach Milewskiego dość sugestywna, a większe trudności spra
wiało autorowi konstruowanie programu naprawy „zepsutego” przez leseferyzm 
społeczeństwa. Wspólne różnym wystąpieniom naszego uczonego było przekonanie 
o obowiązku opieki klas wyższych nad prostym ludem, któremu należy zapewnić 
stabilizację jego bytu. Stabilizacja była dla niego wartością większą niż rozwój, pra
gnął, by utwierdziły się zarówno nowe więzi poziome (stąd pochwała związków 
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zawodowych jako instytucji socjalizującej robotników), jak też pionowe - więzi 
między elitami a warstwami średnimi i niższymi. Organicznej koncepcji społeczeń
stwa towarzyszyło silne przekonanie o potrzebie autonomii jego elementów135. Spo
łeczeństwo drobnych producentów, łączących pod jednym dachem życie zawodowe 
i rodzinne, było dla Milewskiego bardziej pożądane niż korporacyjne społeczeń
stwo zorganizowanych mas. Idealna Polska jawiła się mu jako kraj wolnych kmieci 
i rzemieślników, w sprawach politycznych podążających za autorytetem ziemian 
i duchownych. Z tym ideałem nie chciał się rozstać, powracał on w jego pracach 
nawet wtedy, gdy głosił potrzebę powstania organizacji zawodowych, które będą 
prowadzić dialog społeczny w imieniu warstw pracujących.

135 I d e m, Cele polityki agrarnej, Kraków 1897, s. 4.
136 I d e m, O kwestii socyalnej. Wykład publiczny miany w Krakowie dnia ¡2 marca 1890 r. 

przez Dr Józefa Milewskiego, odbitka z „Przeglądu Polskiego” 1890.
137 Anthony Ashley Cooper, VII earl Shaftesbury (1801-1885), brytyjski polityk konserwa

tywny i filantrop, w latach 1826-1851 deputowany do Izby Gmin, następnie członek Izby Lordów, 
gorący zwolennik ustawodawstwa fabrycznego - inicjator m.in. Factory Act z 1847 i 1853 r. oraz 
Coal Mine Act z 1842 r., ograniczających czas pracy kobiet i dzieci oraz regulujących warunki 
ich pracy, wreszcie Lunatic Act z 1845 r., wprowadzającego system opieki nad osobami chorymi 
psychicznie.

138 J. Milewski, Reforma socyalna w Anglii. Odczyt publiczny miany we Lwowie dnia 
28 kwietnia 1893 r. przez Dra Józefa Milewskiego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbit
ka z „Przeglądu Polskiego” 1893, s. 23.

139 I d e m, O kwestyi socyalnej. Mowa...

W wydanym drukiem odczycie O kwestii socjalnej z 1890 roku Milewski zdaje 
się utożsamiać reformę socjalną z tzw. ustawodawstwem fabrycznym (zakaz pra
cy kobiet i nieletnich, prawo do odpoczynku niedzielnego). Istotą reformy miało
by być wyrzeczenie się materializmu i powrót do etyki chrześcijańskiej. Poza tym 
w broszurze tej zawarta jest pochwała polityki socjalnej Rzeszy Niemieckiej, zwłasz
cza Bismarckowskiego modelu ubezpieczeń społecznych w oryginalnej, a więc 
skromnej wersji136. W podobnym duchu utrzymana była kolejna wypowiedź autora 
na ten temat. Reforma socjalna w Anglii, ogłoszona w 1893 roku, prócz pochwał 
angielskiego ustawodawstwa z lat 30. i 40. XIX wieku oraz pochwały osoby lorda 
Shaftesbury137, zawiera stwierdzenie, że legalizacja robotniczych związków zawodo
wych usuwa asymetrię w stosunkach między kapitałem i pracą138. Ten ostatni wątek 
pojawił się być może pod wpływem encykliki Rerum novarum, uznającej pożytek 
ze zorganizowania robotników i zachęcającej do tworzenia chrześcijańskich związ
ków robotniczych. Milewski starał się włączyć w rodzący się w Galicji ruch chrześ- 
cijańsko-społeczny, którego animatorami byli przede wszystkim jezuici. Świadec
twem tych starań była mowa O kwestii socjalnej z 1896 roku, w której wizja tejże 
reformy jest bardzo mglista, nie brak natomiast energicznych potępień leseferyzmu 
i zapewnień, że warunkiem jej przeprowadzenia jest powrót do chrześcijańskiej 
moralności139. Wydaje się, że autor nie miał sprecyzowanego projektu rozwiązania 
kwestii robotniczej. Jego ideałem było społeczeństwo drobnych producentów, właś
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cicieli swych warsztatów pracy, przede wszystkim rolników, któremu przewodzą 
tradycyjne, „naturalne” elity. Rozumiał, że dominacja wielkich przedsiębiorstw jest 
wynikiem wielkich procesów gospodarczych - rozszerzenia rynków, zniesienia ba
rier traktatowych, potanienia transportu i wykorzystania korzyści skali. Akceptując 
logikę tych procesów, marzył przecież o odwróceniu panujących tendencji w or
ganizacji rynku. W odczycie z 1890 roku wyrażał nadzieję, że postęp techniczny 
pozwoli zmniejszyć wielkość kapitału potrzebnego do założenia przedsiębiorstwa, 
zastąpienie energii parowej przez elektryczną być może „dozwoli z czasem równie 
ekonomicznie na drobnych, jak na wielkich warsztatach produkować”140. Podobnie 
w rolnictwie za optymalny stan uważał przewagę gospodarstw średniej wielkości 
w strukturze agrarnej, co zapewnia stabilizację społeczną141. Idea społeczeństwa 
drobnych wytwórców z liczną i silną klasą średnią była dla Milewskiego atrakcyj
na ze względów politycznych, gdyż zdrowa struktura społeczna zapewnia trwanie 
ładu politycznego. Procesy koncentracji produkcji i własności zagrażały temu Ary- 
stotelesowskiemu ideałowi, polityka ekonomiczna zaś mogła przeciwdziałać tym 
tendencjom w ograniczonym zakresie. Wydaje się, że motyw stabilizacji struktury 
społecznej miał w myśli Milewskiego przewagę nad celami czysto gospodarczy
mi. Zależało mu przede wszystkim na utrzymaniu niezmienionego stanu posiadania 
przez większą własność ziemską (ziemiaństwo i arystokrację) oraz powstrzymaniu 
procesu rozdrobnienia własności mniejszej (włościańskiej).

140 1 d e m, O kwestii socyalnej. Wykład publiczny..., s. 16.
141 1 d e m, Cele polityki agrarnej, Kraków 1897, s. 15-19.
142 I d e m, W sprawie utrzymania ziemi iv naszem ręku, odbitka z „Ziemianina”, (Poznań) 

1884; idem, Prawo spadkowe a własność ziemska, „Przegląd Polski” 1886, t. 79, s. 82-139, 
291-321,517-542; t. 80, s. 72-99.

143 1 d e m, W sprawie utrzymania ziemi..., s. 16-17,52.
144 I d e m, Prawo spadkowe a własność ziemska, „Przegląd Polski” 1886, t. 79, s. 94.

Zagadnieniu stabilizacji rozmiarów gospodarstw rolnych poświęcił Milewski swe 
dwie pierwsze prace: W sprawie utrzymania ziemi w naszem ręku i Prawo spadkowe 
a własność ziemska'42, będące właściwie dwiema wersjami tego samego wywodu. 
Autor uznał proces parcelacji folwarków ziemiańskich i rozdrobnienia gospodarstw 
chłopskich za szkodliwy z powodów gospodarczych, społecznych i politycznych. 
Jako remedium zaproponował wprowadzenie niepodzielności gospodarstw rolnych 
- najlepiej by było, gdyby gospodarstwo rolne, zarówno ziemiańskie, jak i włoś
ciańskie, dziedziczył w całości jeden potomek właściciela. Przeprowadzenie takiej 
reformy w praktyce społecznej uznał za niezbędne. Jeśliby nie udało się zreformo
wać prawa spadkowego, istniała jeszcze droga przymusu moralnego ze strony opinii 
publicznej143. Pozwoliłoby to utrzymać zróżnicowaną strukturę własności rolnej, al
bowiem „każde społeczeństwo winno się starać o istnienie samodzielnie obok sie
bie w całym kraju drobnej, średniej i wielkiej własności”144. Postulat ten uzasadniał 
nie tyle przez racje ekonomiczne, ile polityczne. Milewski gotów był przyznać, że 
nie ma racji technicznych i ekonomicznych przemawiających przeciw wywłaszcze
niu wielkiej własności. Argumentem za utrzymaniem wielkiej własności jest nato
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miast jej rola społeczna. Wielka własność jest przede wszystkim przeciwwagą dla 
„plutokracji”. Tradycyjna elita urodzenia stabilizuje system społeczny, przeciwdzia
łając sile wielkiej finansjery, która inicjuje nieustanne zmiany rozrywające dawne 
więzi, co pozwalana istnienie swego rodzaju dynamicznej równowagi umożliwiają
cej rozwój. „Plutokracja i wielka własność [ziemska] są to dwa żywioły sobie prze
ciwne, niemniej obydwa dla rozwoju społeczeństwa potrzebne. Gdzie tylko jeden 
z nich się utrzyma, tam się niekorzystnie przekształcą stosunki”145. W tym sche
macie sfery finansowe, inicjując i kredytując nowe przedsięwzięcia gospodarcze, 
nadają społeczeństwu dynamizmu, zaś konserwatywnie nastawione sfery wielkiej 
własności dbają, by zmiany nie obróciły się przeciw podstawom ładu społecznego. 
Konserwatywne nastawienie okazuje się zresztą wspólne dla wszystkich rolników, 
ponieważ praca na roli „przyzwyczaja człowieka do pewnej konserwatywnej sys
tematyczności, pokazuje, że wola człowieka nie wszystko jest w stanie przełamać 
i opanować”146. Innym argumentem na rzecz spetryfikowania struktury własności 
rolnej jest potrzeba liderów w działalności gospodarczej i społecznej. Zdaniem Mi
lewskiego innowacje w uprawie roli rozpowszechniają się w ten sposób, że pojawia
ją się najpierw w gospodarstwach wielkiej własności, następnie za jej przykładem 
idzie własność średnia, ta zaś oddziałuje swym przykładem na właścicieli gospo
darstw włościańskich, niemających bezpośrednich kontaktów z arystokracją. Śred
nia własność dostarcza też kadr wszelkiego rodzaju działalności społecznej i obsady 
lokalnych urzędów; wszędzie tam istnieje potrzeba ludzi niezależnych, którym po
siadany majątek pozwala zająć się sprawami publicznymi147. W sumie legitymizacją 
wielkiej i średniej własności rolnej jest jej przywódcza rola w rolniczym głównie 
społeczeństwie; nie może do niej kandydować elita mieszczańska.

145 Ibidem, s. 99.
146 Ibidem, s. 88.
147 Ibidem, s. 99-100.
148 I d e m, W sprawie utrzymania..., s. 57.
149 Ibidem, s. 17.

Powyższe argumenty dają się użyć także przy rozważaniu polskiej „polityki na
rodowej”; utrzymanie stanu posiadania polskich ziemian jest niezbędne do utrzyma
nia świadomości narodowej na polskich terytoriach etnicznych, gdyż bez oświeco
nego przywództwa większych posiadaczy lud zwróci się do obcych148. Przywództwo 
to jest osłabione z powodu erozji jego gospodarczych podstaw, to jest głównie przez 
praktykę równego dzielenia majątków miedzy potomków właściciela. Milewski 
z całą powagą uznał brak dziedzicznej arystokracji obdarzonej majoratami za jeden 
z powodów słabości dawnej Polski. Twierdził też, że „gdyby wszystka własność 
ziemska w chwili naszego upadku politycznego była podległą prawu majoratów, 
to by dziś jeszcze wszystkie nasze wsie i wszystkie zagrody włościańskie były 
w polskiem ręku”149.

Przekonaniu o potrzebie istnienia elity kierującej życiem narodu Milewski po
został wiemy. W swym ostatnim dziele Zagadnienie narodowej polityki powiada, że 
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istnieją zadania, które „spełnić powinna właśnie duchowa elita społeczeństwa. Są 
nimi: wytwarzanie idei i uczuć społeczeństwa, wskazywanie mu celów, zadań, środ
ków, dróg”150. Tym razem mniej pisał o roli elit tradycyjnych, więcej o solidarności 
wszystkich warstw społeczeństwa. Milewski wyraźnie łączył „poczucie narodowo
ści” z pewnymi obowiązkami, które miałyby wynikać z samej świadomości naro
dowej. „Obok myśli i uczucia zawiera świadomość narodowa w swej treści i wolę”, 
która ma służyć utrzymaniu narodowej indywidualności i wzmacnianiu dobrobytu 
narodowego151. Główne cele polityki narodowej to utrzymanie ziemi152, rozwój sił 
gospodarczych, rozwój narodowej oświaty; do ich osiągnięcia należy dążyć jedynie 
legalnymi środkami153. Milewski potępił wyraźnie szowinizm narodowy, uznawał 
różnorodność etniczną polskiej wspólnoty politycznej, przestrzegał, że szowinizm 
oznacza redukcję polskich aspiracji narodowych do granic Polski piastowskiej154. 
Przy tym jednak uznał za nieaktualne nadzieje na asymilację Żydów, których uznał 
za „obce ciało”, gdyż hołdują wrogim wobec sprawy polskiej ideom socjalizmu i sy
jonizmu155. Podobnie za wrogów uznał nacjonalistów ukraińskich, a popieranie idei 
ukraińskiej w Galicji za wielki błąd polskich polityków. Wobec trudnego położenia 
Polaków radził uczony konsolidację polityczną wszystkich ugrupowań stojących na 
gruncie „idei narodowej” i wiernych religii katolickiej. Pisał: „walczące z sobą na
rodowe stronnictwa winny utworzyć kartel, stworzyć w drodze porozumienia wza
jemnego z udziałem bezpartyjnych wyższą instancję formalną czy moralną tylko”156. 
W parlamencie kraju zaborczego oznacza to trzymanie się zasady solidarności Koła 
Polskiego, a podczas wyborów wystawianie kandydatów polskich przez jedną insty
tucję. Taką była zresztą wówczas w Galicji Wschodniej tzw. Rada Narodowa, której 
wiceprzewodniczącym przez pewien czas był właśnie Milewski. Konkluzja, którą 
przynosi Zagadnienie narodowej polityki, okazuje się być apologią politycznych 
wyborów autora, który nieraz bronił Rady Narodowej, był przeciwnikiem ugody 
z działaczami ukraińskimi, a zwolennikiem współdziałania z Narodową Demokra
cją, sympatyzującym z orientacją prorosyjską157. Koncepcja narodu zjednoczone
go wspólną wolą, realizującego cele wyznaczone przez narodową elitę, wydaje się 
obecna w całym piśmiennictwie politycznym krakowskiego profesora. Przeszła ona 
jednak istotną ewolucję od idei naturalnej dominacji arystokracji do koncepcji karte

150 I d e m, Zagadnienie narodowej polityki, wyd. 2, Warszawa-Lwów 1913, s. 204.
151 Ibidem, s. 198.
152 Ibidem, s. 290-291.
153 Ibidem, s. 303-304.
154 Ibidem, s. 313-314.
155 Ibidem, s. 37-38.
156 Ibidem, s. 356.
157 Przynależność Milewskiego do orientacji prorosyjskiej potwierdza jego udział w kon

ferencji w Pieniakach we wrześniu 1912 roku, gdzie do majątku Tadeusza Cieńskiego zjecha
li politycy konserwatywni i endeccy a Milewski był sygnatariuszem wydanej tam deklaracji. 
Zob.: A. Wątor, Ziemianin-polityk Tadeusz Cieński 1856-1925. Z dziejów konserwatyzmu 
wschodniogalicyjskiego, Szczecin 1997, s. 65.
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lu stronnictw narodowych. Wspólna narodowi wola jest w jego pismach czynnikiem 
pozarozumowym, narzucającym się w sposób naturalny tym, którzy mają poczu
cie narodowe. Podobne wyobrażenie Znajdziemy w pismach Romana Dmowskiego 
już w szkicu Podstawy polityki polskiej'5* z 1905 roku, dołączonym następnie do 
kolejnych wydań Myśli nowoczesnego Polaka. Z kolei wyobrażenie Milewskiego 
o potrzebie istnienia organizacji politycznej, jednoczącej w hierarchicznej struktu
rze cały naród, któremu przewodzi naturalna elita, bliskie jest późniejszym rozwa
żaniom Dmowskiego o organizacji politycznej narodu, działającej według jednego 
planu pod kierunkiem narodowej elity* 159.

I5H Zob.: R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Wrocław 1996, s. 95-117.
159 Zob.: i d e m, Zagadnienie rządu, Warszawa 1927, s. 24-27.
160 K. Chłędowski, Pamiętniki, t. 2, Kraków 1957, s. 325.

Lektura pism Milewskiego nie daje wiele satysfakcji współczesnemu czytelni
kowi. Pisał on rozwlekle, dbał o retoryczne ozdobniki, które dziś nie robią najlepsze
go wrażenia. Także w swoim czasie były one wykpiwane. Złośliwy K. Chłędowski 
napisał, że Milewski minął się z powołaniem, gdyż winien był zostać kościelnym 
kaznodzieją160. A jednak kto przebije się przez nieco archaiczną formę ku istotnym 
treściom, będzie mógł dostrzec w nich sporo poważnej refleksji nad wielkimi proce
sami gospodarczymi i politycznymi. Konserwatywny krytyk leseferyzmu, jakim był 
Milewski, rozumiał zarazem nieubłaganą logikę procesów, nazywanych dziś pierw
szą globalizacją, procesów, które prowadziły do wzrostu zakresu wymiany między
narodowej i wzajemnej zależności gospodarek narodowych. Z analizy tych zjawisk 
wywiódł wniosek o potrzebie światowego systemu monetarnego i światowych zasad 
handlu. Projektował globalną liberalizację wymiany towarowej jako stopniowy pro
ces, którego wstępną fazą będzie regionalna integracja łącząca kraje na podobnym 
stopniu rozwoju. Kraje słabiej rozwinięte, do których zaliczała się na pewno Galicja, 
a właściwie i całe Austro-Węgry, winny wedle niego prowadzić w okresie przejścio
wym politykę stymulowania produkcji krajowej za pomocą ceł wychowawczych. 
Miał więc jasną koncepcję rozwoju gospodarki światowej, jak też program moderni
zacji gospodarczej dla ziem polskich. Z kolei jako myśliciel polityczny przedstawił 
opis przemian cywilizacyjnych, będący rozwinięciem wątków typowych dla myśli 
konserwatywnej. Diagnoza dwuznacznych skutków leseferyzmu, niszczącego wię
zi społeczne, stanowiła wstęp do krytyki nowoczesnego ustroju politycznego, jako 
pozbawionego podstaw w realnie istniejącej wspólnocie politycznej, ze społeczeń
stwem wyzbytym cnót niezbędnych do funkcjonowania rządów parlamentarnych. 
Milewski przeprowadził ostrą krytykę współczesnego sobie parlamentaryzmu, który 
zagrażał koncepcji dobra wspólnego i jedności wspólnoty politycznej, stając się are
ną walki interesów grupowych. Wskazał też dwie najważniejsze odpowiedzi na te 
zjawiska: pierwsza - konserwatywna - polegała na obronie zorganizowanej religii 
i tradycyjnych elit oraz kooptacji warstw średnich, druga - nazwijmy ją liberalną- 
podkreślała rolę masowej oświaty i rozwijania obywatelskich postaw wśród ludu, 
z nadzieją na rozwój przedsiębiorczego i odpowiedzialnego społeczeństwa.
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W porównaniu z Bilińskim Milewski wychodził z bardziej zachowawczych po
zycji politycznych. Ostrożniej wypowiadał się za reformami społecznymi, jedno
cześnie w większym stopniu pozostawał pod wpływem liberalizmu. Miał raczej 
większe zaufanie do mechanizmów rynkowych. W sumie można uznać, że w prze
konaniach tego uczonego dominuje dyskurs konserwatywny, którego istotą jest 
poszukiwanie stabilizacji społecznej (jego znamieniem jest powracający wątek de
koncentracji produkcji, marzenie o Polsce drobnych producentów). W dyskurs ten 
wplecione są elementy klasycznej ekonomii politycznej, towarzyszy mu wysoka 
świadomość wielkich przemian społecznych w skali światowej, których wynik jest 
jeszcze niepewny. W pismach Milewskiego idee katolicyzmu społecznego są tylko 
ozdobnikiem w ramach dyskursu konserwatywnego. Pierwszym chrześcijańskim 
demokratą wśród ekonomistów polskich był dopiero Włodzimierz Czerkawski.

3. Włodzimierz Czerkawski - między ekonomią polityczną 
a demokracją chrześcijańską161

161 Niniejszy podrozdział w znacznym stopniu wykorzystuje tekst wcześniej publikowany: 
D. Grzybek, Włodzimierz Czerkawski - między ekonomią polityczną a demokracją chrześci
jańską, „Politeja” 2006, nr 6, s. 71-108.

162 Zob.: T. Kowalik, Historia ekonomii..., s. 16-20; J. Rosicka, Włodzimierz Czer
kawski (1868-1913), [w:j Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Prawa i Administracji, 
red. J. Stelmach, W. U r u s z c z a k, Kraków 2000, s. 245-252; A. Lityńska, Dzieje eko
nomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej, Kraków 1992, s. 42-50; 
D. Grzybek, Włodzimierz Czerkawski..., s. 71-108.

163 Świadectwo osobistej gorliwości religijnej Czerkawskiego zawiera wspomnienie po
śmiertne o nim pióra ks. Jana Pawelskiego, zob.: J. Pawelski. S.p. Włodzimierz Czerkawski, 
„Przegląd Powszechny” 1914, t. 121, z. l,s. 150-154.

Włodzimierz Czerkawski (1868-1913) był profesjonalnym ekonomistą162, a zara
zem gorliwym katolikiem i działaczem ruchu chrześcijańsko-demokratycznego163. 
Choć starał się oddzielać swą działalność naukową od pozanaukowej, to przecież 
żył i działał w czasach, kiedy refleksja ekonomiczna często łączyła się z moralną, 
a nawet była uważana za jej część. Klasycy ekonomii politycznej dochodzili za
zwyczaj do wniosku, że najbardziej nawet egoistyczne skłonności jednostek dzięki 
mechanizmowi rynkowemu zostaną użyte dla dobra społecznego, zaś konkurencja 
może być szkołą uczciwości, rzetelności i zaradności, prowadzącą do doskonale
nia moralnego. W ten sposób klasyczna ekonomia polityczna inspirowała ideolo
gię liberalizmu gospodarczego. Odmienny obraz gospodarki rynkowej rysował się 
w katolickiej doktrynie społecznej. Tworzący i inspirujący ją papieże (od Leona XIII 
po Jana Pawła II), choć bronili niezmiennie własności prywatnej, to zawsze kry
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tykowali system wolnorynkowy, potępiając „nieokiełznaną chciwość” kapitalistów, 
którzy nakładają na proletariuszy Jarzmo prawie niewolnicze”16“', uznając, że 
gospodarczy liberalizm jest błędnym rozwiązaniem kwestii społecznej* 165, wskazując 
na zaniedbania w stosunku do krajów zacofanych166 czy potępiając teorię liberalną 
i kapitalistyczną praktykę za „błędy materializmu i ekonomizmu”167. Termin „libe
ralizm” był w doktrynie Kościoła katolickiego synonimem nadużycia wolności, zaś 
wolność w roli głównej zasady porządku społecznego budziła poważne obawy. Pa
pieże w XIX wieku uważali raczej, że wolność jednostki nieuchronnie prowadzi 
do zerwania wszelkich hamulców moralnych, że człowiek bez autorytarnej kontroli 
pogrąży się w grzechu168. Czerkawski w swej twórczości sięgał do obu tradycji, dla
tego stanął przed fundamentalnym pytaniem o relację pomiędzy prawdą ekonomii 
a prawdą moralności. Współczesna mu rzeczywistość społeczna w świetle analizy 
ekonomicznej zdawała się być poddana mechanizmom opisywanym przez teorię 
ekonomiczną jako racjonalna, natomiast w świetle katolickich zasad społecznych 
rzeczywistość ta przedstawiała się jako niesprawiedliwa. Wydaje się, że pragnienie 
pogodzenia tych perspektyw inspirowało prace ekonomiczne Czerkawskiego, któ
re w swej najoryginalniejszej warstwie dawały ostrożne teoretyczne uzasadnienie 
reform społecznych w duchu egalitarnym. W swej publicystyce ekonomista ten od
rzucał liberalną teorię, a jednak znajdował wiele uznania dla praktycznych osiągnięć 
liberalizmu. W istocie był znacznie bliższy liberalizmu, niż wynikało to z przyjętej 
retoryki, doceniał znaczenie indywidualnej wolności i swobód obywatelskich, go
tów był zaakceptować „wolne współzawodnictwo” pod warunkiem pewnych ko
rekt, zapewniających równe warunki startu dla klas niższych, wreszcie ubolewał 
nad antyreligijnym nastawieniem współczesnych sobie liberałów. Napięcie pomię
dzy racjonalnością ekonomiczną a wyznawanym systemem wartości sprawiły, że 
nie wszystkie opinie Czerkawskiego są spójne. Wielkie pytanie, jak pogodzić me
chanizm rynkowy ze społecznymi wyobrażeniami o sprawiedliwości, nie znalazło 
w twórczości krakowskiego uczonego pełnej odpowiedzi, naszkicował on jednak 

IH Leon XIII, Rerum novarum. Encyklika o kwestii robotniczej, przeł. ks. J. P i w o w a r - 
c z y k, „Znak” 1982, nr 332-334, s. 645.

165 P i u s XI, Quadragesimo anno. Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego i dostoso
waniu go do prawa Ewangelii, przeł. ks. J. P i w o w a r c z y k, „Znak” 1982, nr 332-334, s. 684.

166 J a n XXIII, Mater et magistra. Encyklika o współczesnych przemianach społecznych 
w świetle nauki chrześcijańskiej, „Znak” 1982, nr 332-334, s. 830-869; Paweł VI, Populorum 
progressio. Encyklika o popieraniu rozwoju ludów, „Znak” 1982, nr 332-334, s. 956-988.

167 J a n Paweł li, Laborem exercens. Encyklika o pracy ludzkiej, „Znak” 1982, nr 332- 
-334, s. 1140-1142.

1611 G r z e g o r z XVI, Encyklika Mirari vos. O liberalizmie, przeł. F. Rostafiński, War
szawa 2003, s. 13-14; P i u s IX, Encyklika Quipluribus. O racjonalizmie. Warszawa 2003, s. 14; 
Pius IX, Encyklika Quanta cura & Syllabus errorum, Warszawa 2002, s. 8-10; L e o n XIII, 
Encyklika Quod apostolici muneris. O sekcie komunistów, socjalistów i nihilistów, Warszawa 1878, 
s. 7-8; Leon XIII, Encyklika Immortale Dei. O państwie chrześcijańskim, Warszawa 2001, 
s. 17-26; Leon XIII, Encyklika Libertas. O wolności człowieka, Warszawa 2001, s. 16-17, 
33-34.
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zarys możliwych rozwiązań. Dużą rolę odgrywały w nim idee bardziej egalitarnego 
rozdziału dochodów, idee zaspokojenia wszystkich elementarnych potrzeb ludzkich 
i równego startu do tynkowej konkurencji.

Austriacka teoria ekonomii a kwestia społeczna

Po studiach w Krakowie i we Lwowie Czerkawski uzupełniał swą wiedzę ekono
miczną w Berlinie i w Paryżu, gdzie zapoznał się bliżej z dorobkiem niemieckiej 
młodszej szkoły historycznej i francuskiej ekonomii społecznej; niemało zawdzię
czał tym wpływom, utwierdził się zwłaszcza w odrzuceniu klasycznego liberalizmu 
ekonomicznego. Jednak w fundamentalnych sprawach teorii ekonomii Czerkawski 
podzielał poglądy szkoły austriackiej, której twórcą był C. Menger, a najwybitniej
szymi jego uczniami Friedrich Wiser i E. von Böhm-Bawerk. Do trzeciego poko
lenia szkoły austriackiej zalicza się takich uczonych, jak L. von Mises i J. Schum
peter. L. von Mises i jego uczeń F.A. von Hayek zdefiniowali tradycję austriacką 
na nowo i przenieśli ją do USA, gdzie zdobyli wieme grono uczniów, podczas gdy 
w samej Austrii ekonomia Mengerowska straciła wpływy169. Istniejąca do dziś szko
ła austriacka jest kojarzona głównie ze zdecydowaną obroną wolnego rynku i kry
tyką socjalizmu, z odrzuceniem matematycznego formalizmu i większości dorobku 
XIX-wiecznej makroekonomii, wreszcie z filozofią polityczną von Hayeka oraz 
skrajnie dedukcyjną teorią ludzkiego działania von Misesa. Jednak na przełomie 
XIX i XX wieku ekonomiści austriaccy (tj. należący do szkoły „austriackiej”) na 
tle ówczesnej ekonomii akademickiej nie wyróżniali się jeszcze zbytnio przywią
zaniem do wolnego rynku. Historycy myśli ekonomicznej przedstawiają zwykle 
teorię Mengera i jego uczniów jako część rewolucji marginalistycznej, w wyniku 
której narodził się nurt neoklasyczny w teorii ekonomii170. Podstawową metodą 
badań ekonomicznych stało się rozważanie skutków zmian wielkości ekonomicz
nych, co pozwoliło na zastosowanie metod analizy matematycznej do modelowania 
zjawisk gospodarczych, stąd też marginalizm otworzył drogę do dalszej formali
zacji teorii ekonomicznej. Rewolucja marginalistyczna oznaczała też zastąpienie, 
opartej na kosztach produkcji, teorii wartości szkoły klasycznej ujęciem, w którym 
o wartości dóbr przynajmniej współdecyduje subiektywna ocena użyteczności przez 
konsumenta. Stąd też pierwszych ekonomistów neoklasycznych zajmowały raczej 
kwestie użyteczności, popytu i wymiany niż produkcji. Skrajnie subiektywne sta
nowisko reprezentował Menger, któiy konsekwentnie wywodził wartość rynkową 
(cenę) dóbr konsumpcyjnych z oceny użyteczności tychże, dokonywanej przez kon

169 Zob.: K..I. Vaughn, Austrian Economics in America. The Migration of a Tradition, Cam
bridge 1994.

l™ O istocie, znaczeniu i kontrowersjach wokół „rewolucji marginalistycznej” zob.: H. Lan
dreth, D. Colander, Historia myśli ekonomicznej, przeł. A. Szeworski, Warszawa 1998, 
s. 315-344; M. B 1 a u g, Teoria ekonomii..., s. 296-332.
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sumentów, zaś wartość czynników produkcji z wartości dóbr konsumpcyjnych. Oba 
podejścia znalazły syntezę w ekonomii A. Marshalla, według której ceny i ilości 
zależą zarówno od podaży, jak i od popytu. Obok analizy równowag cząstkowych 
Marshalla istniała teoria równowagi ogólnej Leona Walrasa i Vilfreda Pareta, słabo 
jednak znana przed I wojną światową poza wąskim kręgiem adeptów szkoły lozań
skiej. Przełom neoklasyczny oznaczał też istotną zmianę przedmiotu ekonomii, która 
z ogólnej teorii rozwoju stała się teorią indywidualnego wyboru. Wedle Marka Blau- 
ga klasycy zastanawiali się przede wszystkim nad warunkami służącymi możliwie 
najlepiej wzrostowi kapitału, ludności, produkcji dóbr i dochodowi społecznemu 
w dłuższym okresie. Teoretycy neoklasyczni poszukiwali natomiast optymalnego 
zastosowania danej, z góry określonej ilości zasobów do zaspokojenia potrzeb danej 
liczby konsumentów, potrzeb określonych przez ich (z założenia stabilne) preferen
cje171. Obok teorii wartości C. Mengera i F. Wisera drugim wielkim osiągnięciem 
szkoły austriackiej była teoria kapitału i procentu E. von Böhm-Bawerka, oparta na 
koncepcji preferencji czasowej (zgodnie z którą istnieje społeczna preferencja 
na rzecz dóbr teraźniejszych względem dóbr przyszłych; stąd za upływ czasu, który 
minie, nim dobro przyszłe stanie się teraźniejszym, pobierany jest procent, będący dla 
producenta przychodem od kapitału zainwestowanego w produkcję danego dobra). 
Teoria kapitału i procentu wywarła duży wpływ na ekonomistów także spoza kręgu 
niemieckojęzycznego. Mimo różnic dzielących ją od tradycji A. Marshalla i L. Wal
rasa, które miały przemożny wpływ na rozwój ortodoksyjnej ekonomii w XX wieku, 
teoria szkoły austriackiej, uzupełniona przez L. von Misesa i F. von Hayeka o teorię 
pieniądza i cyklu koniunkturalnego, zaliczana była do głównego nurtu ekonomii aż 
do schyłku lat 30. XX wieku, kiedy uznano, że nie jest ona w stanie wyjaśnić wiel
kiego kryzysu. W rezultacie makroekonomia Keynesa zdobyła przewagę w świecie 
akademickim, zaś „austriacy” z von Hayekiem na czele znaleźli się na marginesie.

171 M. B 1 a u g, Teoria ekonomii..., s. 297-298.
172 W. Czerkawski, Wielkie gospodarstwa, ich istota i znaczenie, Kraków 1896, s. 1.
173 Ibidem, s. 8.

I d e m, Naczelne zasady organizacji gospodarstwa społecznego. Odczyt wygłoszony na 
pierwszym katolickim kursie socjalnym w Krakowie dnia 2 lipca 1897 roku, Kraków 1898, s. 4.

Włodzimierz Czerkawski przystąpił do popularyzowania teorii austriackiej 
w okresie jej rozkwitu; zdawał sobie sprawę, że działa w epoce rewizji podstawowych 
teorii ekonomicznych172. Mengerowi i jego szkole przypisywał odkrycie fundamen
talnych prawideł ekonomicznych, które miały być podstawą racjonalnej analizy eko
nomicznej. Wybór austriackiej teorii ekonomicznej miał dla Czerkawskiego aspekt 
światopoglądowy. Zdaniem autora Wielkich gospodarstw ekonomia klasyczna, opie
rając się na kosztach produkcji, w swej analizie wskazywała tym samym na prze
wagę przyrody nad człowiekiem, w czym przejawiał się materializm klasyków173. 
Tymczasem „organizację społeczną” należałoby traktować jąjco pewien szczególny 
zasób, który wzmocni możliwości człowieka „podobnie jak zasób sił fizycznych, 
moralnych i intelektualnych jednostki”174. Teoria wartości, wzięta od austriackich 
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mistrzów, w ujęciu Czerkawskiego oznaczała przede wszystkim ujmowanie zjawisk 
ekonomicznych od strony potrzeb ludzkich, nie zaś od strony produkcji materialnej 
i jej prawidłowości, dzięki czemu ekonomia miała lepiej rozwiązywać problemy za
spokojenia tychże potrzeb. Oznaczało to zarazem, że nie można budować analiz eko
nomicznych na niezmiennej sieci pojęć, lecz że zawsze ekonomia dostosowuje swoje 
pojęcia do panujących poglądów i potrzeb ludzkich175. Jakie jednak by były zmienne 
ludzkie przekonania i potrzeby, austriacka teoria wartości zachowuje swą ważność. 
Tak rozumiana teoria ekonomiczna miała być niezależna od etyki: „Ekonomia nie 
jest nauką moralności, nie musi się kierować postulatami moralności. Etyka ma dla 
niej tylko o tyle znaczenie, o ile dadzą się niąpokierować prawidła ekonomiczne”176. 
Teoria miałaby więc być neutralna etycznie, ekonomista jednak nie powinien się 
uchylać od zastosowania jej dla dobra społeczeństwa. W miarę systematyczny wy
kład austriackiej teorii wartości, kapitału i procentu zawarł W. Czerkawski w swych 
komentarzach do Zasad ekonomii społecznej Charlesa Gide’a. Za Mengerem defi
niuje tam dobra gospodarcze jako mające zdolność zaspokajania ludzkich potrzeb177. 
Przedstawia czysto subiektywną teorię cen rynkowych, które są wynikiem licytacji 
pomiędzy sprzedającymi i kupującymi, różniącymi się subiektywną oceną dobra. 
W wyniku tejże dochodzi do wymiany po cenie odpowiadającej subiektywnej war
tości krańcowego sprzedającego i krańcowego kupującego (dwóch najniżej ocenia
jących wartość dobra)178. Czerkawski omawiał austriacką teorię procentu i kapitału 
w ujęciu Bóhm-Bawerka, opartą na rozróżnieniu dóbr teraźniejszych i przyszłych. 
Przedstawiał trzy przyczyny, dla których istnieje społeczna preferencja dla dóbr te
raźniejszych względem przyszłych, uzasadniające pobieranie procentu179. Przyczyn
kiem do austriackiej teorii ekonomii była praca habilitacyjna Czerkawskiego Teoria 
czystego dochodu z ziemi. Po przedstawieniu austriackiej teorii dóbr, czynników pro
dukcji i dochodu, autor przeszedł do krytyki dotychczasowych teorii renty gruntowej, 
z teorią renty różniczkowej D. Ricarda jako głównym celem ataku. Wedle uczonego 
krakowskiego Ricardo nie udowodnił, że renta gruntowa jest czystym dochodem 
z ziemi płatnym za siły natury180. Brytyjski uczony nie postawił problemu, czy zie
mia jest dobrem gospodarczym (tj. zaspokaja potrzeby i nie jest dobrem wolnym), 
czyli inaczej rzecz ujmując, czy zużywa się w procesie produkcji. Fakt zużywania 
potwierdzają niezbicie nauki przyrodnicze, stąd wniosek, że Ricardo wytłumaczył 
co najwyżej dochód brutto z ziemi, nie był zaś w stanie w ramach swego systemu 
pojęć dowieść, że dostarcza ona także dochodu czystego (dochodu netto)181. Drugi 
istotny argument przeciw teorii Ricarda głosi, że ziemia jest w stanie dostarczyć 

175 I d e m, Wielkie gospodarstwa, ich istota i znaczenie, Kraków 1896, s. 94.
176 Idem, Teorya czystego dochodu z ziemi, Lwów 1893, s. 80.
177 Ch. G i de, Zasady ekonomii społecznej, red. przekł. J. Leo, zrewidował i opatrzył ko

mentarzami W. Czerkawski, Kraków 1900, s. 54-55.
178 Ibidem, s. 96-104.
179 Ibidem, s. 391-393, 571-575.
180 W. Czerkawski, Teorya czystego dochodu z ziemi, Lwów 1893, s. 94.
181 Ibidem, s. 106-107.
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swym właścicielom dochodu czystego zawsze, jeśli tylko najwyższy występujący 
koszt produkcji rolniczej jest wciąż niższy niż wartość, którą temu produktowi wy
znaczy strona popytu (potrzeby kupujących). Wówczas każda działka ziemi da rentę 
(dochód czysty), co przeczy teorii renty różniczkowej182, zgodnie z którą najgorsza 
działka da zerową rentę. Dalsze wywody Czerkawskiego prowadzą do twierdzenia, 
że wobec braku jakiegoś „normalnego” poziomu płac, cen i zysków (procentu) nie 
sposób bronić rezydualnej teorii renty, jako wielkości pozostającej po odjęciu płac 
i zysków od wartości produktu. Dochody z ziemi zmieniają się w zależności od 
zmian popytu ze strony konsumentów. To ocena dóbr finalnych przez konsumentów 
nadaje wartość czynnikom produkcji183. W rezultacie okazuje się, że czysty dochód 
z ziemi (renta) niczym nie różni się od procentu od kapitału (zysku). Dochód z zie
mi wyjaśnia teoria preferencji czasowej Bóhm-Bawerka, ta sama, która tłumaczy 
procent od kapitału. Ziemia jest czynnikiem produkcji, którego wartość jest równa 
zaktualizowanej wartości wszystkich dóbr, które zostaną dzięki niej wyprodukowa
ne. Używana w produkcji daje dochód równy różnicy między teraźniejszą a przyszłą 
wartością produkowanego dobra184. W ten sposób zanikają wszelkie różnice między 
ekonomiczną teorią ziemi i kapitału. Czynniki produkcji można sprowadzić do ma
jątku produkcyjnego i pracy (a właściwie do czasu i pracy), tym samym Czerkawski 
pokazał uniwersalność i prostotę teorii austriackiej. Praca krakowskiego profesora 
była w swoim czasie poważnym osiągnięciem, wedle wszelkich danych dokona
nym niezależnie od innych uczonych. Nie był on jednak pierwszy. Odrzucenie Ri- 
cardiańskiej renty było nieuniknioną konsekwencją „rewolucji marginalistycznej” 
w teorii ekonomii. Na gruncie teorii neoklasycznej amerykański ekonomista John 
Bates Clark przedstawił w 1891 roku teorię podziału, w której ziemia, kapitał i praca 
otrzymują wynagrodzenie (rentę, procent i płacę) proporcjonalnie do krańcowego 
produktu, jaki przynoszą. W warunkach statycznych produkt jest „wyczerpywany”, 
to jest suma krańcowych przychodów czynników pomnożonych przez ich wartość 
równa jest wartości produktu, natomiast w sytuacji, gdy istnieje postęp techniczny 
lub zmiana preferencji konsumentów, przedsiębiorcy mogą osiągać dochód nadzwy
czajny, czyli zysk185 186. W ten sposób wynagrodzenie każdego z czynników produkcji 
zostało sprowadzone do jednej zasady produktywności krańcowej, zaś osobna teoria 
przychodu z ziemi stała się niepotrzebna. Koncepcję tę Clark rozwinął w swojej pra
cy The Distribution of Wealth™. Utrwaliła ona neoklasyczne podejście do problemu 
podziału dochodu w anglosaskiej teorii ekonomicznej. Czerkawski w przeciwień
stwie do Clarka (którego prac najwyraźniej nie znał, pisząc Teorię czystego dochodu 

182 Ibidem, s. 111-112.
Ibidem, s. 126-129.

184 Ibidem, s. 138-142, 210-230.
185 J.B. Clark, Distribution as Determined by Law of Rent, „Quarterly Journal of Econo

mics” 1891, vol. 5.
186 I d e m, The Distribution of Wealth: A Theory of Wages, Interest and Profits, New York 

1908 (wyd. 1, 1899).
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z ziemi) nie wyjaśnił, co decyduje o podziale dochodu między właścicieli majątku 
produkcyjnego a robotników dostarczających usług pracy. Pewne interesujące roz
ważania na ten temat Znajdziemy w późniejszych pracach autora.

Druga książka Czerkawskiego pod tytułem Wielkie gospodarstwa - ich istota 
i znaczenie formalnie zawiera ekonomiczną analizę rozmiarów gospodarstwa, rozu
mianego zarówno jako podstawowy podmiot konsumujący, jak i produkujący (Czer
kawski uznaje za niepraktyczne rozróżnienie na firmy i gospodarstwa domowe). 
W istocie obejmuje, szkicowe przynajmniej, przedstawienie większości zagadnień 
ówczesnej teorii ekonomii. Wykład podporządkowany jest głównemu tematowi, 
a wiele miejsca poświęcił autor na ustalenie terminologii i klasyfikacji omawianych 
zjawisk. Czerkawski przykładał do tego dużą wagę, jednak klasyfikacja przyczyn 
wywołujących potrzeby ludzkie czy też typologia gospodarstw przejawiających wy
soką konsumpcję nie okazały się ani ścisłe, ani nie wpłynęły zbytnio na rozwój nauk 
ekonomicznych. Natomiast pewne fundamentalne tezy padają raczej na marginesie 
głównego wywodu. Tak jest z głównym motywem ludzkiego działania. Praca jest 
wedle Czerkawskiego sama w sobie jedynie przykrością. Stanowczo stwierdza on: 
„Wbrew wszelkim wywodom etycznym człowiek pracuje tylko wtedy, gdy musi, 
innemi słowy, gdy domagają się tego jego potrzeby [...]. Grzech pierworodny miał 
zmusić człowieka do pracy, jest ona przeto, w myśl naszych zapatrywań religijnych, 
karą, złem koniecznem, a nie istotnem zadaniem człowieka; postępujemy według 
tej zasady, starając się uzyskać wszystko najmniejszym trudem, zmniejszyć o ile 
możności ciążącą na nas klątwę”187. W ten sposób w jednym akapicie mamy pesy
mistyczną teologię pracy i zasadę racjonalności gospodarczej. Jak się okazuje, Czer- 
kawskiemu obca była pochwała pracy jako twórczej aktywności człowieka, którą 
w jego czasach głosił Stanisław Brzozowski, a w czasach późniejszych Jan Paweł II. 
Etyczne motywy postępowania ludzkiego nie miały zdaniem profesora znaczenia 
w teorii społecznej, a egoizm większości jednostek uznawał za objaw naturalny, sko
ro pisał, że etyka „mogłaby w najlepszym razie kierować czynami tylko najlepszych 
jednostek”188. Akcentowanie grzechu i upadku spójne było jednak z ówczesnym na
uczaniem Kościoła katolickiego. Dla uczonego ważna była też spójność religijnej 
antropologii z teorią wyboru gospodarczego. Przykrość pracy implikuje racjonalność 
gospodarczych wyborów, wyjaśnia także jej produkcyjność, gdyż ludzie pracują tyl
ko wtedy, gdy wytworzona wartość przewyższy wartość nakładu189. Tym, co skłania 
ich do działania, są odczuwane potrzeby. Proces ich kreowania nie ma naturalnych 
ograniczeń, zaspokojenie jednych potrzeb wywołuje nowe, powstanie nowych dóbr 
tworzy też związane z nimi potrzeby190. Ważnym mechanizmem kreacji potrzeb jest 
też porównywanie się z innymi ludźmi. Tu autor zwraca uwagę na wzrost potrzeb 
robotników, mimo niewątpliwego wzrostu ich zamożności, związany z subiektywną 

187 W. Czerkawski, Wielkie gospodarstwa ich istota i znaczenie, Kraków 1897, s. 22.
188 Ibidem, s. 135.
189 ibidem, s. 23-24.
190 Ibidem, s. 41.
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oceną ich pozycji wobec klas posiadających; pokazuje także, jak potrzeby zamoż
niejszych stymulują wybory konsumpcyjne gorzej sytuowanych191. Klasyfikując 
potrzeby, Czerkawski stwierdza, że większość z nich występuje u wszystkich lu
dzi (potrzeby ogólne), a wyjątkiem są potrzeby klasowe, co pozwala przeprowadzić 
klasyfikację gospodarstw192. Uczony dowodzi, że klasyfikacja podmiotów gospoda
rujących ze względu na gałąź produkcji, którą reprezentują, nie ma większego zna
czenia ekonomicznego, ważne są natomiast rozmiary gospodarstwa193. Oryginalnym 
jego pomysłem było przeprowadzenie klasyfikacji wielkości gospodarstw według 
rozmiarów i rodzaju konsumpcji, nic zaś wielkości produkcji czy majątku. Zgodnie 
z tą klasyfikacją gospodarstwa małe to takie, które zaspokajają jedynie niezbędne 
potrzeby, średnie kupują więcej niż tylko dobra niezbędne, ale w małym stopniu rea
lizują potrzeby klasowe, wreszcie wielkie gospodarstwa więcej wydają na potrzeby 
klasowe niż ogólne194. Wielkie gospodarstwa, mając wysokie dochody i utrzymując 
wysoką konsumpcję, mają też większy wpływ na gospodarkę niż inne grupy lud
ności, a część ich konsumpcji, motywowana potrzebami klasowymi, ma charakter 
zbytkowny. Zbytek Czerkawski dzieli na ogólny i indywidualny; pierwszy oznacza 
konsumpcję przekraczającą ogólne potrzeby społeczne, drugi oznacza konsumpcję 
większą, niż wyznaczają to normy obyczajowe obowiązujące w danej klasie spo
łecznej195. Tu nieoczekiwanie następuje ocena etyczna. Ów drugi typ zbytku zostaje 
od razu moralnie potępiony, ale pierwszy jest usprawiedliwiony, o ile „przyznajemy 
wszystkim członkom społeczeństwa równe prawo do szczęścia”196.

191 Ibidem, s. 52-53.
192 Ibidem, s. 63.
193 Ibidem, s. 10-11.
19,1 Ibidem, s. 66.
195 Ibidem, s. 94-95.
196 Ibidem, s. 94.
197 Ibidem, s. 102.

Najciekawsze analizy ekonomiczne Znajdziemy w rozdziałach o konsumpcji 
i o produkcji wielkich gospodarstw. Autor zauważył wyraźne różnice w sposobie, 
w jaki konsumpcja wielkich i średnich gospodarstw wpływa na stan gospodarki. 
Małe gospodarstwa konsumują tylko dobra niezbędne, średnie cechuje konser
watyzm i stabilność potrzeb. Prawdziwa wobec nich jest teoria funduszu płac, co 
znaczy tu chyba tyle, że ich oszczędności dokładnie wyznaczają ich inwestycje197 
(skrótowość uwag Czerkawskiego niekiedy utrudnia ich jasne rozumienie). Nato
miast konsumpcja wielkich gospodarstw charakteryzuje się silną zmiennością, gdyż 
wrażliwa jest na zmiany mody. Ta jej cecha wywołuje poważne skutki. Ponieważ to
wary zbytkowne osiągają względnie wysokie ceny, więc producenci będą kierować 
swe kapitały do gałęzi zbytkownych, bo tam znajdą wyższe zyski niż w produkcji 
dóbr ogólnych. Jednak zmienność gustów oznacza wysokie ryzyko produkcji zbyt
kownej, co dodatkowo podwyższa ceny artykułów luksusowych (wysokie ceny jako 
premia za ryzyko). Konkurencja między producentami prowadzi do tego, że starają 
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się kreować nowe potrzeby i tworzą nowe mody. Prowadzi to do znacznych strat ka
pitałowych i niepełnego wykorzystania czynników produkcji, a zmiany popytu pro
wadzą do licznych kryzysów nadprodukcji. Zaangażowanie kapitału w produkcję 
zbytkowną oznacza ich odpływ z produkcji dóbr powszechnego użytku, zmniejsze
nie możliwości produkcyjnych w tych gałęziach, co przy danych potrzebach ozna
cza wzrost cen artykułów zaspokajających podstawowe potrzeby198. W tym miejscu 
Czerkawski, pisząc o bezrobociu wywołanym „ciągłąfluktuacją” i niepełnym wyko
rzystaniem możliwości produkcyjnych, powołuje się z aprobatą na znany fragment 
o „rezerwowej armii pracy” z Kapitału Marksa199. W odniesieniu do płac krakowski 
uczony wyraźnie postrzega ich podwójną naturę; są one zarazem czynnikiem kosztu 
i składnikiem dochodu, więc wpływają na popyt. Spadek płac zapewni kapitalistom 
większą produkcję, ale obniży popyt. Odwrotne będą skutki wzrostu płac200. Stawki 
płac są wedle autora Wielkich gospodarstw efektem przetargu, w którym minimalna 
płaca jest określona przez minimum środków utrzymania robotnika, a maksymalna 
przez wartość rynkową produktu, który on wytworzył. Jednak duża liczba robotni
ków konkurujących o miejsce pracy sprawia, że płace są bliższe minimalnym staw
kom201. Jego zdaniem lepsza pozycja przetargowa robotników mogłaby poprawić 
ich sytuację bez spadku produkcji202. Obniżanie kosztów płacowych nie jest drogą 
do dobrobytu, konkurencja między kapitalistami w obniżaniu stawek płac nie może 
prowadzić do globalnego wzrostu produkcji. Dzieje się tak dlatego, że spadek płac 
w jednym obszarze skłania robotników do emigracji (mamy milczące założenie, że 
płace nie spadają równocześnie w całej gospodarce). Przenosiny robotników powo
dują spadek lokalnego popytu i spadek zysków, co musi prowadzić do wzrostu płac 
tych, którzy pozostali na miejscu (dodajmy, że założenie o wolności przesiedlania 
się było zgodne z realiami epoki). Wahania popytu i kosztów powodują straty ka
pitałowe producentów. Stąd wynika konkluzja o nieopłacalności obniżania stawek 
płac; należy je utrzymywać na „zwykłym” poziomie. Wszelkie zyski, które pojedyn
cza firma osiągnie z ich obniżenia, zostaną szybko zniwelowane przez nieubłagany 
mechanizm ekonomiczny203. Choć nie jest jasne, co determinuje poziom zwykły, 
mamy tu do czynienia z dość klarownym rozumieniem podwójnej roli płac, które 
to rozumienie nie było rzadkością w myśli ekonomicznej przed Ogólną teorią Key
nesa, lecz czasami ekonomiści o tym zapominali, pisząc tak, jakby spadek staw
ki płac w gospodarce miał skutki jedynie w odniesieniu do podaży, a nie miał ich 
w stosunku do popytu204. Obok powyższych analiz, będących zalążkowymi modela

198 Ibidem, s. 100-107.
199 Zob.: K. Marks, Kapitał, t. 1, red. przekładu P. Hoffman, B. Minc, E. Lipiński, 

Warszawa 1951, s. 678-699.
200 W. Czerkawski, Wielkie gospodarstwa..., s. 135.
201 Ibidem, s. 136-137.
202 Ibidem, s. 162.
203 Ibidem, s. 141-142.
204 Zob.: J. W ąt e c k i, Sztywne płace źródłem bezrobocia, przedmowa A. Krzyżanow

ski, Kraków 1938.
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mi makroekonomicznymi krótkiego okresu, Czerkawski rozważał wpływ wielkości 
gospodarstwa na postęp techniczny i wzrost gospodarczy. Tu ocena roli wielkich 
gospodarstw wypada zdecydowanie pozytywnie. Małe bowiem gospodarstwa z racji 
nikłych dochodów nie mają możliwości inicjowania zmian w gospodarce (choć ich 
pragną), średnie z kolei cechuje konserwatyzm, mają stałe potrzeby, zaś ich docho
dy pokrywają się z właściwym im popytem. Jedynie wielkie gospodarstwa posia
dają dochody, które pozwalają na dokonywanie większych inwestycji i ponoszenie 
związanego z tym ryzyka. Wielkie gospodarstwa przejawiają też „żądzę nowości”. 
Nowinki techniczne, sprawdzone w wielkich gospodarstwach, upowszechniają się 
z czasem przez naśladownictwo w gospodarstwach średnich205. W sumie wielkie 
gospodarstwa powodują krótkookresową niestabilność i bezrobocie, ale zarazem są 
głównym inicjatorem długookresowego wzrostu.

W. C z c r k a w s k i, Wielkie gospodarstwa..., s. 142-143.
206 Ibidem, s. 130-138.
207 Ibidem, s. 162-163.
2™ J.A. H o b s o n, Imperialism. A siady, London 1948 (wyd. 1, 1902).

W swych rozważaniach Czerkawski dochodzi w końcu do tego, co w jego cza
sach nazywano „kwestią społeczną”. Stwierdza kurczenie się klasy średniej, pogłę
bianie się nierówności społecznych oraz uprzedmiotowienie robotnika służącego 
celom gospodarczym, z którymi się nie identyfikuje206. Wreszcie ryzyko działalno
ści gospodarczej sprawia, że następuje wzrost kapitału finansowego. Mianowicie, 
przedsiębiorstwa produkcyjne częściej przybierają formę spółek akcyjnych, stają 
się zależne od banków i firm ubezpieczeniowych, co profesorowi wydaje się nie
bezpieczne, gdyż oddaje to zbyt wielką władzę w społeczeństwie wąskim elitom 
pieniądza. Zdaniem autora klasy posiadające promują zwykle protekcjonizm cel
ny, który służy wielkim producentom, natomiast jest niekorzystny dla przeciętnych 
konsumentów. Konkluzja pracy Czerkawskiego zawiera się w stwierdzeniu, że naj
lepszą strukturą własności jest ta, w której maksymalnie wykorzystane są korzy
ści osiągane przez wielkie gospodarstwa, zminimalizowane są natomiast szkodliwe 
skutki istnienia tychże gospodarstw. Może to nastąpić, gdy wśród wszystkich grup 
gospodarstw istotną pozycję zajmuje własność średnia, zaś siła wielkiego kapitału 
zostanie zrównoważona przez organizację świata pracy najemnej207. Autor Wielkich 
gospodarstw zdecydowanie odrzucił pomysł wywłaszczenia wielkiej własności, 
uznając, że jej pozytywne strony zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Ana
liza socjoekonomiczna, w której wielki kapitał finansowy jest przyczyną zarówno 
długookresowej dynamiki, jak i niestabilności kapitalizmu, przypomina poniekąd 
późniejsze prace Johna A. Hobsona, który dowodził, że olbrzymie dochody kapita
listów nie zostają w pełni wydane w kraju i powstaje w ten sposób problem chro
nicznej podkonsumpcji, której rozwiązaniem jest eksport kapitału (co doprowadziło 
Hobsona do teorii imperializmu, przejętej później przez Lenina)208. Z kolei u Rudol
fa Hilferdinga Znajdziemy teorię kapitału finansowego, który zdominował strukturę 
własności w rozwiniętym kapitalizmie, przez co wolnorynkowy kapitalizm odszedł 
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w przeszłość, zaś władza nad społeczeństwem niebezpiecznie skoncentrowana zo
stała w rękach nielicznych elit. Hilferding uznał jednak, że koncentracja władzy 
w gospodarce ułatwi jej późniejsze upaństwowienie209. Uwagi o wysoce niestabil
nych, nieracjonalnych zachowaniach inwestorów giełdowych odgrywają pewną rolę 
w Ogólnej teorii Keynesa210. Ten właśnie wątek był później akcentowany przez nurt 
postkeynesowski211. Dodajmy, że idea przeciwstawienia siłom kapitału finansowego 
klasy średniej i zorganizowanych robotników została ponad 60 lat później spopula
ryzowana w koncepcji „siły przeciwważącej” Johna Kennetha Galbraitha212. Gdyby 
tylko Czerkawski był szerzej znany, zostałby może uznany za prekursora hetero- 
doksyjnej makroekonomii. W jego pismach wątki makroekonomiczne występują 
z konieczności jeszcze w formie zalążkowej, nowoczesna teoria makroekonomiczna 
była bowiem efektem krytyki teorii neoklasycznej, zwłaszcza zaś zmagań z proble
mami, które stwarzała inkorporacja teorii pieniądza do teorii ekonomicznej213. Nato
miast Czerkawski nie przyswoił sobie w pełni ekonomii neoklasycznej, pozostając 
w tradycji austriackiej, zaś w kwestii pieniądza nie miał sprecyzowanych poglądów 
teoretycznych. Dopiero Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel von Misesa, wy
dana w 1912 roku, uzupełniła doktrynę austriacką o systematyczną teorię pieniężną. 
Twórczość polskiego uczonego znajdowała się wciąż na etapie precyzowania pod
stawowej terminologii i elementarnych teorii, za wcześnie więc było na wyłonienie 
się odrębnej teorii makroekonomicznej. Istotne wydaje się natomiast to, że tradycja 
austriacka mogła prowadzić do ekonomii strony popytowej, w której to wahania po 
stronie popytu wywołują krótkookresowe fluktuacje poziomu produkcji w skali gos
podarki narodowej. Dla dalszej twórczości Czerkawski ego najistotniejsze okazały 
się występujące u niego elementy ekonomii dobrobytu.

209 R. Hilferding, Kapitał finansowy. Studium o najnowszym rozwoju kapitalizmu, przeł. 
J. G a re w i c z, E. R o s e, Warszawa 1963 (wyd. oryg. 1909).

210 J.Μ. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. Μ. K a 1 e c k i, 
S. Rączkowski, Warszawa 2003, zwłaszcza s. 134-144.

2,1 B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, 
przeł. A. Szeworski, Warszawa 1998, s. 394-399.

212 J.K. Galbraith, Teoria siły przeciwważnej, [w:] Społeczeństwo dobrobytu. Państwo 
przemysłowe, wyb. W. Osiatyński, Warszawa 1973, s. 283-298.

213 Zob.: R.W. D i m a n d, The Origin of thè Keynesian Revolution. The Development of Key
nes ' Theory of Employment and Output, Stanford 1988.

Leseferyzm, socjalizm czy ekonomia dobrobytu?

Z ekonomii Czerkawskiego wynikała potrzeba skorygowania podziału bogactwa, 
podziału, który zachodzi w warunkach ustroju wolnorynkowego. Sądził on, że 
istotne reformy socjalne uzasadnione są potrzebą zachowania pokoju społecznego 
i zapewnienia warunków harmonijnego rozwoju. Tego typu argumenty Znajdziemy 
w jego publicystyce skierowanej do szerszego czytelnika. Jej ton był znacznie ostrzej
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szy niż omówionych powyżej prac teoretycznych. Nie bez znaczenia było chyba to, 
że autor zaangażował się w publicystykę dopiero po uzyskaniu stanowiska profeso
ra. Dawało ono prestiż, zawodową stabilizację i finansową niezależność. Otwartą 
krytykę liberalizmu zawiera broszura Naczelne zasady organizacji gospodarstwa 
społecznego™. Autor dowodził w niej zwycięstwa zasad indywidualizmu (reprezen
towanego przez ideologię liberalizmu) we współczesnym sobie świecie. Z aprobatą 
pisał o pozytywach indywidualizmu, takich jak utwierdzenie własności prywatnej, 
wolność umów i „samoistność jednostki”* 215. Okazuje się, że „w indywidualizmie 
tkwi bezwarunkowo myśl zdrowa, jego istoty bez strat niepowetowanych uchylić 
niepodobna”216. Jednak w ustroju społeczeństw europejskich doszło do zachwiania 
równowagi między prawami jednostki a prawami wspólnoty. Wedle Czerkawskiego 
należałoby prawa te zharmonizować. Autor Naczelnych zasad organizacji gospodar
ki społecznej uznawał dwoisty charakter uprawnień w życiu społeczeństwa. Obok 
praw indywidualnych istnieją uprawnienia zbiorowości. Za niepodważalne prawdy 
należy uznać to, że „człowiek jest równy człowiekowi, ma niewzruszone prawo do 
utrzymywania i rozwoju swej osobistości, lecz ponad nim jest społeczeństwo, które 
również ma prawo własne, pierwotne, wieczne, nie do usunięcia”217. Prawa jednostki 
i prawa społeczeństwa mają odrębny zakres, stąd uczony sądził, że nie ma powo
dów, by mówić o ich sprzeczności, natomiast trudną sprawą okazuje się utrzymanie 
w praktyce równowagi pomiędzy nimi. Zachwianie równowagi na korzyść zbioro
wości widział on w socjalizmie, a zachwianie to na korzyść jednostki w liberalizmie; 
co prawda, socjalizm odrzucał całkowicie, zarazem jednak demaskował obietnice 
liberalizmu jako oszustwo.

2N W. Czerkawski, Naczelne zasady...
215 Ibidem, s. 6-8.
216 Ibidem, s. 24.
217 Ibidem, s. 6.
218 Ibidem, s. 10.
219 Ibidem, s. 14.

Przedstawiając ideał liberalny, Czerkawski opisywał efektywnie działający ry
nek, który wskutek konkurencji zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów, w wy
niku czego towary sprzedawane są po najniższych możliwych cenach, a konsumenci 
utrzymują najbardziej pożądaną strukturę konsumpcji. Nie kwestionując na gruncie 
teoretycznym samej logiki rynku, stwierdza on jednak, że w praktyce dzieje się zu
pełnie inaczej. „Tej osławionej wolności nie ma wcale; wolna konkurencja prze
mienia się w monopol dla bogatych, w kajdany dla ubogich; nieokiełznany egoizm 
i wyuzdana pogoń za zyskiem rodzi namiętną walkę o byt i niesumienną spekula
cję; następstwem indywidualizmu nie jest wolność, równość i dobrobyt, lecz zwy
cięstwo jednostek najmniej skrupulatnych, najwięcej samolubnych, lecz straszliwe 
przesilenia ekonomiczne, którym towarzyszy niedostatek, głód i rozpacz”218. Wolna 
konkurencja okazuje się walką o byt, w której przegrywają osoby przystępujące do 
niej z gorszej pozycji, zwłaszcza te pozbawione majątku219. Istniejący podział za
sobów w społeczeństwie Czerkawski oceniał jako efekt historycznego przypadku. 
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Dokonał się on „w znacznej mierze, dzięki nieodpowiedniej, jednostronnej organi
zacji społecznej”220. Wyraźnie odrzucał tłumaczenie zastanych różnic majątkowych 
jako elementu harmonii społecznej i zrządzenia Opatrzności czy też sprawiedliwej 
alokacji rynkowej. Pozwalało mu to sądzić, że gdyby skorygować warunki począt
kowe, wówczas system wolnej konkurencji mógłby zapewnić powszechny dobro
byt. „Tylko przy rzeczywistej wolności i równości konsekwencje liberalizmu [...] 
mogą wydać zbawienne owoce”221. Jak zatem wyglądają obowiązki wspólnoty wo
bec jednostki w zakresie spraw gospodarczych? Czerkawski wymienia trzy warunki: 
„Organizacja społeczna winna się wywiązać z potrójnego tego obowiązku, winna 
zapewnić każdemu możność nauki w obranym zawodzie, dać mu odpowiednie pole 
do użytkowania nabytych wiadomości, dać mu utrzymanie, gdy stargane życiem 
siły nie pozwolą już dłużej pracować”222. W ten sposób, korygując niesprawiedliwy 
pierwotny podział majątku oraz niesprawności tynku, państwo może stworzyć wa
runki, w których mechanizm tynkowy będzie zapewniał społeczny dobrobyt. Kon
sekwencją takiego poglądu mógłby być postulat użycia systemu podatkowego do 
korekty podziału dochodów. W pismach uczonego można go znaleźć, choć tylko 
w tekście recenzji z pracy Józefa Milewskiego Budżet i kredyt publiczny. Recen
zent stwierdzał niezgodność swych poglądów z Milewskim w tej właśnie sprawie, 
pisząc: „państwo nie tylko może, lecz wręcz powinno wpływać za pośrednictwem 
podatków na odpowiedni rozkład majątku ogólnego”, stąd należy wprowadzić cały 
szereg podatków majątkowych, co jest uzasadnione stwierdzeniem, że „zasada spra
wiedliwości winna się odnosić nie tylko do teraźniejszości i przyszłości, lecz powin
na także wynagrodzić krzywdy przeszłości, a szkodliwy rozkład dochodów powstał 
w znacznej mierze wskutek wpływu państwa”223. Jednak trudno znaleźć w pismach 
Czerkawskiego rozwinięcie tej myśli. Wedle poglądu sformułowanego w pisanej 
wspólnie z Milewskim Polityce ekonomicznej, redystrybucja dochodu narodowe
go miałaby się dokonywać przez wydatki na edukację, ubezpieczenia społeczne 
i sektor państwowy, a pośrednio przez sprzyjanie samoorganizacji robotników. Brak 
jednak w Polityce ekonomicznej rozdziałów o systemie podatkowym. Ten ostatni 
przedmiot należał zgodnie z ówczesną klasyfikacją wiedzy ekonomicznej do nauki 
skarbowości. Jednak w opublikowanych pracach krakowskiego profesora o tematy
ce fiskalnej mowa o potrzebie podatków progresywnych (umiarkowanych jednak) 
raczej od dochodu niż od majątku. W swoich wykładach ze skarbowości, wydanych 
w 1912 roku w formie skryptu dla studentów, opowiadał się za zasadą równomier
ności opodatkowania. Chodziło mu jednak o to, by podatek był „płacony w takiej 
wysokości, jaka odpowiada dobrobytowi poszczególnych jednostek”224, czemu słu

220 Ibidem, s. 25-26.
221 Ibidem, s. 16.
222 Ibidem, s. 11.
223 I d e m, [Recenzja:] J. Milewski, Budżet i kredyt publiczny, „Przegląd Powszechny” 1899, 

l. 61, z. 3, s. 421.
224 Skarbowość ogólna i austrjacka. (Według wykładów Prof. Dr. Włodzimierza Czerkawskie

go), Kraków 1912, s. 112.
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ży progresja podatkowa225. W broszurze Reforma podatku domowo-czynszowego, 
wydanej w 1899 roku, zapewniał: „Dziś już cała niemal nauka skarbowa stoi na 
stanowisku progresji stopy podatkowej, uważając stopę proporcjonalną za proporcję 
w dół, obciążającą w wyższej mierze dochody niższe niż wyższe”226. Wyraźnie więc 
miał na myśli równomierność w znaczeniu takiej samej poświęconej użyteczności, 
a nie równość nominalnej stawki podatku. Wykorzystana tu została zasada malejącej 
użyteczności krańcowej dochodu, zgodnie z którą oddanie jednej złotówki w formie 
podatku jest większą subiektywną stratą dla ubogiego niż dla bogacza.

225 Ibidem, s. 116.
226 Idem, Reforma podatku domowo-czynszowego, Kraków 1899, s. 25-26.
227 H.R. Varian, Mikroekonomia. Kurs średni, ujęcie nowoczesne, przeł. S.R. Domań

ski, Warszawa 1997, s. 529.
22B Ibidem, s. 531.
229 Ibidem. O podstawowych twierdzeniach ekonomii dobrobytu zob.: N. A c o c e 11 a, Zasa

dy polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, red. przekładu i przeł. A. W o j t y n a, War
szawa 2002; J.E. S t i g 1 i t z, Ekonomia sektora publicznego, przeł. R. Rapacki et al., red. 
R. Rapacki, Warszawa 2004.

230 W. Czerkawski, Naczelne zasady..., s. 18.

Analiza Czerkawskiego pozostawała w zgodności z dwoma fundamentalnymi 
twierdzeniami neoklasycznej ekonomii dobrobytu. Zgodnie z pierwszym „każda 
równowaga konkurencyjna jest efektywna w rozumieniu Pareta”227 (efektywność 
Pareta oznacza, że nie można już zwiększyć czyjegokolwiek dobrobytu bez pogor
szenia sytuacji choćby jednej osoby). Drugie fundamentalne twierdzenie ekonomii 
dobrobytu głosi, że „każda alokacja efektywna w rozumieniu Pareta może być osiąg
nięta jako równowaga konkurencyjna” (przy pewnych ograniczeniach nałożonych 
na preferencje jednostek)228. Wynikają z tego ważne wnioski. Hal R. Varian ujmuje 
to tak: „Drugie twierdzenie ekonomii dobrobytu implikuje, że problemy podziału 
i efektywności mogą być oddzielone. [...] Mechanizm rynkowy jest neutralny 
względem podziału; jakiekolwiek byłyby nasze kryteria pojęć dobra i zła albo spra
wiedliwego podziału bogactwa, możemy użyć rynku konkurencyjnego, by osiągnąć 
efektywność”229. Czerkawski, mając na myśli raczej konkret gospodarczy niż teorię, 
dochodził intuicyjnie do wniosków bardzo bliskich późniejszej ekonomii dobrobytu, 
którą rozwinęli następcy Pareta. Nie wydaje się, aby Czerkawski znał twórczość Pa
reta. Niewątpliwie był pod wpływem wywodzącej się od Mengera „szkoły austriac
kiej”, nie zaś lozańskiej (matematycznej), którą współtworzył Pareto. Nie mógł też 
znać brytyjskiej ekonomii dobrobytu, która na dobre zaczyna się dopiero od Wealth 
and Welfare Arthura C. Pigou, wydanej na rok przed śmiercią polskiego uczonego.

Opowiadając się za korektą gospodarki rynkowej, Czerkawski całkowicie od
rzucał alternatywę, którą stwarzał dla niej socjalizm. Podstawowy jego argument 
przeciw socjalizmowi miał charakter psychologiczny. Otóż w warunkach braku 
własności prywatnej i zróżnicowania osobistego bogactwa zanikną wszelkie moty
wy stymulujące wydajną pracę i przedsiębiorczość230. Tylko bowiem perspektywa 
osobistych korzyści może zachęcić ludzi do pracy, która sama w sobie jest nieprzy
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jemna i uciążliwa. Brak premii za pracowitość, talent, skłonność do ryzyka sprawi, 
że wszelkie zdolniejsze indywidualności dostosują się do przeciętnego poziomu. 
Ludzie, nie mając jakichkolwiek perspektyw osobistego wzbogacenia się, zrezygnu
ją ze śmielszych planów na przyszłość i będą kierować się jedynie teraźniejszo
ścią, co wpłynie na zanik oszczędności i inwestycji. Nawet jeśli jest to sprzeczne 
z mentalnością ludzi nowoczesnych, to „socjalizm, nie dozwalając nabycia własno
ści prywatnej, tern samem musi wytworzyć podobne poglądy”231. Kapitalistycznych 
przedsiębiorców nie zastąpią socjalistyczni menadżerowie, którzy nie ponosząc 
osobistego ryzyka „są po prostu zabezpieczeni przed skutkami swego lenistwa czy 
swej nieudolności”232. W innym miejscu Czerkawski stwierdza, że socjalizm stwo
rzy przywileje dla gorszych jednostek kosztem zdolniejszych i wydajniej pracują
cych233 234. W sumie ustrój socjalistyczny przyniesie długotrwałą stagnację gospodar
czą i zniszczenie tradycyjnej etyki, na której opiera się ład społeczny. Zauważmy, 
że poza zasięgiem wyobraźni uczonego pozostawały drogi rozwoju, które wybrały 
w XX wieku państwa komunistyczne, to jest rozwój dzięki zmobilizowaniu mas 
za pomocą terroru, niewolniczej pracy i przymusowych oszczędności. Czerkawski 
wyobrażał sobie socjalizm w postaci, jaką głosiły ówczesne partie socjaldemokra
tyczne, czyli połączony z demokratycznym ustrojem politycznym. Nie zajął się też 
rozważanym później wielokrotnie (choćby przez współczesnych Czerkawskiemu 
Pareta i Baronego) problemem rachunku ekonomicznego w socjalizmie. Wszelako 
wizja skrajnej nieefektywności systemu socjalistycznego oraz jego stagnacyjnych 
tendencji okazała się trafna. Pomocna okazała się właściwa austriackiej teorii eko
nomii wizja konkurencji jako procesu, który polega na nieustannym poszukiwaniu 
niewyzyskanych możliwości zarobku. W tradycji tej przedsiębiorca jest jednostką 
twórczą, ponoszącą ryzyko innowacji, która przyniesie nowe możliwości produkcyj
ne. Sam proces konkurencji nie prowadzi zaś do jakiegoś punktu docelowego, lecz 
polega na nieustającej ewolucji, której efekty nie są ani zaplanowane, ani zdetermi
nowane przez stany wcześniejsze. Tymczasem zarówno w tradycji L. Walrasa, jak 
i A. Marshalla konkurencja prowadzi do stanu równowagi, w którym zmiany się już 
nie dokonują. W świetle takiej teorii zadanie znalezienia układu cen zapewniającego 
równowagę jest równie łatwe (lub równie trudne!) zarówno w systemie własności 
prywatnej, jak też w systemie własności kolektywnej. Zbyt łatwe wyprowadzanie 
praktycznych konsekwencji z bardzo teoretycznych koncepcji, jak teoria produkcji 
oparta na wielkościach krańcowych czy równowaga ogólna, było źródłem wielkie
go złudzenia, któremu ulegli tacy uczeni, jak Enrico Barone, Abba Lemer, Oskar 
Lange. Sugestywna wizja rynkowego socjalizmu w pracy Langego O ekonomicz
nej teorii socjalizmu23* oparta była na przekonaniu, że w socjalizmie menadżerowie 

231 Ibidem, s. 19.
232 Ibidem, s. 21.
233 1 d e m, Kwestia robotnicza. Treść wykładów I katolickiego kursu socjalnego, [Kraków 

1897].
234 Zob.: O. Lange, O ekonomicznej teorii socjalizmu, [w:] idem, Wybór pism, t. 1, War

szawa 1990, s. 138-194.
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będą mieli do rozwiązania te same techniczne problemy, które rozwiązać muszą ich 
kapitalistyczni odpowiednicy, zaś wszystkie te efekty, które zapewniał porządek in
stytucjonalny gospodarki rynkowej oraz panujący w kapitalizmie system motywacji, 
wydawały się Langemu dane także w socjalizmie. Pytania o to, czy socjalizm stwo
rzy system motywacji do wydajnej pracy i sprawnej organizacji oraz skąd będzie się 
w nim brał postęp techniczny nie zajmowały Langego. To, co Lange najwyraźniej 
milcząco zakładał w 1937 roku, było dla Czerkawskiego w 1897 roku pomysłem 
absurdalnym, niemieszczącym się w dyskursie teoretycznej ekonomii.

Pierwszy polski program państwa dobrobytu

Odrzuciwszy leseferyzm i socjalizm, Czerkawski przedstawił pozytywny program 
reform społecznych. Napisana wraz z Milewskim Polityka ekonomiczna była pierw
szym w polskiej literaturze podręcznikiem tego rodzaju, dającym zarys porządku 
instytucjonalnego, jaki miałby panować we wzorcowym państwie dobrobytu. Auto
rzy nie starają się zbytnio dostosować opisu państwa dobrobytu do warunków pol
skich, wyraźnie jednak zakładają, że ich model ma zastosowanie w przypadku ich 
własnego kraju. Między stanowiskiem zawartym w Naczelnych zasadach a opiniami 
Czerkawskiego, które Znajdziemy w Polityce ekonomicznej (1905), istnieje wyraźna 
różnica. O ile Naczelne zasady zawierają ostre sformułowania w wyraźnie anty li
beralnym duchu, o tyle w drugim z przywoływanych tekstów program reform jest 
dość ograniczony, zaś wywód spokojny i zobiektywizowany. W jakimś stopniu jest 
to kwestia różnicy między tekstem publicystycznym i tekstem naukowym. Zmia
ny są jednak wyraźne. Z wysuniętej przez Czerkawskiego koncepcji „praw społe
czeństwa” można było wyciągnąć wniosek o potrzebie aktywnej zmiany porządku 
społecznego przez państwo, w tym poważnej redystrybucji dochodu. Tymczasem 
w Polityce ekonomicznej powierza się państwu rolę arbitra w sporach między kapi
talistami a robotnikami, arbitra, który ma działać w imię interesu społecznego, kiedy 
automatyczne procesy lub dobrowolne porozumienia nie okaźą się dość skuteczne. 
Wydaje się, że jego poglądy zawarte w Polityce ekonomicznej w znacznej mierze 
zależne są od oficjalnej doktryny kościelnej. Autor stara się nie wykraczać poza za
lecenia odnośnie do polityki społecznej, które sformułował Leon XIII w encyklice 
Rerum novarum. Bliższy związek z mchem katolicko-socjalnym mógł wpłynąć mo- 
derująco na Czerkawskiego. Niewykluczone też, że uczony ten w dziele naukowym 
ograniczył się do postulatów bardziej realistycznych, pozostając bardziej radykalny 
w myśleniu o społecznych ideałach.

W dwutomowej Polityce ekonomicznej Józef Milewski opracował rozdziały po
święcone zakresowi nauk ekonomicznych, ogólnej refleksji nad dobrobytem oraz 
działy dotyczące polityki monetarnej i bankowości, polityki celnej, wreszcie poli
tyki agrarnej i leśnej. Czerkawskicmu przypadło omówienie polityki przemysłowej 
i związanej z nią kwestii robotniczej, a także problematyki ubezpieczeń i komuni
kacji. Najistotniejsze refleksje, które przedstawił uczony w tym dziele, dotyczą więc 
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szeroko pojętych problemów przemysłu i społecznych skutków uprzemysłowienia. 
W przeprowadzonej przez niego analizie społecznej natury gospodarowania prze
jawia się charakterystyczna dla jego myśli ambiwalencja. Mechanizm rynkowy był 
jego zdaniem pełen niedoskonałości, uznawał istnienie przymusowego bezrobocia 
i niezatrudnionego kapitału, wskazywał na straty społeczne, które powoduje pogoń 
za zyskiem. Jednocześnie przekonanie o istnieniu zawodności rynku nie prowadziło 
go do wniosku o skuteczności działania państwa wszędzie tam, gdzie rynek wadli
wie funkcjonuje. Czerkawski był przekonany o stosunkowo niewielkim wpływie 
regulacji w świecie, w którym jednostki mają swobodę wyboru. Bardzo ostrożnie 
dobierał więc środki do celów, wielokrotnie wskazując na możliwe nieplanowane 
konsekwencje regulacji procesów rynkowych. Kwestia robotnicza w ujęciu uczone
go jest przede wszystkim kwestią podziału, przez co nie należy tylko do sfery czystej 
teorii ekonomii, lecz przede wszystkim jest kwestią społeczną235. Nie znaczy to, aby 
autor Teorii czystego dochodu z ziemi traktował produkcję i podział dochodu jako 
zjawiska niezależne, raczej uznając ich współzależność - poszukiwał takich rozwią
zań problemów podziału, które pozwoliłyby zminimalizować konflikty społeczne 
bez szkody dla produkcji. Podział dochodu jest w wywodzie Czerkawskiego wyni
kiem społecznego przetargu, w którym ścierają się dwie siły społeczne: robotnicy 
i pracodawcy - obie strony posiadają uprawnione interesy. Nasz uczony nie przy
znaję słuszności żadnej ze stron, lecz wprowadza czynnik trzeci - interes społeczny, 
który pozwala uzgodnić dwa w nieunikniony sposób sprzeczne stanowiska. Tu właś
nie zastosowanie mają wyróżnione przezeń prawa społeczeństwa. Koncepcja ta sto
sowana jest jednak nader ostrożnie. W ich rozpoznaniu za przewodnika służy analiza 
ekonomiczna oparta na dobrej teorii. Mimo ograniczonego zaufania do procesów 
rynkowych Czerkawski nic widział możliwości zastąpienia ich innym skutecznym 
mechanizmem. W istocie gotów był na interwencję państwa tam, gdzie nie szkodzi
ła ona procesom automatycznym w gospodarce. Obawiał się formułowania celów 
społecznych w kategoriach uprawnień; gotów był mówić o prawie do dochodów, 
uważał jednak, że chwytliwe hasło „prawa do pracy” nie nadaje się do praktycz
nej realizacji236. Podkreślał natomiast obowiązek państwa, które winno prowadzić 
politykę zmierzającą do stworzenia miejsc pracy dla wszystkich przymusowo bez
robotnych. Jednak naczelną zasadą polityki gospodarczej miało być dobro ogółu, 
które nie zawsze musi być zgodne z żądaniami danej grupy, np. bezrobotnych. Stąd 
w kluczowej dla położenia robotników kwestii płac opowiedział się przeciw regulo
waniu ich przez państwo. Uważał, że zakłóci to motywacyjną funkcję płac. Regula
cja może też doprowadzić do zbyt wysokich kosztów pracy, co spowoduje bezrobo
cie. Skuteczna regulacja płac musiałaby utrzymać ich przeciętną wysokość na takim 
samym poziomie, jaki istniał w warunkach rynkowych; ponieważ sytuacja rynkowa 
nieustannie się zmienia, więc z czysto technicznych przyczyn płace wyznaczone 
przez państwo nie odpowiadałyby nigdy poziomowi równowagi w danej chwili237. 

23:1 J. Milewski, W. Czerkawski, Polityka..., t. 1, s. 328.
236 W. Czerkawski, Kwestia robotnicza...
237 J. M i 1 e w s k i, W. C z e r k a w s k i, Polityka..., t. 1, s. 393.
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Czerkawski podzielał w jakiejś mierze przekonanie, do którego doszła większość 
ekonomistów analizujących problem bezrobocia w ciągu trzech pierwszych dekad 
XX wieku. Upatrywali oni źródeł tegoż w sztywności płac, która nie pozwoliłaby 
obniżyć ich do poziomu, przy którym ceny rynkowe zapewniłyby pełne zatrudnie
nie238. Dopiero Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza Keynesa zmieniła 
istotnie przekonania w obrębie głównego nurtu ekonomii. Dla Czerkawskiego nato
miast istotnym powodem, który skłaniał go do rozważenia kwestii płac, była ochro
na dochodów robotniczych. Uznał, że państwo może jedynie pośrednio oddziaływać 
na rzecz ich podwyższania. Uczony rozważał trzy główne metody temu służące: 
prawodawstwo chroniące przed wyzyskiem, popieranie zrzeszania się robotników 
(asocjacji) oraz system powszechnych ubezpieczeń. Analizując różne metody obli
czania płacy roboczej, Czerkawski uczynił kilka uwag świadczących o protekcjonal
nym stosunku do robotników. Proponował, aby płaca robocza rozbita była na dwie 
części, jedną wypłacaną przynajmniej co dwa tygodnie i drugą wypłacaną w dłuż
szych odstępach, przy czym nie powinno się stosować systemu dniówkowego239 240. 
Pozwoliłoby to robotnikom na realizowanie bieżących wydatków z części pierwszej 
oraz oszczędzanie i zakupy dóbr trwałych z drugiej. Z kolei robotnicy sezonowi mie
liby otrzymywać część płacy w formie wkładów oszczędnościowych uwalnianych 
w okresie postoju, co wyzwoliłoby ich z lichwiarskich pożyczek. W ten sposób sys
tem płac odegrałby rolę wychowawczą, chroniłby robotników przed lichwą i zachę
cał do oszczędzania. Optymalny system płac według Czerkawskiego to połączenie 
stawki roboczej z udziałem w zyskach, co było wrogo przyjmowane przez praco
dawców.

238 W literaturze angielskiej klasycznymi przykładami takiego stanowiska są: W.H. Beve
ridge, Unemployment, a Problem of Industry, London 1909; idem, Unemployment, London 
1930; A.C. Pigou, Theory of Unemployment, 1933; polską wersję poglądu neoklasyków przed
stawia J. W ą t c c k i, Sztywne place...

239 J. M i 1 e w s k i, W. C z e r k a w s k i, Polityka..., t. 1, s. 403-410.
240 Ibidem, s. 381-384.

W odniesieniu do ochrony przed wyzyskiem uczony zreferował w Polityce eko
nomicznej przede wszystkim istniejące już wówczas od dłuższego czasu regulacje 
dotyczące zakazu pracy kobiet i dzieci, wypoczynku niedzielnego, ochrony przed 
nieszczęśliwymi wypadkami. Podkreślał konieczność ochrony życia rodzinnego 
i religijnego robotników, mocno też opowiadał się za ich prawem do prywatności 
i godności osobistej. Stąd uważał, że nawet w domach robotniczych należących do 
pracodawców nie powinno się stosować zbyt szczegółowych regulaminów ingeru
jących w prywatność rodziny robotniczej. Pochwalając skrócenie dnia roboczego, 
Czerkawski nie entuzjazmował się zbyt postulatem ośmiogodzinnego dnia pracy. 
Podkreślał, że interes robotników pragnących zmniejszyć przykrość pracy może być 
w sprzeczności z interesem społecznym, który domaga się niewątpliwie wzrostu 
produkcji. Zastrzegał też, że nie każdy kraj może sobie pozwolić na wprowadzenie 
ośmiogodzinnego dnia pracy i należy uzależnić tę decyzję od poziomu produktyw
ności robotników w danym kraju2'"1. Nie bez znaczenia dla uczonego był pragmatycz
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ny argument za ograniczaniem dnia roboczego - niska wydajność pracy człowieka 
znużonego długotrwałym wysiłkiem. Stosunkowo niewiele miejsca poświęcał autor 
kwestii stowarzyszeń robotniczych. Podkreślał jednak ich wagę w negocjacjach pła
cowych, wskazując na przewagę pracodawców, którą częściowo równoważy moż
liwość grupowego wystąpienia robotników. Z pewnymi zastrzeżeniami opowiadał 
się za prawem do strajków, podkreślając usilnie, że negocjacje płacowe nie powinny 
szkodzić procesom produkcji. Wiele miejsca w części poświęconej „kwestii robot
niczej” zajmuje sprawa ubezpieczeń. Czerkawski zdecydowanie opowiedział się za 
przymusowymi ubezpieczeniami, obejmującymi ogół robotników, ubezpieczeniami, 
które zapewniałyby zabezpieczenie bytu na wypadek starości, trwałej niezdolności 
do pracy, choroby i nieszczęśliwego wypadku. Analizując przypadek dobrowolnych 
ubezpieczeń, wskazywał na ich większe koszty i selekcję uczestników, która sprawi, 
że dopuszczeni zostaną do tychże ubezpieczeń jedynie zamożniejsi pracownicy. Za
pewnienie bytu robotnikom uznał nasz uczony za ważne nie tylko dla samych robot
ników, lecz także dla całego społeczeństwa. Dowodził więc, że ciężar ubezpieczenia 
powinien być rozłożony pomiędzy trzy strony kontraktu społecznego - robotników, 
pracodawców i państwo. Jako trudniejsze do przeprowadzenia przedstawiał ubez
pieczenie od bezrobocia.

Problem monopolów należy do interesujących partii podręcznika. Czerkawski 
rozważał ich wady i zalety. Wskazywał na wysokie ceny i ograniczenie produk
cji jako skutki istnienia kartelów. Podkreślał jednak, że stabilizują one zatrudnienie 
i elastycznie dostosowują się do potrzeb rynkowych241. Następnie radził, by tam, 
gdzie monopole i zmowy kartelowe powodują szkody społeczne poprzez narzucanie 
zbyt wysokich cen, państwo przełamywało je, tworząc zakłady państwowe. Utrzy
mywane przez państwo zakłady w branży skartelizowanej podejmą konkurencję 
z kartelem, przez co zmuszą go do rezygnacji z renty monopolowej. Inną metodą 
mogłoby być przystąpienie państwowych zakładów do kartelu i oddziaływanie na 
jego politykę od wewnątrz. Za nieskuteczne uważał Czerkawski zwalczanie kar
teli za pomocą administracyjnej kontroli cen. W tym zgodny był z wieloma póź
niejszymi autorami wskazującymi na zawodność polityki antymonopolowej242. Co 
ciekawe, jego pomysł tworzenia firm państwowych podejmujących konkurencję 
w branżach zmonopolizowanych podjął w innym kontekście Lange. Najpierw 
w rozpowszechnionym w środowisku ekonomistów amerykańskich memoriale Dé
mocratie Programme of Fuli Employment, a następnie w wydanej w 1944 roku we
spół z A. Lernerem broszurze The Role of Government in a System of Free Enterpri- 
se powtórzył ten pomysł w odniesieniu do ówczesnej gospodarki USA243. Ponieważ 

241 Ibidem, t. 2, s. 382-384.
242 Ibidem, s. 386-388.
243 O. Lang e, A.P. Lerner, The Role of Government in a System of Free Enterprise. 

Part I: Analysis, Washington 1944, przekł. polski: Amerykański sposób gospodarowania. Rola 
rządu u' systemie wolnej przedsiębiorczości, [w:] O. Lange, Wybór pism, t. 1 : Drogi do socja
lizmu, Warszawa 1990, s. 250-311.
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Lange niewątpliwie zetknął się z podręcznikiem Milewskiego i Czerkawskiego, nie
wykluczone, iż z niego zapożyczył powyższą ideę. Sam Lange nie traktował tego 
pomysłu jako realnego programu. Oba wymienione teksty były raczej zakamuflowa
nymi próbami propagowania rozwodnionego socjalizmu na gruncie amerykańskim. 
W głównym nurcie ekonomii zwyciężyła idea nacjonalizacji monopoli lub poddania 
ich kontroli. Polityka antymonopolowa zaproponowana przez Czerkawskiego nie 
była wykorzystywana w rozwiniętych gospodarkach.

W ostatniej ze swych prac ekonomicznych Czerkawski nieco zmodyfikował 
podejście do polityki gospodarczej, dopuszczając ingerencję w ceny. Jego Kwestia 
drożyzny (1912) ujmowała „drożyznę” jako wysoki poziom cen244. Autor rozróżniał 
drożyznę naturalną, wynikającą z naturalnej rzadkości danego dobra, oraz drożyznę 
wymienną, będącą wynikiem zmian w organizacji rynku245. Jako przyczyny wyso
kiego poziomu cen wymieniał: trwały wzrost wartości pracy, trwały wzrost ludności 
(zwiększający rzadkość zasobów), wzrost ciężarów publicznych w związku z roz
szerzaniem funkcji państwa, ogólny wzrost potrzeb pod wpływem rozwoju gospo
darczego i cywilizacyjnego, wreszcie spekulację246. Czerkawski uważał, że drożyzna 
jest wynikiem naturalnych praw ekonomicznych. Ograniczyć jąmożna jedynie przez 
interwencję państwa. Jednak argumenty ekonomiczne nie przemawiają za regulacją 
cen wyjąwszy przypadek monopolu. Jeśli Czerkawski opowiadał się za ogranicza
niem drożyzny, czynił to z przyczyn społecznych - chciał ochrony poziomu życia 
warstw niższych. Poza zainteresowaniami uczonego pozostawała natomiast kwestia 
ogólnego poziomu cen; sformułowanie i analiza tego pojęcia pozwoliły na wpro
wadzenie do teorii ekonomicznej inflacji jako procesu ciągłego wzrostu ogólnego 
poziomu cen, następnie zaś do skonstruowania mierników inflacji. Jednak w tradycji 
austriackiej dobrobyt społeczny mierzy wyłącznie subiektywne zadowolenie konsu
mentów, stąd ekonomiści austriaccy odnieśli się nieufnie do idei mierzenia inflacji. 
Czerkawski wyraźnie podzielał to podejście.

244 W. Czerkawski, Kwestia drożyzny, Kraków 1911.
245 Ibidem, s. 3-5.
246 Ibidem, s. 9-33.

Idee społeczne i dynamika procesów historycznych

Poglądy na problemy z zakresu filozofii politycznej i ustroju gospodarczego zawarł 
Czerkawski w takich tekstach, jak Naczelne zasady i Polityka gospodarcza, nato
miast wiele uwag na temat wielkich procesów społecznych zamieścił w artykułach 
publicystycznych zamieszczanych w „Przeglądzie Powszechnym”. Znajdziemy 
w nich interesujące poglądy na temat dynamiki zjawisk historycznych. Analizując 
procesy dziejowe w wielkiej skali, krakowski uczony posługiwał się często kate
gorią klas społecznych oraz interesów klasowych. Nie chodziło mu o użycie tych 
kategorii w znaczeniu występującym u Marksa i jego następców, u których klasy 



3. Włodzimierz Czerkawski - między ekonomią polityczną... 307

społeczne w sposób konieczny pozostają w antagonistycznej relacji: wyzyskiwa
cze - wyzyskiwani. Analiza procesów dziejowych w kategoriach gry interesów 
klasowych była czymś całkiem dobrze ugruntowanym w klasycznej ekonomii po
litycznej, także koncepcje historyczne Marksa były zainspirowane wizją procesu 
dziejowego z Bogactwa narodów A. Smitha247. Zdaniem M. Blauga bez przesady 
można uznać Smitha i innych autorów z kręgu szkockiego oświecenia, jak Adama 
Fergussona, a nawet Davida Hume’a, za prekursorów marksowskiego materializmu 
historycznego248. Czerkawski był w zupełnej zgodzie ze Smithem, kiedy rozważa
jąc genezę nowoczesnego społeczeństwa, pokazywał upadek dawnych tradycyjnych 
monarchii jako wynik nieuchronnych procesów społecznych. W miarę jak postępuje 
rozwój gospodarczy i cywilizacyjny arbitralnie działające rządy stają się anachroni
zmem. Potrzebom rozwiniętego społeczeństwa, w którym poczesne miejsce zajmują 
„warstwy oświecone”, odpowiada system polityczny, określany ogólnie jako „rządy 
umiarkowane”, przez co Czerkawski rozumiał zdaje się konstytucyjną monarchię, 
w której istnieje wolność debaty publicznej. W opozycji do „rządów umiarkowa
nych” krakowski uczony ustawiał zarówno rządy tyrańskie, jak i radykalizm spo
łeczny. Zdaniem Czerkawskiego w rozwiniętym społeczeństwie nie sposób utrzy
mywać rządów absolutnych; rodzą one żywiołową opozycję warstw wykształconych 
i zamożnych, a represje prowadzą do radykalizacji opozycji. Zdaniem uczonego, 
„im mniejsze owoce wydaje represja, a żaden gwałtowny ucisk nie zdołał jeszcze 
złamać większego społecznego ruchu - tern większa część ludności, [...] przesu
wa się na lewo”249. Przewagę wśród nurtów kontestatorskich zdobywają zawsze te, 
które posługują się najradykalniejszymi ideami, najbardziej bezwzględnie zwal
czają istniejący porządek i najmniej mają skrupułów w łamaniu zasad moralnych. 
Ustrój absolutny we Francji XVIII wieku, stwarzając wiele krzywd, przyczynił się 
do tego, że po jego upadku doszło do krwawego odwetu250. Zamiast reformować, 
zburzono stary porządek, co doprowadziło do rozkładu dawnych zasad moralnych 
i obyczajów. Brak ideałów sprawił, że głównym celem jednostek stało się dążenie 
do bogactwa251. W tym kontekście Czerkawski uczynił kilka spostrzeżeń na temat 
różnic między anglosaskim a francuskim podejściem do indywidualizmu. W krajach 
anglosaskich bogacenie się jest ujmowane jako cel sam w sobie, przez co służy do
skonaleniu charakterów, pobudza energię i przedsiębiorczość obywateli; we Fran
cji natomiast bogactwo jest jedynie środkiem do używania życia, które to używa
nie stało się głównym celem życia w kulturze francuskiej252. Pogoń za bogactwem 

247 Koncepcja historii A. Smitha dość wyraźnie prezentuje się zwłaszcza w księdze 111 i 2 czę
ści 1 rozdziału V księgi Bogactwa narodów, zob.: A. S m i t h, An Inquiry into Causes and Nature 
of Wealth of Nations, t. 1, Indianapolis 1981, s. 376-427; t. 2, s. 708-723.

248 M. B 1 a u g, Teoria ekonomii..., s. 77.
249 W. Czerkawski, Refleksye z powodu wojny rosyjsko-japońskiej, [cz. 3], „Przegląd Po

wszechny” 1905, t. 85, z. 4, s. 6.
250 1 d e m, Zanik wpływu rasy łacińskiej, „Przegląd Powszechny” 1911, t. 109, z. 2, s. 162.
251 Ibidem, s. 164-167.
252 Ibidem, s. 167-168.



308 Rozdział IV. Zwolennicy solidaryzmu społecznego wśród ekonomistów...

w społeczeństwach liberalnych Czerkawski przedstawił jako degradację człowie
czeństwa i redukcję życia społecznego, które winno służyć wyższym celom. „Do
brobyt jest niewątpliwie niezbędnym dla jednostek i dla całego narodu, o ile stanowi 
środek do osiągnięcia ogólniejszych, wyższych celów”253. W publicystyce politycz
nej uczonego brak wyraźnego przekonania o dominacji egoizmu wśród motywów 
ludzkiego działania, pojawia się za to opinia, że fikcją jest istnienie człowieka „za
wsze i wszędzie zimno liczącego”254. W rzeczywistym działaniu ludzkim liczą się 
zarówno interesy, jak też uczucia i wartości, zaś wspólnoty nie sprowadzają się do 
sumy działań jednostek. Mamy tu może do czynienia z niespójnością poglądów lub 
ich zmianą, dość prawdopodobne wydaje się to, że Czerkawski założenie o ludzkim 
egoizmie potraktował jako użyteczne metodologicznie w rozważaniach o gospoda
rowaniu, ale niepotrzebne już w refleksji politycznej.

253 Idem, Refleksye z powodu..., [cz. 2], „Przegląd Powszechny” 1905, t. 85, z. 3, s. 15.
254 I d e m, Neoslawizm, [cz. 1], „Przegląd Powszechny” 1910, t. 106, z. 5, s. 173.
255 1 d e m, Dzisiejsza akcja liberalizmu, Kraków 1907.
256 Ibidem, s. 4.
257 Ibidem, s. 9.

W ujęciu krakowskiego profesora zdolność liberalizmu do dokonywania wiel
kich zmian społecznych wyczerpała się w społeczeństwie, w którym przewagę mają 
posiadacze wielkich kapitałów. Interesującą analizę schyłkowej fazy liberalizmu 
jako ruchu politycznego Znajdziemy w broszurze Dzisiejsza akcja liberalizmu, za
wierającej przede wszystkim omówienie sytuacji politycznej we Francji w okresie 
batalii politycznej wokół laickości państwa. Czerkawski identyfikuje liberalizm 
w ogóle z republikańskim liberalizmem francuskim, którego zwolennicy sami na
zywali się radykałami, co jest niewątpliwie uproszczeniem, przydatnym jednak do 
pokazania w wielkim skrócie meandrów tej ideologii. Autor przedstawia liberalizm 
jako ruch domagający się wolności obywatelskiej, gospodarczej i intelektualnej, 
a występujący przeciw tradycyjnej monarchii i katolicyzmowi255. Liberalizm poko
nał swych przeciwników, ale nie zapewnił jednostkom prawdziwej wolności. Zda
niem Czerkawskiego „prawa człowieka [...] zmieniły się w prawa państwa, bo na
prawdę tylko państwo posiada zupełną swobodę ruchów i ono tylko ma pewność, że 
jak długo zachowa niepodległość, nikt mu tej wolności odebrać nie może”256. Oby
watel przeszedł spod władzy omnipotentnych monarchów pod władzę suwerennego 
prawodawcy i biurokracji. Z wypowiedzi uczonego wynika, że uważał autentyczne 
rządy ludu za utopię i dostrzegał w biurokracji, fabrykantach i finansistach nową 
klasę panującą. Władzę tej nowej klasy uzasadniały nierealne obietnice wolności 
i równości dla wszystkich. Największą klęskę poniósł liberalizm na polu gospo
darczym, nie udało się bowiem zapobiec masowemu ubóstwu i upośledzeniu mas. 
Dlatego też przywódcy liberalizmu postanowili otworzyć nowy front walki ideowej, 
występując przeciw Kościołowi. Czerkawski był przekonany, że antyklerykalizm 
liberalny ma charakter całkowicie instrumentalny, albowiem: „Konsekwentne roz
winięcie zasad liberalnych prowadzi co najwyżej do pojęcia państwa bezwyznanio
wego, traktującego Kościół na równi z innemi organizacjami społecznemi”257. Walka 
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z katolicyzmem stanowi więc zaprzeczenie podstawowych ideałów liberalnych, słu
ży natomiast warstwom posiadającym; ich interes nie pozwala bowiem na rzeczy
wiste ustępstwa na rzecz warstw pracujących258. Opisując realizację polityki rządów 
Combesa i Fallieresa we Francji, Czerkawski uznaje, że opór i protesty katolików, 
które wywołała ta polityka, zaświadczają „zupełne bankructwo doktryny liberalnej 
w dziedzinie wyznaniowej”259. Podczas gdy liberalizm posiłkuje się rozdymaniem 
problemów zastępczych, niezadowoleni skupiają się koło nowej doktryny radykal
nej, którą stał się socjalizm.

258 Ibidem, s. 6-7.
259 Ibidem, s. 25.
260 Idem, Kwestia robotnicza...·, J. Milewski, W. Czerkawski, Polityka..., t. 1, 

s. 331-333.
261 I d e m, Naczelne zasady..., s. 5.
262 I d e m, Kwestia robotnicza...
263 I d e m, Nasza akcya katolicka, „Przegląd Powszechny” 1904, t. 82, z. 6, s. 8.
2M Idem, Pochód i cofanie się socyalizmu, „Przegląd Powszechny” 1907, t. 95, z. 7, s. 1-2.

Wszelkie zastępcze debaty, które otwiera liberalizm (w ujęciu Czerkawskiego), 
nie mogą jednak zamaskować centralnego problemu społecznego, jawiącego się 
jako sprzeczność między formalną równością zagwarantowaną w ustroju liberalnym 
a faktyczną nierównością, która jest źródłem „kwestii robotniczej”260. Analizy Czer
kawskiego prowadzą do wniosku, że brak rozwiązania najważniejszych problemów 
społecznych powoduje wzrost poparcia mas dla najradykalniej szych demagogów, 
którzy zdolni są użyć destrukcyjnej siły społecznego niezadowolenia. Ten manewr 
przeprowadzili socjaliści, którzy skupili wokół siebie wszystkich niezadowolonych 
z porządku liberalnego261. Szczególne powody do niezadowolenia mają robotnicy, 
tyleż z racji swojej sytuacji materialnej, co z powodu miejsca w społeczeństwie. 
Stąd, jak zauważa Czerkawski w wykładzie Kwestya robotnicza, w społeczeństwie, 
w którym panuje formalna równość i rzeczywiste ogromne różnice społeczne, ist
nienie wymienionej „kwestii” wydaje się nieuniknione. Warstwy upośledzone do
strzegają kluczową sprzeczność systemu, co powoduje powstanie poczucia niespra
wiedliwego traktowania: „Niezadowolenie warstw roboczych polega na poczuciu 
ich upośledzenia”262. Zaistnienie ruchu społecznego wykorzystującego to niezado
wolenie okazuje się trudne do uniknięcia, drugorzędną sprawą jest treść doktryny, 
którą przyjmuje taki ruch społecznego protestu. Zdaniem krakowskiego uczonego 
„główne siły socjalnej demokracji nie idą za przywódcami dlatego, ażeby były prze
świadczone o prawdzie doktryny Marksa, dla nich najzupełniej niezrozumiałego”263 *. 
W opinii Czerkawskiego sama doktryna socjalistyczna jest czysto utopijna, nato
miast taktyka socjalistów polega na stosowaniu „oportunizmu”; brak realistycznej 
alternatywy dla „systemu liberalnego” ułatwia zresztą krytykę panującego porząd- 
ku26''. Jednak niezadowolenie mas, będące źródłem powodzenia socjalistów, okazuje 
się także źródłem potencjalnego zmierzchu tego ruchu. Brak realnej poprawy sytua
cji robotników wskutek parlamentarnej działalności socjalistów przynosi rozczaro
wanie. Socjalizm osiąga maksymalny poziom swych wpływów, po czym z wolna 
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traci zwolenników, co Czerkawski dostrzegał w Rzeszy Niemieckiej, a czego spo
dziewał się także w Austrii265. Natomiast trwałą pozycję wywalczył sobie ruch za
wodowy (także socjaldemokratyczny), prowadzący pozytywną, rzeczową pracę na 
rzecz robotników. Stwarza to nadzieję na przezwyciężenie radykalizmu grożącego 
anarchią społeczną i na właściwe rozwiązanie kwestii społecznych, które ze swej 
strony oferuje katolicka nauka społeczna i nich chrześcijańskiej demokracji266.

265 Ibidem, s. 5-13.
266 Idem, Kwestia robotnicza...·, idem, Naczelne zasady..., s. 27-28.
267 I d e m, Odpowiedź na ankietę: Jakie są szczególniejsze zadania, które katolicyzm u nas 

w Polsce ma dzisiaj do spełnienia?, „Przegląd Powszechny” 1906, t. 89, z. 2, s. 298-309.
26S Ibidem, s. 298.
269 Idem, Katolicyzm socjalny, „Przegląd Powszechny” 1903, t. 77, z. 2, s. 214.
270 L e o n XIII, Rerum noramm. Encyklika o kwestii robotniczej, przeł. ks. J. Piwowar

czyk, „Znak” 1982, nr 332-334, s. 645, 672-673.

Dlaczego jednak dopiero po niepowodzeniach liberalizmu i spodziewanym 
zmierzchu socjalizmu swoją szansę otrzymuje ruch społeczny oparty na zasadach 
chrześcijańskich? Winą za to Czerkawski obarcza związki Kościoła z rządami sta
rego ładu. Otóż monarchowie absolutni w znacznej mierze opierali swe rządy na 
związkach z wyższym duchowieństwem, które to duchowieństwo obdarzyli licz
nymi przywilejami. Stąd rewolucjoniści zmierzający do obalenia ancien regimeu 
zwracali się również przeciw Kościołowi267. Sytuacja ta, zrozumiała w swoim kon
tekście historycznym, nie była jednak konieczna ani naturalna. Dla Czerkawskiego 
to raczej paradoks. „Mimo więc specyficznie demokratycznego charakteru swych 
zasad katolicyzm przybiera pozornie znamiona czynnika feudalno-absolutnego”268. 
„Demokratyzm” chrześcijaństwa, stwierdzony przez uczonego, rozumiany jest 
w znaczeniu, jakie funkcjonowało w polszczyźnie na przełomie XIX i XX wieku, 
to jest oznaczał on raczej uniwersalizm i egalitaryzm niż poparcie dla zasad ustro
jowych liberalnej demokracji. W tym sensie trudno zaprzeczyć, że w tradycji chrze
ścijańskiej nie ma niczego, co by uzasadniało społeczne przywileje, jest natomiast 
nakaz troski o bliźniego i uniwersalne zasady etyczne sprzyjające doskonaleniu mo
ralnemu całego społeczeństwa. To właśnie udoskonalenie moralne jest niezbywal
nym warunkiem rzeczywistego postępu społecznego. Zdaniem Czerkawskiego nie 
ulegało wątpliwości, że „bez udziału etyki chrześcijańskiej o skutecznym usunięciu 
walk socjalnych nie może być mowy”269. Chrześcijaństwo ma więc szansę pogodzić 
prawa jednostki z prawami wspólnoty i ustanowić równowagę społeczną pozwa
lającą na równomierny rozwój. Zauważmy, że uczony nie mówił o przywróceniu 
równowagi, wyraźnie uznawał, że nie było jej w społeczeństwie feudalnym ani 
w monarchiach absolutnych, jak wydawał się sądzić nawet Leon XIII270. Demokra
cja chrześcijańska w ujęciu uczonego nie jest utopią retrospektywną, lecz długofalo
wym programem na przyszłość.

Czerkawski nie miał złudzeń co do trudności, przed którymi stanął katolicki ruch 
społeczny. Nie szczędził krytycznych uwag na temat zarówno doktryny społecznej 
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katolicyzmu, jak też ruchu chrześcijańsko-demokratycznego. W obu przypadkach 
wypowiadał się zazwyczaj w sposób pozbawiony sentymentalizmu i grzecznościo
wych pochwał. Jeśli nurty myślenia przyznające się do inspiracji chrześcijaństwem 
nie zajęły poczesnego miejsca w naukach społecznych, to jego zdaniem stało się tak 
„głównie z powodu nieudolności, z jaką większa część zwolenników tych kierun
ków przedstawia swe poglądy i broni swych zasad”271. Zwolennicy chrześcijaństwa 
socjalnego w swych wywodach bezwiednie zakładają u odbiorców wcześniejsze 
przyjęcie religijnych autorytetów. W rezultacie ich argumentacja jest nieprzekonu
jąca dla zeświecczonej opinii publicznej. Czerkawski piszę: „Stwierdzenie, że tego 
samego zapatrywania jest któryś z ojców Kościoła lub że na poparcie swego zda
nia można przytoczyć jakiś ustęp z Pisma Świętego, nie dowodzi jeszcze niczego. 
Należało zacząć od dowodu, że dana teza jest ekonomicznie prawdziwą, a jej prze
prowadzenie leży w interesie społeczeństwa i potem wskazać, że na tern samem 
stanowisku stoi teologia, etyka i Kościół”272. Przy całym swym krytycyzmie uczony 
podzielał oficjalną doktrynę katolicką, głoszącą, że ład społeczny, wyprowadzony 
z zasad wiary chrześcijańskiej, jest tożsamy z ładem naturalnym, który można poznać 
mocą samego rozumu. Przekonanie to, obecne przez wieki w poglądach katolickich 
myślicieli, załamało się w XX wieku pod wpływem rozwoju nauk społecznych z jed
nej strony i głębokiej rewizji teologii katolickiej z drugiej. Od Jana XXIII uroczyste 
wypowiedzi papieskie na tematy społeczne mają raczej charakter duszpasterski niż 
doktrynalny i rezygnuje się w nich z odwoływania się do jednoznacznie określonego 
ładu naturalnego273. Zauważmy, że przekonanie o możliwości wyprowadzenia kato
lickiej doktryny społecznej z prawa naturalnego miało w przypadku Czerkawskiego 
źródła w jego przekonaniach religijnych, a nie naukowych. Krakowski uczony są
dził, że brak dobrej organizacji i umiejętności oddziaływania na opinię publiczną był 
cechą całej prasy katolickiej. Autor Dzisiejszej akcji liberalizmu starał się tłumaczyć 
tę sytuację większym doświadczeniem i lepszą organizacją prasy liberalnej, która 
wyrosła w okresie walki z monarszym absolutyzmem. Zdobyła wówczas zaufanie 
czytelników i zorganizowała sprawny system zdobywania i dystrybucji informacji. 
Ten ostatni przydał się, kiedy pojawienie się masowego czytelnictwa prasy spra
wiło, że najbardziej poszukiwane stały się informacje, a nie artykuły polityczne274. 
Tymczasem prasa umiarkowana zależna była od rządzących, którzy mając władzę, 
nie zabiegali zbytnio o opinię. Zwycięstwo zasady wolności słowa i zaprowadzenie 
rządów reprezentacyjnych przyniosło jednak sytuację, w której kierunki „umiarko
wane” stanęły wobec opinii publicznej kształtowanej w znacznej mierze przez prasę 

271 Dodatki tłumacza [w:] Ch. Gide, Zasady ekonomii społecznej, red. przekładu J. Leo, 
zrewidował i opatrzył komentarzami W. Czerkawski, Warszawa 1907, s. 47.

272 Ibidem.
273 Zob.: S. P y s z k a, Katolicka nauka społeczna, [w:] Słownik społeczny, red. B. S z 1 a c h - 

t a, Kraków 2004, s. 514-545.
274 W. Czerkawski, Sprawa Ferrera, Kraków 1909, s. 8-11, Broszury z Chwili Obecnej, 

z. 24, nakładem „Przeglądu Powszechnego”.
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liberalną, która sympatyzowała z „partią antychrześcijańską”275. Zdaniem Czerkaw- 
skiego rywalizacja z obozem liberalnym, silnie usadowionym w sektorze obiegu in
formacji, jest zadaniem bardzo trudnym. Dodatkową przeszkodą jest różnorodność 
i liczne spory wśród „umiarkowanych”276 - chodziło zapewne o spory między kon
serwatystami, chrześcijańskimi demokratami i umiarkowanymi partiami chłopskimi. 
Dość gorzko brzmiała także analiza niepowodzeń katolickiego ruchu robotniczego 
przeprowadzona przez niego w „Przeglądzie Powszechnym” w 1904 roku. W arty
kule Nasza akcja katolicka przedstawił cały katalog błędów, takich jak brak spre
cyzowanych celów, które miałyby realizować katolickie stowarzyszenia robotnicze 
lub, co gorzej, postrzeganie ich jako doraźnej akcji przeciw socjalizmowi, a także- 
odgórne zakładanie stowarzyszeń i pojmowanie tej akcji jako filantropijnej, z czym 
wiązało się stosowanie licznych zachęt materialnych - brak systematycznej pracy 
organizacyjnej, skutkujący niemożnością wyłonienia autentycznych przywódców 
robotniczych277. Czerkawski krytykował też oparcie sieci katolickich stowarzyszeń 
robotniczych w Galicji (nosiły zwykle nazwę „Przyjaźń”) na zasadzie terytorial
nej, a nie zawodowej. Uczony chciałby, żeby stanowiły one autentyczną reprezen
tację środowisk robotniczych i podjęły zabiegi o realizację interesów robotniczych 
w miejscu pracy. W rezultacie tych rozważań doszedł do wniosku, że skuteczna ak
cja katolicka musi się oprzeć na faktycznie działających związkach zawodowych, 
zabiegających o materialne interesy robotników. Dopiero wówczas można podjąć 
dalszą akcję społeczną278. Stanowiłoby to poważne wyzwanie dla istniejących ugru
powań politycznych, zwłaszcza dla konserwatystów, którzy mieli znacznie bardziej 
zachowawczą koncepcję solidaryzmu społecznego niż koncepcję reprezentowaną 
przez Czerkawskiego. Już w swym pierwszym tekście w „Przeglądzie Powszech
nym” ostro zaatakował stanowisko „Czasu”, którego publicystyka, jak uważał, 
z jednej strony usiłowała moderować powstający nurt katolicyzmu socjalnego, 
z drugiej dawała apologię ówczesnej polityki obozu rządzącego Galicjąjako realiza
cji zasad katolickich279. Widząc potężnych przeciwników chrześcijańskiej demokra
cji, autor Naszej akcji katolickiej nie spodziewał się szybkich sukcesów. Jeśli więc 
tak wytrwale popierał ten nich, czynił to przede wszystkim z wiary w jego zasady 
i w możliwość zmiany na lepsze, zmiany, która mogła się dokonać tylko w wyniku 
ogromnej pracy nad doskonaleniem moralnym jednostek.

275 Ibidem, s. 17-18.
276 Ibidem, s. 19-22.
277 I dem, Nasza akcja katolicka..., s. 2-15.
278 Ibidem, s. 20-21.
279 Idem, [Recenzja:] E. Jaroszyński, Katolicyzm socyalny, t. I, Kraków 1900, „Przegląd 

Powszechny” 1900, t. 66, z. 4, s. 175-188.

Wytrwałość Czerkawskiego miała też, zdaje się, źródła w jego analizie socjo
logicznej. W zasadzie trafnie rozumiał dynamikę wielkich ideologii społecznych, 
wskazując na niezadowolenie z istniejącego porządku jako na źródło ich sukcesów, 
a z kolei na niemożliwość zrealizowania utopijnej części tychże ideologii jako na 
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przyczynę późniejszego spadku wpływów. W interesujący sposób, choć tylko szki
cowy, zastosował ten schemat wyjaśniający do liberalizmu i socjalizmu, dając pe
wien zarys socjologicznej teorii ruchów społecznych. Dostrzegał wyczerpywanie się 
utopijnego potencjału marksistowskiej socjaldemokracji, wskazywał na ruch zawo
dowy czy rewizjonizm Eduarda Bernsteina jako na oznaki odejścia od radykalizmu 
społecznego. Procesy te były w toku za życia Czerkawskiego. Nie mógł on przewi
dzieć, że po jego śmierci w dramatyczny sposób zakłóci je historyczna katastrofa 
I wojny światowej oraz jej tragiczne następstwa aż po II wojnę światową. I wojna 
światowa zmieniła bieg dziejów - była jednak przecież wynikiem raczej głupoty 
rządzących niż jakichś głębszych procesów historycznych. Jednak po krwawym in- 
terludium wojen światowych dokonało się w zasadzie to, co przewidywał Czerkaw
ski - narody cywilizacji zachodniej odeszły od utopii w polityce na rzecz rządów 
umiarkowanych i pragmatycznych. Wydaje się, że Czerkawski pisał swe teksty poli
tyczne z myślą o nadchodzącym zmierzchu radykalnych ideologii. Z punktu widze
nia chrześcijańskiego demokraty ważną sprawą było, aby w takiej sytuacji pozycję 
reprezentanta interesów klas pracujących zdobyły ugrupowania chrześcijańsko- 
-demokratyczne, a nie socjaldemokracja. Ten cel polityczny wydawał się uczonemu 
wart podjęcia systematycznej pracy u podstaw, bez widoków na szybkie sukcesy.

Chrześcijańskie zasady a polityka narodowa

Jako publicysta polityczny Czerkawski oceniał wydarzenia polityczne ze stanowi
ska polskiego patrioty, który utożsamiał się ze wspólnotą narodową przekraczającą 
granice trzech mocarstw zaborczych. Pisząc o sprawach wielkiej polityki, porzucał 
ton moralisty i reformatora społecznego na rzecz chłodnej analizy. Polityka była 
dla niego sferą racjonalnej gry interesów. Zdaniem krakowskiego uczonego „w po
lityce mierzy się siły i działa dla korzyści”, zaś ustępstwa czyni jedynie „pod naci
skiem własnego interesu, a nie dla idei lub cudzego dobra”280. Innym razem stwier
dził, że: „Polityka jest sztuką praktycznego przeprowadzenia pewnego programu, 
techniką życia publicznego, której doskonałość zależy od odpowiedniego doboru 
środków”281. Polityk nie powinien się kierować uczuciami, lecz interesem. Jeśli jest 
w jego działaniach miejsce na sentymenty, to jedynie te, którymi manipuluje, nie 
jego własne282. Nie ulegało wątpliwości dla Czerkawskiego, że politycy z reguły 
działają w ramach wspólnoty narodowej. Lojalność i poświęcenie dla niej były zda
niem naszego autora niewątpliwą cnotą, której natężenie świadczyć miało o pozio
mie moralnym danego narodu283. Dla Polaka naczelnym celem politycznym miała 
być obrona polskiego stanu posiadania. Pragmatyczne podejście do polityki zdomi

280 I d e m, Refleksye z powodu..., [cz. 2], s. 19.
281 Idem, Neoslawizm, [cz. 1], „Przegląd Powszechny” 1910, t. 106, z. 5, s. 172.
282 Ibidem, s. 172-173.
283 I d e m, Refleksye z powodu..., [cz. 4], „Przegląd Powszechny” 1905, t. 86, z. 5, s. 18-20.
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nowane kwestią interesu narodowego łączył dość łatwo ze swym chrześcijańskim 
uniwersalizmem, wskazując na moralne znaczenie wspólnot pośrednich między jed
nostką a ludzkością. „Myślą i uczuciem idziemy przez rodzinę i swe otoczenie ku 
całemu społeczeństwu, analogicznie przeto tylko na narodowej podstawie możemy 
wznieść się do zrozumienia i ogarnięcia całej ludzkości - deklarował w swej odpo
wiedzi na ankietę „Przeglądu Powszechnego” z roku 1906 o zadaniach katolicyzmu 
w polskim życiu społecznym284. Tamże stanowczo opowiadał się za utrzymaniem 
patriotycznego charakteru polskiego katolicyzmu. Krakowski uczony zdawał się 
wierzyć w istnienie naturalnej harmonii między patriotyzmem utrzymanym w grani
cach chrześcijańskiej moralności a uniwersalizmem etycznym chrześcijaństwa. Był 
tu w zgodzie z oficjalnym nauczaniem Kościoła katolickiego. Wedle opinii papieża 
Leona XIII nie ma sprzeczności między miłością Boga i ojczyzny, zaś w wypadku 
konfliktu tych wartości należy być posłusznym prawu Bożemu, co jednak nie jest 
wezwaniem do buntu, lecz do biernego oporu285. Papież potwierdzał, że obowiązek 
posłuszeństwa wobec władzy państwowej rozciąga się także na służbę wojskową; 
chrześcijański żołnierz winien jedynie odmówić posłuszeństwa rozkazom domaga
jącym się pogwałcenia praw Boskich286. Z nauczania papieskiego wynika wniosek, 
że przyjęcie etyki chrześcijańskiej jest wystarczającym środkiem do rozwiązania 
możliwych konfliktów pomiędzy etyką uniwersalną a partykularnymi interesami. 
Przy czym nacisk, jaki doktryna chrześcijańska kładła na obowiązek posłuszeństwa 
rządzącym, sprawiał, że katolicy nie przeżywali zwykle wątpliwości, gdy władza 
państwowa powoływała ich pod broń w celu dochodzenia siłą najbardziej nawet 
wątpliwych interesów państwa. O ile W. Czerkawski podzielał kompromisowe sta
nowisko myśli katolickiej, o tyle zdobywający rosnące poparcie przywódcy Na
rodowej Demokracji zajmowali stanowisko bliższe klasycznemu realizmowi poli
tycznemu. Roman Dmowski w Myślach nowoczesnego Polaka i Zygmunt Balicki 
w pracy Egoizm narodowy wobec etyki dość otwarcie opowiedzieli się za narodo
wym egoizmem w polityce, nie kwestionując tradycyjnej moralności w odniesieniu 
do życia prywatnego, przy czym jedynie Balicki potraktował to jako poważny pro
blem teoretyczny287. Jednak otwarcie głoszona idea egoizmu narodowego spotkała 
się wówczas z krytyką ze strony myśli katolickiej. W nieco innych okolicznościach, 
w II Rzeczpospolitej, Dmowski zneutralizował dość skutecznie opinię katolicką 
przy użyciu prostego sofizmatu: oto wartości narodowe zgadzają się z nauką Kościo
ła, zaś sam katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, lecz należy do jej istoty288 
(w ten sposób to, co uniwersalne, miałoby być istotą pewnej wyróżnionej partyku- 

28'’ 1 d e m, Odpowiedź na ankietę: Jakie są..., s. 306.
285 L e o n XIII, Sapientiae christianae. O obowiązkach chrześcijan jako obywateli, War

szawa 2003, s. 8-11; por.: idem, QuodApostolici..., s. 11.
286 Idem, Diuturnum illud. O władzy politycznej, Warszawa 2001, s. 14-16.
287 Zob. : B. G r o 11, Zygmunt Balicki ideolog Narodowej Demokracji, Kraków 1995, s. 52-55, 

114-143.
288 R. D m o w s k i, Kościół, Naród i Państwo, Krzeszowice 2002, s. 21 (wyd. 1, Warszawa 

1927).
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larności). Tego typu deklaracje wystarczyły, by uprzedzić poważniejsze protesty ze 
strony miarodajnych czynników kościelnych przeciw szowinistycznemu stanowisku 
obozu narodowego289. Słabość myśli katolickiej wobec tego typu manipulacji wi
doczna jest też, jak widzimy, w pismach Czerkawski ego.

2"’ Zob.: B. G ro 11, Nacjonalizm chrześcijański. Myśl spoleczno-państwowa formacji naro- 
dowo-katolickiej w Drugiej Rzeczpospolitej, Kraków 1991, s. 87-102.

Czerkawski, czyli sztuka poszukiwania równowagi

Dzieje polskiej myśli politycznej i społecznej zawierają wiele osobliwości - naród, 
który wielokrotnie walczył o wolność, posiada jedynie wątłą, szczątkową tradycję 
liberalną (zwykle chodziło o wolność wspólnoty, nie jednostki). Dominacja chrze
ścijaństwa w kulturze polskiej nie wystarczyła do powstania silnego nurtu chrześci
jańskiej demokracji. W kraju przywiązanym do tradycji konserwatyści byli zwykle 
niepopularni (choć myśl konserwatywna rozwijała się bujnie w swych enklawach). 
Natomiast nadzwyczajnie wielki wpływ na dzieje Polski mieli romantyczni marzy
ciele, społeczni radykałowie i szowinistyczni nacjonaliści. Czerkawski bez wąt
pienia nie należał do żadnej z tych trzech kategorii, był myślicielem racjonalnym 
i umiarkowanym. Wniósł wkład w dorobek polskiej ekonomii i myśli społecznej, 
a jednak pozostał myślicielem zapomnianym, do którego nie przyznała się żadna 
z wielkich tradycji polskiej myśli społecznej. Nie był myślicielem wygodnym, gdy 
chodziło o budowanie tradycji. W swych pismach poszukiwał równowagi pomiędzy 
różnymi dążeniami obecnymi w społeczeństwie. Chodziło o równowagę systemo
wą zapewniającą pomyślny rozwój społeczny, a nie tylko o kompromis, który jest 
zwykle czymś tymczasowym. W swym poszukiwaniu równowagi zręcznie unikał 
pozycji skrajnych. Przyjmując subiektywistyczną teorię ekonomiczną C. Mengera, 
równoważył ją tezą o istnieniu praw społeczeństwa, która to teza prowadziła do 
wniosku o potrzebie bardziej sprawiedliwego podziału dochodu. Opowiadając się 
za korektą rynkowego podziału dóbr, krakowski uczony niechętny był zbytniemu 
udziałowi państwa w tym procesie, pragnął raczej bezpośrednich negocjacji partne
rów społecznych. Domagając się sprawiedliwości w imię egalitarnego ideału chrze
ścijańskiego, odrzucił zarówno pokusę chrześcijańskiego socjalizmu, jak i obronę 
programu zachowawczego pod szyldem chrześcijańskim. Występując w debacie 
kulturowej po stronie tradycji chrześcijańskiej przeciw obozowi liberalnemu, nie 
wahał się mówić o nieudolności i braku przygotowania intelektualnego po stronie 
chrześcijańskiej. Najmniej Znajdziemy u niego kilka uwag na temat równowagi 
między chrześcijańskim uniwersalizmem a partykularyzmem polityki narodowej. 
Nie rozważał głębiej tej kwestii; gdyby to uczynił, musiałby, zdaje się, dokonać 
zasadniczego wyboru - albo opowiedzieć się za obowiązywaniem uniwersalnej ety
ki chrześcijańskiej na wszystkich poziomach życia społecznego, albo uznać daleko 
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idącą autonomię etyki społecznej (etyki odpowiedzialności, jeśli użyć terminologii 
Maxa Webera), co też uczynili przywódcy obozu narodowego w Polsce. Dmowski 
deklarował: „Stosunek jednostki do narodu i narodu do narodu leży właściwie poza 
sferą chrześcijańskiej etyki”290. Analizy polityczne Czerkawskiego wydają się być 
czynione w podobnym jak u Dmowskiego duchu realizmu politycznego, natomiast 
jego deklaracje o potrzebie chrześcijańskiej etyki wydają się im przeczyć. Czer
kawski nie zdobył się na wybór, ale też nie dokonali go współcześni mu przywódcy 
Kościoła i myśliciele katoliccy, pochwalając patriotyzm i nakazując bycie lojalnym 
wobec swego państwa.

2,0 R. D m o w s k i, Myśli nowoczesnego Polaka, Wrocław 1996, s. 99.

Najtrudniejszym wśród problemów rozważanych przez Czerkawskiego było 
rozdarcie między wizją człowieka obecną w jego rozprawach ekonomicznych a ideą 
rozwiązania „kwestii społecznej” zgodnie z zasadami katolickiej doktryny społecz
nej. Tradycja ekonomiczna wskazywała na niezmiennie egoistyczną naturę człowie
ka jako na ograniczenie wszelkich możliwości reformy społecznej. Stąd wypływał 
wniosek, że mechanizm rynkowy najskuteczniej prowadzi do wykorzystania samo
lubnych skłonności jednostek dla społecznego dobra. W myśli katolickiej moralne 
doskonalenie było zarówno najważniejszym celem, jak i warunkiem oraz głównym 
środkiem naprawy porządku społecznego. U krakowskiego profesora Znajdziemy 
wypowiedzi w duchu obu tradycji, pozostające nieraz między sobą w sprzeczności. 
Nie można uznać za spójne wszystkie jego poglądy. Pomimo trudności poszukiwał 
on syntezy, rozumiał, że teoria ekonomiczna słusznie wskazuje na skuteczność rynku 
jako mechanizmu alokacji, lecz zarazem nie przynosi argumentów na rzecz pierwot
nego podziału dóbr, z którym to podziałem ludzkość weszła w epokę kapitalizmu. 
Stąd drastyczne nierówności, które istniały we współczesnym uczonemu świecie, 
nie znajdowały moralnego uzasadnienia. Z kolei chrześcijaństwo dostarczało moral
nych argumentów za bardziej egalitarnym podziałem bogactw. Czerpiąc inspirację 
z myśli Leona XIII, Czerkawski opowiadał się za wieloma rozwiązaniami zmie
rzającymi do podniesienia zamożności warstw pracujących: popierał ubezpieczenia 
społeczne, związki robotnicze i zbiorowe negocjacje z pracodawcami, przedstawił 
oryginalny pomysł na politykę antymonopolową, opowiadał się za udziałem robot
ników w zyskach przedsiębiorstw. A jednak wahał się i wycofywał, kiedy przyszło 
rozważać propozycje zbyt radykalne. Czerkawski świadom był niebezpieczeństwa, 
które niesie z sobą socjalny egalitaryzm. Rozumiał, że realizacja wielu grupowych 
postulatów może zwiększyć społeczne koszty produkcji, przynieść bodźce antypro- 
dukcyjne i osłabić ducha przedsiębiorczości. Nasz uczony realistycznie stwierdzał, 
że dążenie do osobistego wzbogacenia się pozostaje podstawowym mechanizmem 
wiodącym do aktywności gospodarczej i efektywnej pracy. Choć za bardziej pożą
dany uważał raczej egalitarny ład społeczny i obyczaje bardziej altruistyczne, go
dził się z niedoskonałością ludzkiej natury i ograniczonymi możliwościami naprawy 
świata. To napięcie między wartościami słusznymi, ale trudnymi do harmonijnego 
pogodzenia, wydaje się podstawowym problemem chrześcijańskiej myśli społecz
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nej. Jeśli tradycja chrześcijańska ma nadal przyczyniać się do postępu społeczne
go, jej zwolennicy będą musieli, podobnie jak Czerkawski, dokonać konfrontacji ze 
współczesnymi teoriami ekonomicznymi.

4. Antykapitalistyczna utopia Leopolda Caro

Leopold Caro (1864-1939) był jedną z najbardziej paradoksalnych postaci w dzie
jach polskiej myśli społecznej, ekonomicznej i prawnej, dlatego też analiza idei, 
które głosił, wiele może powiedzieć o osobliwościach jego epoki, jak też o pewnym 
typie myślenia i dziś spotykanym. Caro był prawnikiem, ekonomistą i myślicielem 
politycznym, uznającym prymat etyki nad nauką, woli nad materią oraz sprawiedli
wości nad efektywnością; potępiał wolnorynkowy kapitalizm jako źródło zarówno 
moralnej, jak i materialnej nędzy ludzkości. Pragnął innego, lepszego i sprawiedliw
szego świata. Konsekwencja, z jaką głosił swe poglądy sprawiła, że wpadł niemal 
we wszystkie pułapki, które na wytyczonej przez siebie drodze mógł spotkać, za
plątał się w najgorsze sprzeczności i paradoksy, jakie można było sformułować na 
gruncie przyjętych przezeń założeń. W swym poszukiwaniu lepszego świata stał 
się postacią tragiczną. Dążąc do etycznej doskonałości, Caro potępił religię swych 
przodków. Potomek starego rodu żydowskiego stał się Polakiem za cenę przyjęcia 
antysemickich przesądów; jako katolik w niejednym sympatyzował z socjalizmem 
i marksizmem; będąc wrogiem bolszewizmu, opowiadał się za gospodarką planową; 
w imię sprawiedliwości potępił współczesny sobie ustrój polityczny i gospodarczy, 
zaś jego marzenia o ustanowieniu lepszego systemu doprowadziły go do apologii 
faszystowskich Włoch i hitlerowskich Niemiec. Życie i poglądy Leopolda Caro do
starczają sporo materiału do studiowania meandrów etycznej utopii.

W okresie II Rzeczpospolitej Caro był najgłośniejszym zwolennikiem swo
iście rozumianego solidaryzmu, największym wrogiem leseferyzmu w środowisku 
ekonomistów, skądinąd sam przez większość środowiska ekonomicznego był ostro 
zwalczany. Jego publicystyka miała dość liczne grono czytelników w kręgach ka
tolickich, a świadectwem uznania w tychże było powołanie go do Rady Społecz
nej przy Prymasie Polski. Mimo że w podręcznikach historii ekonomii trudno zna
leźć choćby wzmiankę o nim, Caro nie należy do postaci całkiem zapomnianych. 
O jego poglądach ekonomicznych pisali: Wacław Lejman291, Dariusz Bomanowski292 

2,1 W. L ej m a n, Ekonomia polityczna, idee solidaryzmu i polityka gospodarcza w pracach 
L. Caro, Kraków 1972, s. 113-135.

292 D. Bomanowski, Poglądy solidarystyczne Leopolda Caro, [w:] Myśl ekonomiczna 
11 Rzeczpospolitej, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 1997, s. 101-113.
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i Aleksandra Lityńska293, był on bohaterem szkiców Wojciecha Roszkowskiego294 
i Jacka Luszniewicza295, jego dorobek jako analityka sowietyzmu opisał zwięźle Ma
rek Kornat296, rozproszone wzmianki o jego poglądach Znajdziemy też w pracach 
Andrzeja Kudłaszyka297, Zbigniewa Gazdy298, Ryszarda Michalskiego299, Jarosława 
Macały300 i Adama Gruszeckiego301 302. Wszystkich wymienionych autorów łączy prze
konanie, że główną inspiracją dla Caro była katolicka doktryna społeczna, sformu
łowana w encyklikach społecznych Leona XIII i jego następców. Tymczasem sam 
Caro zdefiniował swoje antykapitalistyczne stanowisko jeszcze przed konwersją 
mianowicie w okresie, gdy nowoczesna katolicka doktryna społeczna dopiero się 
rodziła. Wiele jego idei było wyraźnie bardziej radykalnych od oficjalnej doktry
ny Kościoła. Nawet encyklika Rerum novarum nie wydaje się istotna w formowa
niu poglądów naszego bohatera, skoro wiele z nich było gotowych w momencie jej 
ogłoszenia. W istocie głównym źródłem inspiracji Caro nie była oficjalna doktryna 
papieska, ale popularny katolicki antysemityzm, nigdy otwarcie niezaakceptowany 
przez Stolicę Apostolską ale konsekwentnie głoszony przez wielu wpływowych du
chownych i wciąż przesączający się do codziennego nauczania Kościoła. Dobitnym 
jego świadectwem był głośny w swoim czasie tekst redaktora jezuickiego „Przeglą
du Powszechnego”, ks. Mariana Morawskiego, zatytułowany Asemityzm202, zawiera
jący cały katalog oskarżeń pod adresem Żydów, a zwłaszcza potępienie „żydowskiej 
moralności” pomieszane z potępieniem kapitalizmu. Nie był to głos wyjątkowy, lecz 
raczej wysublimowana wersja tego, co o „moralności talmudycznej” i „szkodliwo
ści Żydów” sądzili duchowni katoliccy epoki303. Caro, chcąc stać się dobrym Pola-

293 A. Lityńska, Poglądy ekonomiczne Leopolda Caro, Kraków 1993, s. 55-64.
294 W. Roszkowski, Korporacjonizm Leopolda Caro, „Przegląd Powszechny” 1983, 

nr 10, s. 39-48.
295 J. Luszniewicz, Pokusa proroctwa absolutnego, „Przegląd Powszechny” 1988, 

nr 10, s. 52-65.
296 M. K o r n a t, Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja. Początki sowietologii i studiów 

nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918-1939), Kraków 2004, t. 1, s. 100-101; t. 2, s. 197- 
-198.

297 A. K u d 1 a s z y k, Katolicka myśl społeczno-polityczna w Galicji na przełomie XIX i XX 
wieku, Wrocław 1980.

298 Z. G a z d a, Historia nurtu katolickiego w polskiej myśli ekonomicznej okresu Drugiej 
Rzeczpospolitej (1918-1939), Kielce 1998.

299 R. M i c h a 1 s k i, Chrześcijańska wizja odrodzenia człowieka. Katolicka nauka społeczna 
w Polsce przeciwko moralnym skutkom kapitalizmu i totalitaryzmu 1918-1998, Toruń 1995.

300 J. Macała, Polska katolicka w myśli politycznej II RP, Toruń 2005.
301 A. Gruszecki, Katolicy II Rzeczypospolitej o ustroju społeczno-politycznym, Kraków 

2007.
302 M. Morawski, Asemityzm, Kraków 1896.
303 Zob.: K. Lewalski, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów 

w latach 1855-1915, Wrocław 2002; S. Rudnicki, Równi, ale niezupełnie, Warszawa 2008, 
s. 61-77; D. Pałka, Kościół Katolicki wobec Żydów w Polsce międzywojennej, Kraków 2006, 
s. 138-154.
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kiem i katolikiem, przyjął większość tych poglądów za swoje. Dodajmy, że także 
atmosfera intelektualna Niemiec w czasie studiów naszego bohatera mocno sprzy
jała utrwaleniu antyżydowskich przesądów304. Drugim niedocenionym źródłem in
spiracji lwowskiego uczonego był angielski romantyczny antykapitalizm, zwłaszcza 
elitarystyczne poglądy Thomasa Carlyle’a, które wpłynęły istotnie na koncepcję 
dziejów, jaką wyznawał Caro, i na jego stosunek do kwestii ustroju państwowego. 
Sam uczony przedstawiał się jako zwolennik solidarystycznej szkoły francuskiej305, 
z której wyróżniał takich autorów, jak Leon Bourgeois (wolnomyśliciel o żydow
skich korzeniach) i Charles Gide (kalwin). Deklarował też sympatię do niemieckiej 
„szkoły historycznej”, częstokroć cytował Gustava Schmollera (luteranina). Choć 
w swych pismach Caro umieszczał wiele pochwał dla Kościoła katolickiego, dopie
ro po ogłoszeniu encykliki Quadragesimo anno bardziej zdecydowanie odwoływał 
się do katolickiej nauki społecznej.

304 Zob.: W. J o c h m a n, Antysemityzm w Cesarstwie Niemieckim w latach 1871-1914, 
[w:] i d e m, Kryzys społeczny - antysemityzm - narodowy socjalizm, przeł. B. Mrozewicz, 
wstęp i oprać. H. Olszewski, Poznań 2007, s. 61-156; L. P o 1 i a k o w, Historia antysemity
zmu, t. 2: Epoka nauki, Kraków 2008, s. 224-242.

305 L. C a r o, Zasady nauki ekonomii społecznej, Lwów 1926, s. V.
306 Idem, Kwestia żydowska w świetle etyki, Lwów 1893, s. 3.
307 Ibidem, s. 10-11.
30R Ibidem, s. 37.

Pragnienie ładu uniwersalnego i sprawiedliwego

U podstaw dramatu, który był udziałem Caro, leży niepowodzenie asymilacji. Uro
dzony i wychowany w rodzinie żydowskiej uważał się zrazu za Polaka wyznania 
mojżeszowego i do akceptacji narodowości polskiej namawiał swych współwyznaw
ców306. Jednak podtrzymywanie podwójnej identyfikacji musiało ciążyć młodemu 
prawnikowi, skoro dokonał konwersji religijnej, poprzedzając ją aktem odcięcia się 
od swej dawnej tożsamości.

Oto w broszurze Die Judenfrage, eine ethische Frage, wydanej po polsku pod 
tytułem Kwestia żydowska wobec etyki (1893), Caro dochodzi do wniosku, że roz
powszechnienie antysemityzmu jest winą samych Żydów, ściślej tej ich grupy, która 
swymi niemoralnymi metodami bogacenia się powoduje moralne oburzenie chrześ
cijańskiej większości. Jednym ze skutków tego oburzenia okazuje się niedowie
rzanie, które Polacy okazują wobec opcji narodowej autora czującego się przecież 
dobrym Polakiem307. Caro zaakceptował dyskurs antysemicki, uczynił to jednak 
w sposób paradoksalny. Przyznał bez dyskusji, że wyznawcy religii mojżeszowej 
mają tendencję do popełniania przestępstw. „Żydzi wszędzie dostarczają najwięk
szego kontyngentu zbrodniarzy z chęci zysku”308. Wylicza „winy żydowskie” - „to 
lichwa, to nadużycia na giełdach, to korupcja większej części żydowskiej prasy 
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niemieckiej”309. Źródłem tego stanu rzeczy miałaby być zarówno niższość „rasy”, 
jak też niższość etyki żydowskiej wobec chrześcijańskiej310 311. Jednak głównym oskar
żonym okazał się system kapitalistyczny. Wina współwyznawców autora Kwestii 
żydowskiej wobec etyki polegała na tym, że wykorzystywali oni możliwości, które 
dawał ustrój kapitalistyczny w swej rozwiniętej postaci. Tego systemu Caro nigdy 
nie akceptował, wielokrotnie potępiał go jako prowadzący do wyzysku mas przez 
najbardziej bezwzględną i niemoralną część ludzkości. W antykapitalizmie trwał za
pamiętale przez prawie 50 lat, niezmiennie i gorliwie oskarżając indywidualistycz
ny kapitalizm o spowodowanie większości znanych sobie nieszczęść społecznych. 
Stąd udział Izraelitów w ekscesach kapitalizmu finansowego gotów był uznać za 
rzeczywiste źródło antysemityzmu. Z powyższego wyciągnął najdalej idący wnio
sek, sugerując, że przebudowa społeczeństwa w duchu uniwersalnej etyki, znosząca 
(lub ograniczająca) system wolnorynkowy, zniesie i antysemityzm. Argument ten 
nie różnił się w swej strukturze od motywacji tych Żydów, którzy w późniejszym 
czasie zaangażowali się w ruch komunistyczny, sądząc, że zniesienie klas społecz
nych zniesie także poniżenia Żydów. Swoje nadzieje Caro wiązał jednak nie z uni
wersalizmem marksistowskim, lecz z uniwersalizmem katolickim; pragnął nowego 
ładu społecznego opartego na etyce chrześcijańskiej. Jednak już w 1892 roku wypro
wadzał z etyki chrześcijańskiej daleko idące konsekwencje, projektując radykalne 
rządy cnoty. Były to pomysły wyraźnie różniące się od ostrożnych zaleceń Leona 
XIII z ogłoszonej rok wcześniej encykliki Rerum novarum, w istocie bliższe raczej 
polityce hiszpańskich władców, którzy wypędzili przodków autora. Oto proponuje 
on karać lichwę zakazem osiedlania się w danym okręgu administracyjnym, a nawet 
karą banicji z kraju. Podobnie miały być traktowane wszelkie oszustwa w handlu. 
Na wsi mieliby prawo mieszkać tylko rolnicy i „uczciwi rzemieślnicy”, dostęp do 
giełdy mogliby otrzymać jedynie licencjonowani „uczciwi kupcy”, gazety miałyby 
płacić odszkodowania za reklamę „niepewnych interesów”3". Autor przyznaję, że 
dotknie to znaczną część Żydów, wszelako zasłużenie, poza tym ucierpią „oszuści” 
i „giełdziarze” nieżydowscy, nie będzie więc mowy o dyskryminacji wyznaniowej. 
Konsekwentne oparcie porządku społecznego na etyce chrześcijańskiej, realizowane 
nawet dość brutalnymi metodami, miało przynieść zarówno zniesienie ekscesów ka
pitalizmu, jak też zlikwidować źródła antysemityzmu. Do idei wprowadzania dobra 
poprzez napiętnowanie „złych” i usunięcie ich ze społeczeństwa Caro wracał też 
później. Tak było w dziełku Myśli Japończyka o Polsce, powstałym z serii opo
wiastek publikowanych w prasie codziennej. Tym razem radykalne idee przypisane 
zostają tytułowemu Japończykowi. Nietrudno jednak zgadnąć, że jest on wytworem 
fantazji autora („Japończyk” okazuje się być katolikiem, wygłasza opinie zgodne 
z wypowiedziami samego Caro). Padają w dziełku propozycje karania oszustów 
i defraudantów konfiskatą majątku, częściowego upaństwowienia przemysłu i kara

109 Ibidem, s. 5.
310 Ibidem, s. 22.
311 Ibidem, s. 1G-T1.
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nia finansowego niesumiennych urzędników312, a także rady w kwestii żydowskiej, 
zbieżne z wcześniejszymi poglądami naszego autora313.

312 I d e m, Myśli Japończyka o Polsce, Lwów-Warszawa-Kraków 1927, s. 53-55.
313 Ibidem, s. 20-22.
314 Zob.: L. P o 1 i a k o w, Historia antysemityzmu...
315 Zob.: R. M o d r a s, Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939, przeł. 

W. Tu ro p o 1 s k i, Kraków 2004; D. Pałka, Kościół Katolicki...·, S. Rudnicki, Równi...·, 
A. Synowiec, II Rzeczpospolita w twórczości ks. Jana Piwowarczyka. Wybrane zagadnienia 
społeczne i polityczne, Kraków 2006, s. 107-158.

316 L. Caro, Solidaryzm. Jego zasady, dzieje i zastosowania, Lwów 1931, s. 202.
317 I d e in, Myśli Japończyka..., s. 21.
318 1 d e m, Przyczynowość czy celowość w ekonomice społecznej, „Przegląd Ekonomiczny” 

1936, z. 15, s. 16-29.

Przedstawione powyżej rozumowanie było osobliwą racjonalizacją klasycznych 
wątków antysemickich. To, co u ideologów antysemityzmu było fantazmatem czy 
obrazem wroga, konstruowanym na użytek politycznej demagogii, Caro zdawał się 
traktować poważnie. W antysemickiej demonologii „Żyd” jest ze swej istoty siedli
skiem zła, wszystkie ujemne cechy ludzkiej natury zostają utożsamione z „żydow
skością”, która z kolei jest czymś, czego Żyd nie może się pozbyć, czym „zaraża” 
nawet mimowolnie314. W wypowiedziach polskich antysemitów, od Staszica po księ
ży Kruszyńskiego, Trzeciaka czy Piwowarczyka, Żydzi są ukazywani jako zaraza, 
pasożyt niszczący „zdrowe ciało” narodu, na co najlepszym lekarstwem jest usunię
cie ich z kraju315. Propozycja, którą uczynił Caro, by wygnać wszystkich „lichwia
rzy”, „giełdziarzy” i „wyzyskiwaczy” z państwa, była próbą zracjonalizowania tych 
idei; oto miałoby być usunięte zło rzeczywiste, nie symboliczne czy fantazmatyczne. 
Racjonalizacja to zresztą jedynie pozorna, nie sposób w ogóle wymyślić rozsąd
nych kryteriów projektowanej banicji. Usunięcie ze społeczeństwa tych, którzy je 
„niszczą” i „deprawują”, było w istocie postulatem utopijnym. Nawet autor Kwestii 
żydowskiej nie spodziewał się rychłej realizacji tych haseł. Deklaracje o potrzebie 
oparcia porządku społecznego na etyce katolickiej były raczej wygodnym opakowa
niem niż istotną treścią tej ideologii. Caro dokonywał pewnej nadinterpretacji dok
tryny katolickiej, opowiadając się za budową Królestwa Bożego już na ziemi przy 
użyciu narzędzi przymusu. Nowy ład miałby oznaczać rządy etyki chrześcijańskiej 
„takiej samej w życiu publicznym i prywatnym”316, byłby to ustrój, „w którym każdy 
czyn nikczemny spotkałby się z ogólną pogardą i potępieniem społeczeństwa”317. 
Ton proroctwa w pismach lwowskiego mędrca, jak widzimy, jest dość ostry. Jeśli 
patronem tej koncepcji miałby być Chrystus, to raczej wypędzający kupców ze świą
tyni niż głoszący Kazanie na górze.

Dla poparcia swej wizji radykalnej przemiany społeczeństwa Caro rozwinął ar
gumentację tworzącą dość konsekwentny system poglądów. Przede wszystkim przy
jął prymat etyki nad wiedzą, zdecydowanie odrzucając głoszony przez M. Webera 
i E. Durkheima postulat nauki wolnej od wartości. Jego zdaniem w naukach społecz
nych uwolnienie się od wartości nie jest ani możliwe, ani potrzebne318. Z powyższym 
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wiąże się ściśle preferencja do wyznaczania celów nad badaniem związków przyczy
nowych. Caro radykalnie oddzielał świat przyrody, gdzie panuje ścisły determinizm, 
od świata ludzkiego, w którym istnieje wolność - o ludzkich sprawach decyduje 
ludzka wola319 (można sądzić, że przyswoił on sobie Diltheyowski podział na Natur
wissenschaften i Geistwissenschaften). Stąd nauki przyrodnicze są w stanie sformu
łować obiektywne i uniwersalne prawa przyrody, podczas gdy w naukach społecz
nych, a zwłaszcza w ekonomii, o takie prawa trudno320. Skoro świat ludzki zmienia 
się pod wpływem woli, ta zaś zawsze zmierza do jakiegoś celu, to nauki społeczne 
są „celowe”, a nie „przyczynowe”. Zadaniem nauk społecznych jest, wedle lwow
skiego uczonego, raczej cele owe formułować, niż je badać321. Z przeświadczeniem 
o prymacie woli nad społecznymi prawidłowościami łączył autor Solidaryzmu prze
konanie, że społeczne znaczenie ma przede wszystkim wola elit, za którą z reguły 
postępują masy. Przy czym, o ile większość ludzi skłonna jest ulegać egoistycznym 
pokusom, o tyle elity, inspirowane przez wielkie idee religijne i filozoficzne, są zwy
kle ascetyczne i kierują się altruizmem322. Caro zdawał się też sądzić, że im większe 
pojawia się poświęcenie dla dobra ogółu, tym większy występuje wpływ na dzieje 
świata323. Życie gospodarcze jest w tej wizji świata kształtowane przez zjawiska za
liczane do sfery kultury. Autor Solidaryzmu wyciągnął z tego najdalej idące kon
sekwencje. Nominalny ekonomista Caro dążył do likwidacji ekonomii jako nauki, 
usiłując wszystkie jej problemy zredukować do socjologii, rozumianej z kolei jako 
„nauka celowa”, a więc podporządkowana etyce i filozofii politycznej. Postawa taka 
prowadziła do radykalnej krytyki ekonomii klasycznej, neoklasycznej i wszelkiej 
myśli ekonomicznej akceptującej leseferyzm, a nawet do przekonania o autonomii 
procesów gospodarczych. Wyjątkowo atakował Caro model homo oeconomicus oraz 
ideę samoregulującego się rynku. Zamiast tego proponował swoją wizję solidarne
go społeczeństwa i gospodarki poddanej planowaniu, a także kontroli zorganizowa
nego społeczeństwa, co miało doprowadzić wreszcie do realizacji sprawiedliwości 
w życiu społecznym. Zniesienie kapitalizmu miało być wydarzeniem równie waż
nym dla życia, jak i dla nauki. W miejsce chaosu ustanowiono by porządek, którego 
reguły byłyby wreszcie postulowanymi „prawami ekonomicznymi”. Dla osobnej 
teorii ekonomii nie było miejsca w tym systemie.

319 Idem, Solidaryzm..., s. 122.
320 I d e m, Prawa ekonomiczne a socjologiczne, Lwów 1935, s. 7-10.
321 W swoim podręczniku ekonomii Caro pisał: „Nauka ekonomii ma prawo wytknąć sobie 

jakiś cel, głosić jakiś ideał, wydawać sądy o tern, co być powinno lub nie powinno”. Zob.: idem, 
Zasady..., s. 10.

322 1 d e m, Zmierzch kapitalizmu, Poznań 1934, s. 46.
323 Idem, Solidaryzm..., s. 14-15.

Caro miał zwyczaj poprzedzać swe konstatacje przywołaniem wielu autoryte
tów, których lista jest mocno heterogeniczna. Opisując idealny ład społeczny zgod
ny z chrześcijaństwem, sięgał nieraz do Tomasza z Akwinu, zwłaszcza odpowied
nich fragmentów Sumy teologicznej. Wiele rad Akwinaty chciał stosować literalnie 
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w czasach sobie współczesnych. Mniej czerpał z encyklik papieży Leona XIII i Piu
sa XI. Powoływał się na nie dość często, ale w sposób raczej ogólnikowy. Ze współ
czesnych autorów katolickich największy wpływ na niego miał jezuita Heinrich 
Pesch, autor pięciotomowego Lehrbuch für Nationalökonomie. Innym niemieckim 
uczonym, za którym Caro powtarzał wiele poglądów, był G. Schmoller, przywódca 
tzw. młodszej szkoły historycznej. Mimo odrzucenia marksizmu lwowski uczony 
przyswoił sobie pewne przynajmniej idee K. Marksa. Najwyraźniej w ślad za Mark
sem analizował angielski leseferyzm i klasyczną ekonomię politycznąjako narzędzia 
klasowego panowania burżuazji. Do swoich ideowych patronów zaliczał także myś
licieli francuskich: ekonomistę Ch. Gide’a, autora popularnego podręcznika eko
nomii i teoretyka spółdzielczości, oraz radykała L. Bourgeois, ponadto katolickich 
solidarystów ze szkoły Alberta de Muna. W sensie negatywnym wpłynęli na niego 
D. Ricardo i Thomas R. Malthus, których poglądy uważał za wyjątkowo błędne 
i szkodliwe. Spośród myślicieli brytyjskich najbliższy sercu lwowskiego uczonego 
był Thomas Carlyle, którego elitaryzm, kult bohaterów i ofiary z własnego życia 
w znacznej mierze podzielał. Powoływał się także na antyindustrialne idee Johna 
Ruskina, a zarazem z uznaniem cytował pisma Beatrice i Sidneya Webbów. Wiado
mo też, że znał i cenił twórczość Augusta Cieszkowskiego, którego idea realizacji na 
ziemi ideału ewangelicznego była mu bliska, choć odrzucał religijną heterodoksję 
tegoż działacza i myśliciela324. Wymienionych autorów Caro czytywał w młodości 
i w początkach XX wieku. Wśród późniejszych lektur spotkamy przede wszystkim 
takie, jakie albo potwierdzały akceptowaną przez niego wizję świata (tu Caro przy
wołuje Gilberta K. Chestertona, Hilaire’a Belloca i Walthera Rathenaua), albo też 
zasługują na odrzucenie i potępienie w całości, jak pisma L. von Misesa. W ostatnim 
okresie życia pilnie i z nadziejami, choć niebezkrytycznie, śledził doświadczenia 
włoskiego faszyzmu, narodowego socjalizmu w Niemczech i New Dealu w USA 
pod rządami Roosevelta. Dotyczyło to jednak raczej prowadzonej polityki gospo
darczej niż jej podstaw ideowych. Wszystkie te wpływy i sympatie nie zmieniają 
jednak faktu, że przez całe dorosłe życie Caro był człowiekiem jednej tylko idei: 
zbudowania ustroju, w którym prawo i zbiorowa wola polityczna byłyby w pełni 
zintegrowane z najsurowiej interpretowaną etyką tradycji judeochrześcijańskiej.

324 1 d e m, August Cieszkowski, odbitka z „Czasu” 1893.

Program zastąpienia ekonomii socjologią

Jednym z paradoksów myśli Caro było to, że jako profesor ekonomii postulował 
likwidację ekonomii jako osobnej nauki i zastąpienie jej socjologią. Jego argumenta
cja była dość prosta: mimo wysiłków ekonomistów różnych orientacji - fizjokratów, 
klasyków, neoklasyków i marksistów - nie udało się sformułować jakichkolwiek 
powszechnych praw ekonomicznych. Odkrycie praw porównywalnych z prawami 
przyrody jest w ogóle niemożliwe, albowiem człowiek w przeciwieństwie do reszty 
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stworzenia jest obdarzony wolną wolą, co wyklucza z góry podleganie determini- 
zmom. Homo oeconomicus, metodologiczna podstawa teorii ekonomicznej główne
go nurtu, od początku był fikcją. „Prawdziwy człowiek [...] dla ekonomiki liberalnej 
dotąd odkryty nie został”325. Ludzie w istocie o wiele częściej kierują się emocja
mi i wartościami niż racjonalną kalkulacją, której model człowieka ekonomiczne
go wymaga. Co więcej, znaczna część ludzkości kieruje się raczej altruizmem niż 
egoizmem, a zwłaszcza elity. Dlatego też wszelkie prawa formułowane przy tak 
wadliwym założeniu dotyczącym ludzkiej natury również muszą się okazać zupeł
nie sprzeczne z rzeczywistością. Wszystkim „rzekomym prawom ekonomicznym” 
może przeciwstawić się wola ludzka, zaś sytuacja gospodarcza może być stosunko
wo łatwo zmieniona poprzez odpowiednią politykę lub zmiany instytucjonalne czy 
wreszcie przemiany kultury. Stąd procesy polityczne, religijne i społeczne decydują 
o tym, co dzieje się w gospodarce326, która w znacznej mierze podlega woli panu
jących elit, ta zaś kształtuje się pod wpływem zasad etycznych i religijnych przyję
tych w warstwach kierowniczych. To właśnie wolę i siłę przekonań funkcjonujących 
wśród elit miał Caro na myśli, kiedy pisał: „Kto nie jest wyznawcą ani ekonomiki 
kapitalistycznej, ani socjalistycznej, widzi jasno, że wola ludzka w dziedzinie ukła
du sił gospodarczych ma o wiele większe znaczenie od wszelkich praw gospodar
czych, czy to ułożonych przez Ricarda lub Malthusa, czy też Marxa, że je pokonywa 
i krzyżuje”327.

325 I d e m, Prawa ekonomiczne..., s. 11.
326 I d e m, Zasady..., s. 74-76.
327 Idem, Ekonomika przyszłości, „Przegląd Ekonomiczny” 1935, z. 14, s. 6.
328 Idem, Lichwa i sposoby jej zwalczania, [w:] idem, Studia społeczne, Kraków 1906, 

s. 281, pierwodruk „Biblioteka Warszawska”, (wrzesień) 1896.
329 I d e m, Ku nowej Polsce, Lwów 1923, s. 64.

Poglądy Caro na prawa ekonomiczne nie były konsekwentne. Najczęściej utrzy
mywał, że prawa owe nie są znane, z czego wyciągał wniosek, że ich w ogóle nie 
ma. Czasem jednak pisał tak, jakby niektóre z nich w istocie działały, zarazem oce
niając je jako niepożądane. W 1896 roku tak sformułował swą opinię na temat prawa 
popytu i podaży: „Prawo popytu i podaży jest niemoralne i niesprawiedliwe, dlatego 
wskazówką do oznaczenia ceny towarów być nie powinno. Umowę każdą i zapew
nione nią wzajemne świadczenie należy tedy rozważyć nie ze stanowiska tego prawa, 
lecz z tego jedynie słusznego i godziwego punktu widzenia, co daje jedna, a co daje 
druga strona, ile każda z nich dać może”328. W późniejszych wypowiedziach potępiał 
prawo podaży i popytu jako zachętę do wykorzystywania cudzych potrzeb do włas
nego wzbogacenia329. Może więc wydać się niejasne, czy uczony negował istnienie 
praw ekonomicznych, czy też potępiał ich wykorzystywanie, powołując się na etykę 
chrześcijańską. Jego stanowisko można zapewne interpretować następująco: w pew
nym szczególnym czasie i tylko w niektórych krajach powstały warunki, w których 
zachodzi wiele prawidłowości przewidywanych przez model neoklasyczny. Jeśli się 
jednak tak dzieje, to tylko dlatego, że egoizm i leseferyzm zwyciężyły wcześniej 
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w opinii publicznej. Przecież jednak panowanie leseferyzmu nie jest koniecznością 
- zmiana w pojęciach moralnych stworzy nowe warunki, w których będą obserwo
wane nowe prawidłowości330. W tym sensie nie negował on zupełnie poznawczych 
walorów ekonomii neoklasycznej. Wskazywał tylko na jej bardzo ograniczone za
stosowanie i podrzędność wobec woli i moralności, które są czynnikami zdolnymi 
znosić „prawa ekonomiczne”, stąd też zasługują na większą uwagę nauki. Sam jed
nak żądał od ekonomii jeszcze więcej. Zadaniem ekonomii miałoby być wykreowa
nie owych nowych prawidłowości i tak zapewne należy rozumieć tezę, że dopiero 
przyjęcie prymatu etyki nad ekonomią i uznanie teleologicznej natury ekonomii do
prowadzi do „wydobycia przez niąnajaw stałych i pewnych praw”331. Niekiedy kry
tyka ekonomii w wykonaniu lwowskiego uczonego zawierała trafne uwagi. Słusz
nie utrzymywał, że nie do obrony są T.R. Malthusa teoria ludnościowa i związana 
z nią teoria funduszu płac, nie da się także zbudować spójnej ekonomii w oparciu 
o czas pracy jako miarę wartości, jak tego chciał Marks (obie tezy były jednak uzna
ne za błędne przez niemal wszystkich ówczesnych ekonomistów). Słuszne były jego 
uwagi o występowaniu w rzeczywistej gospodarce istotnych różnic pomiędzy wiel
kością i wpływem konkurujących podmiotów, co poddawało w wątpliwość teorię 
doskonałej konkurencji332. W odniesieniu do teorii cen Caro sugerował, że transakcje 
są zawierane w warunkach niewiedzy o rzeczywistych parametrach rynku333. W isto
cie więc zmiany cen wydają się lwowskiemu uczonemu raczej wynikiem losowego 
błądzenia bądź zmowy i manipulacji niż równowagi między podażą i popytem. Dziś, 
kiedy często uważa się, że teoria gier lepiej modeluje zachowanie przedsiębiorstw 
niż teoria neoklasyczna, zaś konkurencja monopolistyczna, niepewność i asymetria 
informacji są ważnymi aspektami wyborów ekonomicznych, wydawać by się mo
gło, że w krytyce uczonego istnieją elementy, które zapowiadają wiele późniejszych 
wątków teorii ekonomii. Jednakże wskazywanie słabych punktów teorii neoklasycz
nej służyło autorowi Solidaryzmu jedynie do jej potępienia i odrzucenia, nie zaś 
do sformułowania nowych podstaw ekonomii. Często przy tym nie widział różnicy 
między modelem teoretycznym a opisem rzeczywistości. Wydawał się sądzić, że 
teoria powinna wytłumaczyć i zbadać ilościowo wszystkie przyczyny i wszystkie 
konsekwencje pojedynczych faktów gospodarczych. Prawdopodobnie w ogóle nie 
był w stanie zrozumieć, jaką rolę mogą odegrać modele ekonomiczne w analizie 
gospodarki. Stwierdzenie, że pewien model zawiera kontrafaktyczne lub uproszczo
ne założenia właściwie wystarczało mu do odrzucenia wszelkich budowanych na 
nim teorii. Stąd ataki Caro na współczesną mu ekonomię teoretyczną miały nie

330 W 1931 roku Caro pisał: „Prawa ekonomiczne oparte na egoizmie gospodarczym, są za
ledwie tendencjami zjawisk i to przeważnie w chwili obecnej i w krajach cywilizacji rasy białej, 
ale nie są bynajmniej ani ogólne ani wieczne”, zob.: idem, Solidaryzm..., s. 199.

331 I d e m, Zasady..., s. 79; i d e m, Etyka i nauka ekonomii społecznej, [w:] Księga pamiąt
kowa ku czci Oswalda Balzera, t. 1, Lwów 1925, s. 115.

332 I d e m, Solidaryzm..., s. 134; idem, Zmierzch..., s. 17-18.
333 Idem, Zmierzch..., s. 14-15.
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uchronnie likwidatorskie konsekwencje i nie mogły być podstawą rzetelnej dyskusji 
wśród ekonomistów.

Autor Zasad nauki ekonomii społecznej, odrzuciwszy kolejno - ekonomię kla
syczną, neoklasyczną, wreszcie marksowską, uznał, że jak na razie żadnych trwa
łych prawidłowości ekonomicznych nie odkryto. Nie znaczy to jednak, że ich nie 
ma. Rzecz w tym, że należy ich szukać raczej w psychologii i socjologii. „Dopiero, 
gdy wyniki badań etnologii, biologii i psychologii narodów znajdą pełne zastosowa
nie w ekonomice, [...] może być mowa o postępie nauk ekonomicznych”33'1. Inaczej 
mówiąc, ekonomia jako prawdziwa nauka była zdaniem Caro dopiero projektem na 
przyszłość, projektem zależnym od postępu w socjologii, traktowanej jako główna 
nauka społeczna. Również socjologię uważał nasz uczony za naukę daleką od dojrza
łości, jednak w przeciwieństwie do ekonomii zdolną do pierwszych wiarygodnych 
uogólnień. Znajdował w sumie siedem wielkich praw socjologii. Były to: (1) zależ
ność człowieka od przyrody, (2) przewaga woli ludzkiej nad przyrodą, która przez 
wolę jest kształtowana, (3) wzajemna zależność ludzi od siebie, z której wynika

334 I d e m, Prawa ekonomiczne..., s. 13.
335 Ibidem, s. 44-50.
336 Idem, Solidaryzm..., s. 212-214.
337 Zob.: A. Rosę, [Recenzja:] L. Caro, Zasady ekonomii społecznej [!], Lwów 1926, „Eko

nomista” 1927, t. 4, s. 180-182; L.W. B i e g e 1 e i s e n, [Recenzja:] L. Caro, Solidaryzm. Jego za
sady, dzieje i zastosowania, Lwów 1931, „Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny” 1933, 
t. 1, s. 56-58; i d e m, [Recenzja:] L. Caro, Solidaryzm. Jego zasady, dzieje i zastosowania, Lwów 
1931, „Ekonomista” 1934, t. 3, s. 71-75.

(4) naturalne współdziałanie w realizacji celów oraz podział pracy, wreszcie
(5) współdziałanie zwiększa zawsze dochód społeczny, (6) państwo jako dobro 
wspólne ma pierwszeństwo nad dobrem indywidualnym, (7) ludzie ulegają licznym 
pobudkom do działania zarówno związanym z interesami, jak też z czystymi idea
mi334 335. Tezy te były dopiero zalążkiem potencjalnej teorii. Mamy tu do czynienia 
z mieszaniną trywialnych uogólnień i postulatów moralnych, z których najważ
niejszymi wydają się prymat woli nad naturą i wspólnoty nad jednostką. Jednak, 
skoro współdziałanie miałoby zawsze być głównym źródłem postępu, jak w takim 
razie tłumaczyć ogrom rozwoju gospodarczego dokonanego w okresie leseferyzmu. 
Z kłopotu tego wybrnął niezbyt zręcznie, po części przypisując postęp materialny 
oddziaływaniu państwa i kultury336, po części negując sam postęp, a przedstawiając 
liberalny kapitalizm jako gospodarczą klęskę i źródło moralnego upadku. W sumie 
socjologia proponowana przez Caro okazuje się zbiorem niemal pustych formuł. 
Jego podstawowy pogląd socjologiczny polegał na przekonaniu, że wybitne jed
nostki dysponujące wielkimi ideami są w stanie narzucić swą wolę biernym masom 
i przekształcić zgodnie z nią rzeczywistość gospodarczą. Tego typu woluntaryzm 
prowadził do zakwestionowania wszelkich ustaleń w zakresie nauk społecznych.

Fakt, że autor Solidaryzmu bywał uważany za poważnego uczonego337 i że piasto
wał on katedrę akademicką, świadczy o daleko posuniętej dezorientacji w sprawach 
roli i zakresu nauk ekonomicznych w ówczesnym polskim środowisku akademic
kim. Większość ekonomistów wciąż zatrudniona była na uniwersyteckich wydzia
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łach prawa, na których siłą rzeczy ekonomia była dyscypliną pomocniczą nauk 
prawnych. Brakowało wśród nich zgody dotyczącej zakresu, metody i kierunków 
dociekań ekonomicznych, poszczególne ośrodki naukowe miały stosunkowo słaby 
kontakt, a ekonomiści polscy nic mieli w swym gronie przywódcy intelektualnego 
tej miary, co w socjologii Florian Znaniecki. W tym mglistym pluralizmie rysowały 
się jednak wyraźne tendencje. Tradycja ekonomii społecznej, jaką reprezentował 
Caro, uległa w czasach II Rzeczpospolitej wyraźnej stagnacji, tymczasem powo
li rozwijała się nowoczesna analiza ekonomiczna, czerpiąc z dorobku L. Walrasa, 
A. Marshalla i szkoły z Cambridge, w mniejszym zaś stopniu z tradycji austriac
kiej (od Mengera po Misesa). Zwolennicy rygorystycznej teorii w nauce ekonomii 
poddali ostrej krytyce teorie lwowskiego uczonego po wydaniu jego podręcznika 
ekonomii, odmawiając mu wstępu do grona teoretyków ekonomii. Jako pierwszy 
wystąpił Gustaw Załęcki, asystent z Uniwersytetu Warszawskiego, który, najpierw 
w obszernej recenzji338, a później w osobnej broszurze339, odmówił pracy profesora 
Caro miana podręcznika naukowego i uniwersyteckiego, wysuwając wielką liczbę 
drobniejszych zarzutów, zwłaszcza dotyczących pomyłek i błędnych interpretacji 
w zakresie historii gospodarczej i historii doktryn ekonomicznych. Załęcki bezlito
śnie zanalizował naiwną często argumentację lwowskiego uczonego i sarkastycz
nie potraktował tezę o nieistnieniu praw ekonomicznych, dając elementarny wykład 
o statusie teorii ekonomicznych, którym przysługuje ścisła prawdziwość jedynie 
przy wypełnieniu wielu warunków, rzadko (lub wcale) niespełnionych w rzeczywi
stości340. Za nienaukowe uznał także mieszanie ekonomii i etyki. Caro odpowiedział 
na recenzję Załęckiego w sposób niezwykle emocjonalny341, co zdaje się nie zrobiło 
dobrego wrażenia na czytelnikach. Tymczasem podobnie krytyczne sądy sformuło
wał Władysław Zawadzki, który recenzując Zasady nauki ekonomii społecznej, nie 
wahał się stwierdzić, że prezentowana w podręczniku wizja ekonomii „przyczyniła 
się do pomieszania pojęć i do obniżenia poziomu badań i dyskusyj w dziedzinie eko
nomii”342. Wedle Zawadzkiego rezygnacja z operowania teorią ekonomiczną skazała 
Caro na posługiwanie się językiem potocznym z jego niejasnymi pojęciami i nadała 
jego argumentacji poziom studenckich debat343. Podobnie, choć w łagodniejszej for
mie, braki w wykładzie zagadnień teorii ekonomicznej i błędne założenia metodo
logiczne wytykała autorowi Zasad... Zofia Daszyńska-Golińska344. Nieprzychylne 

33K G. Z a ł ę c k i, Na marginesie pracy prof. Dr. L. Caro pl. „ Zasady nauki ekonomii społecz
nej", „Przegląd Prawa i Administracji” R. 52, 1927, z. 1, s. 226-252.

339 Idem, „Zasady nauki ekonomii społecznej" D-ra Leopolda Caro w świetle polemiki, 
Warszawa 1927.

340 I d e m, Na marginesie..s. 235; i d e m, Zasady nauki..., s. 20.
341 L. Caro, Odprawa „krytykowi", „Przegląd Prawa i Administracji” R. 52, 1927, z. 1, 

s. 253-278.
342 W. Zawadzki, [Recenzja:] L. Caro, Zasady nauki ekonomii społecznej, Lwów ¡926, 

„Rocznik Prawniczy Wileński” R. 2, Wilno 1928, s. 585.
343 Ibidem, s. 587.
344 Z. Daszyńska-Golińska, [Recenzja:] L. Caro, Zasady nauki ekonomii społecznej, 

Lwów 1926, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1927, t. 7, s. 68-71.
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przyjęcie Zasad nauki ekonomii społecznej świadczyło jeszcze o pewnej uwadze 
ze strony zwolenników ekonomii teoretycznej. W następnej dekadzie autor recenzji 
z innej pracy Caro uznał już, że nie warto nawet polemizować z opiniami lwow
skiego profesora, wyraził tylko żal, że pielęgnuje on archaiczne przesądy anty- 
handlowe345. Caro nigdy nie odpowiedział rzeczowo na najcięższe zarzuty swych 
krytyków, ponawiał tylko negatywne sądy o „teoretycznych fikcjach” w ekonomii 
głównego nurtu.

3,15 L. C a ł k a, [Recenzja:] L. Caro, Liberalizm i kapitalizm, Włocławek 1937, „Ruch Prawni
czy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1938, t. 2, s. 559-560.

346 L. Caro, Solidaryzm..., s. 7.
347 I d e m, Poglądy gospodarcze Romana Rybarskiego, „Przegląd Ekonomiczny” 1933, z. 9, 

s. 30.

Solidaryzm przeciw indywidualizmowi i kapitalizmowi

Według Caro u źródeł nowoczesnego kapitalizmu leży domniemany błąd intelek
tualny, który popełnili zwolennicy leseferyzmu, biorąc niezależną, przedsiębiorczą 
i autonomiczną w swych decyzjach jednostkę za rzeczywistość, a nie książkową fan
tazję. Miało to prowadzić do fatalnych konsekwencji: „Przesłanka liberalizmu, jakoby 
każda jednostka wchodząca w skład społeczeństwa nadawała się w równym stopniu 
do samodzielności gospodarczej, równie dobrze pojmowała potrzeby własne i umiała 
równie zręcznie i celowo dążyć do ich zaspokojenia, jest z gruntu fałszywa, a następ
stwem takiego pojmowania rzeczy muszą być duże i niepokojące różnice w majątku, 
oświacie i moralności między ludźmi, grożące strasznemi następstwami”346. Wedle 
lwowskiego solidarysty człowiek nie jest w stanie żyć dobrze i szczęśliwie bez przy
należności do wspólnoty zjednoczonej tymi samymi wartościami. Stąd system spo
łeczny, w którym indywidualizm stał się główną zasadą porządkującą ład społeczny, 
postrzegał jako paradoksalny i prowadzący ludzkość do zbiorowego nieszczęścia.

Obraz kapitalizmu, jaki rysuje się w pismach Caro, przedstawia społeczeństwo 
w stanie dramatycznego rozdarcia i moralnego upadku, co ma być konsekwencją 
realizacji zasad egoistycznego indywidualizmu. Oto klasyczna angielska ekonomia 
polityczna uznała dążenie do osobistych korzyści materialnych za główny motyw 
działań ludzkich, co szybko zaczęto rozumieć nie jako założenie metodologiczne 
lub opis rzeczywistości, lecz jako powszechną normę moralną. Jednocześnie wy
zwolony w ten sposób mechanizm pogoni za zyskiem uruchomił samonapędzający 
się proces dehumanizacji. „Racjonalizacja zachęca do ciągłego powiększania po
trzeb ludzkich, rozdmuchuje pożądania, aby zyskać odbiorców. Maszyna standary
zuje przy tym towary, reklama standaryzuje upodobania ludzkie. Człowiek-odbiorca 
pod wpływem jej rozkazów staje się sam zmechanizowaną i bezduszną maszyną”347· 
W ten sposób, zdaniem Caro, powtarzającego tu opinię licznych myślicieli konser
watywnych i katolickich XIX wieku, egoistyczny materializm zwyciężył w umysłach 
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większości ludzi, niszcząc zarazem autonomicznie sumienie i czyniąc ich podatnymi 
na manipulację. Wynik tej gry nie mógł być sprawiedliwy. W kapitalizmie bogactwo 
koncentruje się w rękach nielicznych, którzy wykazali się największą bezwzględno
ścią i brakiem zahamowań w pogoni za zyskiem. Doprowadziło to do nędzy robot
ników fabrycznych, których płace miały być świadomie utrzymywane na poziomie 
biologicznego minimum, zgodnie z „błędnymi doktrynami Ricardo i Malthusa”. 
Czasem wydaje się, jakby uczony całą prawie działalność kapitału przemysłowe
go utożsamiał z wyzyskiem, twierdząc, że ludzie pracy są nieustannie wywłasz
czani przez kartele i lichwiarzy z powodu nieekwiwalentnych warunków wymiany 
(tj. robotnicy nie otrzymują całej wartości swej pracy)348. Pisząc o wymianie ekwi
walentnej, powołuje się na Tomasza z Akwinu, choć wydaje się, że nie obeszło się 
tu bez wpływu Marksa. Autor Solidaryzmu oskarża też posiadaczy wielkich fortun, 
że wykorzystują oni swoją władzę i potęgę do manipulowania cenami i osiągania 
niegodziwych zysków poprzez giełdę; sugerował, że większość transakcji giełdo
wych ma charakter oszukańczy349 (miał zdaje się na myśli transakcje kredytowane 
i kontrakty terminowe bez rzeczywistej dostawy). Nawet to, co uznaje się zwykle 
za zaletę nowoczesnego kapitalizmu, czyli masową produkcję artykułów codzien
nej konsumpcji, dla naszego uczonego było jeszcze jednym nadużyciem. Miała ona 
prowadzić do minimalizacji jednostkowego kosztu dzięki wykorzystaniu efektów 
skali, ale nie do wzrostu płac nominalnych albo spadku cen, co poprawiłoby sytuację 
robotników; całą korzyść zagarniają kapitaliści w formie zysku350, ten zaś nie zawsze 
trafia z powrotem na rynek. Kilkakrotnie też Caro analizował dochodowy aspekt 
płac, podkreślając, że obniżki płac nie mogą być środkiem prowadzącym do popra
wy sytuacji gospodarczej, gdyż zmniejszają popyt na towary masowej konsumpcji 
przez tychże robotników produkowane351. Może się wydawać, że gdyby tylko Caro 
zechciał rozwinąć swe uwagi o roli popytu w skali całej gospodarki, byłby może 
sformułował zasady popytowej makroekonomii. Jednak jego pogarda dla teorii spra
wiała, że poprzestawał na uporczywej krytyce teraźniejszości i mglistych nadziejach 
dotyczących przyszłości.

348 Idem, Problem wywłaszczenia, „Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych” 1934, t. 33, 
s. 279.

349 I d e m, Zmierzch..., s. 31 i n.
330 1 d e m, Solidaryzm..., s. 256-257; idem, Własność prywatna, jej utrzymanie czy ograni

czenie?, „Przegląd Ekonomiczny” 1933, z. 10, s. 20.
351 1 d e m, Zmierzch..., s. 21.

Zarzuty Caro pod adresem klasy kapitalistów oraz potępienie idei leseferyzmu 
mają w sobie wiele demagogicznej przesady. W przypisywaniu całego zła epoki 
liberalizmowi i organizacji fabrycznej widać ślady staroświeckiego antyindustriali- 
zmu i potępienia „rządów pieniądza”. Uczony chyba nigdy nie zrozumiał najistot
niejszych funkcji giełdy jako narzędzia przemiany oszczędności w inwestycje oraz 
rynku pozwalającego wycenić wartość poszczególnych firm (czyli, inaczej mówiąc, 
oczekiwaną zyskowność danej działalności gospodarczej). Giełda pozostała dla nie
go polem nieczystych machinacji, zdawał się sądzić, że większość wielkich fortun 
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w świecie przemysłu i finansów powstała w sposób nieuczciwy, w kapitalistach wi
dział wyzyskiwaczy i ciemiężycieli, a nie przywódców i innowatorów. Przedstawiał 
menadżerów wielkiego biznesu jako konspiratorów, knujących nieustannie zmowy 
kartelowe, niezmiennie skierowane przeciw interesom zatrudnionych. Wielokrotnie 
przestrzegał przed „plutokracją”, która sprawuje rzeczywistą władzę w nominalnych 
demokracjach.

Złu współczesnego sobie kapitalizmu Caro przeciwstawiał idealny ustrój soli- 
darystyczny. Solidaryzm ów miał mocno paternalistyczne oblicze. Lwowski uczony 
uważał ideały wolności i równości za nieporozumienie, podtrzymywał natomiast 
ideę sprawiedliwości w polityce i gospodarce jako ideał słuszny, a także możliwy 
do urzeczywistnienia. Hierarchia i władza były wedle niego czymś naturalnym, 
o równości natomiast pisał: „Równość jest przeciwną naturze. Nierówność nie jest 
dopiero rezultatem cywilizacji, ale tkwi od początku wszelkiego życia organiczne
go w jego istocie [...]. Wszędzie, gdzie pojawia się społeczeństwo, występuje pa
nowanie jednych nad drugimi - co więcej, panowanie to jest istotną treścią, ideą 
przewodnią, warunkiem istnienia społeczeństwa”352. Jeśli jednak ludzkość dąży do 
równości, to dzieje się tak z powodu źle pojętego pragnienia sprawiedliwości. Ideały 
egalitaryzmu są więc niedorzecznością, wszelako nierówność nie przekreśla brater
stwa. Solidaryzm jako ustrój sprawiedliwy byłby więc systemem, w którym silni 
zapewnią słabszym opiekę i sprawiedliwe traktowanie, przezwyciężając sprzeczno
ści i konflikty społeczne. Sprawiedliwość wedle niego bardziej ograniczy wolność 
niż równość, bowiem ustrój solidarystyczny „ogranicza wolność na rzecz braterstwa 
i zachęca do tworzenia możliwie równych warunków rozwoju dla każdego”353. Go
tów był nawet sądzić, że robotnicy zdolni są wyrzec się demokracji i wolności zrze
szania w zamian za gwarancję zatrudnienia i stałych dochodów354. Sprawiedliwość 
traktował Caro jako wartość większą niż wolność, a także ważniejszą niż ogólny 
dobrobyt. „Zadaniem ustroju społecznego [...] może być tylko wówczas i tylko pod 
tym warunkiem wytwarzanie możliwie jak największej ilości dóbr materialnych, 
jeśli to może nastąpić bez jakiegokolwiek wyzysku oraz jeśli dobra owe będą do
starczane tym wszystkim, którzy ich potrzebują”355. Argumentując za przymusowym 
podziałem dużych majątków rolnych, nawet jeśli zmniejszy to produkcję, pisał: 
„tam, gdzie idzie o ratowanie setek tysięcy, jeśli nie więcej, od śmierci głodowej lub 
przynajmniej od życia niegodnego nazwy ludzkiego [...] względy na postęp gospo
darczy zejść muszą na drugi plan”356. Można uznać, że autor Solidaryzmu uznałby 
za niesprawiedliwy każdy system, w którym podstawowe potrzeby ogółu ludności 

352 I d e m, Równość i wolność w wieku XX. Prawdziwe znaczenie wielkich haseł, [w:] Życie 
gospodarcze a ekonomika społeczna, red. L. Caro, Lwów 1933, s. 65.

353 1 d e m, Solidaryzm..., s. 6.
3’4 Idem, Reformy gospodarcze i społeczne faszyzmu, odbitka ze „Spółdzielczego Przeglądu 

Naukowego”, Warszawa 1933, s. 21.
355 I d e m, Zmierzch..., s. 7.
356 I d e m, Zagadnienie przeludnienia, [w:] Rodzina. Pamiętnik 1 Katolickiego Studium o Ro

dzinie, Poznań 1936, s. 389.



4. Antykapitalistyczna utopia Leopolda Caro 331

nie są zapewnione. Zapewne zgodziłby się z koncepcją funkcji dobrobytu społecz
nego sformułowaną przez Johna Rawlsa, wedle której optimum społecznej funkcji 
dobrobytu oznacza maksymalizację dobrobytu najgorzej sytuowanych. Pojmowanie 
sprawiedliwości w myśli Caro wpływało na jego rozważana o własności. Wielokrot
nie podkreślał, powołując się na długą listę autorytetów (od Platona do Piusa XI), 
że własność nie może polegać na nieograniczonym władaniu, lecz jej główną treścią 
jest użytkowanie, które powinno dokonywać się z pożytkiem społecznym. Ten zaś 
polega na produkcji i konsumpcji dóbr potrzebnych do takiego zaspokojenia potrzeb 
ludności, by nikt nie cierpiał niedostatku. Stąd nadmierne nagromadzenie własności 
albo jej nieefektywne użytkowanie uznał za podstawę prawomocnego wywłaszcze
nia. Jego zdaniem miało to zastosowanie zwłaszcza wobec wielkich latyfundiów 
ziemskich, przy czym uznawał on prawo wywłaszczonych do odszkodowania357. 
Odwołanie się do tradycyjnej katolickiej doktryny własności było w tym wypadku 
problematyczne; z tezy o społecznych zobowiązaniach właścicieli nie wynikał jesz
cze postulat wywłaszczenia, także w orzeczeniach doktrynalnych papiestwa brako
wało dlań podstaw. Co więcej, w encyklice Quadragesimo anno Pius XI wyraźnie 
stwierdził, że nadużywanie bądź nieużywanie własności nie jest sprawiedliwym po
wodem do pozbawienia kogoś własności358. Jak się wydaje w tym przypadku, mo
ralny radykalizm lwowskiego uczonego współgrał z jego oceną ówczesnej sytuacji 
na wsi polskiej. Radykalna reforma rolna miałaby rozładować rewolucyjne napięcie 
na wsi, oddalić widmo przewrotu i chłopskiego bolszewizmu.

157 Idem, Ku nowej..., s. 13; idem, Problem wywłaszczenia, „Roczniki Nauk Rolniczych 
i Leśnych” 1934, t. 33, s. 273-282; i d e m, Własność prywatna...; idem, Zagadnienie przelud
nienia, s. 382-395.

358 P i u s XI, Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego i dostosowaniu go do normy 
prawa Ewangelii, (Quadragesimo anno), przeł. ks. J. Piwowarczyk, „Znak” 1982, nr 7-9, 
s. 697.

359 L. C ar o, Zmierzch..., s. 47-48.
360 1 d e m, Der Wucher. Etne sociopolitische Stadie, Leipzig 1893, s. 123.
361 I d e m, Poglądy gospodarcze Romana Rybarskiego, „Przegląd Ekonomiczny” 1933, z. 9, 

s. 37-38.

Główną cechą solidarystycznej gospodarki wedle Caro było regulowanie docho
dów zgodnie z wymogami sprawiedliwości. Tak więc płace i zyski byłyby ustalane 
w procesie społecznych negocjacji, miały spełniać kryterium ekwiwalentności wy
miany i zaspokajania potrzeb pracujących. Każdy obywatel miałby prawo do do
chodu zapewniającego minimum egzystencji, pod warunkiem świadczenia pracy. 
Prawodawstwo winno ograniczyć rolę wielkich akcjonariuszy w spółkach akcyj
nych, zaś same zyski ograniczyć do minimum, przy zupełnym wyeliminowaniu „zy
sków niegodziwych”, jak zyski ze spekulacji giełdowej359. Niezmiennie też zwalczał 
autor Studiów społecznych praktyki lichwiarskie, które rozumiał bardzo szeroko. 
W zasadzie każdy procent przekraczający stopę zysku osiągniętego dzięki udzie
lonej pożyczce uznawał za lichwę360. Ograniczenie zakresu działania finn sektora 
prywatnego miało, w jego wizji, stronę pozytywną w postaci planowania wielko
ści i zakresu produkcji zgodnie z potrzebami społecznymi361. Ustanowienie takiej 
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gospodarki mogłoby się dokonać poprzez rozbudowę spółdzielczości, co jako realny 
program na przyszłość wskazuje autor jeszcze w Solidaryzmie. Uważał, że głównym 
zadaniem spółdzielczości spożywców jest „eliminacja pośredników” i ich zysków. 
Gdyby się udało dokonać tego w skali całej gospodarki, następnym etapem mo
głaby być rozbudowa zakładów produkcyjnych będących własnością central spół
dzielczości spożywców. Spółdzielcy, znając potrzeby konsumentów, produkowaliby 
dokładnie tyle, aby je zaspokoić. Wyeliminowałoby to wahania koniunktury, będące 
wynikiem konkurencji. Co więcej, zniknęłyby wszelkie społeczne koszty istnie
nia konkurencyjnego rynku, jak wydatki na reklamę, spekulacje cenowe, dumping 
i inne362. Taka koncepcja przezwyciężenia wolnorynkowego kapitalizmu zaczerp
nięta została wprost z pism Ch. Gide’a, a Caro w zasadzie powtórzył tylko głów
ne postulaty francuskiego kooperatysty363. Jednak z czasem optymizm lwowskiego 
uczonego dotyczący rozwoju spółdzielczości słabł, aż zmienił się w nostalgię364, zaś 
wpływy Gide’a zrównoważyło oddziaływanie doktryny H. Pescha365 oraz encykliki 
Quadragesimo anno, wydanej w tym samym roku co Solidaryzm. Także i tym razem 
poszedł dalej niż oficjalna doktryna papiestwa, opowiadając się jednoznacznie za 
gospodarką planową. Metodą przebudowy gospodarczej byłoby objęcie gospodarki 
systemem wielostopniowego planowania poprzez sieć korporacji zawodowych i rad 
gospodarczych różnych szczebli, z najwyższą radą gospodarczą na czele. W tej wizji 
niezbyt klarownie autor starał się pogodzić różne cele - centralizację planowania 
i minimalizację rozpiętości dochodów ze współuczestnictwem różnych grup społe
czeństwa w planowaniu i zarządzaniu.

562 I d e m, Solidaryzm..., s. 237-239.
363 Ch. G i d e, Przemiany w ustroju gospodarczym, do których wykonania spółdzielczość jest 

powołana. Przemówienie na Międzynarodowym Kongresie Spółdzielczości Spożywców w Pa
ryżu 1889 roku, [w:] idem, Kooperatyzm, przeł. S. Thugutt, Warszawa 1937, s. 109-110; 
idem, Przyszłość kooperacji, Warszawa 1907, s. 42.

364 L. C a r o, Na dzień spółdzielczości, „Przegląd Ekonomiczny”, Lwów 1936, s. 105-106.
365 Zob.: F.J. Mazurek, Henryka Pescha koncepcja solidaryzmu społecznego, „Roczniki 

Nauk Społecznych” 1977, t. 5, s. 25-49.

Obraz idealnego porządku społecznego w pismach Caro ma cechy utopii, zawie
ra wyraźne sprzeczności; oto własność prywatna byłaby zachowana, ale gospodarka 
miała zostać poddana planowaniu. Z kolei gospodarka planowa współistniałaby ze 
spółdzielczością, szerokim samorządem, a może i parlamentaryzmem. Proces pla
nowania miałby być zarazem scentralizowany i oparty na wiedzy o społecznych 
potrzebach, wiedzy uzyskanej dzięki powszechnej organizacji świata pracy. W świe
tle obecnej wiedzy ekonomicznej system wyobrażony w pismach Caro nie mógłby 
sprawnie funkcjonować, a i w jego czasach większość ekonomistów podzieliłaby to 
zdanie. W opisanych warunkach proces zebrania odpowiednich danych i podjęcia 
zbiorowych decyzji byłby bez wątpienia zbyt długi, aby był on sprawny w stop
niu wyższym, niż zapewnia to system cen rynkowych (nawet w gospodarce silnie 
zmonopolizowanej). Można dodać, że uczony miał częściowe zrozumienie dla tych 



4. Antykapitalistyczna utopia Leopolda Caro 333

problemów. Wyobrażał sobie, że solidarystyczna gospodarka będzie produkować 
tylko ograniczony asortyment towarów masowej konsumpcji, co wydatnie uprości
łoby proces planistyczny. Ta okoliczność, zdaniem wielu autorów, miała ułatwiać 
centralne planowanie, a ówczesny stan wiedzy ekonomicznej pozwalał pielęgnować 
to złudzenie. Caro dość lekko odpierał zarzuty dotyczące braku bodźców do efek
tywności w gospodarce planowanej. Sądził, że zbieranie przez odpowiednie ciała 
decyzyjne informacji potrzebnych do jej koordynacji nie będzie sprawą trudną, zaś 
motywacja do efektywnego działania będzie miała charakter moralny. Satysfakcja 
z życia w sprawiedliwym ustroju zastąpi pogoń za zyskiem. Ekonomista uważał, że 
stymulowanie wzrostu gospodarczego może wziąć na siebie państwo, które będzie 
inicjować nowe gałęzie produkcji, zakładając przedsiębiorstwa państwowe. Wiązało 
się to z wiarą w skuteczność polityki protekcjonizmu.

Teoria handlu na podstawie przewag komparatywnych, sformułowana przez 
D. Ricarda i podtrzymywana przez ekonomistów neoklasycznych, była ulubionym 
obiektem emocjonalnych ataków na liberalizm ekonomiczny, które Caro przypusz
czał w niemal każdej swej publikacji. Teorii Ricardiańskiej przeciwstawiał teorię 
ochrony procesu industrializacji i ceł wychowawczych, wywodzącą się od Aleksan
dra Hamiltona i Friedricha Lista366. Stąd program rozwoju dla odrodzonej Polski, któ
ry sformułował, zawierał postulat dążenia do stanu bliskiego autarkii367. Należałoby 
zamknąć kraj przed importem zagranicznych towarów przemysłowych, wprowadzić 
regulacje uniemożliwiające eksport kapitału z kraju, a nawet zniechęcać obywateli 
do wyjazdów za granicę; jednocześnie należało rozbudować przemysł krajowy, nie 
szczędząc na to środków z budżetu państwa. Rozumiał, że protekcjonizm powoduje 
w krótkim okresie straty dobrobytu. Uważał jednak, że w imię uprzemysłowienia 
kraju należy podjąć wyrzeczenia. W przypadku Polski sądził, że jest to konieczno
ścią z uwagi na niekorzystną sytuację międzynarodową. W zasadzie jednak zalecał 
autarkię każdemu państwu słabo rozwiniętemu, dążącemu do uprzemysłowienia. 
Mówiąc o politycznych konsekwencjach protekcjonizmu, obstawał przy tezie do
kładnie odwrotnej niż autorzy tradycji liberalnej, którzy dowodzili, że wolny handel 
prowadzi do gospodarczej integracji i zaniku wojen. Według niego to autarkia miała
by sprzyjać pokojowi. Państwa skoncentrowane na uprzemysłowieniu własnych go
spodarek z czasem staną się niezależne od importu, nie będą też poszukiwać rynków 
zbytu za granicą, skoro znajdą odbiorców w kraju. To wyeliminuje konflikty o rynki 
zbytu i lokaty kapitału, co było główną przyczyną konfliktów w przeszłości. Świat 
podzielony między imperia i duże państwa narodowe będzie się składał z części gos
podarczo odizolowanych, ale żyjących w pokoju368. Podobne idee głosił wówczas * 36

366 L. Caro, Zasady..., s. 275-276.
167 1 d e m, Nasza przyszła polityka clowa, [w:] Problemy skarbowe państwa polskiego, Kra

ków 1919, s. 111-142; idem, Solidaryzm..., s. 336-340; idem, Wolny handel międzynarodowy 
czy dążenie do autarkii?, „Przegląd Ekonomiczny” 1938, z. 23, s. 89-119.

36S I d e m, Solidaryzm..., s. 335-336; idem, Poglądy gospodarcze..., s. 39.
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Roman Dmowski, a także podzielało je wielu publicystów i działaczy obozu naro
dowego. W swej dezorientacji w sprawie rzeczywistych przyczyn i natury wielkiej 
depresji Caro nie był sam. Nie był też wyjątkiem w świecie ekonomistów; w tym 
samym czasie wielką karierę w całej Europie robiły protekcjonistyczne idee rumuń
skiego ekonomisty Mihaila Manoilecscu, bardzo podobne do tez Caro, choć nieza
leżnie opracowane369. Manoilcescu dowodził, że wolny handel oznacza utrwalenie 
podziału na państwa przemysłowe i rolnicze, w konsekwencji zaś trwałe zacofanie 
tych ostatnich, wobec czego zalecał im ochronę procesu industrializacji poprzez po
litykę protekcjonizmu w stosunku do własnego przemysłu.

569 Zob.: J. Ko fman, Nacjonalizm gospodarczy - szansa czy bariera rozwoju. Przypadek 
Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1992, s. 20-23.

370 L. Caro, Ku nowej..., s. 42.
371 I dem, Liberalizm i kapitalizm, odbitka z „Ateneum Kapłańskiego”, (Włocławek) 1937, 

s. 6.
372 1 d e m, Reformy gospodarcze..., s. 21.

Przemiana polityczna czy moralna?

Polityczną emanacją „oligarchii kapitału” był wedle Caro ustrój parlamentarny, któ
ry ujmował nieraz za pomocą marksistowskich kategorii - „panowania klasowego” 
oraz „ideologii” kamuflującej owo panowanie. Stosunek do parlamentaryzmu w pi
smach uczonego podlegał pewnej ewolucji - od umiarkowanego sceptycyzmu do 
rozczarowania i moralnego potępienia. W 1923 roku Caro dowodził, że najlepszym 
rozwiązaniem byłyby wybory pośrednie do parlamentu, gdyż „prosty człowiek, ma
jący doskonałe wyrozumienie potrzeb miejscowych, zupełnie nie ma odczucia i zro
zumienia dla państwowych”370. Dodawał też, że najlepiej by było, aby odbyły się 
one w ramach samorządów zawodowych i środowiskowych, co pozwoliłoby wyeli
minować szkodliwy wpływ partii politycznych. Niechęć do parlamentaryzmu i partii 
politycznych pogłębiła się u autora Solidaryzmu w latach trzydziestych. W jednym 
ze swych późnych pism stwierdzał: „Parlamentaryzm [...] zawiódł na całej linii. Wy
niósł na widownię nie ludzi bezinteresownych i fachowców, ale najzręczniejszych 
i najlepiej umiejących chodzić około własnych interesów, oraz najlepszych mówców 
i demagogów”371. Negatywna ocena parlamentaryzmu była konsekwencją odrzuce
nia kapitalizmu i liberalnego indywidualizmu, które zdaniem Caro niszczyły więzi 
społeczne, zastępując je merkantylnymi kontraktami (w tym kontekście często po
woływał się na Carlyle’a). W systemie kapitalistycznym faktyczne panowanie „plu- 
tokracji” sprawia, że zwierzchnia władza narodu, wyrażana w akcie wyborczym, 
staje się czystą fikcją372. Mimo wysokiego poziomu dezaprobaty Caro nie odrzucił 
całkowicie idei parlamentaryzmu ani też nie wskazał wyraźnie, jaki system politycz
ny byłby odeń lepszy. Bez aprobaty pisał o faktycznym monopolu partii faszystow
skiej w Italii i osobistych rządach Hitlera w Niemczech. Wydaje się, że miał nadzie
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ję na syntezę parlamentaryzmu z postulowanym systemem korporacji zawodowych 
oraz elitarnego technokratyzmu. Jeszcze pod koniec lat 20. zapewniał, że system 
solidarystyczny i korporacyjny jest do pogodzenia z parlamentaryzmem373. Najwię
cej o intencjach Caro zdaje się mówić jego opinia w sprawie powołania Naczelnej 
Rady Gospodarczej. Dyskusja nad powołaniem takiego ciała toczyła się w latach 
1927-1928. Wówczas to Caro ogłosił artykuły w „Czasie”, przedrukowane następ
nie w Solidaryzmie. Dowodził, że demokracja prowadzi nieuchronnie do rządów 
niekompetencji i interesu grupowego. Ignorancja wyborców okazuje się głównym 
problemem ustroju demokratycznego. „Idea demokracji zmierza w konsekwencji 
do przelania całej władzy na ogół wyborców, czyli do uczynienia ludu wszechwład
nym. Byłoby to trafnym jedynie wówczas, gdyby ten lud był także wszechwiedzący- 
m”374. Wystarczy jednak wbudować w system demokratyczny małą technokratycz
ną protezę - niech politykę gospodarczą kraju zaprojektuje wąska grupa znawców 
ekonomii społecznej mianowana przez prezydenta. Owa Rada miałaby do dyspozy
cji coś w rodzaju prawa weta wobec polityki rządu (parlamentarnego); w wypadku 
sprzecznych opinii spór rozstrzygałby prezydent, władny udzielić dymisji rządowi, 
jeśli tylko podzieli zdanie Rady Gospodarczej375. W toku tych wywodów uczony 
uznał nawet samoistną wartość procedur demokratycznych. Chciał jednak wyraź
nego ograniczenia demokracji i rządów przedstawicielskich przez wbudowanie 
w ustrój parlamentarny elementów merytokracji.

373 I d e m, Ingerencja państwa w sprawach gospodarczych, „Rozprawy i Sprawozdania Pol
skiego Towarzystwa Ekonomicznego we Lwowie” 1929, z. 1, s. 20.

374 I d e m, Solidaryzm..., s. 311.
375 Ibidem, s. 317-318.
376 Idem, Reformy gospodarcze..., s. 1.
377 W swej pracy z 1933 roku Caro pisał: „W szczególności daleką ode mnie jest myśl zaleca

nia tego, co się stało i co się dzieje dotąd we Włoszech do naśladownictwa w Polsce” (L. C a r o, 
Reformy gospodarcze..., s. 1).

„Widzę w spółdzielczości i ustroju korporacyjnym dwa wcielenia w życie myśli 
solidarystycznej”376 - pisał Caro w 1933 roku. W rzeczywistości nigdy nie powstały 
ustroje społeczne oparte czy to na spółdzielczości, czy to na idei korporacjonizmu. 
Wierząc jednak w bliski upadek kapitalizmu i możliwość zbudowania nowego ustro
ju, starał się docenić realnie przeprowadzone reformy, które zmierzały w oczekiwa
nym przezeń kierunku. Znalazł trzy takie źródła inspiracji i nadziei - włoski faszyzm, 
niemiecki narodowy socjalizm i amerykański New Deal z czasów prezydentury 
Roosevelta. I choć najbliższy był mu zdecydowanie ten ostatni, to jednak najgło
śniej zdążył wyrazić aprobatę dla reform gospodarczych i społecznych Mussolniego 
i Hitlera. Warto od razu zaznaczyć, że uczony wyraźnie odcinał się od politycznej 
praktyki obu przywódców. Kry tyko wał panujący w obu faszystowskich systemach 
ustrojowych brak wolności politycznej i posługiwanie się przemocą wobec prze
ciwników politycznych377. Znalazł jednak istotne powody, by sądzić, że gospodar
cze reformy w Niemczech i we Włoszech przewyższają swymi pozytywami wady 
politycznego ustroju tych państw. Uznał, że uruchomienie mechanizmu zmian jest 
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czymś lepszym niż trwanie porządku kapitalistycznego. W roku 1934 nie wahał się 
stwierdzić: „W obecnej jednak chwili czekać nie można i raczej należy popełnić 
jakieś przeoczenie lub nawet dopuścić się błędu, aniżeli żyć dłużej w sytuacji wy
tworzonej przez oligarchię kapitału i w świecie przez nią rządzonym”378. Co więcej, 
określił dokonania włoskiego faszyzmu w zakresie przebudowy społeczeństwa jako 
„bohaterskie”379, a w „przewrocie gospodarczym” w Niemczech dostrzegał (przy 
wielu zastrzeżeniach) szansę budowy sprawiedliwszego społeczeństwa, wspomaga
jąc się przy tym licznymi cytatami z mów Hitlera380. W obu ustrojach Caro doceniał 
przede wszystkim regulację rynku pracy i dążenie do pełnego zatrudnienia. Wło
ski system pracy i „Karta Pracy” zapewniały jego zdaniem zatrudnienie i godziwe 
zarobki robotnikom, pozostawiając państwu rozstrzyganie sporów między praco
dawcami a zatrudnionymi, likwidując tym samym konflikt klasowy381. Za wielkie 
osiągnięcie uważał też politykę zatrudnienia stosowaną przez reżim hitlerowski, 
albowiem państwo, wyznaczając wielkość zatrudnienia, łamie władzę kapitału382. 
Z mniejszym uznaniem komentował sposób finansowania polityki gospodarczej 
III Rzeszy, przewidując (trafnie), że państwo niemieckie nie będzie w stanie spłacić 
swego zadłużenia383.

378 L. C a r o, Zmierzch..., s. 47.
379 I d e m, Reformy gospodarcze..., s. 21.
380 I d e m, Przewrót gospodarczy w III Rzeszy, [w:] Polityka gospodarcza III Rzeszy, cz. 1, 

Lwów 1938, s. 14-20, 77.
381 I d e m, Reformy gospodarcze..., s. 8-10.
382 1 d e m, Przewrót gospodarczy..., s. 50, 54.
383 Ibidem, s. 32.

Różnie można by tłumaczyć życzliwe zainteresowanie dla obu systemów ze stro
ny autora Solidaryzmu. Ważną okolicznością było to, że zmierzch kapitalizmu uznał 
za fakt oczywisty, a jego przyszły upadek za pewny. Jednocześnie całkowicie od
rzucał sowiecki komunizm, w którym widział śmiertelne zagrożenie dla wszystkich 
wyznawanych przez siebie wartości. Przy postrzeganiu rzeczywistości w ten sposób, 
że leseferyzm i komunizm okazują się dwiema postaciami sił destrukcji, prowadzą
cymi do katastrofy, aprobata dla ruchu w stronę trzeciej drogi wydawała się całkiem 
logiczną postawą. Wydaje się jednak, że główny powód, dla którego Caro studiował 
przypadki Niemiec i Włoch, był kwestią taktyki politycznej. W tej dziedzinie stać 
go było na taktyczny pragmatyzm; rozumiał, że przewrót społeczny wymaga sił, 
które by go przeprowadziły, jeśli zaś takich nie było, mogłyby one powstać, gdy
by znaleźli się odpowiedni charyzmatyczni przywódcy. Caro często przywoływał 
T. Carlyle’a i podzielał jego wiarę w twórcze moce bohaterów, stąd jego wyglądanie 
takowych także dla Polski. Wydaje się, że konkretny kształt ustroju i szczegóły in
stytucjonalne nowego ustroju mniej interesowały autora Zmierzchu kapitalizmu niż 
możliwość wyłonienia charyzmatycznego przywódcy lub raczej grupy przywódców. 
O takiej ascetycznej elicie, która wyznaczy cele i pokieruje przemianami, wspomi
nał wielokrotnie w swoich pracach. Bez tego elementu projekt ideowy, jaki propo-
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nował współczesnym, pozostawał tylko utopią. Tłumiony żal z tego powodu moż
na rozpoznać w stwierdzeniach, takich jak krótkie westchnienie z opublikowanej 
w 1933 roku noty recenzyjnej: „brak u nas wielkiego człowieka, umiejącego i chcą
cego iść w ślady Roosevelta”384. Rozczarowanie reżimami dyktatorskimi wyraził 
Caro w 1936 roku w sposób wyraźny. „W Niemczech odwrócono chwilowo uwagę 
proletariatu od jego nędzy, ukazując część tylko kapitalistów, a mianowicie żydow
skich, jako jedynych winowajców, a nie atakując ustroju [...]. Mussolini, który od 
szeregu lat prowadził rządy w duchu zbliżonym do solidarystycznego, [...] sięg
nął po obosieczny miecz wojny [...]. Najsilniej zaangażował się Franklin Roosevelt 
w walkę z rekinami przemysłu i wielkimi bankami”385. Nadzieje obudzone w okresie 
wielkiego kryzysu, kiedy też bliski wydawał się upadek kapitalizmu, dość szybko 
osłabły. Źródłem optymizmu pozostała dla Caro tylko nadzieja na przemianę moral
ną dzięki wytrwałej pracy wychowawczej Kościoła. Wydaje się też, że na ostatnie 
pisma uczonego wpłynęły encykliki Piusa XI z 1937 roku - Divini Redemptoris 
i Mit brennender Sorge·, pierwsza, potępiająca stanowczo „ateistyczny komunizm”, 
druga, zawierająca ostrą krytykę narodowego socjalizmu. Caro skomentował je 
z aprobatą, zaś Mit brennender Sorge uznał za „poważne ostrzeżenie dla bezmyśl
nych naśladowców narodowego socjalizmu wśród innych narodów”386.

384 Idem, [Recenzja:] F.D. Roosevelt, Looking Forward, New York 1933, „Przegląd Eko
nomiczny” 1933, z. 11, s. 138.

385 Ide m, Problem społeczny w katolickim oświetleniu, Poznań 1936, s. 13.
386 I d e m, Pius XI o liberalizmie, bolszewizmie i narodowym socjalizmie, „Przegląd Ekono

miczny” 1937, z. 19, s. 14.
387 I d e m, Opieka społeczna i zdrowotna ze strony narodu i państwa, „Przegląd Ekonomicz

ny” 1938, t. 24, s. 1-18; idem, Rodzina, „Przegląd Ekonomiczny” 1939, t. 25, s. 18-46.

Świadectwem powolnego odwrotu od utopii była ostatnia, niedokończona pra
ca Caro, którą miał być podręcznik polityki społecznej państwa. Fragmentami tego 
projektu były ostatnie artykuły naszego autora zamieszczone w „Przeglądzie Eko
nomicznym”; mało w nich już ideologii, przeważał opis istniejących rozwiązań 
z zakresu polityki społecznej387. Z tekstów tych wynika, że zakres opieki i pomocy 
ze strony państwa pragnął autor zakreślić możliwie szeroko. Punktem dojścia jego 
twórczości jest więc idea państwa dobrobytu, podobna do tej, którą zrealizowano 
w zachodniej Europie po II wojnie światowej. Ewolucja ideowa Leopolda Caro 
w ostatnim okresie jego działalności daje się zinterpretować jako przesunięcie od 
postulatu radykalnej teokracji ku projektowaniu państwa dobrobytu. Nie znaczy to, 
że gotów był zaakceptować rządy bezideowych technokratów. Przeciwnie, do końca 
podtrzymywał tezę o potrzebie doskonalenia duchowego, które postrzegał jako śro
dek zmiany społecznej i warunek funkcjonowania państwa dobrobytu. Jednak jego 
ponawiane zapewnienia, że rozbudowa funkcji państwa jest możliwa tylko dzięki 
przemianom moralnym, stały się z czasem raczej wyrazem bezsilności wobec zła 
tego świata niż wyrazem wiary w zbliżającą się moralną rewolucję.
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W pismach Leopolda Caro na próżno szukalibyśmy intelektualnego rygoru czy 
sumiennych studiów przypadku. Często brak nawet poprawnie przeprowadzonych 
rozumowań. Pisma te zawierają emocjonalny, chaotyczny i pełen sprzeczności atak 
na ustrój gospodarki rynkowej, utożsamiany z kapitalizmem. Antykapitalizm po
łączony z antyekonomią zawiódł autora do sformułowania utopii ustrojowej, którą 
sam nazywał solidaryzmem, ale która wykraczała poza znaczenia wiązane z tym po
jęciem (tak wówczas, jak i obecnie). Solidaryzm tego uczonego był luźnym zespo
leniem idei gospodarki planowej, spółdzielczości, korporacjonizmu, technokracji, 
państwa dobrobytu, wreszcie autarkii, które to idee nigdy nie zostały przez autora 
usystematyzowane. U źródeł tej postawy leżało przyjęcie za prawdę haseł antyse
mickich, będące częścią psychicznego kosztu asymilacji narodowej. Kapitalizm 
w sposób irracjonalny kojarzony z „żydostwem” został odrzucony wraz z dawną 
tożsamością, zaś walka z nim, którą podjął Caro, robi wrażenie ekspiacji za przyna
leżność do rzekomo moralnie gorszej „rasy”. Liberalizm jako idea i kapitalizm jako 
ustrój społeczny zostały przezeń obciążone winą za większość negatywnych zjawisk 
społecznych. Mniej skrajna była jego krytyka demokracji liberalnej, lecz i ta została 
potępiona. Wszystkie swe filipiki wygłaszał autor Solidaryzmu w imię ideałów na 
tyle radykalnych, że niemożliwych do urzeczywistnienia, jednocześnie wypatrywał 
charyzmatycznych przywódców zdolnych podjąć ich realizację. Postawa ta dopro
wadziła go do rozważania włoskiego ustroju faszystowskiego i hitlerowskich po
rządków w Niemczech jako realnej alternatywy dla systemu gospodarki rynkowej. 
I choć Caro wystawił w końcu niezbyt korzystne oceny obu systemom, wciąż za 
głównego wroga uważał wolnorynkowy kapitalizm.

Z dzisiejszej perspektywy widać dość dobrze, jak niebezpiecznymi drogami po
ruszała się myśl Leopolda Caro, jak naiwna była jego utopijna wizja. Ale czy była 
zupełnym nieporozumieniem? Otóż w znacznej mierze była nią krytyka ekonomii, 
którą podjął. Mieszał w niej teorie już historyczne ze współczesnymi sobie, dekla
racje ideowe z argumentacją naukową, mieszał emocjonalną perswazję z logiczną 
analizą, moralne oburzenie wobec faktów z negacją teorii, która miała im sprzyjać. 
W rzeczywistości ówczesny stan teorii ekonomicznej był dalece niezadowalający, 
przemieszanie teorii z ideami społecznymi było znaczne, sfomułowania teorii często 
okazywały się mało precyzyjne, a teorie niespójne, poważne badania empiryczne 
znajdowały się w dość wczesnej fazie. Wszystko to przyczyniło się do dezorienta
cji elit Zachodu wobec problemów okresu międzywojennego. Nie zmienia to faktu, 
że Caro nie był zdolny do konstruktywnej krytyki ówczesnej wiedzy teoretycznej. 
Postawa antyteoretyczna i moralne potępienie zastępowały w jego pismach tak po
trzebną krytykę dotychczasowej teorii ekonomii i powiązanej z nią ideologii, któ
rą można było skutecznie przeprowadzić tylko z wewnątrz świata profesjonalnej 
ekonomii (czego przykładem może być recepcja dzieł J.M. Keynesa, J. Robinson 
czy M. Kaleckiego). Natomiast wiele rozumiał uczony ze społecznych niepokojów 
swych czasów, uważał, że warstwy pracujące społeczeństwa pragną poprawy swego 
losu i potrzebują ustroju bardziej zgodnego z ich wyobrażeniem sprawiedliwości 
niźli ówczesny kapitalizm, to jest dającego im większy udział w podziale dochodu 
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narodowego i więcej poczucia bezpieczeństwa. Uznawał tak rozumianą „kwestię 
społeczną” za główny problem swej epoki. Sądził, że zadaniem elit jest dążenie 
do instytucjonalnej i moralnej przebudowy społeczeństwa, a także do ustanowie
nia sprawiedliwszego porządku. Caro w ciągu 50 lat, które minęły od pierwszej do 
ostatniej jego publikacji, niezmiennie opowiadał się za poprawą bytu klas pracują
cych. Przy wszystkich jego uwikłaniach czynił to ze szczerymi intencjami, wierząc, 
że naprawa świata jest ważniejsza od jego wytłumaczenia, a nie dostrzegając, że 
dobra teoria mogłaby w tejże naprawie bardzo pomóc.

5. Różne odcienie katolickiego korporacjonizmu
- Ludwik Górski, Antoni Roszkowski, Witold Krzyżanowski

Wśród ekonomistów akademickich z czasów II Rzeczpospolitej ortodoksyjni zwo
lennicy katolickiej nauki społecznej stanowili poza kręgami eklezjalnymi grupkę 
nieliczną i mało wpływową. Trudno bowiem zaliczyć do niej uczonych poznańskich 
(Taylor, Zaleski, Rosiński), którzy byli leseferystami w poglądach gospodarczych, 
a zwolennikami obozu narodowego w polityce. Z kolei Caro był radykałem powo
łującym się na doktrynę katolicką, ale zmierzającym w stronę antykapitalistycznej 
utopii, na co nie pozwolili sobie twórcy i miarodajni interpretatorzy doktryny kato
lickiej. Wśród wykształconych ekonomistów głównymi propagatorami katolicyzmu 
społecznego byli Ludwik Kazimierz Antoni Górski - profesor ekonomii na KUL, 
ksiądz Antoni Roszkowski, docent Uniwersytetu Poznańskiego, w mniejszym stop
niu Witold Krzyżanowski, profesor KUL, a także Uniwerystetu Warszawskiego 
(krewny Adama Krzyżanowskiego’88). Wszyscy oni opowiadali się za podporządko
waniem ustroju gospodarczego zasadom etyki katolickiej i za korporacyjną organi
zacją gospodarki. Każdy z nich reprezentował zarazem inny rodzaj katolicyzmu spo
łecznego: Ludwik Górski miał wyraźną tendencję konserwatywną i przeciwstawiał 
się zbyt daleko idącym ograniczeniom prawa własności; ks. A. Roszkowski starał 
się najwierniej przedstawić oficjalną doktrynę społeczną katolicyzmu, nie ukrywa
jąc, że trudno ją pogodzić z nowoczesną teorią ekonomiczną; wreszcie W. Krzyża
nowski najmocniej opowiadał się za korporacjonizmem i aktywną polityką państwa, 
z zainteresowaniem i sympatią pisał o reformach społecznych w faszystowskiej Ita
lii. Mimo pewnych uwag krytycznych zdawał się widzieć w polityce Mussoliniego 
źródło doświadczeń przydatnych także Polsce.

3"" Witold Krzyżanowski był synem Stanisława Krzyżanowskiego, historyka, profesora UJ, 
a wnukiem Jana, sędziego grodzkiego, młodszym bratem tegoż Jana był Stanisław Andrzej - oj
ciec Adama Krzyżanowskiego. Cała rodzina wywodziła się ze starego rodu szlacheckiego pieczę
tującego się herbem Dębno.
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Ludwik Górski - ziemiański konserwatyzm pod szyldem katolicyzmu 
społecznego

Ludwik Górski był przede wszystkim ekonomistą agrarnym. Interesowały go kwe
stie prawa malejących przychodów w rolnictwie i kwestie prawa optymalnych roz
miarów gospodarstwa rolnego. Tych zagadnień dotyczyła jego rozprawa doktorska 
La loi des rendements non proportionnels au stade national z 1924 roku, oparta 
głównie na materiałach statystycznych dotyczących rolnictwa Szwajcarii, zebranych 
w czasie pracy autora w federalnym biurze rolnym. Była to największa i w sumie 
jedyna znacząca praca naukowa Górskiego. W pierwszej jej części autor szeroko 
omówił poglądy wcześniejszych ekonomistów na kwestię prawa malejących przy
chodów, w drugiej na podstawie materiału szwajcarskiego dokonał analizy opty
malnych proporcji między kapitałem a wielkością gospodarstwa. Pokazał, że pomi
mo niewielkiego stosunkowo zróżnicowania wielkości szwajcarskich gospodarstw 
rolnych dla każdej kategorii obszarowej optymalna produktywność jest osiągana 
przy różnym nakładzie kapitału. Efektywność produkcji i jej rentowność okazują się 
funkcją prawa malejących przychodów i efektów skali. Im większe gospodarstwo, 
tym mniej potrzebuje kapitału, by osiągnąć optymalną w swej klasie produktywność 
i rentowność. Stąd wysnuwał istotny wniosek, że małe gospodarstwa rolne mogą się 
utrzymać, ale tylko przy bardzo intensywnym zastosowaniu kapitału, co też wiąże 
się z mniejszą ich rentownością389. Najważniejsze z ustaleń zawartych w rozprawie 
Górski umieścił także w opublikowanym po polsku artykule z 1926 roku390. Wnioski 
ze swych badań nad efektywnością gospodarowania w różnych typach gospodarstw 
Górski wykorzystywał w dyskusji na temat kwestii własności, toczącej się wśród 
zwolenników katolickiej doktryny społecznej, zwłaszcza intensywnie w drugiej 
połowie lat trzydziestych. Stwierdzona przezeń niska efektywność małych gospo
darstw o słabym wyposażeniu kapitałowym służyła za główny argument przeciw 
reformom rolnym.

389 L. Górski, La loi des rendements non proportionnels au stade national, Paris 1924.
390 I d e m, Gospodarcze granice intensyfikacji większych i mniejszych przedsiębiorstw rol

nych, „Ekonomista” 1926, t. 1, s. 15-28.
391 Idem, W sprawie reformy rolnej w Polsce, Warszawa 1919, s. 5-6.

Wiele poglądów, które później podtrzymywał, Górski zawarł już w swej de
biutanckiej broszurze W sprawie reformy rolnej w Polsce, wydanej w 1919 roku 
wkrótce po słynnej deklaracji o reformie rolnej, przegłosowanej przez sejm usta
wodawczy większością jednego głosu (uczony miał już wówczas niemałą wiedzę 
na temat rolnictwa krajów zachodnich i praktykę w szwajcarskim biurze statystyki 
rolnej). W swym pierwszym wystąpieniu publicznym Górski deklarował absolutną 
bezstronność i naukową rzeczowość w rozpatrywaniu zagadnienia391. Trudno jed
nak, by potomek ziemiańskiego rodu i sam właściciel majątków ziemskich był zu
pełne bezstronny w kwestii przymusowej reformy rolnej. Autor dość szybko rozpra
wił się z argumentacją za reformą rolną jako aktem sprawiedliwości. Pozbawienie 
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ziemi niektórych większych posiadaczy i oddanie jej wybranym kategoriom osób 
(tj. właścicielom małych gospodarstw chłopskich) nie wydaje się realizacją żadnej 
zasady sprawiedliwości, lecz arbitralnym aktem ekspropriacji. W pełni sprawiedli
wy podział ziemi musiałby polegać na przyznaniu działki każdej rodzinie, co jednak 
doprowadziłoby do powstania gospodarstw zbyt małych, by można było racjonalnie 
na nich gospodarować. Górski przyznaję, że ograniczony dostęp do własności ziemi 
jest w jakimś sensie niesprawiedliwy, lecz jest zarazem nieunikniony, gdyż podział 
pracy jest koniecznością ekonomiczną·”2. Po oddaleniu obiekcji moralnych przycho
dzi pora na argumentację ekonomiczną. Główna teza Górskiego brzmi: parcelacja 
przymusowa wielkich gospodarstw doprowadzi do upadku produkcji rolnej. Przede 
wszystkim utracone zostaną korzyści skali, które przynosi gospodarka wielkoobsza
rowa; należące do folwarków budynki i urządzenia staną się zbyt wielkie w stosunku 
do rozmiarów gospodarstwa, co doprowadzi do bezczynności i degradacji znacznej 
części kapitałów zainwestowanych w rolnictwo. Jeszcze ważniejszą sprawą jest to, 
że przejście ziemi w ręce chłopskie będzie oznaczało utratę przewagi technicznej 
i organizacyjnej, którą miały gospodarstwa folwarczne. Z wysoce intesywnej gospo
darki ziemia przejdzie do gospodarki mało intensywnej, z rąk zarządców stosujących 
najlepszą technikę agronomiczną w ręce gospodarzy reprezentujących niski poziom 
techniki. Górski pisał bez ogródek, że „nie można zostawić rolnictwa rutynie i ciem
nocie naszego chłopa”392 393. Nie negował pewnych pozytywnych stron reformy rolnej, 
choćby tego, że jej przeprowadzenie pozwoli większej liczbie ludzi żyć z pracy na 
roli i zdobyć skromną choćby własność rodzinną. Podkreślał jednak, że nie rozwiąże 
to przeludnienia agrarnego Polski, albowiem na roli pracuje rzesza ludzi zbędnych, 
których krańcowy produkt pracy równa się zeru. Nie podając żadnego gotowego 
planu rozwiązania kwestii rolnej, Górski proponował, by przed podjęciem decyzji 
o reformie przestudiować problematykę optimum wielkości gospodarstwa rolnego, 
przeprowadzić badania efektywności różnych grup gospodarstw na wzór statysty
ki szwajcarskiej. Efektem mógłby być racjonalny podział własności, zapewniający 
maksymalizację produkcji rolniczej w Polsce. Broszura Górskiego w argumentacji 
i swych głównych wnioskach była dość typowa dla środowiska ziemiańskiego, które 
podkreślało wszelkie szkodliwe dla produkcji rolnej skutki reform własnościowych 
w rolnictwie394 *. Wystąpienie uczonego wyróżnia jednak rzeczowość, nawiązanie do 
najnowszych zdobyczy nauk rolniczych i gotowość do kompromisowych rozwią
zań. Zauważmy, że najważniejszym atutem jego wywodów z broszury o reformie 
rolnej miał być ich zobiektywizowany, naukowy charakter. Górski nie występował 
jeszcze z pozycji głosiciela i zarazem interpretatora katolickiej nauki społecznej. 
Niemniej jego opinie w kwestii własności prezentowane z pozycji katolickich nie 
różniły się zasadniczo od idei, które głosił wcześniej jako publicysta - można by 
rzec - ziemiański.

392 Ibidem, s. 15-16.
393 Ibidem, s. 44.
399 Zob.: W. Mich, H7 obliczu wywłaszczenia. Kwestia reformy rolnej w publicystyce zie

miańskiej 1918-1939, Lublin 2001.
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Poza opublikowaną po francusku rozprawą doktorską, Górski ogłosił drobniej
sze studia na tematy demograficzne. Wraz z ks. Antonim Szymańskim przetłuma
czył na język polski Kodeks społeczny (Lublin 1928), opracowany przez katolic
kich uczonych, znawców doktryny społecznej Kościoła, zrzeszonych w tzw. Unii 
z Mechelen. Pozostałe jego prace to już tylko drobne artykuły i broszury przed
stawiające interpretację katolickiej nauki społecznej. Górski został wraz z innymi 
znawcami katolicyzmu społecznego powołany do Rady Społecznej przy prymasie 
Polski. Na marginesie sporów wewnątrz Rady opublikował swoje Wytyczne progra
mu wiejskiego w świetle zasad katolickich. Nie było to oficjalne stanowisko Kościo
ła czy Rady Społecznej. Publikując swe Wytyczne, uczony usiłował powstrzymać 
kolegów z Rady przed poparciem idei przyspieszenia reformy rolnej drogą przy
musowych wywłaszczeń395. Tezy zawarte w Wytycznych w wielu punktach pokry
wały się z wywodami zawartymi w broszurze z 1919 roku. Sprzeciwiał się uczony 
przymusowemu wywłaszczeniu folwarków, podkreślając ich rolę dla kultury rolnej; 
folwarki jego zdaniem wciąż posiadały przewagę w technice i organizacji, a także 
były źródłem postępu technicznego na wsi. Za najlepsze rozwiązanie problemu wy
właszczeniowego uznawał parcelację dobrowolną, która pochłania tylko najgorsze 
z wielkich gospodarstw396. Dosłowne potraktowanie tej dyrektywy byłoby cofnię
ciem się w stosunku do obowiązującej wówczas ustawy o reformie rolnej. Górski 
wiemy był konserwatywnemu poglądowi na rolę różnych form własności. Według 
tego poglądu przywództwo wielkich właścicieli najlepiej służy interesom tak miesz
kańców wsi, jak i całego narodu (takie były wczesne poglądy Milewskiego). Jakie 
zatem pozytywne propozycje zawierał program wiejski Górskiego? Według niego 
unowocześnienie wsi winno nastąpić dwiema drogami, poprzez tworzenie nowych 
miejsc pracy w rolnictwie oraz poprzez tworzenie ich poza rolnictwem. Pierwsze
mu z tych celów miał służyć dość bogaty program inwestycyjny. Należałoby za
gospodarować nieużytki, przeprowadzając melioracje gruntu, zaś budowa sieci dróg 
bitych pozwoliłaby głębiej wciągnąć wieś do wymiany rynkowej. Siła robocza do 
tych prac mogłaby być tanio dostarczona poprzez przymusową mobilizację do pracy 
przedpoborowych roczników młodzieży397. Do tego należałoby przeprowadzić ko
masację gruntów, podział własności gminnej, regulację serwitutów i ustalić zasadę 
niepodzielności gospodarstw chłopskich. To ostatnie zadanie radzi autor przepro
wadzić nie poprzez zakazy prawne, ale dzięki uprzywilejowaniu starszych synów 
w dziedziczeniu i dostępie do kredytów, Jeśli chodzi o miejsca pracy poza rolnic
twem, autor postuluje przede wszystkim dekoncentrację przemysłu, popieranie cha
łupnictwa i rzemiosła kosztem wielkiej produkcji fabrycznej. Chodziło tu zdaje się 
o korzyści z przejścia od kapitałochłonnych do pracochłonnych form produkcji. 
Górski jeszcze raz powtarza stare złudzenia myśli konserwatywnej: oto państwo da 

Zob.: A. Siwiec, Agrarna myśl społeczna iv pracach Rady Społecznej przy Prymasie 
Polski, „Roczniki Nauk Społecznych”, (Lublin) 1988-1989,1. 16-17, z. l,s. 117-191.

3,6 L. Górski, Wytyczne programu wiejskiego w świetle zasad katolickich, Lublin 1937, 
s. 26-28.

397 Ibidem, s. 9-12.
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drobnym rzemieślnikom uprzywilejowany dostęp do surowców, ułatwi zbyt dzięki 
sieci dróg i pomocy w dystrybucji towarów wiejskich, wspomoże dostawy taniej 
energii elektrycznej, założy bezprocentowe kasy pożyczkowe, a kraj zaroi się od 
drobnych warsztatów wspomaganych małymi silnikami elektrycznymi, które to 
warsztaty wygrają walkę konkurencyjną z produktami wielkich fabryk398. Do tego 
należy dodać popieranie polskich kupców, ale - jak wyraźnie zastrzega autor - „bez 
ekscesów antysemickich”399 400, co nie zmienia sensu tego hasła: „popieranie polskich” 
oznacza wypieranie żydowskich. W pismach Górskiego kolejny raz powraca kon
serwatywna utopia społeczeństwa drobnych producentów, raz jeszcze pod szyldem 
„programu katolickiego”. Za tymi wizjami kryła się nadzieja, że społeczeństwo zdo
minowane przez stan średni pozostanie wierne religii i tradycji narodowej, a także 
uszanuje przewodnią rolę większej własności ziemskiej.

3,8 I d e m, Uwłaszczenie pracy, Lublin 1936, s. 21-24; i d e m, Wytyczne..., s. 41-43.
3” I d e m, Wytyczne..., s. 45.
400 Idem, Własność piywatna, jej znaczenie i granice, Poznań 1937, s. 7.
401 P i u s XI, Encyklika Quadragesimo anno. O chrześcijańskim ustroju społecznym, War

szawa 2002, s. 25.
402 L. G ó rs k i, Własność prywatna..., s. 17.

Obrona większej własności w rolnictwie w pracach Górskiego oparta była na 
podwójnym uzasadnieniu. Z jednej strony odwoływał się on do racjonalności eko
nomicznej i społecznych korzyści z istnienia wielkiej własności, z drugiej przywo
ływał katolicką doktrynę dotyczącą własności. W swych deklaracjach prezentował 
się jako zwolennik personalistycznej koncepcji własności, zgodnie z którą instytucja 
własności daje się uzasadnić na gruncie prawa natury. Można więc rzec, że prawo 
własności pochodzi od Boga na tyle, na ile od Boga pochodzi samo prawo naturalne. 
„Prawo to ustanowił Bóg [...] za pośrednictwem natury”'100. Własność nie jest tylko 
czymś poruczonym, „mandatem społecznym”, lecz zasadniczym prawem człowie
ka, jednocześnie jest ona obarczona obowiązkiem społecznej użyteczności. W wy
znaczeniu granic tej użyteczności uczony powoływał się na reguły określone przez 
Piusa XI w encyklice Quadragesimo anno. Zgodnie z nimi prawo własności winno 
być bronione przez normy prawne, podczas gdy używanie własności podlega tylko 
obowiązkom wiążącym sumienie. Wedle papieża każdy dochód ponad koszty utrzy
mania rodziny, wyznaczony przez potrzeby stanu, winien być przeznaczony na jał
mużnę albo na tworzenie nowych miejsc pracy, byle przy produkcji dóbr prawdziwie 
użytecznych401. W tym miejscu Górski wiernie podążał za literą doktryny papieskiej. 
Jego zdaniem państwo może ograniczyć prawo własności dla wyższej konieczno
ści - co prawda nie widział tejże w odniesieniu do folwarków, dostrzegał ją jednak 
w przypadku fabryk: „Zarządzanie fabryką, jej zamknięcie, pochodzenie kapitałów 
i inne podobne kwestie nie dotyczą wyłącznie właściciela, ale decydują o losie setek 
tysięcy robotników, stanowią elementy niezależności gospodarczej państwa i jego 
potęgi. Jest tedy zrozumiałym, że zarówno pracownicy, jak i państwo winni mieć 
swój udział w zarządzie wielkich przedsiębiorstw”402. Opinia powyższa nie była cha
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rakterystyczna jedynie dla środowisk katolickich. Bardzo podobnie pisał o społecz
nym znaczeniu wielkiego biznesu Keynes już w 1926 roku w znanym eseju The End 
ofLaissez-Faire. Górski nie był jednak zainteresowany uspołecznieniem inwestycji, 
co było ideą Keynesa. W Polsce małych warsztatów i niewielkich fabiyk ważniejsza 
okazywała się idea słusznej płacy. Niestety, lakoniczne wypowiedzi Górskiego nie 
pozwalają poznać jego poglądów na to zagadnienie, poza tym, że może ono być roz
wiązane jedynie w ustroju korporacyjnym'103. Także problemy wsi, zwłaszcza kon
flikty między większą własnością a robotnikami rolnymi, należałoby rozwiązywać 
w ramach korporacji rolniczej* 404. Jednak w tekstach uczonego trudno znaleźć bliż
sze przedstawienie projektu korporacyjnego ustroju poza jedną tylko wskazówką, 
że „katolicki, demokratyczny (w odróżnieniu od autorytarnego) ustrój korporacyjny 
winien być nadbudową na podłożu indywidualizmu gospodarczego”405. W ideal
nym ustroju gospodarczym przewaga drobnych, rodzinnych gospodarstw likwiduje 
walkę klas, konkurencja pomiędzy drobnymi przedsiębiorcami zapewnia efektyw
ność ekonomiczną, a korporacyjna nadbudowa pozwala rozwiązywać pojawiające 
się konflikty. Była to wszakże tylko wizja ideału. Rzeczywistością były niepokoje 
robotników fabrycznych skłonnych popierać rozmaite radykalne ideologie i ruchy 
polityczne. Pius XI proponował rozwiązanie „problemu proletaryzmu” poprzez wy
posażenie proletariuszy we własność. Górski skomentował tę koncepcję zgodnie ze 
swymi zachowawczymi skłonnościami. Uznawał potrzebę budownictwa mieszkań 
robotniczych, urządzania ogródków działkowych, widział jednak skromne możli
wości w tej mierze. Głównym środkiem zdobycia własności byłaby oszczędność 
samych zainteresowanych, co stwarzało tylko długookresową perspektywę wzboga
cenia406. Wyraźnie natomiast poparł ideę współzarządzania wielkimi firmami przez 
reprezentację pracowników. Jego zdaniem wzrost udziału robotników w zarządzie 
i zyskach przedsiębiorstwa powinien być tym większy, im większe są rozmiary 
przedsiębiorstwa407. Poparcie współzarządzania i akcjonariatu pracowniczego miało 
na celu realizację wielkiego celu katolicyzmu społecznego, jakim było zdaniem Gór
skiego „zniesienie przewagi kapitału”408. Stanowisko takie przyjął Górski z dwoma 
istotnymi zastrzeżeniami. Sądził, że realna jest dekoncentracja większości produkcji 
przemysłowej i ulokowanie jej w drobnych przedsiębiorstwach, gdzie współzarzą- 
dzanie nie będzie potrzebne409, a także podkreślał, że nie można prowadzić polityki 
społecznej porzez likwidację sprawnego przedsiębiorstwa, czym była przymusowa 
parcelacja folwarków410.

Ibidem, s. 24.
404 I d e m, Wytyczne..., s. 48-49.
405 Ibidem, s. 49.
406 I d e m, Uwłaszczenie pracy, Lublin 1936, s. 8-20.
407 Ibidem, s. 32-33.
408 Ibidem, s. 48.
409 Ibidem, s. 21-24.
410 Ibidem, s. 46.
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Ludwik Górski bez wątpienia kontynuował dyskurs konserwatywny w polskiej 
myśli społecznej, jednak otwarty konserwatyzm zastąpił szyldem katolicyzmu spo
łecznego, który w pewnym zakresie sobie przyswoił. Wyraźnie i z osobistym zaan
gażowaniem bronił większej własności w rolnictwie; sam należał do grona właś
cicieli gospodarstw folwarcznych. Argumenty zaczerpnięte z teorii ekonomicznej 
i najnowszych badań nad rolnictwem łączył z doktrynalnymi wskazaniami katoli
cyzmu społecznego, co wpłynęło na wzrost egalitarnych elementów jego myśli, nie 
sprzyjało natomiast spójności. Z jednej strony Górski wysuwał tradycyjny postulat 
decentralizacji produkcji i popierania małych warsztatów, wielokrotnie rozważany 
w myśli konserwatywnej, z drugiej zaś poparł także nową ideę współzarządzania 
firmą przez robotników i zapewnienia im udziału w zyskach. Z pewnymi oporami 
i trudnościami ideowy konserwatysta Górski przyswajał sobie oficjalną doktrynę 
Kościoła, którą wyrażała wówczas encyklika Quadragesimo anno. Lojalność wobec 
Kościoła wyraźnie przeważyła, usuwając w cień nie tylko przywiązanie do tradycyj
nej struktury społecznej, ale i tradycję ekonomii politycznej. Ewolucja myśli Ludwi
ka Górskiego jest historią porzucenia ekonomii na rzecz propagowania katolickiej 
doktryny społecznej, interpretowanej niezmiennie z punktu widzenia paternalistycz
nie nastawionego członka polskiej klasy ziemiańskiej.

Antoni Roszkowski i paradoksy katolickiego korporacjonizmu

Wyjątkową postacią wśród uczonych II Rzeczpospolitej był Antoni Roszkowski, 
który łączył profesję kapłana katolickiego z pracą ekonomisty. Był on jednocześnie 
wykładowcą seminarium diecezjalnego w Łodzi i docentem ekonomii w Uniwer
sytecie Poznańskim, wykładał w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu i łódzkim 
oddziale Wolnej Wszechnicy Polskiej. Choć ekonomia była dla Roszkowskiego tyl
ko częścią powołania, posiadał on prawdziwe wykształcenie ekonomiczne zdoby
te w poznańskiej uczelni. W 1924 roku obronił pracę doktorską poświęconą myśli 
społecznej Augusta Cieszkowskiego4". Promotorem tej rozprawy był prof. Edward 
Taylor. W 1933 roku habilitował się na podstawie pracy Korporacjonizm katolicki. 
Roszkowski jako ekonomista był uczniem Taylora, poprzez jego wpływy ulegają
cym urokowi ekonomii neoklasycznej, jednocześnie jednak był zwolennikiem ka
tolicyzmu społecznego. Poszukiwał jasnej odpowiedzi na pytanie, czy gospodarka 
rynkowa może być zreformowana w duchu moralności katolickiej. Choć uzyskana 
przezeń odpowiedź była w zasadzie negatywna, nie odrzucił ideałów katolicyzmu 
społecznego. Tym różni się postawa ks. Roszkowskiego od stanowiska ekonomi
stów poznańskich (jak Taylor czy Zaleski), którzy starali się tylko wykazać dalece 
idącą zbieżność doktryny katolickiej z tradycyjnym leseferyzmem. 411

411 A. Roszkowski, Poglądy społeczne i ekonomiczne Augusta Cieszkowskiego, Poznań 
1923.
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Stanowisko Roszkowskiego wobec idei reformy kapitalizmu, jak się wydaje, 
ewoluowało od wyraźnej akceptacji w kierunku pewnej relatywizacji. W swej roz
prawie Naczelna Izba Gospodarcza w Polsce i za granicą (1928) uczony deklarował, 
że katolicy społeczni posiadają plan stopniowej przebudowy systemu społecznego, 
którego istotą było zorganizowanie społeczeństwa w zawodowe korporacje412. Po
stulował stopniowe organizowanie korporacji i stanów społecznych, których naj
wyższym przedstawicielstwem byłaby tytułowa Naczelna Izba Gospodarcza, stojąca 
na czele całej hierarchii ciał branżowych i okręgowych. Rozbudowa tych organiza
cji była dopiero zadaniem na przyszłość, stąd zanim powstanie system korporacji 
należałoby powołać tymczasową NIG o statusie ciała doradczego413. W rozprawie 
z 1928 roku funkcjonowanie przyszłego ustroju korporacyjnego rysuje się u Rosz
kowskiego dość niejasno. Nie ma jednak wątpliwości co do poważnego ogranicze
nia wolności gospodarczej projektowanego przez uczonego kapłana. Obok regulacji 
płac i warunków pracy sugerował on także reglamentację produkcji i zatrudnienia414. 
Wszystko to miało służyć społecznej harmonii i usunięciu konfliktów społecznych 
w duchu chrześcijańskiej sprawiedliwości. Wizja gospodarki Roszkowskiego prze
widywała dominację prywatnej własności, brak większego sektora państwowego, 
a nawet umiarkowany poziom regulacji ustawowej w gospodarce. Jednak przynaj
mniej niektóre wielkości gospodarcze (płace, zatrudnienie, chyba też wielkość pro
dukcji) miały być przedmiotem negocjacji między korporacjami i wewnątrz korpora
cji. W przeciwieństwie do Górskiego nie żywił większego sentymentu do własności 
ziemiańskiej ani też nie ulegał utopii powrotu do gospodarki małych warsztatów. 
Względny optymizm dotyczący możliwości reformy kapitalizmu w rozprawie habi
litacyjnej Roszkowskiego został zastąpiony przez znacznie bardziej zniuansowane 
analizy.

412 Idem, Naczelna Izba Gospodarcza w Polsce i za granicą, Łódź 1928, s. 8.
415 Ibidem, s. 72-74.
414 Ibidem, s. 55-56.
415 I d e m, Korporacjonizm katolicki, Poznań 1932, s. 293.

Korporacjonizm katolicki Roszkowskiego jest poważną erudycyjną rozprawą 
o tematyce wykraczającej poza tytułowe zagadnienie. Autor omawia historię kato
lickiej doktryny społecznej i katolickiego ruchu społecznego, przedstawia krytykę 
kapitalizmu i referuje ideały katolickiego korporacjonizmu zgodnie z ówczesnym 
stanem doktryny, wreszcie systematycznie omawia różne odmiany korporacjoni
zmu i wszystkie koncepcje społeczne mogące za korporacjonizm uchodzić. Autor 
wyraźnie oddziela moralne i społeczne motywy twórców katolicyzmu społecznego, 
którzy nie byli ekonomistami i nie prowadzili analizy ekonomicznej, od metodologii 
właściwej naukowej ekonomii (czyli w zasadzie neoklasycznej). Ta zaś analizuje 
człowieka, biorąc pod uwagę jego egoistyczne motywy i racjonalność gospodarczą 
jako podstawową regułę działania. Używane przez naukową ekonomię założenia 
ks. Roszkowski uważał za realistyczne, skoro uznał za stosowne na samym końcu 
swej rozprawy stwierdzić, że „zmiana metodologicznych założeń teorii ekonomii by
łaby możliwa tylko w razie uprzedniej odpowiedniej przebudowy duszy ludzkiej”415· 
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W swej rozprawie występował z pozycji ekonomisty, nie zaś teologa czy ideologa 
społecznego. Ekonomia (neoklasyczna) stała się narzędziem przeegzaminowania 
społecznej doktryny katolickiej - był to czyn dość odważny, którego przed Rosz
kowskim nie dokonał żaden z teoretyków katolicyzmu społecznego (przynajmniej 
w Polsce). Stąd też najbardziej twórczą częścią książki jest rozdział Ekonomika 
ustroju korporacyjnego, zawierający analizę systemową, przeprowadzoną z ekono
micznego punktu widzenia. Autor rozważał koiporacjonizm jako ustrój, w którym 
strategiczne decyzje gospodarcze powierzone zostaną korporacjom zawodowym, 
łączącym wszystkich pracowników danej gałęzi, zarówno robotników, jak i szefów 
firm; najwyższą instancją w tym systemie byłaby Naczelna Izba Gospodarcza416. 
Do niej należałaby decyzja dotycząca zasad polityki gospodarczej. Jeśli więc NIG 
wybierze politykę wolnorynkową, będziemy mieć do czynienia z korporacjonizmem 
wolnym, w którym Naczelna Izba Gospodarcza będzie jedynie strzec reguł gospo
darki rynkowej, zaś korporacje będą pełniły funkcję forum negocjacji płacowych. 
W przypadku gdy poszczególne korporacje otrzymają prawo ustalania cen i wiel
kości produkcji w swojej gałęzi, można by mówić o ustroju korporacjonizmu „go
spodarczo związanego”. Ponieważ konflikty pomiędzy branżami musiałyby być 
rozwiązywane przez NIG, w rezultacie wyłania się trzecia postać korporacjonizmu, 
w której to NIG podejmuje decyzje o cenach, płacach i produkcji w całej gospo
darce, w rezultacie wchodząc w rolę centralnego planisty. Taki ustrój uczony na
zywa korporacjonizmem „administracyjnie związanym”417. Z jego analiz wynika, 
że oddanie polityki gospodarczej w ręce korporacji i NIG nie oznacza jeszcze usta
nowienia odrębnego ustroju gospodarczego. „Zależnie od kierunku polityki gospo
darczej, przyjętej przez Naczelną Izbę Gospodarczą, byłby to albo ustrój liberalny 
z interwencją państwa w obronie wolnej konkurencji, albo ustrój liberalny, biernie 
patrzący na wiązanie gospodarstwa społecznego przez porozumienia producentów, 
albo też ustrój planowego gospodarstwa, zbliżonego bardzo do kolektywizmu i do 
niego w ostatecznej konsekwencji swych założeń prowadzącego. Wady i zalety 
tych ustrojów są ogólnie w ekonomice znane i szeroko rozważane”418. Roszkow
ski przedstawia je w zgodności z teorią neoklasyczną, pokazując, że im większy 
stopień reglamentacji i monopolizacji, a co się z tym wiąże, im wyższe ceny, tym 
mniejszy całkowity produkt danej gospodarki. Autor nie pozostawia wątpliwości, 
że ustrój możliwie najbardziej zbliżony do modelu liberalnego będzie też najbar
dziej sprawny ekonomicznie419. Zarazem dowodzi, że jedynym stabilnym ustrojem 
korporacyjnym, zgodnym z postulatami katolicyzmu społecznego, jest właśnie kor- 
poracjonizm „administracyjnie związany”, bliski kolektywizmowi. Dzieje się tak 
dlatego, że korporacje, kierując się swym zbiorowym interesem, będą dążyć do 
ograniczania dostępu do zawodu, do reglamentacji produkcji i do podnoszenia cen. 

416 Ibidem, s. 164-168.
417 Ibidem, s. 224-225.
418 Ibidem, s. 235.
415 Ibidem, s. 246.
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Wyjątkowo efektywnie będą to czynić branże dostarczające pierwotnych surowców, 
w najgorszym położeniu będą dostawcy wyrobów gotowych - w rezultacie dokona 
się silne zróżnicowanie dochodów. Konflikty pomiędzy branżowymi korporacjami 
wywołają konieczność interwencji w ceny i ilości. Kolejno pojawiające się proble
my rozwiązywane administracyjnie wprowadzą gospodarkę w dryf ku gospodarce 
planowej420. W zasadzie konflikty pomiędzy branżami winna rozstrzygać NIG. Sama 
jednak złożona z przedstawicieli skonfliktowanych korporacji albo zostałaby zdomi
nowana przez sojusz największych spośród nich, albo też pozostałaby niezdolna do 
podejmowania sprawnych i szybkich decyzji. W tej sytuacji nieodzowna stałaby się 
interwencja państwa, co zdaniem Roszkowskiego uruchamia kolejne konsekwen
cje: „rozwijający się interwencjonizm wywoływałby w organizmie gospodarczym 
wstrząsy podobne do wstrząsów gospodarki planowej kolektywizmu. Wolność go
spodarcza i prawo własności prywatnej byłyby zatrzymane teoretycznie, ale w rze
czywistości prawie nie istniały. Nastąpiłoby też ograniczenie ilości produkowanych 
dóbr, wzrost cen i słabsze zaspokajanie potrzeb przez społeczeństwo. [...] Wskutek 
powiązania całego życia gospodarczego kryzysy gospodarcze przybrałyby bardziej 
epidemiczny charakter i wstrząsy organizmu gospodarczego byłyby większe”421. 
Konflikty grupowe i potrzeba ich rozwiązywania nieuchronnie prowadzą do coraz 
większej dozy interwencji, ta zaś wzmaga nierównowagę systemu i skutkuje żąda
niami jeszcze większej regulacji i redystrybucji. W konkluzji ks. Roszkowski stwier
dza, że „chociaż teoretycznie możliwe są pierwsze dwa ustroje korporacjonizmu- to 
jednak w rzeczywistości [...] stopniowo rozwijałby się i wreszcie stałby się faktycz
nie panującym ustrój korporacjonizmu administracyjnie związanego”422. Nie istnieje 
więc wybór pomiędzy trzema rodzajami korporacjonizmu. Naprawdę istotny jest 
wybór pomiędzy gospodarką rynkową a korporacjonistycznym kolektywizmem.

420 Ibidem, s. 248.
421 Ibidem, s. 258.
422 Ibidem, s. 259.

Opisana przez Roszkowskiego ekonomia polityczna korporacjonizmu była cen
nym i oryginalnym osiągnięciem autora. Wykorzystując podstawowe teorie ekono
mii neoklasycznej i zgodne z nimi założenia dotyczące zachowań grupowych, autor 
Korporacjonizmu katolickiego stworzył teorię dynamiki instytucjonalnej systemu 
korporacyjnego. W swych analizach oddzielił wyraźnie rozważania na gruncie teorii 
ekonomii od krytyki stanu faktycznego i prezentacji ideału moralnego, które były 
beznadziejnie pomieszane u wszystkich niemal zwolenników katolickiej nauki spo
łecznej. Dzięki precyzji myślenia pokazał, że cele wyznaczane przez katolicyzm 
społeczny nie zawsze dają się osiągnąć metodami przez ten nurt zalecanymi. Regla
mentacja, regulacja i sterowanie cenami nie prowadzą do zmniejszenia konfliktów 
i sprawiedliwszego podziału, lecz do ich eskalacji, do walki o podział dochodu 
i jego zróżnicowania. Roszkowski, chyba jako jedyny wśród duchownych katolic
kich, tak wyraźnie rozdzielił analizę ekonomiczną od analizy etycznej i teologicznej. 
Pokazawszy jednak złudzenia myśli korporacyjnej, nie rezygnował z ideałów kato
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licyzmu społecznego, gdyż podtrzymywał pogląd o sprzeczności pomiędzy moral
nością katolicką a praktyką kapitalizmu. Cóż jednak robić wobec tak dramatycz
nego dylematu? Roszkowski udziela odpowiedzi dość typowej, ale chyba jedynej, 
jakiej mógł udzielić szczery katolik pozbawiony złudzeń co do tego, czy Kościół 
ma realną alternatywę dla kapitalizmu. Oto nie pozostaje nic innego, jak pracować 
nad ulepszeniem natury ludzkiej i ludzkich obyczajów, a umożliwi to także reformę 
systemu gospodarczego w duchu katolickim. Duchowny pisał w zakończeniu swej 
głównej pracy: „Ustrój korporacjonizmu wolnego, czy też nawet gospodarczo zwią
zanego, mógłby być bardziej celowy niż ustrój obecny, zarówno w dziedzinie eko
nomicznej, jak i społecznej, o ile jednocześnie nastąpiłoby podniesienie się poziomu 
moralnego w danem społeczeństwie, a naczelna organizacja społeczno-gospodarcza 
i państwo mogły też należycie spełniać swe zadania. Wtedy program reformistycz- 
ny katolików społecznych jako całość, tj. przeprowadzenie reform zewnętrznych 
oraz urobienie duchowe człowieka, posiadałby realną wartość”423. Wszelkie reformy 
instytucjonalne należy więc przeprowadzać z najwyższą ostrożnością; zadaniem ka
tolików społecznych jest przede wszystkim czynienie zabiegów o przemianę ducho
wą. Przemiana ta wydaje się nie tylko głównym środkiem reformy kapitalizmu, ale 
też głównym celem społecznym katolików. Pisze Roszkowski w zakończeniu swej 
pracy: „urzeczywistnienie postulatów uniwersalizmu w praktycznem życiu w no
wym ustroju korporacjonizmu wolnego, względnie gospodarczo związanego, spro
wadza się do reformy strony duchowej człowieka i od jej poziomu zależy”424. Po
wyższa deklaracja była pewną formą pogodzenia się z rzeczywistością kapitalizmu, 
przy podkreśleniu swego votum separatum wobec faktycznych reguł tego ustroju. 
Zauważmy, że w świetle katolickiej teologii nadzieja na zmianę natury ludzkiej 
w toku procesu historycznego wydaje się być znikoma, grzeszność człowieka należy 
bowiem do tych jego atrybutów, które mogą być przezwyciężone jedynie boski
mi siłami. Warto też dodać, że ostrożne stanowisko, do jakiego doszedł ks. Rosz
kowski, zadziwiająco zbieżne jest z oficjalnym stanowiskiem Kościoła katolickiego 
z początków XXI wieku425.

423 Ibidem, s. 292.
424 Ibidem, s. 293.
425 Zob.: Encykliki Benedykta XVI: Deus caritas est i Caritas in veritate.

Witold Krzyżanowski - autorytarna wersja korporacjonizmu jako droga dla 
krajów słabiej rozwiniętych

Witold Krzyżanowski, podobnie jak większość współczesnych mu katolików spo
łecznych, opowiadał się za stopniową przebudową gospodarki poprzez budowę or- 
ganizacji korporacyjno-stanowej. Przeciwdziałanie walce klas i zapewnienie har
monii społecznej było w jego ujęciu głównym celem polityki gospodarczej. Jednak 
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w mniejszym stopniu niż Górski i Roszkowski występował on jako komentator ka
tolickiej doktryny społecznej. Szukał on inspiracji m.in. w doświadczeniach kom
panii Forda, której poświęcił osobną broszurę·126, w następnym okresie zagłębił się 
w studiowaniu polityki gospodarczej rządu faszystowskiego w Italii. Jego monogra
fia na ten temat z 1933 roku pisana jest z wyraźną życzliwością dla osiągnięć nowe
go wówczas reżimu. Krzyżanowski jako ekonomista nie posiadał wyraźnie określo
nej orientacji teoretycznej, wyraźnie unikał zagadnień teoretycznych, poprzestając 
na pracach opisowych. W swej niechęci do czystej teorii ekonomicznej szedł nawet 
dalej od swego krewnego Adama. Niemniej to właśnie Witold Krzyżanowski jako 
pierwszy wśród ekonomistów polskich podjął interesującą, i wciąż zaniedbywaną 
przez teoretyków426 427, problematykę teorii lokalizacji, której poświęcił swą rozprawę 
habilitacyjną428. Opracowawszy stan wiedzy w tej dziedzinie, nie był jednak skłonny 
jej rozwijać. Podobnie nie dostrzegał perspektyw rozwoju teorii pieniądza, a nawet 
zaprzeczał, by możliwe było badanie ogólnego poziomu cen429. Także jego ostatnia 
przed wojną monografia omawiająca finanse wojenne nie wyszła poza opis faktogra- 
ficzno-instytucjonalny430.

426 W. Krzyżanowski, Organizacja zakładów Forda, Kraków 1927.
427 Zob.: M. Blaug, Teoria ekonomii - ujęcie retrospektywne, przeł. I. Budzyńska 

et al., rozdz. 14: Teoria ekonomii przestrzennej i klasyczna teoria lokalizacji, Warszawa 2000, 
s. 633-650.

428 W. Krzyżanowski, Lokalizacja przemysłu, Kraków 1927.
429 I d e m, Teoretyczna możliwość stabilizacji siły kupna pieniądza, „Ekonomista” 1929, t. 2.
430 I d e m, Finansowanie wojny współczesnej, Lublin 1938.
431 1 d e m, Parlamentaryzm gospodarczy, Lublin 1928, s. 35-37.
432 Ibidem, s. 45.

O ile trudno rozpoznać, jaka właściwie była ekonomia Krzyżanowskiego, 
o tyle jego pogląd na kwestię społeczną był dość wyraźnie określony. Akceptował 
podstawowe zasady gospodarki rynkowej, uznając potrzebę jej modyfikacji zgod
nie z zasadami moralnymi chrześcijaństwa, a nowy harmonijny porządek społeczny 
był dlań najważniejszym celem. Jak się wydaje, brak teoretycznych obciążeń, przy 
jednoczesnym braku własnych oryginalnych pomysłów, przyczyniły się do tego, 
że był on głównie propagatorem obcych doświadczeń praktycznych. Problematy
ce organizacji Naczelnej Izby Gospodarczej poświęcił rozprawę Parlamentaryzm 
gospodarczy .Poglądy zawarte w tej rozprawie zbliżone są do opinii Roszkowskiego. 
Powołanie NIG miałoby służyć przyśpieszeniu organizacji społeczeństwa na zasa
dzie korporacyjno-stanowej, tymczasem polskie środowiska zawodowe są jeszcze 
niezorganizowane, proces przebudowy ustroju będzie zaś ewolucyjny. Stąd na razie 
potrzebna jest tylko tymczasowa NIG, działająca głównie jako organ doradczy rzą
du431. Choć ustrój korporacyjny w Polsce był dopiero projektem, Krzyżanowski miał 
pewne wyobrażenie, jak mógłby on wyglądać. Stwierdzając niedojrzałość organiza
cyjną w społeczeństwie polskim, jednocześnie zapewniał, że „zdrowa, przynosząca 
pokój socjalny i podnosząca autorytet władzy przebudowa społeczeństwa dokonuje 
się w tej chwili jedynie we Włoszech”432. Italia faszystowska z początków lat 30.
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XX wieku miała być wzorcem rozwoju dla Polski, jako kraj zacofany w stosunku 
do najbardziej uprzemysłowionych, ale niewątpliwie wyżej stojący cywilizacyjnie 
od naszej ojczyzny. Krzyżanowski nie miał wątpliwości, że budowa ustroju przyno
szącego pokój społeczny nie może się obyć bez ustanowienia rządu o dyktatorskim 
charakterze, w tym aspekcie także traktował Italię jako wzór dla Polski.

Opis systemu faszystowskiego i jego polityki gospodarczej u Krzyżanowskiego 
nosił cechy zobiektywizowanej relacji. Nie Znajdziemy w tym opisie entuzjazmu dla 
nowego ustroju, wszakże wiele w nim można spotkać oznak sympatii. Krzyżanow
ski sądził, że faszyzm jest ideologią najbliższą katolicyzmowi, gdy idzie o kwestię 
społeczną. Jego zdaniem w sprawie własności „faszyzm zajmuje stanowisko pośred
nie, najbardziej zbliżone do katolickiego pojmowania prawa własności”4”. Jedno
cześnie zauważał, że faszystowskie pojmowanie roli państwa jako najwyższego au
torytetu i ograniczenie roli jednostki na rzecz kolektywu (narodu) reprezentowanego 
przez państwo i „wodza” jest niezgodne z zasadami katolicyzmu. Sprzeczność ta 
jest jednak łagodzona poprzez faktyczny podział ról między Kościołem katolickim 
a państwem faszystowskim433 434. Opisując politykę społeczną i gospodarczą faszystów, 
autor zauważał, że system nie nabrał jeszcze ostatecznego kształtu, nie wyszedł 
z fazy „syndykalistycznej”, a więc nie ustanowiono jeszcze prawdziwego korpora
cjonizmu435. W opisie polityki gospodarczej faszystów autor podkreślał stałą ambi- 
walencję między chęcią poddania gospodarki celom kolektywnym i woli narodu (re
prezentowanej przez „wodza”) a szerokim wciąż zakresem wolności gospodarczej436. 
Gospodarcza polityka faszyzmu okazywała się niedokończonym projektem, co wy
nikało w znacznej mierze z tego, że „faszyzm nie ma skrystalizowanej doktryny, 
lecz przechodzi ustawiczną ewolucję”437. Ustalenie kierunków tej ewolucji sprawia
ło autorowi niemałą trudność; tak na przykład, zauważywszy, że w wielu kwestiach 
faszyzm niedaleko odszedł od akceptacji mechanizmów rynkowych, stwierdza, że 
„niezmiernie trudne i drażliwe zagadnienie planowości produkcji nie jest do tej pory 
przez faszyzm w pełni rozwiązane”438. Napisawszy wiele o ideologii i praktyce fa
szyzmu, Krzyżanowski nie był w stanie określić, w którą stronę ewoluuje system. 
O jego naturze można by powiedzieć więcej, analizując polityczne metody rządu fa
szystowskiego, tego jednak autor Polityki gospodarczej faszyzmu wyraźnie unikał.

433 I d e m, Polityka ekonomiczna faszyzmu, Lublin 1933, s. 45.
434 Ibidem, s. 29-30.
435 Ibidem, s. 85.
436 Ibidem, s. 51-56.
437 Ibidem, s. 17.
438 Ibidem, s. 78.
439 Ibidem.

Największym osiągnięciem faszyzmu było w oczach Krzyżanowskiego usta
nowienie pokoju społecznego i gospodarczego. Dzięki zakazowi strajków, lokau
tów oraz sądownictwu rozjemczemu Italia zyskała warunki spokojnego rozwoju439. 
Krzyżanowski sądził, że instytucjonalny dorobek faszyzmu będzie jego osiągnięciem 
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trwałym i zdolnym do przetrwania dyktatury Mussoliniego440. Powyższe zalety rzą
dów faszystowskich wiązały się z sytuacją Italii jako kraju zacofanego gospodarczo, 
kraju potrzebującego spokoju społecznego, a także inwestycji pozwalających wejść 
na ścieżkę wzrostu i umiarkowanego stopnia redystrybucji dochodu narodowego. 
Krzyżanowski wszystko to w polityce faszystów włoskich dostrzegał. Chwalił także 
faszystów za ich ostrożną politykę pieniężną i walkę z inflacją przy użyciu tradycyj
nych metod441, doceniał politykę wspierania karteli krajowych, uważając ją za natu
ralną reakcję kraju zacofanego na działania silnych konkurentów z krajów bardziej 
rozwiniętych442. Unikając mocnych sądów, Krzyżanowski pozostawił czytelnikowi 
możliwość wyciągnięcia większości wniosków. Uwypuklił eklektyczny i niespójny 
charakter doktryny faszyzmu, zauważył niejasny i niedokończony charakter reform 
gospodarczych tego ustroju, chwalił jednak na ogół politykę rządów Mussoliniego 
i towarzyszy. W 1933 roku wciąż sądził, że zbudowali oni względnie stabilny ustrój 
gospodarczy, którego elementy przetrwają twórców. Co ważniejsze, zdawał się są
dzić, że droga rozwoju, którą obrała faszystowska Italia, jest korzystna dla krajów 
słabo uprzemysłowionych, zmierzających ku wyższemu poziomowi rozwoju. Stąd 
wynikała delikatna sugestia dla czytelnika polskiego, że rozbudowa korporacyjnych 
porządków strzegących pokoju społecznego mogłaby być także drogą Polski.

440 Ibidem, s. 101-102.
441 Ibidem, s. 289-298.
442 Ibidem, s. 207-208.



Rozdział V

Nowoczesne państwo dobrobytu 
- projekty socjalistów

1. Idee umiarkowanych socjalistów
- Polska spółdzielców i własności gminnej

Idee socjalistów przez długie lata nie były akceptowane w środowisku ekonomi
stów. Władze oświatowe krajów zaborczych nie dopuściłyby jawnego socjalisty do 
katedry ekonomii politycznej, także środowisko ekonomistów zajmowało zwykle 
stanowisko niechętne wobec socjalizmu. Krytyką tego nurtu ideowego zajmowali 
się: Leon Biliński, Józef Milewski, Włodzimierz Czerkawski, Adam Krzyżanowski, 
Władysław Zawadzki i Adam Heydcl. Jeśli osoby o socjalistycznych przekonaniach 
otrzymywały wreszcie katedry akademickie, wiązało się to dla nich z zaniechaniem 
działalności partyjnej i wyciszeniem socjalistycznego dyskursu lub przynajmniej 
z lekkim kamuflażem (jak w przypadku Oskara Langego pisującego dla wydawnictw 
socjalistycznych anonimowo lub pod pseudonimem). Pierwszymi weteranami ruchu 
socjalistycznego w roli profesorów wyższych uczelni byli Zofia Daszyńska-Goliń- 
ska, profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, oraz Konstanty Krzecz
kowski, profesor Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie (późniejszej SGH). 
Oboje za młodu związani z socjalizmem marksistowskim i rewolucyjnym stali się 
z czasem zwolennikami socjalistycznego reformizmu. Oboje, pozostając pod wpły
wem niemieckiego reformizmu i brytyjskiego fabianizmu, ulegali fascynacji ideami 
i osobą Edwarda Abramowskiego, postaci najbardziej charyzmatycznej w dziejach 
polskiego socjalizmu. Żadne jednak nie podzielało najbardziej utopijnych pomysłów
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Abramowskiego, jak zastąpienie administracji i sądów „związkami przyjaciół”. Da- 
szyńska-Golińska i Krzeczkowski, marząc o demokratycznej republice zdominowa
nej przez gospodarkę spółdzielczą i uspołecznioną, uznawali jednocześnie potrze
bę istnienia państwa i samorządu gminnego. Przezwyciężenie czystej utopii, przy 
jednoczesnym odrzuceniu marksizmu, pozwoliło im zaakceptować socjalistyczny 
reformizm, który miał być drogą do budowy nowoczesnego społeczeństwa przemy
słowego.

Zofia Daszyńska-Golińska - ekonomia i proroctwa wielkich przemian

W dziejach polskiej nauki Zofia Daszyńska-Golińska (1866-1934) zajmuje pozycję 
niezwykłą. Była jedną z pierwszych Polek, które uzyskały tytuł doktorski. Uważa
no ją za pierwszą polską ekonomistkę. Ogłosiła wiele prac z historii gospodarczej, 
socjologii gospodarczej, teorii ekonomii. Sama określała swoją specjalizację jako 
politykę społeczną1. Mimo dobrego doktoratu i niemałego dorobku nie została nigdy 
dopuszczona do katedry uniwersyteckiej i zmuszona była poprzestać na profesurze 
Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie (od 1919). Zarazem była Daszyńska- 
-Golińskajednąz pierwszych działaczek socjalistycznych w Polsce, należała do tego 
pokolenia, dla którego socjalizm był zarówno sposobem życia, jak też konkretną 
ideologią. W młodzieńczym porywie nawrócona całkowicie na marksizm stopniowo 
traciła wiarę w ideologię II Międzynarodówki, stając się obok Stanisława Grabskie
go propagatorką rewizjonizmu wśród socjalistów polskich. Po zawarciu małżeństwa 
z wybitnym botanikiem prof. Stanisławem Golińskim w 1898 roku zdobyła stabilną 
pozycję życiową, poświęcając się w coraz większym stopniu działalności naukowej 
i oświatowej, nie angażując się w działalność jakiejkolwiek partii. Jedynie w krótkim 
okresie, w latach 1928-1930, Daszyńska-Golińska była senatorem z listy Bezpartyj
nego Bloku Współpracy z Rządem. Przy dystansie do polityki partyjnej pozostała 
jednak czynną publicystką orientacji progresywistycznej, zaangażowaną w walkę 
o prawa wyborcze dla kobiet, w zwalczanie alkoholizmu i popieranie eugeniki. Przez 
pewien czas Daszyńska-Golińska redagowała pisma związane z wczesnym ruchem 
feministycznym w Polsce, należała też do uczestników ruchu eugenicznego. W oso
bowości prof. Daszyńskiej-Golińskiej istniało pewne istotne rozdarcie. Popierając 
w sprawach społecznych progresywistyczny racjonalizm, jednocześnie zafascy
nowana była antyracjonalistyczną w istocie myślą F. Nietzschego. Napisała o nim 
osobne studium Nietzsche - Zarathustra. Pod koniec życia zaś studiowała teozofię, 
której poświęciła rozdział w swej Polityce społecznej. Nie był to przypadek wyjątko
wy w ruchu socjalistycznym, np. na teozofię nawróciła się Annie Besant, współza
łożycielka Fabian Society. W przypadku Daszyńskiej-Golińskiej jej zainteresowania 

1 Zob. : R. Owadowsk a, Z. Daszyńska-Golińska, O nurt rejormistyczny w polity
ce społecznej, Poznań 2004.
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filozoficzne wiązały się z ideą osobistego samodoskonalenia duchowego; moralnej 
doskonałości poszukiwała dla siebie, ale była też przekonana, że bez dążenia do niej 
niemożliwa jest realizacja ideałów socjalizmu.

W twórczości Daszyńskiej-Golińskicj można wyróżnić kilka wątków: prace 
z demografii historycznej i historii gospodarczej (Die Bevölkerung von Zurich im 
XVII Jahrhundert, Uście solne, Miasta i cechy w dawnej Polsce), monograficzne 
badania z socjologii ekonomicznej (Robotnicy młodociani w rzemiośle i rękodzie
łach w Krakowie, Wywiady nad położeniem robotników młodocianych w Krakowie, 
Własność rolna w Galicji), podręczniki ekonomii społecznej i polityki gospodar
czej (Zarys ekonomii społecznej, Ekonomia społeczna t. 1-2, Zagadnienia polityki 
populacyjnej, Teoretyczne podstawy polityki społecznej, Polityka społeczna), prace 
z historii myśli ekonomicznej (Poglądy ekonomiczne Stanisława Staszica), wreszcie 
różnorodne teksty publicystyczne. Wśród tych ostatnich kluczowe znaczenie miała 
rozprawa z ortodoksyjnym marksizmem, którą była książka Przełom w socjalizmie 
(1900).

Wedle wszelkich relacji Zofia Poznańska, później Daszyńska, była w latach 80. 
XIX wieku zdecydowaną zwolenniczką Marksowskiego socjalizmu głoszącego 
nieuchronność rewolucji społecznej. Jak się zdaje, już po śmierci pierwszego męża 
(Feliksa Daszyńskiego, zm. w 1892 roku) rozpoczął się zwrot w poglądach uczonej. 
Jego świadectwem jest treść Zarysu ekonomii społecznej, wydanego w 1898 roku. 
W podręczniku tym elementy analizy Marksowskiej mieszają się z analizą margi
nalną i wyraźnymi wpływami niemieckiego historycyzmu. Struktura klasowa jest 
opisywana po marksowsku, kształtowanie cen w duchu ekonomii neoklasycznej, 
zaś ewolucja systemów gospodarczych już bardziej w duchu szkoły historycznej2. 
Przełom w socjalizmie z kolei był nie tylko poważną analizą teoretyczną, ale za
wierał także wiele treści politycznych. Autorka stawiała tezę, że europejskie partie 
socjaldemokratyczne odeszły od ortodoksyjnego marksizmu, stawiając realizację 
bieżących interesów klasy robotniczej ponad dalekosiężne cele polityczne, cze
go dobrym przykładem mogła być postawa angielskich fabian. Jedynie socjalde
mokracja niemiecka pozostała partią konsekwentnie ideologiczną, co prowadziło 
do paradoksu, polegającego na tym, że socjaldemokracja niemiecka (SDP), dążąc 
do celów w istocie ekonomicznych, podejmuje wyłącznie działania polityczne3 *. 
Postawa niemieckiej socjaldemokracji wydała się autorce anachroniczna. Brak per
spektyw rewolucyjnych sprawiał jej zdaniem to, że głównym zadaniem socjaldemo
kracji stawało się podnoszenie moralnego i umysłowego poziomu klasy robotniczej 
tak, by uzdolnić ją do sprawowania władzy w przyszłości“'. W tej sytuacji marksizm 
niemiecki stawał się coraz bardziej rodzajem sekty filozoficznej; główne źródło ta
kiej sytuacji widziała Daszyńska-Golińska w przesiąknięciu marksizmu heglizmem. 
Jej zdaniem „Heglowska dialektyka zastosowana przy wykładzie socjalizmu Mark

2 Z. Daszyńska, Zarys ekonomii społecznej, Kraków 1898.
3 Z. Daszyńska-Golińska, Przełom w socjalizmie, Lwów 1900, s. 21.

Ibidem, s. 8.
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sa wydać się musi przestarzałą i dziwaczną w świetle nowszych pojęć o ewolucji, 
stosowana do polityki staje się niebezpieczną”5. Krytyce poddany został także eko
nomiczny determinizm ortodoksyjnego marksizmu. Daszyńska-Golińska upomnia
ła się o autonomię sfery kultury i sfery politycznej. Jej zdaniem marksizm może 
wskazywać zasadnicze prawa rozwoju, ale nie ściśle deterministyczne zależności. 
Marksowska teoria wartości oparta na pracy jest dla naszej autorki tylko hipotezą, 
która nie może wyjaśnić problemów wartości, albowiem opiera się na pracy fizycz
nej, zaś takie podejście staje się coraz bardziej anachroniczne w warunkach wzrostu 
znaczenia pracy umysłowej. W kontekście debaty wokół tez Eduarda Bernsteina au
torka Przełomu w socjalizmie omówiła także sławetny problem „transformacji war
tości w ceny”, zawarty w 3 tomie Kapitału (który ukazał się dopiero w 1895 roku 
w redakcji Engelsa), uznając jego pojawienie się za dowód zasadniczej niespójności 
w dziele Marksa. Ostatecznie Daszyńska-Golińska uznała, że Marksowskie teorie 
wartości i wyzysku miały przede wszystkim znaczenie moralne, przez wskazywanie 
na wartość wysiłku robotnika i rolę pracy jako źródła wszelkich wartości w gos
podarce6. Krytycznie przedstawione zostały tezy Marksa o zubożeniu robotników 
i zaniku warstw średnich. Daszyńska-Golińska uznała je za sprzeczne ze zjawiskami 
obserwowanymi pod koniec XIX wieku, jakimi były: stabilizacja liczby średnich 
gospodarstw rolnych, wzbogacenie inteligencji i wykwalifikowanych robotników, 
szerokie utrzymywanie się drobnego rzemiosła i pracy nakładczej. Za błąd taktycz
ny niemieckich socjaldemokratów uznała Daszyńska-Golińska głoszenie tezy o po
trzebie kolektywizacji rolnictwa. Odstrasza ona chłopów od socjaldemokracji, gdy 
tymczasem spółdzielczość wystarczy, by przebudować wieś w duchu egalitarnej 
wspólnoty. W ostatnim rozdziale autorka z aprobatą omawia tezę, że socjalizm jest 
głównie ideą etyczną, wyrazem dążeń moralnych, które kryjąsię za ekonomicznymi 
postulatami. Ich realizacja powinna się dokonać drogą „humanitarnych reform”7, 
np. przez prawo spadkowe i system podatkowy8. Idea „socjalizmu etycznego” rozta
czana przez Daszyńską w znacznej mierze przejęta była od E. Abramowskiego, któ
rego Zagadnienia socjalizmu (wydane pod pseudonimem R.W. Walczewski) autorka 
szczegółowo omówiła; wspomniała także etyczny charakter socjalizmu angielskich 
fabian9. Przełom w socjalizmie okazał się dla Daszyńskiej-Golińskiej pożegnaniem 
z marksizmem. Jeśli w jej myśleniu zostało coś z nauk Marksa, to tylko analiza 
społeczeństwa w kategoriach klasowych (nie jest ona wynalazkiem Marksa, który 
przejął ją od klasyków ekonomii politycznej). Autorka Zarysu ekonomii społecznej 
pojmowała socjalizm jako ruch reprezentujący interesy klas pracujących, a zarazem 
wyrażający ideał etyczny, w którym praca ludzka jest źródłem wartości. Z kolei ma
terializm historyczny autorka zastąpiła ewolucjonizmem w duchu bliższym Darwina 

5 Ibidem, s. 59.
6 Ibidem, s. 109-118.
7 Ibidem, s. 169.
8 Ibidem, s. 243.
9 Ibidem, s. 222 i n.
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niż Marksa. Tym, co budziło nadzieję na przebudowę społeczeństwa, był dynamizm 
i witalność ludzi pracy, nie zaś deterministyczne „prawa historii”.

Porzuciwszy wiarę w rewolucyjny socjalizm, Daszyńska-Golińska znalazła na
dzieję na przezwyciężenie kapitalizmu w ruchu spółdzielczym. Zajmowała stanowi
sko zbliżone do poglądów „szkoły z Nîmes”. Jej przywódcą był popularny w Polsce 
ekonomista francuski Charles Gide, który opowiadał się za stopniowym opanowa
niem wszystkich działów gospodarki przez spółdzielnie10 11. W wydanej w 1906 roku 
pracy Teoretyczne podstawy polityki społecznej w XIX wieku Daszyńska-Golińska 
z sympatią wypowiadała się o idei Louisa Bianca i Ferdinanda Lassale’a w kwestii 
wspomagania spółdzielni pracy przez państwo. Jej zdaniem francuski eksperyment 
„warsztatów narodowych” z 1848 roku nie może być traktowany jako test idei Bian
ca, a przez to jako argument przeciw socjalizmowi". W czterokrotnie wydawanej 
broszurce Przez kooperatywy do przyszłego ustroju autorka rysuje program rozwoju 
spółdzielczości jako siły, która stopniowo przeobrazi pełną chaosu i wyzysku gospo
darkę kapitalistyczną w gospodarkę planową, produkującą na potrzeby konsumen
tów. Zgodnie z dawniejszymi tezami Gide’a, Daszyńska-Golińska podkreślała rolę 
spółdzielczości w przebudowie społecznej. Spółdzielnię spożywców łatwo założyć, 
nie potrzeba do tego większego kapitału. Do jej utrzymania wystarczy przestrzegać 
prostych, a sprawdzonych zasad. Pozwalają one zastąpić handel nastawiony na zysk 
handlem zorientowanym na zaspokojenie potrzeb ludzi pracy12. Rozwój kooperatyw 
spółdzielczych i opanowanie przez nie handlu pozwoli z czasem na powołanie włas
nych przedsiębiorstw produkcyjnych. Zdaniem autorki spółdzielczy sektor posiada 
wyższość nad sektorem rynkowym, dlatego że przedsiębiorstwa spółdzielcze mają 
pewność zbytu, wiedzą, co i dla kogo produkują, stąd bez obaw mogą planować swą 
produkcję13 *. Produkcja standardowych towarów dla stałych odbiorców pozwala też 
wyeliminować koszty konkurencji i minimalizować to, co zwiemy dziś kosztami 
transakcyjnymi. Oparcie przyszłego ustroju na sieci kooperatyw daje system jedno
cześnie zdecentralizowany, demokratycznie zarządzany i zarazem planowy. Zdaniem 
Daszyńskiej-Golińskiej kooperatywy „(z)amiast chaosu w produkcji wprowadzają 
porządek. Zamiast wyzysku, reklamy złych i zafałszowanych produktów, mają cel 
uczciwego zaopatrzenia potrzeb mas najszerszych”1,1. Założeniem nie do końca wy
powiedzianym przez autorkę byłoby ograniczenie produkcji do towarów masowej 
produkcji, mocno zestandaryzowanych, przy braku motywacji do ulepszeń. Podob
nie jak wielu innych socjalistów, anarchistów i kooperatystów, Daszyńska-Goliń
ska pozostawiła pytanie o źródła postępu technicznego bez odpowiedzi. Natomiast 

10 Ch. G i d e, Przyszłość kooperacji, Warszawa 1907; i d e m, Kooperatyzm, przeł. S. T h u - 
g u 11, Warszawa 1937.

11 Z. Daszyńska-Golińska, Teoretyczne podstawy polityki społecznej w XIX wieku, 
Warszawa 1906, s. 19.

12 E a d e m, Przez kooperatywy do przyszłego ustroju, Warszawa 1921, s. 8-9.
l:! Ibidem, s. 31-33.
1,1 Ibidem, s. 58.



358 Rozdział V. Nowoczesne państwo dobrobytu - projekty socjalistów

w odniesieniu do rolnictwa przyznała, że uspółdzielczenie produkcji rolnej jest bar
dzo mało prawdopodobne, jednak wiele można zrobić dzięki rozwojowi spółdziel
czości zaopatrzenia, kredytu i zbytu.

Daszyńska-Golińska, mimo deklarowanego optymizmu skierowanego ku przy
szłości ruchu spółdzielczego, nie oparła się pokusie i zaproponowała, by jego rozwój 
przyśpieszyć dzięki pomocy państwa. W artykule Miasta Rolników jako dopełnie
nie reformy rolnej w Polsce z 1921 roku zaproponowała subwencjonowanie spół
dzielczości wiejskiej, która miała być poddana także daleko idącemu planowaniu. 
Należałoby zorganizować rolników w spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu; te drugie 
wyspecjalizowane wedle działu produkcji. Spółdzielnie winny przejąć przetwórstwo 
artykułów rolnych i opanować handel. Należałoby planowo lokować siedziby spół
dzielni i zakłady produkcyjne w wydzielonych dzielnicach miast. Państwo winno 
wykupić ziemię pod owe „Miasta Rolników”, lasy państwowe dostarczyć budulca, 
banki finansowania itd., w nowych osiedlach lokowałyby się także szkoły i inne 
placówki kultury15. Program wszechstronnego uspółdzielczenia wsi jest tu zarazem 
programem industrializacji napędzanej przez rozwój przemysłu przetwórczego. Oto 
reorganizacja wsi pozwoli zoptymalizować zużycie zasobów rolnictwa; jeśli nawet 
jego efektywność spadnie pod wpływem reformy rolnej, spółdzielczość z naddat
kiem to zrównoważy16. Podjęcie produkcji przez spółdzielnie pozwoli pominąć do
tychczasowych pośredników, pozwoli zminimalizować koszty i rozwinąć przemysł 
przetwórczy. „Miasta Rolników” zostaną zaludnione przez ludność chłopskiego po
chodzenia, która stworzy polską warstwę średnią, prawdziwie polskie mieszczań
stwo, a wyprze ludność żydowską, która zostanie zmuszona do emigracji, jeśli nie 
przystosuje się do obyczajów i sposobów zarobkowania tolerowanych przez państwo 
polskie17. Ten cel przebudowy wsi, którym była zmiana struktury narodowościowej 
kraju, został silnie wyeksponowany w przywoływanym artykule. Ani wcześniej, ani 
później autorka nie zaprezentowała się tak wyraźnie jako zwolenniczka „postępo
wego antysemityzmu” i ujednolicenia narodowego polskich miast. Warto jednak 
pamiętać, że hasła „walki z lichwą”, „kredytu włościańskiego”, popierania rodzime
go handlu i wytwórczości, głoszone przez wszystkie frakcje ruchu spółdzielczego, 
w warunkach polskich zawsze miały w podtekście wyeliminowanie czy ogranicze
nie kupiectwa żydowskiego.

15 E a d e m, Miasta rolników jako dopełnienie reformy rolnej w Polsce, „Ekonomista” 1921, 
t. 3-4, s. 8-20.

16 Ibidem, s. 13.
17 Ibidem, s. 7, 40-41.

W ostatnich swych pismach, stanowiących opus magnum, Daszyńska-Golińska 
powraca do idei odgórnej socjalizacji gospodarki. W podręczniku Polityka społeczna 
autorka wyraźnie opowiadała się za stopniowym uspołecznieniem całego przemy
słu, począwszy od gałęzi najbardziej zmonopolizowanych, podkreślała jednak po
trzebę zmian ewolucyjnych i odpowiedniego wykształcenia społeczeństwa, „zanim 
samorząd klasy pracującej zastąpi autokrację dzisiejszych właścicieli środków pro
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dukcji”18. Autorkę niepokoił zwłaszcza wpływ na społeczeństwo, jaki miały wielkie 
konglomeraty kapitalistyczne. Jej zdaniem amerykańskie trusty „zatruwają atmosfe
rę moralną”. Stąd wynikać ma potrzeba szybkiej nacjonalizacji tychże. „Skoro więc 
natura przemysłu przewidywać każę monopol, lepiej aby dochody zeń płynące szły 
do skarbu, umożliwiając temuż lżejsze opodatkowanie szerokich mas ludności oraz 
gwarantując wykluczenie korupcji, a przynajmniej jej poskromienie”19. Uważając 
politykę wielkich kapitalistów za groźną, nie ufała jednak Daszyńska-Golińska bez
krytycznie klasie robotniczej, skoro zapewniała, że przed pełną socjalizacją środków 
produkcji należy „uspołecznić umysły i serca”, jak też dokonać zmian w strukturze 
produkcji, porzucając luksusową, a rozwijając masową - wszystko to przyniesie 
„czas, technika i wychowanie narodu”20. Obok programu stopniowej socjalizacji au
torka Polityki społecznej opowiadała się za rozbudową instytucji państwa dobrobytu, 
to jest powszechnych ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń od bezrobocia, państwowej 
służby zdrowia oraz za opieką społeczną dla osób pozbawionych dochodu.

18 E a d e m, Polityka społeczna, Warszawa 1933, s. 344.
19 Ibidem, s. 140.
20 Ibidem, s. 339.
21 E a d e m, Zagadnienia polityki populacyjnej, Warszawa 1927, s. 249-254.
22 Ibidem, s. 297-298, 303-305.
23 Ibidem, s. 316-325.
24 O polskim ruchu eugenicznym, zob.: M. Gawin, Rasa i nowoczesność: historia polskie

go ruchu eugenicznego (1880-1952), Warszawa 2003.

Nacjonalizacja przemysłu, uspółdzielczenie handlu, powszechne ubezpiecze
nia i służba zdrowia były częścią większego projektu - racjonalizacji całego życia 
społecznego. Daszyńska-Golińska była zwolenniczką wszelkich progresywistycz- 
nych postulatów służących racjonalizacji codziennego ludzkiego życia, przez cały 
okres działalności publicznej propagowała ideę walki z alkoholizmem, ideę abs
tynencji, kontroli urodzin i eugeniki w imię zdrowia publicznego i „higieny spo
łecznej”. Tej tematyce poświęciła swój odrębny podręcznik - Zagadnienia polityki 
populacyjnej - zawierający zresztą w znacznej mierze teksty z pierwszej dekady 
XX wieku. Zdrowiu publicznemu miałoby służyć nadzorowanie zawierania mał
żeństw. Państwo miałoby dbać o to, aby nie dochodziło do związków pomiędzy 
ludźmi obarczonymi dziedzicznymi chorobami. Celem polityki miało być łączenie 
się w pary tylko zdrowych fizycznie oraz moralnie kobiet i mężczyzn. Należało do 
tego dążyć, jeśli nie przez zakazy i nakazy, to przynajmniej stosując presję moralną 
i odpowiednią propagandę. Higiena społeczna miałaby polegać na niedopuszczeniu 
do pozostawienia potomków przez ludzi zdegenerowanych alkoholizmem, choro
bami wenerycznymi czy psychicznymi21. Z uznaniem naszej uczonej spotkała się 
prohibicja w USA. Opowiadała się ona za podobnym zakazem prostytucji22. Gdzieś 
w dalszej perspektywie miałaby powstać doskonalsza od ówczesnej rasa ludzka, 
w której wytworzeniu eugenika miałaby współpracować z teozofią(!)23. Daszyńska- 
-Golińska głosiła podobne poglądy także w publicystyce, była czynną uczestniczką 
międzynarodowego ruchu antyalkoholowego i polskiego ruchu eugenicznego24. Jej 
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pisma każą nam wierzyć, że życie ludzkie da się poddać racjonalnym regułom, że 
można każdemu zapewnić przyjemne, zdrowe i rozsądne warunki życia, zaś nacjo
nalizacja przemysłu, uspółdziclczenie handlu, powszechne ubezpieczenia i służba 
zdrowia, eugenika i higiena społeczna, wszystkie te działania są częścią tego samego 
procesu zwycięstwa rozumu i planowości nad żywiołowością i przypadkiem. Pa
ternalistyczny, nieszczególnie demokratyczny charakter takiego podejścia do spraw 
społecznych jest dość wyraźny. W przekonaniu Daszyńskiej-Golińskiej to państwo 
winno sterować procesem stopniowej przebudowy społeczeństwa, wskazując insty
tucje i działania służące dobru tegoż społeczeństwa. Uczony-ckspert i profesjonali- 
sta-urzędnik mieli wskazywać i realizować cele takiego społeczeństwa. Jednak ten 
wszechogarniający racjonalizm podszyty był niepokojem, który kazał powtarzać 
profesor Daszyńskiej-Golińskiej, że przebudowa społeczeństwa wymaga także prze
miany moralnej ludzkości.

Konstanty Krzeczkowski - cicha rewolucja pod protekcją państwa

Konstanty Krzeczkowski (1879-1939) należał do tych działaczy socjalistycznych, 
którzy mieli intensywne kontakty zarówno z rewolucyjnym, jak i z reformistycznym 
odłamem ruchu socjalistycznego. Na przełomie wieków jako współpracownik „Po
radnika dla samouków” uczestniczył w działaniach kręgu skupionego wokół Edwar
da Abramowskiego, kręgu, który nazywano czasem „ruchem etycznym”. Jednak 
po wybuchu rewolucji 1905 roku Krzeczkowski wstąpił do PPS i zaangażował się 
w działalność konspiracyjną w Łodzi. Współorganizował strajki i koordynował nie
legalną aktywność partii. Po aresztowaniu, po krótkim pobycie w więzieniu i emi
gracji do Austrii Krzeczkowski pozostał związany z PPS-Lewicą25. Z inspiracji partii 
podjął działalność badawczą, która przyniosła monografię poświęconą robotnikom 
przemysłu cukrowniczego w Królestwie Polskim i warunkom ich pracy26. Była to 
jedna z pierwszych poważnych monografii z zakresu socjologii gospodarowania27. 
Podjął także badania nad dziejami sprawy włościańskiej w Galicji. Badań tych 
jednak nigdy nie ukończył, opublikował z tego zakresu tylko krótki przyczynek. 
W Polsce niepodległej był Krzeczkowski wykładowcą w Wyższej Szkole Handlo
wej w Warszawie (od 1933 roku Szkoła Główna Handlowa), gdzie niezmiennie pro
wadził wykład z polityki komunalnej (od 1916 roku) i z polityki społecznej (od 
1918 roku). Jednocześnie od 1920 roku do śmierci był dyrektorem Biblioteki WSH 

25 Zob.: H. Radlińska, Życie Konstantego Krzeczkowskiego, [w:] K. Krzeczkowski, 
Polityka społeczna. Wybór pism, Łódź 1947; H. Balicka-Kozłowska, Krzeczkowski Kon
stanty Bronisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 15, Warszawa-Wrocław 1970, s. 508-510.

26 R. W a ś n i e w s k i [K. Krzeczkowski], Byt i warunki pracy robotników w przemyśle 
cukrowniczym Królestwa Polskiego, Warszawa 1911.

27 H. Balicka-Kozłowska, Konstanty Krzeczkowski, badacz życia społecznego, War
szawa 1966.
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(SGH). Działalności politycznej w czasach II Rzeczpospolitej już nie prowadził, 
jego aktywność osłabiała postępująca choroba serca. Jako dyrektor Biblioteki SGH 
Krzeczkowski miał wyjątkowe zasługi. Zadbał, by w jej zbiorach znalazła się całość 
ówczesnej literatury dotyczącej nauk ekonomicznych, produkowanej w najważniej
szych kręgach językowych. Bliski kontakt środowiska warszawskiego z dorobkiem 
światowym przyczynił się do szybkiego rozwoju nauk ekonomicznych w SGH. 
Można powiedzieć, że uczniowie znacznie przerośli mistrzów. Sam Krzeczkowski, 
choć studiował w Warszawie, Berlinie, Genewie, Wiedniu i Krakowie, ostatecznie 
nie zdobył żadnego dyplomu ani tytułu naukowego. Dopiero Państwowa Komisja 
Weryfikacyjna w 1925 roku przyznała mu stanowisko profesora, natomiast jego 
uczniowie wyjeżdżali na dodatkowe studia do Londynu, aby przygotować rozprawę 
doktorską. Wiadomo, że Krzeczkowski wspierał też samokształceniowe inicjatywy 
młodych ekonomistów28. Jego wszechstronna działalność przyczyniła się do tego, 
że Andrzej Grodek uznał po latach, że właśnie ten naukowiec był faktycznym kie
rownikiem naukowym WSH/SGH29, co może jest stwierdzeniem przesadnym, ale 
dokumentuje autorytet, jakim się cieszył.

28 J. Drewnowski, Autobiografia, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” R. 35, 1990, 
nr 4, s. 453.

29 H. Balicka-Kozłowska, Konstanty Krzeczkowski..., s. 286.
30 K. Krzeczkowski, Dzieje życia i twórczości Edwarda Abramowskiego, Warszawa 

1933.
31 I d e m, Próba rozgraniczenia pojęć wartości i ceny, „Ekonomista” 1932, t. 1, s. 21-30.

Twórczość naukowa profesora poświęcona była historii idei i zagadnieniom 
polityki społecznej. Wydał on w czterech tomach dzieła Edwarda Abramowskie- 
go (1924-1928), poprzedzając je obszernym wstępem, który w poszerzonej wersji 
ukazał się jako odrębna książka30. Był też wydawcą Pism Romualda Mielczarskiego 
(t. 1-2, 1936), wybitnego działacza spółdzielczego. Napisał Idee przewodnie ubez
pieczeń społecznych (1936), będące w istocie dziejami idei ubezpieczeniowych, oraz 
dwutomową monografię Rozwój ubezpieczeń publicznych w Polsce (1931-1935). 
Jego ostatnią książką była Kwestia mieszkaniowa w miastach polskich (1939). Poza 
tym opublikował kilkanaście artykułów poświęconych ubezpieczeniom, opiece spo
łecznej i gospodarce komunalnej. Najczęściej umieszczał je w piśmie „Samorząd 
Terytorialny”.

Jeśli teza o intelektualnym przywództwie Krzeczkowskiego w SGH budzi wątpli
wości, to głównie dlatego, że SGH była wyraźnie nastawiona na recepcję anglosaskiej 
ekonomii neoklasycznej, podczas gdy w pismach profesora jej wpływ zaznacza się 
jedynie w znikomym stopniu. Co więcej, autor wydaje się nie przywiązywać większej 
wagi do teorii ekonomicznej. Jedynym właściwie tekstem pozwalającym poznać jego 
stosunek do zagadnień teorii ekonomii jest drobny przyczynek z 1932 roku poświę
cony teorii wartości, w którym opowiadał się (wbrew W. Zawadzkiemu) za utrzyma
niem rozróżnienia wartości i ceny31. Dowodził, że wartość jest pojęciem odnoszącym 
się do użyteczności towaru i jest całkowicie subiektywna, natomiast cena rynkowa 
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odzwierciedla rzadkość towaru i jest dana obiektywnie32. Takie ujęcie wymienio
nej kwestii znaczy przede wszystkim to, że Krzeczkowski nie był zwolennikiem 
teorii Marksowskiej i miał co najmniej nie najgorszą orientację w zagadnieniach 
teorii neoklasycznej; zdarzyło się też Krzcczkowskiemu cytować Alfreda Marshalla 
i Johna Batesa Clarka. Można sądzić, że Krzeczkowski cenił ekonomię neoklasyczną 
i uznawał ją za pomocne narzędzie w dziele reform społecznych. Na co dzień jednak 
interesował się przede wszystkim losem ludzi pracy, potrzebami społecznymi. Ich 
poznanie prowadziło go zawsze do konkretnego programu działania. Program ten 
wyznaczało ściśle egalitarne poczucie sprawiedliwości, ukształtowane w kręgach 
warszawskiej inteligencji.

32 Ibidem, s. 25-26.
33 I d e m, Dzieje życia i twórczości..., s. 125.
34 1 d e m, O nowąformę ubezpieczeń społecznych, „Ekonomista” 1923, t. 1, s. 45-58.
35 Ibidem, s. 52.

Konstanty Krzeczkowski, pisząc o polityce społecznej czy gospodarce gmin
nej, był przede wszystkim projektantem nowego porządku społecznego. Nie zważał 
zbytnio na ograniczenia gospodarczej natury, więcej już chyba miał respektu dla 
okoliczności politycznych. Doświadczenia życiowe najprawdopodobniej uczyniły 
go sceptycznym zarówno wobec rewolucji robotniczej, jak i wobec bezpaństwowej 
utopii E. Abramowskiego. W swoim szkicu biograficznym o Abramowskim uznał 
za utopijny ideał rzeczpospolitej sfederowanych kooperatyw33, choć opisywał go 
z wielkim szacunkiem dla idei mistrza. Krzeczkowski odrzucił też drogę rewolu
cyjną do socjalizmu, zakończył związki z PPS-Lewicą, nie wykazywał zaintereso
wania wzorami sowieckimi. W II Rzeczpospolitej stał się zwolennikiem przebu
dowy ustroju za pomocą działań państwa i samorządu terytorialnego. Rozbudowa 
ubezpieczeń, pomocy społecznej i gospodarki komunalnej miała prowadzić do ega
litarnego społeczeństwa z pełnym bezpieczeństwem socjalnym. Krzeczkowski, były 
abramowszczyk i były rewolucjonista, w odrodzonej Polsce stał się kimś w rodzaju 
Sidneya Webba. Dokumentował dzieje idei i instytucji służących przebudowie po
rządku społecznego, jednocześnie propagował propozycje zmian prowadzących do 
nowego ustroju.

Przewodnim tematem rozważań Krzeczkowskiego były ubezpieczenia społecz
ne. W 1923 roku zaproponował on reformę tychże w duchu całkowitej powszech
ności34. Oto powszechne i przymusowe ubezpieczenia powinny być świadczeniem 
z tytułu obywatelstwa, a nie zatrudnienia, i obejmować powinny wszystkie możli
we ryzyka życiowe - to jest każdy przypadek braku pracy bądź braku dochodu. To 
z kolei wymagałoby scalenia istniejących różnych typów ubezpieczeń w jedno 
świadczenie społeczne, zapewniające każdemu dochód przynajmniej na poziome 
minimum egzystencji35. Wynikał stąd postulat scalenia instytucji ubezpieczenio
wych, które można by zorganizować na wzór kas chorych. Krzeczkowski bagate
lizował problemy wynikające z wprowadzenia takiego rozbudowanego świadcze
nia ubezpieczeniowego. Wszelkie argumenty o zbyt wielkich kosztach społecznych 
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i potencjalnym zmniejszeniu społecznych oszczędności i inwestycji zbywał stwier
dzeniem, że zwykle koszty ubezpieczeń są przerzucane na konsumentów w cenach, 
tymczasem zyski kapitalistów pozostają nieobciążone36. Krzeczkowski występował 
tu przeciw opinii uznanych polskich ekonomistów, albowiem tezę o sprzeczności 
pomiędzy rozbudową państwa socjalnego a potrzebami rozwoju gospodarczego gło
sili wówczas Stanisław Głąbiński, Adam Krzyżanowski, Stanisław Grabski, Edward 
Taylor, Władysław Zawadzki, Edward Lipiński, Adam Hcydel, Stefan L. Zaleski 
i Roman Rybarski, a więc prawie wszyscy piastujący katedry ekonomii politycznej. 
Krzeczkowski po prostu nic chciał widzieć tego problemu, wskazywał potrzebę spo
łeczną i stawiał postulat reformy, jakby mało się troszcząc o sposób jej przeprowa
dzenia, jak też o mechanizm funkcjonowania nowego systemu.

36 Ibidem, s. 56.
37 I d e m, Ubezpieczenia społeczne iv polityce związków komunalnych, „Samorząd Teryto

rialny” R. 4, 1932, z. 3-4, s. 1-18.
38 I d e m, Zagadnienie przedsiębiorczości komunalnej, „Samorząd Terytorialny” R. 5, 1933, 

z. 1-2, s. 2.
39 Ibidem, s. 4-5.
40 Ibidem, s. 8.

Konstanty Krzeczkowski opowiadał się za koordynacją instytucji ubezpiecze
niowych z samorządowymi. Przewidywał, że rozwój opieki medycznej przyniesie 
wprowadzenie powszechnych i bezpłatnych usług medycznych, w związku z czym 
działalność kas chorych stanie się niepotrzebna. Jedynym ubezpieczeniem publicz
nym pozostanie uniwersalna asekuracja na wypadek braku pracy, połączona z po
średnictwem pracy. W tych warunkach gminy mogłyby przejąć prowadzenie lecznic 
i skutecznie łączyć tę działalność z akcją profilaktyczną37.

Drugą wielką ideą Krzcczkowskiego była rozbudowa przedsiębiorczości komu
nalnej. To właśnie przedsiębiorstwa prowadzone przez gminy miały być głównym 
narzędziem wypierania własności prywatnej i rozbudowy elementów gospodarki 
planowej. W swej programowej publikacji z 1933 roku pisał: „Przedsiębiorstwa 
komunalne spełniają rolę pionierską w rozwoju przedsiębiorczości w życiu go
spodarczym związków komunalnych - są wzorem planowej, celowej gospodarki, 
przeciwstawiają się gospodarce prywatnej”38. Autor nie przyjmuje do wiadomości 
argumentów przeciw własności publicznej, często powtarzanych przez większość 
ekonomistów polskich epoki. Dowodzi, że o ile gospodarstwa prywatne kierują się 
tylko zyskiem, o tyle komunalne odpowiadają bezpośrednio na potrzeby społeczne, 
dostarczając dóbr i usług niekoniecznie wiążących się z zyskiem, ale niezbędnych. 
Zdaniem Krzeczkowskiego nie ma mowy o mniejszej efektywności przedsiębiorstw 
komunalnych, odrzuca przy tym kryterium zysku jako miarę efektywności39. Brak 
pogoni za zyskiem pozwala na tańsze dostarczanie usług komunalnych, niż czy
niłyby to firmy prywatne, zwłaszcza te korzystające z pozycji naturalnego mono
polisty. Przedsiębiorstwa korzystające z renty należałoby zresztą w pierwszej ko
lejności skomunalizować40. Zaletą przedsiębiorstw komunalnych jest także stałość 



364 Rozdział V. Nowoczesne państwo dobrobytu - projekty socjalistów

zatrudnienia dla pracowników komunalnych, długie urlopy i regularne podwyżki 
płac. Krzeczkowski w swych wywodach dołączał do teoretyków wysokich płac 
(z których pierwszym był George Bernard Shaw), podkreślających, że dobrze opła
cony i mający świadomość bezpieczeństwa*socjalnego pracownik najemny będzie 
pracował wydajniej, niż kiedy byłby obiektem minimalizacji kosztów.

W ostatniej swej publikacji - Kwestia mieszkaniowa w miastach polskich - 
Krzeczkowski odmalował smutny obraz sytuacji mieszkaniowej w miastach, zwłasz
cza dramatyczne przeludnienie mieszkań uboższych robotników. Sytuację ówczesną 
uznał za grożącą wybuchem społecznym. „W zagadnieniu mieszkaniowym miasta 
tkwi najgłębszy pierwiastek nierówności społecznej i krzywdy, które są zbyt jawne 
i krzyczące, żeby nie były najmocniejszymi agitatorami w walkach społecznych”41. 
Stanowczej krytyce poddana została dotychczasowa polityka władz i państwowych 
banków, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na czele. Te ostatnie kredytowały do
tąd głównie osoby prywatne, w znikomym stopniu spółdzielnie mieszkaniowe i gmi
ny. W rezultacie polepszyła się sytuacja w sektorze mieszkań dużych, wyraźnie zaś 
wzrósł głód mieszkaniowy w sektorze mieszkań małych, zaludnianych przez ubo
gie rodziny robotnicze. Krzeczkowski domagał się odwrócenia tej polityki w imię 
zaspokojenia istniejących potrzeb społecznych. Postulował wiele posunięć, będą
cych już standardem w mieszkalnictwie, powoływał się na wzory brytyjskie. Miasta 
winny więc opracować plany zagospodarowania, wykupywać i uzbrajać tereny pod 
budowę, wobec czego powinny powstać fundusze zakupowe w ramach budżetów 
miejskich. Należałoby też rozwinąć miejskie kasy pożyczkowe i udzielać z nich kre
dytów budowlanych, wreszcie gminy powinny uruchomić własne firmy budowlane 
w celu budowy mieszkań komunalnych. Sfinansowanie tych planów wymagałoby 
pomocy państwa. Państwo mogłoby zaciągnąć duże pożyczki pod program rozwoju 
miast. Potrzebna byłaby też krajowa koordynacja działań w tej dziedzinie, mająca na 
celu standaryzację towarów, a także obniżenie kosztów w budownictwie. Wszystko 
to przy założeniu, że będą budowane tanie, małe mieszkania dostępne dla warstw 
niezamożnych, wspomaganych dodatkowo systemem subwencji mieszkaniowych. 
Nad racjonalnym wykorzystaniem tych subwencji czuwać miałaby inspekcja miesz
kaniowa.

41 Idem, Kwestia mieszkaniowa w miastach polskich, Warszawa 1939, s. 11.
42 I d e m, Zagadnienie..., s. 27.

Wszystkie wymienione zalety przedsiębiorstw komunalnych prowadziły Krzecz- 
kowskiego do wniosku, że mogą się one stać głównym narzędziem przebudowy 
systemu gospodarczego. Rozwój gospodarki komunalnej nazwał on „cichą rewo
lucją” i spodziewał się dalszych jej konsekwencji. Pisał więc: „Życie gospodarcze 
dzisiejsze całą parą zmierza do planowości, do zerwania z anarchią gospodarczą 
i marnotrawstwem, które rodzi wolna konkurencja”42. Jak jednak daleko należałoby 
odejść od modelu wolnokonkurencyjnego, tego pisma Krzeczkowskiego nam nie 
powiedzą. Wydaje się, że niezmiennie jego ideałem było bezklasowe społeczeństwo 
socjalistyczne, jednak nie chciał konkretyzować obrazu owego lepszego świata. 
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Poprzestawał na wskazaniu celów, które wydawały się w zasięgu ręki - rozbudo
wa ubezpieczeń i opieka społeczna oraz ekspansja przedsiębiorstw komunalnych. 
Charakterystyczne jest to, że wyraźnie odrzucał on koncepcję gospodarki scentra
lizowanej, a zarazem pomijał milczeniem program rzeczpospolitej dobrowolnych 
kooperatyw, niegdyś głoszony przez Abramowskiego. Przedstawił natomiast pro
gram cichej rewolucji instytucjonalnej, w ramach której świadoma polityka państwa 
i władz samorządowych doprowadzi drogą powolnej ewolucji do powstania jakiegoś 
typu zdecentralizowanego socjalizmu. Było to stanowisko bardzo bliskie poglądom 
fabian pierwszego pokolenia, zwłaszcza Beatrice i Sidncya Webbów - zwłaszcza 
idee profesora dotyczące rozwoju gospodarki komunalnej wyglądają na inspirowane 
fabiańską ideą „socjalizmu municypalnego”. Krzeczkowski z czasów II Rzeczpo
spolitej był zbyt ostrożnym ewolucjonistą, by nader szczegółowo określać zasady 
przyszłego porządku społecznego, jednak w wystarczającym stopniu był socjalistą 
fabiańskiego typu, by wierzyć w jego wyższą racjonalność, która, jak się zdawało, 
zwycięży nad „produkcyjną anarchią” kapitalizmu.

Zofia Daszyńska-Golińska i Konstanty Krzeczkowski należeli do różnych po
koleń i mieli różne doświadczenia osobiste; dla niej kluczowym przeżyciem była 
epopeja królewiackiego socjalizmu lat 80. XIX wieku, dla Krzeczkowskiego ra
czej była to rewolucja 1905 roku. Oboje ulegali też różnym wpływom. Daszyńska- 
Golińska była pod wielkim wrażeniem Nietzschego, później zaś interesowała się 
teozofią, Krzeczkowski przeszedł fascynację ideami Abramowskiego, by z czasem 
nabrać większego sceptycyzmu wobec utopii społecznej. Niemniej oboje należeli 
do tej samej fonnacji - postępowej inteligencji polskiej o szlacheckich korzeniach. 
Oboje najsilniej związani byli z tradycją warszawskiego progresywizmu43. Do naj
lepszych reprezentantów tej tradycji sami bez wątpienia należeli. Wreszcie poglą
dy obojga łączyło odrzucenie rewolucyjnej drogi do socjalizmu, krytyczna postawa 
wobec marksizmu, dystans wobec partii socjalistycznych i specyficznie technokra
tyczne podejście do reform socjalnych. Oboje opowiadali się za głęboką, ale ewo
lucyjną przebudową społeczeństwa, w wyniku której większość środków produk
cji miało przejąć państwo, gminy i różnego rodzaju stowarzyszenia spółdzielcze. 
W państwie tym każdy byłby zabezpieczony przed biedą, przed brakiem dochodu 
i brakiem pracy. Oboje wierzyli, że aparat państwowy poradzi sobie z administro
waniem tak wielkim i złożonym systemem. Państwo w ich koncepcji nie miało speł
niać roli centralnego planisty, lecz raczej wielkiego koordynatora i administrato
ra powszechnych programów społecznych - ubezpieczenia czy publicznej służby 
zdrowia. To połączenie decentralizacji z wszechobecnym państwowym nadzorem 
stanowi główną cechę technokratycznej utopii w obu przedstawionych wersjach. 
Natomiast główna różnica polega na tym, że Daszyńska-Golińska preferowała na
cjonalizację i subwencjonowanie spółdzielni pracy jako główne narzędzia reform, 

43 Szkice ukazujące charakterystyczne elementy tej tradycji opublikował swego czasu An
drzej Mencwel, zob.: A. Mencwel, Etos lewicy. Esej o narodzinach kulturalizmu polskiego. 
Warszawa 1990 (wyd. 2, Warszawa 2009).
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zaś Krzeczkowski wołał połączenie nacjonalizacji z rozbudową gospodarki komu
nalnej. W postawie obojga można znaleźć wiele analogii z ideami i działalnością 
pierwszego pokolenia brytyjskich fabian. Mamy tu do czynienia z podobnego typu 
„socjalizmem ekspertów”, kandydujących do roli technokratów w nowym systemie 
społecznym44. Dodajmy, że choć dosłownie zastosowane idee naszych bohaterów 
są dziś anachroniczne, to należą one do zasobu rozwiązań wciąż zasługujących na 
rozważenie w czasach poszukiwania sprawiedliwszego porządku społecznego. Idea 
ujednoliconego świadczenia społecznego, którą głosił Krzeczkowski, wraca dziś 
w różnych wersjach - liberałowie znająją jako negative income tax, progresywiści 
jako basic income. Subwencjonowanie spółdzielni produkcyjnych, które propago
wała Daszyńska-Golińska, nie wydaje się być dobrą drogą do socjalizmu, natomiast 
ma ono sens w kontekście polityki przeciwdziałania bezrobociu. Podobnie na wsi 
polskiej, w rejonach najbardziej rozdrobnionej własności, spółdzielczość rolna wiele 
by mogła jeszcze zdziałać, w miastach niemało mogłoby zmienić powstanie praw
dziwej spółdzielczości mieszkaniowej, a we wszystkich sferach odrodzenie spół
dzielczości oszczędnościowo-kredytowej na pierwotnych zasadach, opracowanych 
niegdyś przez Friedricha Wilhelma Raiffeisena.

44 Dzieje Towarzystwa Fabiańskiego i idee fabiańskiego socjalizmu przyciągały swego cza
su wiele uwagi. Historię wczesnej fazy dziejów Fabian Society spisał jego wieloletni sekretarz 
Edward R. Pease, The History of the Fabian Society, London 1963; z nieco odleglejszej per
spektywy przedstawiła jąAnne Fremantle w książce This Little Band of Prophets. History 
of British Fabians, New York 1960. Zwięzłą historię relacji fabian z Labour Party znaleźć można 
w: J. F i s h e 1 Milburn, The Fabian Society and the British Labour Party, „Western Political 
Quarterly” vol. 11, 1958, no. 2, pp. 319-339. W literaturze polskiej najobszerniejszymi pracami 
o fabianach są: artykuł Daniela Grynberga, Myśl polityczna wczesnych fabian, „Archi
wum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1979, t. 25, s. 167-192, oraz odpowiednie części książ
ki Marcina Tobiasza, Etatyści czy plural iści? Dylematy brytyjskiej lewicy w pierwszej po
łowie XX wieku, Warszawa 2010; nowe spojrzenie na dziedzictwo Fabian Society przynosi praca 
Nocla Thompsona, Political Economy and the Labour Party, Oxon-New York 2006.

Dlaczego jednak tak trudno było o „polskich fabian”? Jeśli spojrzymy na 
dzieje polskiego socjalizmu, od pojawienia się marksistów w Polsce do wybuchu 
II wojny światowej, Znajdziemy wiele postaci, które w pewnym momencie przeszły 
od czynnego udziału w mchu socjalistycznym do pracy naukowej albo działalno
ści społecznej, porzucając przy tym rewolucyjny socjalizm na rzecz reformizmu. 
Dość wymienić tak różne osoby, jak Ludwik Krzywicki, Ludwik Kulczycki, Edward 
Abramowski, Stanisław Wojciechowski, Ignacy Mościcki, Romuald Mielczarski, 
Edward Lipiński. Jeśli dodamy do nich naszych bohaterów i wiele pomniejszych 
postaci, stwierdzić możemy całkiem znaczny potencjał umysłowy, wystarczający 
na powołanie polskiego odpowiednika Fabian Society. Jednak wpływy tych oso
bistości raczej nie sumowały się w polskim życiu intelektualnym. Z nich wszyst
kich siłą swej elokwencji, charyzmy i osobistego przykładu najmocniej oddziałał 
na współczesnych Abramowski. Od marksistowskiego socjalizmu doszedł on do 
anarchistycznej w istocie koncepcji oparcia struktur społeczeństwa na „związkach 
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przyjaciół”, co z kolei godził z ideą spółdzielczości jako fundamentu organizacji 
gospodarczej45. To właśnie idea spółdzielcza była w Polsce głównym konkurentem 
koncepcji typu fabiańskiego; gdy idzie o popularność wśród inteligencji, koopera- 
tyzm zdobył znaczącą przewagę nad reformizmem czy fabianizmem, na co złożyło 
się wiele obiektywnych czynników. Brak własnego państwa aż do 1918 roku nie 
zachęcał do pokładania nadziei w nacjonalizacji i komunalizacji. Szczupłość klasy 
robotniczej sprawiała, że trudno było mówić o perspektywach „demokracji przemy
słowej”, jednocześnie wśród mających wiele powodów do niezadowolenia robotni
ków ugruntowały swe wpływy partie marksistowskie, trwające przy idei walki klas 
i zaabsorbowane problematyką sposobu ustanowienia przyszłego rządu robotniczo- 
chłopskiego46. Z kolei w warstwie włościańskiej trudno było znaleźć zwolenników 
kolektywizacji, brak było również wyraźnych perspektyw powstania gospodarki 
farmerskiej. Jedynie spółdzielczość wydawała się być siłą zdolną zmodernizować 
polską wieś. Poparcie dla spółdzielczości wiejskiej było w Polsce ponadpartyjne 
i jednoczyło konserwatystów, endeków, ludowców, chadeków i socjalistów. Także 
miejska spółdzielczość spożywców postrzegana była jako działalność obywatelska 
i ponadpartyjna, różna zasadniczo od roboty politycznej. Tak widzieli swojąrolę przy
wódcy spółdzielczości spożywców w Królestwie Kongresowym - Romuald Miel- 
czarski i Stanisław Wojciechowski, obaj w młodości zaangażowani w działalność 
Polskiej Partii Socjalistycznej47. Praca w ruchu spółdzielczym przyciągała swąprak- 
tycznością, pozwalała mieć poczucie uczestnictwa w rzeczywistej zmianie systemu 
społecznego. Postawa eksperta, którą przyjmowali początkowo fabianie brytyjscy, 
nie była w Polsce szczególnie pożądana. Zbyt szczupłe były zastępy związkowców, 
a nadmiernie liczni i krzykliwi ideolodzy różnych orientacji, aby większe znaczenie 
zdobył głos niezależnego uczonego, jak Daszyńskiej-Golińskiej i Krzeczkowskiego. 
Co prawda, byli uczeni ekonomiści uprawiający politykę z katedry uniwersyteckiej 
(S. Głąbiński, S. Grabski, A. Krzyżanowski, R. Rybarski), jednak akceptacja tego 
faktu nie była rozciągana na socjalistów (O. Lange miał liczne trudności w związku 
ze swym zaangażowaniem politycznym). W sumie wypadnie stwierdzić, że skrom
na obecność wątków fabiańskich w polskiej myśli socjalistycznej była wynikiem: 
1) zacofania gospodarczego, które kierowało uwagę elit na problemy rolnictwa, 
z czym wiązała się też przewaga klas posiadających wśród tychże elit, 2) utrzymy
wania się wpływów marksizmu w partiach socjalistycznych, 3) fascynacji umiarko

45 Zob.: E. Abramowski, Pisma. Pierwsze zbiorowe wydanie dzieł treści filozoficznej 
i społecznej, oprać, i przedmowa K. Krzeczkowski, t. 1-4, Warszawa 1924-1928; idem, 
Rzeczpospolita przyjaciół; wybór pism społecznych i politycznych, przedmowa i oprać. D. K al
fa ar czy k, Warszawa 1986; idem, Braterstwo, solidarność, współdziałanie, wyb. i oprać. 
R. O k r a s k a, Łódź 2009.

46 Zob.: Μ. Śliwa, Polska myśl socjalistyczna (1918-1948), Wrocław-Warszawa 1988; 
i d e m, Myśl polityczna Mieczysława Niedziałkowskiego (1893-1940), Warszawa 1980.

47 S. Wojciechowski, Romuald Mielczarski pionier spółdzielczości rv Polsce, Warsza
wa 1939; K. Krzeczkowski, Romuald Mielczarski. Zarys życia, [w:] R. Mielczarski, 
Pisma, t. 1, Warszawa 1936, s. VII-LI1.
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wanych reformistów ideą przebudowy społeczeństwa przez upowszechnienie spół
dzielczości.

Smutne koleje dziejów Polski sprawiły, że na dłuższy czas do archiwum historii 
idei trafiły jednakowo koncepcje polskich kooperatystów, demokratycznych socjali
stów i fabiańskich reformistów.

W stronę socjalizmu municypalnego - Leon Władysław Biegeleisen

Na marginesie części poświęconej dyskursowi reformistyczno-socjalistycznemu wy- 
padnie omówić poglądy uczonego, który nie bardzo mieści się w przyjętym w niniej
szej pracy schemacie interpretacyjnym - najbliżej mu jednak do reformistów. Leon 
Władysław Biegeleisen był absolwentem Uniwersytetu we Lwowie, pobierał nauki 
w Berlinie i w Wiedniu. W czasie wojny pracował w Instytucie Ekonomicznym przy 
Naczelnym Komitecie Narodowym, następnie był docentem, od 1931 roku profe
sorem polityki gospodarczej, a później i ekonomii na Wolnej Wszechnicy Polskiej 
w Warszawie4 * * 48. Biegeleisen był bardziej administratywistą niż ekonomistą, zwłasz
cza zainteresowanym gospodarką komunalną. Aprobata dla rozbudowy sektora mu
nicypalnego łączyła go z Krzeczkowskim, podczas gdy podejście metodologiczne 
i osobiste kontakty zbliżyły go z Daszyńską-Golińską. Podobnie jak ona starał się 
ujmować tematykę polityki gospodarczej i społecznej bez uciekania się do ścisłej 
teorii, odwołując się wprost do potrzeb społecznych. Po wydaniu całego szeregu 
erudycyjnych prac opisujących różne problemy gospodarcze, pozbawionych jednak 
teorii porządkującej opis, Biegeleisen zdecydował się przedstawić w systematycznej 
formie swoje poglądy metodologiczne. W monumentalnym dziele Wstęp do nauki 
ekonomii społecznej (t. 1-2, 1937-1939), liczącym ponad 1100 stron, zawarł całą 
swą wiedzę filozoficzną z zakresu teorii poznania i metodologii nauk. Uznał bo
wiem, że cały bez wyjątku dorobek nowoczesnej epistemologii winien być prere- 
kwizytem badań ekonomicznych. Autor powołuje się na wielu wybitnych autorów, 
jak Wilhelm Windelband, Wilhelm Dilthey, Heinrich Rickert, Edmund Husserl, 
Max Scheier, Henri Poincare, William James, Henri Bergson, wreszcie przywód
ców „koła wiedeńskiego” Rudolfa Carnapa i Moritza Schlicka, doceniony też został 
mało wówczas znany Karl R. Popper i jego Logik der Forschung, a z polskich uczo
nych szeroko cytowany był Tadeusz Kotarbiński. Mamy więc do czynienia w istocie 
z zarysem encyklopedycznym, na tle którego dość niejasno rysuje się propagowana 
przez autora idea „modeli ekonomicznych”. W eklektycznym ujęciu Biegeleisena 
różne procedury badawcze okazują się uprawnione w badaniu gospodarki; zasadni
czo istnieje jedność metodologiczna wszystkich nauk, zarówno przyrodniczych, jak 

4S Wiadomości biograficzne o Biegeleisenie są bardzo ograniczone. Wiadomo, że urodził się
w 1885 roku, data śmierci pozostaje nieznana, bez wątpienia nie przeżył II wojny światowej.
Wzmianki o jego twórczości, zob.: T. Kowalik, Historia ekonomii..., s. 148-149; A. Lityń
ska, Polska szkoła historyczna w ekonomii, Kraków 1994, s. 86-89.
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i społecznych. Tak rozumowanie dedukcyjne, jak i metody empiryczne mogą prowa
dzić do powstawania modeli pozwalających wyjaśniać i rozumieć zjawiska gospo
darcze. Jednak ścisłych zaleceń dotyczących tworzenia tych modeli nie Znajdziemy. 
W drugim tomie swego opus magnum Biegeleisen omówił zaledwie biologiczne, 
społeczne i psychologiczne podstawy teorii wartości, przywołując w tym kontekście 
nader różne teorie ekonomiczne (można sądzić, że autor projektował dalsze tomy). 
Tak szerokie ujęcie filozoficznych podstaw teorii ekonomicznej mogło być zasko
czeniem dla czytelników wcześniejszych książek tego autora, który zdawał się przed 
1937 rokiem zwolennikiem cieipliwego gromadzenia faktów i powstrzymywał się 
od teoretycznych uogólnień.

Początkowo uczony występował jako ekonomista agrarny. Jego pierwsze prace 
dotyczyły prawnych i ekonomicznych aspektów praktyki spadkowej wśród włościan 
galicyjskich'19. Wybór tej tematyki dokonał się zapewne pod wpływem wcześniejszej 
kampanii na rzecz ustanowienia niepodzielnych gospodarstw chłopskich. Następnie, 
podczas wojny, opracował stan gospodarki wiejskiej na ziemiach polskich49 50, wkrótce 
po wojnie wydał wielkich rozmiarów monografię reformy rolnej w innych państwach 
Europy51, zaś wnioski teoretyczne dotyczące rolnictwa przedstawił w pracy Teoria 
małej i wielkiej własności (1918). Zdaniem autora małe, włościańskie gospodarstwa 
rolne odznaczają się większą produktywnością brutto niż gospodarstwa średniej 
i wielkiej własności. Sądził też, że zwykle mają one także wyższą stopę zysku. Argu
mentował, że nie ma sensu liczenie kosztów pracy właściciela rynkowego wedle cen 
rynkowych, proponował natomiast, by do przychodów gospodarstw włościańskich 
wliczać różne korzyści w naturze, niepodlegające spieniężeniu52. Przyczynę przewa
gi małych gospodarstw widział w większej intensywności stosowanej w nich pracy 
i sprzyjającym temu ich rodzinnym charakterze53. Oparcie rolnictwa o gospodarstwa 
rodzinne, postęp parcelacji i podjęcie „kolonizacji wewnętrznej”, wreszcie rozbudo
wa spółdzielczości, kredytu rolnego i szkolnictwa wiejskiego były podstawowymi 
postulatami polityki rolnej według Biegeleisena54. Rozbudowa rolnictwa rodzinnego 
i wzrost zaludnienia wsi miały z kolei stworzyć siłę nabywczą umożliwiającą rozwój 
przemysłu w miastach. Jego zdaniem rozwój tej wymiany wymagał przede wszyst
kim nowoczesnej organizacji rynku, pozwalającej minimalizować marże handlowe. 
Przekonanie to stało się główną ideą późniejszych pism uczonego.

49 L.W. Biegeleisen, Przewód spadkowo-opiekuńczy a ustrój własności chłopskiej, 
Lwów 1914.

50 I d e m, Rozwój gospodarczy nowoczesnej wsi polskiej, t. 1-2, Kraków 1916-1917.
51 Idem, Reforma rolna głównych państw europejskich, t. 1 -2, Warszawa 1924-1926.
52 1 d e m, Teoria małej i wielkiej własności. Referat na PI Zjazd Prawników i Ekonomistów 

Polskich w Warszawie, Kraków 1918, s. 28 i n.
53 Ibidem, s. 71.
54 Ibidem, s. 101-103.

Tendencja do większej efektywności gospodarstw małych występowała, zda
niem autora Teorii małej i wielkiej własności, tylko w rolnictwie. W przemyśle działa 
natomiast nieubłaganie zasada korzyści skali, prowadząca do koncentracji produkcji 



370 Rozdział V. Nowoczesne państwo dobrobytu - projekty socjalistów

i monopolizacji rynków. W tych warunkach głównym zadaniem państwa okazuje 
się regulacja cen, zmierzająca do minimalizowania rent monopolowych i zapewnie
nia możliwie masowej podaży produktów masowej konsumpcji. Inaczej mówiąc, 
chodziło o takie proporcje dochodów poszczególnych gałęzi, by maksymalizować 
realną wymianę pomiędzy miastem a wsią. Pogląd ten został utwierdzony przez ko
lejne prace Biegeleisena, dotyczące regulacji rynków dóbr pierwszej potrzeby, co 
w terminologii autora było określane jako „polityka aprowizacyjna”. W pierwszej 
pracy z tego zakresu ubolewał on nad niesłychanie „prymitywnąorganizacją” obrotu 
artykułami masowej konsumpcji55 i postulował ścisłe współdziałanie organów miej
skich z handlem spółdzielczym w celu regulacji cen tychże towarów56. Bliźniaczy 
charakter mają dwie kolejne monografie Biegeleisena: Polityka aprowizacyjna Cze
chosłowacji (1928) i Polityka gospodarcza Italii (1930). W pierwszej pokazuje sys
tem racjonowania i regulacji, który zostaje zastąpiony rozwiązaniami o rynkowym 
charakterze, druga praca zaś dokumentuje politykę postępującego wzrostu zakresu 
regulacji. Oba przypadki traktuje autor jako ciekawe eksperymenty, dostarczające 
materiału do wykorzystania w polskiej polityce gospodarczej. Jednak szczegól
nie życzliwie opisana została włoska polityka regulacji rynków dóbr niezbędnych 
w codziennej konsumpcji. Autor z aprobatą pisał o głównym celu polityki rolnej rzą
du faszystowskiego, jakim była niezależność żywnościowa, która walnie przyczynia 
się do optymalizacji bilansu handlowego i stabilizacji gospodarczej w ogóle57. Jego 
zdaniem Italia faszystowska prowadziła racjonalną politykę gospodarczą w interesie 
całego społeczeństwa58. Regulacja cen zbóż, pieczywa, mięsa i wyrobów skórza
nych pozwoliła na stabilizację cen i zmniejszenie marży pośredników, racjonowanie 
produkcji zaś zmniejszyło koszty, eliminując negatywne skutki konkurencji. W re
zultacie następowała maksymalizacja produkcji krajowej przy cenach możliwych do 
zaakceptowania przez zwykłych konsumentów. Uczony wyraźnie używał argumen
tów typowych dla zwolenników gospodarki planowej. Oto licencjonowanie, a także 
racjonowanie liczby zakładów produkcyjnych i usługowych pozwoli uniknąć dublo
wania aparatu wytwórczego i nieefektywnego wykorzystania zasobów, zaś regula
cja cen uniemożliwi wyzyskanie pozycji monopolistycznej, którą mogłyby te zakła
dy osiągnąć w wyniku regulacji59. Na straży tego systemu stać winna energicznie 
działająca administracja państwowa, jednak ważnym źródłem jej sukcesów okazuje 
się współdziałanie czynnika społecznego (korporacji). Ogólnie Biegeleisen w swej 
„aprowizacyjnej” monografii uznał system włoski za udane połączenie gospodar
ki planowej z własnością prywatną, co pozwala na zdecentralizowanie zarządzania 
gospodarką, przy faktycznym uspołecznieniu strategicznych jej wyborów. Ostatnią 

55 Idem, Polityka aprowizacyjna samorządu miejskiego Warszawy, Warszaw a 1927, s. 18.
56 Ibidem, s. 49.
57 I d e m, Polityka gospodarcza Italii. Rolnictwo - aprowizacja - obrót wewnętrzny - polity

ka cen, Warszawa [1930], s. XII, 27-29.
58 Ibidem, s. 437-438.
59 Ibidem, s. X1-XIII, 29 i n.
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pracą, z tej dziedziny była monografia Polityka aprowizacyjna miast polskich (War
szawy i Lwowa), wydana w 1935 roku. Autor analizował w niej w większym stopniu 
niepowodzenia miejskich firm handlowych i przetwórczych. Podkreślał, że bezpo
średnia działalność firm miejskich powinna mieć raczej charakter uzupełniający lub 
wzorcowy, miasto nie powinno zaś konkurować z inicjatywą prywatną i spółdziel
niami spożywców60.

60 Idem, Polityka aprowizacyjna miast polskich (Warszawy i Lwowa), Warszawa 1935, 
s. 273.

61 I d e m, Teoria i polityka przedsiębiorstw publicznych samorządu terytorialnego i państwa, 
Warszawa [1932], s. 4.

62 Ibidem, s. 8.
63 I d e m, Wstęp do nauki ekonomii społecznej, t. 1: Teoria relatywizmu gospodarczego, War

szawa 1937, s. 142-143.

Biegeleisen, będąc zwolennikiem racjonowania i regulowania rynku w interesie 
konsumentów, uważał jednocześnie, że dla pojedynczego przedsiębiorstwa rynek 
nadal powinien weryfikować jego skuteczność działania. Stąd też opowiadał się za 
uznaniem zysku jako kryterium oceny przedsiębiorstwa publicznego, podkreślając 
jednak odmienną niż w sektorze prywatnym funkcję tego zysku: „To, co stanowi 
istotę przedsiębiorczości prywatnej, a mianowicie dążenie do czystego zysku, jest 
na terenie przedsiębiorstw publicznych nie celem, ale metodą postępowania”61. Wy
pływa to stąd, że: „[...] zadaniem przedsiębiorstw komunalnych jest zaspokojenie 
potrzeb charakteru powszechnego lub też interwencja oraz regulacja cen na ryn
ku wewnętrznym”62. Autor dowodził, że nie ma istotniejszych różnic w sprawności 
działania między przedsiębiorstwami publicznymi i prywatnymi. Sądził zresztą, że 
rozbudowa sektora komunalnego jest przejawem tego samego trendu, co ewolucja 
sektora prywatnego, a mianowicie koncentracji produkcji z jednoczesnym umaso- 
wieniem i standaryzacją konsumpcji. Oddzielenie zarządzania od własności i za
nik zysku w sektorze prywatnym dalece zresztą upodobnił przedsiębiorstwa sektora 
prywatnego do przedsiębiorstw sektora publicznego. Te ostatnie podlegają w prak
tyce tak daleko idącej kontroli ze strony państwa i opinii publicznej, że należałoby 
powtórzyć za Keynesem tezę z jego End of Laissez-Faire o ich faktycznym uspo
łecznieniu. Sektor publiczny, rozbudowując swe usługi tam, gdzie może napotkać 
duży popyt masowego konsumenta, ale gdzie nie można osiągnąć rentowności za
dowalającej sektor prywatny, w istocie przyczynia się do zwiększenia możliwości 
zbytu dla prywatnych firm. W swym przekonaniu o naturalnej ewolucji od wolnego 
rynku do koncentracji i planowości Biegeleisen bliski był tradycji fabiańskiego ewo- 
lucjonizmu. Nigdy jednak nie wypowiedział się jednoznacznie za socjalizmem, choć 
z licznych wzmianek w jego Wstępie do nauki ekonomii społecznej można wywnio
skować, że uważał kapitalizm i socjalizm za równie sprawne gospodarczo systemy 
ekonomiczne63. Wspominał w swym monumentalnym dziele również prace O. Lan
gego i J. Drewnowskiego jako potwierdzenie, że nowoczesna teoria gospodarcza 
uznaje możliwość funkcjonowania socjalizmu.
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Nie sposób stwierdzić, czy zwrot w stronę metodologii prowadził także do zmia
ny zasadniczych poglądów Biegeleisena na politykę ekonomiczną. Jego prace z lat 
1927-1935 pozwalają go uznać za zwolennika odgórnej regulacji rynku i rozwoju 
własności komunalnej współdziałającej ze spółdzielczością. W ujęciu uczonego ka
pitalizm w fazie masowej produkcji i konsumpcji wymaga sterowania strukturą pro
dukcji oraz kontroli cen (a więc i dochodów), nie ma natomiast powrotu do modelu 
liberalnego. Pytanie, czy wszystko to prowadzi do ustroju socjalistycznego, pozosta
je nierozstrzygnięte, bo też i nigdy nie zostało wyartykułowane w jego pismach.

2. Uspołecznienie jako projekt na złe czasy
- proporcjonalizm Feliksa Młynarskiego64

M Niniejszy podrozdział w znacznym stopniu wykorzystuje fragmenty wcześniej publikowa
nego artykułu D. G r z у b e k, Wolność indywidualna, wspólnota narodowa i gospodarka pienięż
na - główne idee w myśli Feliksa Młynarskiego, „Politeja” 2010, nr 13, s. 151-187.

65 Młynarski przyjmuje typologię kierunków teoretycznych w ekonomii autorstwa F. Z w e i - 
gaz pracy Cztery systemy ekonomii. Uniwersalizm - nacjonalizm - liberalizm - socjalizm, 
Kraków 1932.

Feliks Młynarski należał do myślicieli związanych z liberalizmem gospodarczym. 
Jego publicystyka z lat 1925-1933 koncentruje się wokół rekonstrukcji światowego 
systemu finansowego, która to rekonstrukcja pozwoliłaby na powrót do wolnego 
handlu w skali światowej. Ówczesnej publicystyce myśliciela patronowała stara li
beralna teza, że pokój i handel wzajemnie się wspierają, przynosząc w rezultacie do
brobyt i bezpieczeństwo. Niespodziewanie dla większości swych czytelników pod 
koniec lat 30. Młynarski wystąpił jako zwolennik nowego porządku społecznego, 
który nazwał proporcjonalizmem. W nowej koncepcji Młynarskiego pomysły inter- 
wencjonistyczne, inspirowane m.in. teorią Keynesa, mieszały się z ideami socjali
stycznymi i spółdzielczymi. Nowa doktryna ekonomiczna Młynarskiego pojawiła 
się w ramach trylogii, którą tworzą prace: Człowiek w dziejach. Jednostka - Naród
- Państwo (1935), Proporcjonalizm ekonomiczny. Zagadnienie nowego kierunku 
(1937) i Totalizm czy demokracja w Polsce (1938).

Środkowa część trylogii politycznej Młynarskiego przynosi wykład nowej dok
tryny ekonomiczno-społecznej, która miałaby rywalizować z liberalizmem, socja
lizmem, nacjonalizmem i uniwersalizmem65. Trudno jednak przyznać, że udało mu 
się stworzyć doktrynę, raczej narysował tylko szkic modelu makroekonomicznego, 
z którego pośpiesznie wyprowadził zalecenia dla polityki ekonomicznej. Młynarski, 
idąc za Irvingiem Fisherem, rozpatruje model zrównoważonego wzrostu w warun
kach gospodarki pieniężnej, w którym długookresowej neutralności pieniądza to
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warzyszy jego krótkookresowy wpływ na wielkości realne66. Ścieżka wzrostu jest 
gładka, jeśli tylko nie następują wahania poziomu cen, które zakłócają równowagę, 
powodując wahania koniunkturalne. Stabilizacja cen nie jest możliwa w systemie 
waluty złotej, która wymaga istnienia systemu wolnego handlu w relacjach mię
dzynarodowych - wówczas przepływy złota automatycznie stabilizują kursy walut, 
ograniczając zarazem rozmiary wahań bilansu handlowego i cen krajowych. Skoro 
powrót do wolnego handlu wydaje się niemożliwy, system pieniądza złotego traci 
swe zalety. Z kolei w systemie waluty kierowanej stabilizacja cen jest celem real
nym, ale niespójnym ze stabilizacją bilansu handlowego. Według uczonego w wa
runkach wzrostu gospodarczego, którego głównym źródłem jest postęp techniczny, 
stabilizacja cen oznacza wyeliminowanie wahań koniunkturalnych. Stabilność ma
kroekonomiczna musi być spójna z mikroekonomicznym warunkiem opłacalności 
produkcji. To zaś oznacza, że pieniężne dochody ze sprzedaży winny przekraczać 
koszty wytworzenia. Stabilność opłacalności miałaby pojawić się w sytuacji, gdy 
firmy stale podnoszą płace robotników tak, że rosną one szybciej niż koszty. Wzrost 
płac zapewni odpowiedni popyt na towary. Autor Proporcjonalizmu ekonomicznego 
zakłada bowiem, że wzrost zysków nie przyniesie odpowiedniego wzrostu popytu 
na towary, a część oszczędności kapitalistów zostanie zaangażowana w spekulacje 
finansowe zamiast w realne inwestycje. Analiza Młynarskiego podobna jest do Key- 
nesowskiej pułapki płynności, jednak polski uczony większą wagę przykłada do 
dystrybucji dochodu. Problematyczne w tych wywodach jest to, że stały wzrost płac 
oznacza stały wzrost kosztów w firmach oraz inflację w skali gospodarki narodowej. 
Jednakże proces wzrostu kosztów pracy miałby być równoważony przez „postęp 
gospodarczy”, prowadzący do coraz efektywniejszego wykorzystania czynników 
produkcji. W ten sposób Młynarski dochodzi do zasadniczego wniosku: „Podnosze
nie płac zarobkowych, pomimo stałości poziomu cen, jest przy ciągłości postępu go
spodarczego absolutnym warunkiem utrzymania takiej stabilizacji poziomu cen”67. 
Taka sytuacja byłaby teoretycznie możliwa, jednak tylko przy bardzo mało praw
dopodobnym założeniu, że płace i efektywność pracy rosłyby w sposób ciągły przy 
tej samej stopie. W systemie Młynarskiego wymagane jest także utrzymanie stałej 
proporcji pomiędzy głównymi gałęziami produkcji, przede wszystkim stałej relacji 
inwestycji i konsumpcji, co oznacza stabilne proporcje podziału dochodu między 
właścicieli kapitału a pracowników najemnych68. Właśnie w zachwianiu tych pro
porcji na korzyść wielkiego kapitału widział uczony przyczyny wielkiego kryzysu. 
Otóż nadmierne zyski zostały zaangażowane w spekulację giełdową, co przyczyniło 
się do wzrostu cen czynników produkcji i wzmocnienia tendencji inflacyjnych. Kie
dy władze monetarne postanowiły okiełznać inflację, podniosły stopy procentowe, 

66 Zob.: D. Laidler, Fabricating of Keynesian Revolution. Studies of the Inter-war Litera
ture on Money, the Cycle, and Unemployment, Cambridge 1999, s. 229-231.

67 F. Młynarski, Proporcjonalizm ekonomiczny. Zagadnienie nowego kierunku, Warsza
wa 1937, s. 29.

68 Ibidem, s. 19-23.
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przekłuwając tym samym rozdęty bąbel spekulacyjny. Wywołało to depresję. Z kolei 
nadzwyczajne rozmiary depresji były już skutkiem powszechnego w rozwiniętym 
świecie protekcjonizmu69.

69 Ibidem, s. 23-24.
70 Ibidem, s. 34-42 i 45.
71 Ibidem, s. 44.
72 Myśl tę Młynarski powtórzył następnie kilkakrotnie, a na nowo sformułował w jednej 

z ostatnich swych prac: Przedmiot nauki skarbowości, Kraków 1957, s. 67-90, Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, nr 2.

73 F. Młynarski, Proporcjonalizm..., s. 80-81.
74 Ibidem, s. 83.
75 Ibidem, s. 93.

Wiele miejsca poświecił Młynarski polityce pieniężnej, służącej stabilizacji 
wzrostu. Zgodnie ze swymi poglądami na funkcjonowanie waluty dewizowo-złotej 
(por. niżej) proponował, by stabilizować raczej siłę nabywczą pieniądza niż jego 
wartość w złocic. Będzie to możliwe przy zniesieniu wewnętrznej wymienialności 
banknotów na złoto i zachowaniu jej tylko w relacjach międzynarodowych. Zakła
dał, że do rezerw walutowych banku centralnego będzie należało tylko złoto, bank
noty wymienialne na złoto i wkłady na żądanie w walutach w pełni wymienialnych 
na kruszec. W obiegu krajowym pozostawałaby równowartość tych zasobów w pie
niądzu krajowym, natomiast reszta obiegu „nie oparta na złocie” winna być powią
zana z wysokością wydatków państwa70. Młynarski skonstruował regułę pieniężną, 
zgodnie z którą bank centralny utrzymuje masę „niepokrytego” picnią-dza w wyso
kości takiej, że podaż tego pieniądza stanowi taki sam odsetek pie-niądza w obie
gu, jak odsetek wydatków państwa w dochodzie społecznym71. Uzasadnieniem tego 
miałaby być teza, że dochód z emisji pieniądza stanowi ekwiwalent usług państwa 
dla społeczeństwa72. Stabilizacja poziomu cen byłaby zdaniem uczonego możliwa 
w zarysowanym powyżej systemie waluty kierowanej, jednak mało prawdopodobne 
okazuje się jednoczesne stabilizowanie stopy wzrostu. Nieuniknione, przy zaprojek
towanej polityce pieniężnej, manipulowanie stopą procentową wywołuje wahania 
koniunkturalne. Tu Młynarski powołuje się na teorię cyklu F.A. von Hayeka, zgod
nie z którą odchylenia stopy procentowej od stopy naturalnej prowadzą do „niepla
nowanych oszczędności”, te do depresji, a w konsekwencji do dalszych faz cyklu73. 
Skądinąd wiele stron poświęcił Młynarski na dość emocjonalną krytykę teorii kre
acji pieniądza przez system bankowy autorstwa tegoż von Hayeka. Autor cytuje też 
w pewnym momencie Ogólną teorię Keynesa, powołując się na zasadę efektywnego 
popytu74, ale w innym miejscu odrzuca Keyncsowską zasadę równości inwestycji 
i oszczędności. Na tym tle pada bardzo interesujący postulat, by podnosić podatki 
w czasie ożywienia (wzrostu cen), a zmniejszać podczas depresji (spadku cen). 
Z kolei wydatki budżetu winny się zmieniać w przeciwnym kierunku75; tu znów 
uczony podąża za Fisherem. Widać w tym konfuzję teoretyczną Młynarskiego, który 
kolejny raz nie jest w stanic wyprowadzić swych postulatów praktycznych ze spój
nej teorii. Nie posiadając modelu dającego jasne przewidywania i nie ufając zbytnio 
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ani w skuteczność polityki monetarnej, ani fiskalnej, odwołał się do propozycji trze
ciej, której oryginalność była jednak pozorna.

W kwestii koniecznego uzupełnienienia „proporcjonalizmu”, rozumianego jako 
program polityki gospodarczej, uczony zaproponował „federalizm społeczny”, czy
li reguły polityki dochodowej, które miały przezwyciężyć tradycyjny kapitalizm. 
Zgodnie z przyjętą przez autora Proporcjonalizmu ekonomicznego definicją kapi
talizmu, konstytuują go wolność umów na rynku pracy oraz powszechność ryzy
ka gospodarczego, czyli „niepewność jutra”76. Wolność umów jest niekorzystna dla 
pracowników, którzy bez silnych związków zawodowych i umów zbiorowych pozo
stają w trudniejszej sytuacji. Ciężar ryzyka ponoszą głównie właściciele kapitału fi
zycznego, lecz pracownicy również je odczuwają, nie mając pewności zatrudnienia. 
Mimo tych wad kapitalizm był wedle Młynarskiego ustrojem sprawniejszym eko
nomicznie od gospodarki wojennej, sowieckiej czy etatystycznej. Przedsiębiorstwa 
państwowe zawsze działają gorzej od prywatnych. Zastąpienie kalkulacji rynkowej 
przez arbitralny zarząd państwowy wiedzie do gospodarczej katastrofy, jak w Rosji 
sowieckiej. Jednak wobec niezadowolenia z kapitalizmu i popularności idei spra
wiedliwszego porządku społecznego, głoszonych zarówno przez komunistów, jak 
i faszystów oraz nazistów, Młynarski zdecydował się zaprojektować ustrój, który 
spełniając postulat bardziej egalitarnego podziału, zachowywałby sprawność go
spodarczą zbliżoną do tradycyjnego kapitalizmu. Ujawnił we Wspomnieniach, że 
projekt swój opracował jeszcze w roku 1918, kiedy to idee nowego podziału włas
ności miały silne oparcie w masach. Wówczas nie zdecydował się go opublikować. 
Nastroje rewolucyjne przeminęły, a projekt stracił swe znaczenie. Jeśli wyciągnął 
z szuflady ów rękopis po osiemnastu latach, to uznał najwidoczniej, że kapitalizm 
stał się znów nie do obrony, że akceptację polityczną może zdobyć tylko jakaś 
wersja społecznego egalitaryzmu. Z perspektywy roku 1958, kiedy spisywał swe 
wspomnienia, uznał Młynarski swój projekt „federalizmu społecznego” za nieudany 
i ulegający modom swego czasu77.

76 Ibidem, s. 127-130.
77 Idem, Wspomnienia, s. 153-154.
7S I d e m, Proporcjonalizms. 143-145, 164.

Istota „nowego ustroju” zawierała się w dwóch propozycjach: (1) aby płace 
były uzgadniane w zbiorowych kontraktach w ramach korporacji łączących związki 
pracodawców i pracobiorców, (2) aby robotnicy mieli udział w zysku, który tra
fiałby jednak nie do poszczególnych pracowników, ale do centralnego funduszu78. 
Ów fundusz centralny miał być administrowany przez krajowy związek spółdziel
ni spożywców, do których z mocy prawa mieli należeć wszyscy robotnicy najem
ni. Środki z funduszu miały służyć spółdzielniom jako źródło krótkoterminowego 
kredytu obrotowego, zapewniając istnienie stałego popytu na rynku w skali całej 
gospodarki. Zapewnieniu podaży miała służyć zasada, że każde przedsiębiorstwo, 
które zbankrutuje, zostaje przejęte na własność funduszu i otrzymuje z niego środki 
pozwalające na restrukturyzację i dokapitalizowanie, dzięki czemu wszyscy robot
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nicy mają pewność zatrudnienia79. Jednocześnie w projekcie Młynarskiego istnieje 
swoboda wyboru zawodu i swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, działa 
rynkowa konkurencja. O tym, co i jak produkować, decydują prywatni właściciele 
kapitału. Zostają oni tylko poddani drenażowi zysków na rzecz funduszy spółdziel
czych. Autor przyznaję, że tak pomyślany system będzie ewoluował w stronę coraz 
szerszego uspołecznienia własności. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Młynarski nie 
miał przekonania do wszystkich tych idei, raczej usiłował z (domniemanej) koniecz
ności uczynić cnotę.

79 Ibidem, s. 148-150.
80 T. S 1 a w i ń s k i, Uwagi krytyczne o książce prof. Feliksa Młynarskiego pt. „Proporcjona- 

lizm ekonomiczny", odbitka z „Przeglądu Gospodarczego” 1938, z. 2.
81 Ibidem, s. 14-15.
82 Ibidem, s. 32-37.
83 Ibidem, s. 43.
w Ibidem, s. 51.

Krytyczny czytelnik, bliski tradycji liberalno-demokratycznej, miał prawo być 
skonsternowany projektami Młynarskiego. Oceny Proporcjonalizmu podjął się 
Tadeusz Sławiński, zamieszczając ostrą tegoż krytykę w „Przeglądzie Gospodar
czym”, reprezentującym polskie sfery przemysłowe80. Sławiński spojrzał na wywo
dy Młynarskiego z punktu widzenia ekonomii neoklasycznej i tradycyjnych libe
ralnych zasad. Wskazał, że utrzymanie się stałych proporcji między inwestycjami 
a konsumpcją oraz pomiędzy głównymi branżami nie jest do pogodzenia z zasadami 
gospodarki rynkowej i wzrostem gospodarczym. Uznał, że: „Nie możemy jednak 
stabilizować dwóch czynników najistotniejszych we wszelkim działaniu gospo
darczym, tj. potrzeb ludzkich i pomysłowości ludzkiej”81. Inaczej mówiąc, zmiany 
preferencji konsumentów i postęp techniczny czynią nieprzewidywalnymi wszel
kie przyszłe proporcje gospodarcze, a ich ograniczanie zwraca się przeciw wolno
ści wyboru i wzrostowi gospodarczemu. Podobnie wzrost płac realnych może być 
jedynie efektem wzrostu, a nie jego warunkiem. Propozycję centralnego funduszu 
subwencjonującego spółdzielczość Sławiński uznał za jeszcze jeden ciężar fiskal
ny nałożony na gospodarkę. Kontrola robotników nad nim byłaby iluzoryczna82. 
Przejmowanie przez centralny fundusz upadłych firm mogłoby być realne tylko pod 
warunkiem kartelizacji gospodarki, bo normalną procedurą jest sprzedaż masy upad
łościowej innym firmom, które lepiej wykorzystają nieczynny chwilowo kapitał, 
zaś zbiurokratyzowany fundusz nie jest zdolny do efektywnego gospodarowania83. 
Najcięższy zarzut publicysty „Przeglądu Gospodarczego” ma charakter polityczny. 
Oto Młynarski, poprzednio zwolennik indywidualnej wolności, teraz chciałby ży
cie gospodarcze ująć w system nakazów, wprowadzić przymus na każdym niemal 
kroku. Wyjątkowo groźnie wygląda przymus przynależności do organizacji maso
wych, w których ewentualna kontrola władz centralnych byłaby wątpliwa. Wszystko 
to jest krokiem w kierunku werbalnie kiytykowanego totalizmu, a nie ku dobudo
wie wolności obywatelskiej i demokracji. Stąd konkluzja Sławińskiego - system 
Młynarskiego „jest totalizmem, sprzymierzonym z kapitalizmem państwowym”84.
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Sąd Sławińskiego, lecz jedynie w odniesieniu do demokracji, powtórzyła następnie 
w swej pracy Wanda Sułkowska, w zasadzie go akceptując85. Tymczasem opinie 
Sławińskiego trafniejsze były w zakresie kwestii ekonomicznych. Niewiele można 
dodać do jego krytyki „proporcjonalizmu”; skutecznie pokazał on, że centralny fun
dusz robotniczy jako organ właścicielski dzieli wszystkie wady etatyzmu. Natomiast 
głoszona przez Sławińskiego teza, że etatyzm wiedzie do totalizmu była i jest bar
dzo kontrowersyjna (czego świadectwem późniejsza recepcja The Road to Serfdom 
F.A. von Hayeka). Ustrój projektowany przez Młynarskiego nie był ukrytym to
talizmem. Inną sprawą jest to, że swego rodzaju upaństwowienie spółdzielczości 
spożywców z jednej strony tworzyłoby system zbyt skomplikowany, by nim sku
tecznie zarządzać, z drugiej strony zaś było zaprzeczeniem zasad samego ruchu spół
dzielczego. Młynarski wkrótce to zrozumiał i zmodyfikował swe propozycje, czego 
świadectwem jest jego publikacja Pieniądz i gospodarstwo pieniężne z 1947 roku, 
w której robotniczy udział w zyskach proponuje przeznaczyć przede wszystkim na 
finansowanie systemu emerytalnego.

85 W. Sułkowska, Koncepcje społeczno-ekonomiczne i działalność Feliksa Młynarskiego, 
Wrocław-Kraków 1985, s. 68-69.

86 Zob.: M. K a 1 e c k i, T. Kowalik, K. S e c o m s k i, Ekonomia Edwarda Lipińskiego, 
„Ekonomista” 1969, nr 2, s. 329-366; J. Górski, Edward Lipiński jako historyk myśli ekono
micznej, „Ekonomista” 1969, nr 2, s. 367-382; W. Sierpiński, Teoria koniunktury Edwarda 
Lipińskiego, „Ekonomista” 1969, nr 2, s. 383-408; J. Rosicka, Edward Lipiński - historyk 
myśli ekonomicznej, „Ekonomista” 1989, nr 1-2, s. 155-173; W. Sierpiński, Edward Lipiń
ski jako historyk ekonomii politycznej, „Ekonomista” 1989, nr 5-6, s. 761-772; Z. Sadowski, 
Nauki ekonomiczne Edwarda Lipińskiego w świetle obecnych problemów kraju, „Ekonomista” 
1989, nr 5-6, s. 773-786; T. Kowalik, Społeczny charakter ekonomii Edwarda Lipińskiego, 
„Ekonomista” 1996, nr 6, s. 725-740.

3. Edward Lipiński w czasach II Rzeczpospolitej
- socjaldemokrata w defensywie

Wielość dramatycznych przełomów w dziejach Polski przyczyniła się do tego, że 
biografie polskich uczonych i myślicieli bywają mocno skomplikowane i pełne trud
nych do interpretacji elementów. Tak jest bez wątpienia w przypadku Edwarda Li
pińskiego (1888-1986), ekonomisty i działacza gospodarczego, który wiele lat był 
poważanym autorytetem warszawskiej inteligencji. Jego osoba i dzieło były swego 
czasu opisywane i komentowane, przede wszystkim przez najbliższe mu środowisko 
ekonomistów polskich. Kolejne jubileusze uczonego honorowano przez wydawa
nie rocznicowych numerów „Ekonomisty”, w których znalazło się kilka tekstów 
analizujących jego twórczość86; postać Lipińskiego pojawiała się też w innych pub
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likacjach87. Mimo obfitości komentarzy zwykle marginalizowano w nich twórczość 
naukową i publicystyczną Lipińskiego z czasów międzywojennych. Niekiedy wy
nikało to ze specyfiki dyskursu oficjalnego czasów komunizmu, wszelako także 
w artykule z 1996 roku Tadeusz Kowalik określił ekonomię uprawianą przez Lipiń
skiego w czasach II Rzeczpospolitej jako „neoklasyczne intermezzo”88, poświęca
jąc jej jedną stronę w piętnastostronicowym tekście. Tymczasem międzywojenna 
twórczość uczonego była wyrazem poglądów dojrzałego człowieka, dysponującego 
większą swobodą wypowiedzi niż w okresie późniejszym. Międzywojenny Lipiński 
ukazuje swemu czytelnikowi twarz ostrożnego socjaldemokraty, niezadowolonego 
tak z istniejącego ustroju gospodarczego, jak i ze stanu teorii ekonomicznej, jednak 
cokolwiek bezradnego wobec obu zagadnień. Wcześniej był on zwolennikiem re
wolucyjnego socjalizmu i działaczem PPS-Lewicy, później - po II wojnie światowej 
- stał się zdeklarowanym marksistą-leninistą. Jako towarzysz partyjny PZPR, prezes 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i redaktor „Ekonomisty” był niewątpliwie 
członkiem establishmentu PRL. W ostatnim dziesięcioleciu swego życia, jako czło
nek KOR i KSS „KOR”, wziął udział w jawnej działalności demokratycznej opozy
cji przeciw systemowi komunistycznemu.

87 J. N o w i c k i, Luminarze polskiej teorii ekonomii XX wieku, Warszawa 1991, s. 202-217; 
T. K o w a 1 i k, Historia ekonomii w Polsce 1864-1950, Warszawa-Wrocław 1992, s. 171-174.

88 T. K o w a 1 i k, Społeczny charakter..., s. 730.

Koleje życia Lipińskiego pełne były sytuacji skomplikowanych i wieloznacz
nych, które rozmaicie można interpretować; o ile działalność Lipińskiego, jako zde
klarowanego stalinisty i komentatora dzieł sowieckiego dyktatora, była niewątpli
wie grą, o tyle w późniejszej twórczości profesora trudno jednoznacznie postawić 
granicę pomiędzy mimikrąa szczerą wypowiedzią. Najprawdopodobniej jednak do 
rekonstrukcji jego poglądów daje się zastosować klucz dość prosty - w istocie przez 
całe życie wyznawał on te same niemal idee, był natomiast człowiekiem skłonnym 
do postaw kompromisowych lub nawet oportunistycznych. W II Rzeczpospolitej, 
jako profesor WSH (SGH) i dyrektor ministerialnego instytutu badawczego (jakim 
był Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen, usytuowany przy Minister
stwie Przemysłu i Handlu), był członkiem establishmentu, podobnie jak w PRL na
leżał do „nomenklatury”. W Polsce niepodległej odszedł od jawnego deklarowania 
marksizmu, tonował swe sympatie socjalistyczne, także i w ruchu liberalnym uczest
niczył tylko przelotnie. Z kolei w Polsce komunistycznej ukrywał lub miarkował 
swoje sympatie liberalne i demokratyczne, a nawet odcinał się od swej przeszłości, 
skoro przez pewien czas czynnie uczestniczył we wprowadzaniu urzędowego mark- 
sizmu-leninizmu w naukach społecznych. Mimo nader różnych zaangażowań Li
piński najpewniej stale pozostawał sympatykiem liberalizmu politycznego i ustroju 
demokratycznego, co łączył z wiarą w wartość ideału socjalistycznego, rozumiejąc 
jednocześnie praktyczne trudności jego realizacji.

Tematem niniejszego rozdziału jest analiza poglądów Lipińskiego z czasów 
II Rzeczpospolitej, kiedy starał się być ekonomistą głównego nurtu, krytycznym 
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wobec systemu kapitalistycznego w jego ówczesnej fazie. Lipiński był wówczas 
zwolennikiem liberalnej demokracji w sferze politycznej, w dziedzinie teorii był 
zwolennikiem ekonomii neoklasycznej (choć zdającym sobie sprawę z jej słabości), 
w socjologii uważał marksizm za najlepszą teorię ewolucji społecznej. Analizując 
współczesny sobie kapitalizm, Lipiński doszedł do wniosku, że ani ekonomia mark- 
sowska, ani neoklasyczna teoria konkurencyjnych rynków nie opisują dobrze rze
czywistości gospodarczej, w której dominują wielkie monopole i kartele. System ten 
miał swą dynamikę, która mogłaby być właściwie opisana przez nową teorię.. Jako 
teoretyk ekonomii Lipiński wyraźnie dostrzegał niewystarczalność dotychczasowe
go aparatu teoretycznego do analizy współczesnej sobie gospodarki; jednocześnie 
nie umiał wskazać teorii alternatywnej. Mimo że był patronem pionierskiej pracy 
Michała Kaleckiego z 1933 roku, raczej nie zrozumiał ani nie zaakceptował jego 
teorii makroekonomicznych, prędzej już przejął pewne idee od Keynesa. Także wo
bec wielu zagadnień praktycznych pozostawał bezradny. W jego ekonomii drama
tycznie zabrakło recepty na przezwyciężenie wielkiej depresji lat 30. Rozumiał on 
niewystarczalność polityki deflacyjnej, jednocześnie nie potrafiąc wskazać propo
zycji atrakcyjniejszej. Na tym tle niejasno i bardzo ostrożnie rysował Lipiński per
spektywę przemian ustrojowych w kierunku socjalizmu, traktując to jako zadanie 
długofalowe, w którym ostateczna realizacja celu jest niepewna i odległa w czasie.

Marksizm Edwarda Lipińskiego i perspektywy socjalizmu

Edward Lipiński wszedł do grona wykładowców Wyższej Szkoły Handlowej 
(późniejszej SGH) w roku 1923, od 1925 pracował na stanowisku docenta, zaś 
w 1928 roku otrzymał stanowisko profesora. Wejście w świat akademicki poprze
dzone było rozluźnieniem kontaktów ze środowiskiem lewicy socjalistycznej. 
W 1918 roku Lipiński wystąpił z PPS-Lewicy89, przez pewien czas publikował 
w czasopismach związanych z odrodzoną PPS („Przedświt”, „Trybuna”), w których 
występował z pozycji przekonanego socjalisty. Jednak po 1921 roku Lipiński na 
długie lata przestał występować jako jawny socjalista, deklaracji ideowych wyraźnie 
począł unikać, natomiast jego publicystykę można było znaleźć w pismach zwią
zanych ze sferami rządzącymi („Droga”, „Gazeta Polska”) czy też mającymi cha
rakter urzędowego organu ministerialnego („Przemysł i Handel”, później „Polska 
Gospodarcza”). Porzuciwszy rewolucyjny nurt socjalizmu, Lipiński nie wyrzekł się 
marksizmu jako metody analizy gospodarczej i źródła inspiracji projektu socjali
stycznego. Świadczy o tym jego rozprawa Teorie ekonomiczne Erazma Majewskie
go, zamieszczona w ostatnich, krajowych już numerach „Przedświtu”, programowe
go czasopisma polskich socjalistów. Bezpośrednim celem Lipińskiego była krytyka 
i wykazanie absurdalności (mętnych istotnie) teorii znanego archeologa i etnografa 
E. Majewskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, który poczuł powołanie 

89 M. K. a 1 e c k i, T. Kowalik, K. S e c o m s k i, Ekonomia..., s. 332.
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do zreformowania nauki ekonomii. Jakkolwiek próba Majewskiego jako całość była 
rzeczywiście nieudana, to jednak sformułował on kilka idei, które później zyskały 
uznanie w nauce (w dojrzalszej nieco formie). Majewski słusznie podkreślał rosnącą 
rolę wynalazców i uczonych w procesie wzrostu gospodarczego90, zaś jego kon
cepcja „dóbr duchowych”, zmagazynowanych w człowieku i stanowiących pewien 
rodzaj kapitału91, jest niewątpliwie prekursorska wobec teorii kapitału ludzkiego92. 
Niestety - to, co najwartościowsze w pracy Majewskiego, zostało przez Lipińskie
go także najokrutniej wyśmiane93. Przy okazji nicowania wywodów warszawskiego 
profesora poddał krytyce poglądy samego Marksa, kwestionując znaczenie jego teo
rii wartości. Sam Lipiński jednoznacznie opowiedział się za teorią wartości ekono
micznej jako subiektywnej oceny dokonywanej przez jednostki, nazywając ją hedo
nistyczną albo psychologiczną.

90 E. M a j e w s k i, Kapitel Rozbiór pódstawowel·. pojęć i zjawisk gospodarczych. Warsza
wa 1919, s. 87-93, 21J i n„ 262 i a,

91 Ibidem, s. 61-66.
92 Zob.: S.R. Domańsk i, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa 1993.
9J E. Lipiński, Teorie ekonomiczne Erazma Majewskiego, „Przedświt” 1929, nr 2, s. 30- 

-31, 37-38.
94 I d e m, Teorie ekonomiczne..., nr 3, s. 26.
95 I d e m, Teorie ekonomiczne..., nr 2, s. 29.
96 Ibidem, s. 28.
97 1 d e m, Teorie ekonomiczne..., nr 3, s. 27.

W wywodach Lipińskiego Marksowski opis wyzysku okazywał się raczej wielką 
metaforą działania kapitalizmu, niźli adekwatną tegoż teorią, co prowadzi do uzna
nia, że „teoria Marksa wyjaśnia raczej zagadnienia o naturze socjologicznej, a nie 
ekonomicznej”94. Status Marksowskiej teorii wartości w interpretacji Lipińskiego 
nie jest zbyt jasny. Wydaje się jednak, że za niewątpliwy fakt uważał on wyzysk pra
cowników najemnych pizcz kapitalistów, wątpił jednak, by Marks rzeczywiście od
krył istotę wyzysku. Dlatego też Lipiński sprowadzał uparcie anabzy Marksowskie 
do poziomu metafory: „Wartość jest dla Marksa po prostu wyrazem wymiany kapi
talistycznej [...], pokazuj·: nam, że człowiek pracujący oddany jest w niewolę rzeczy 
-kapitału, wyciągającego swe macki po tę część zmaterializowanej pracy, która jest 
wytworem kapitalistycznego n-cwolnictwa pracy”95. Podkreślał, że stosowana przez 
Marksa miara wartości, czyli przeciętna ilość społecznie niezbędnej pracy, nic ma 
odpowiednika w rzeczywistości96. Skoro jest tak, nie ma możliwości, by w przy
szłym ustroju socjalistycznym „wartość” Marksa stała się rzeczywistym narzędziem 
gospodarowania. Marksizm należałoby więc dla praktycznych celów uzupełnić 
o teorię wartości użytkowej. „Społeczeństwo socjalistyczne dążyć będzie do wytwo
rzenia maksimum użyteczności, niezbędną więc stanie się teoria opisująca reguły tej 
użyteczności”97. Jeśli dane będą wartości oraz ilość pracy, będzie można przydzielić 
pracę do odpowiednich zadań, a funkcjonowanie gospodarki socjalistycznej stanie 
się możliwe. O tym, jakie będą reguły działania przyszłego ustroju, nie dowiemy się 
już ani z omawianego tekstu, ani z innych pism Lipińskiego sprzed 1939 roku. Wol
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no jednak przypuszczać, że skoro zastosowanie znajdzie subiektywna teoria warto
ści, wykorzystana będzie także w jakimś stopniu ekonomia neoklasyczna, a wraz 
z nią być może mechanizm rynkowy. Jakkolwiek ustrój gospodarczy przyszłości 
rysuje się u Lipińskiego mgliście, niewątpliwie uznał on, że socjalizm można łączyć 
z różnymi teoriami wartości, zaś Marksowska „teoria wartości nie ma nic wspólnego 
z etycznym uzasadnieniem socjalizmu”98. Do podobnych wniosków doszedł póź
niej Oskar Lange. Uznał on marksizm za koncepcję pokazującą trafnie długofalowe 
przemiany kapitalizmu, natomiast do rozwiązywania konkretnych problemów wołał 
stosować teorię ncoklasyczną w wersji równowagi ogólnej. Konsekwencją takiego 
podejścia było opracowanie przez Langego modelu socjalizmu rynkowego. Warto 
także pamiętać, że polska wersja artykułu O ekonomicznej teorii socjalizmu ukazała 
się w „Ekonomiście” redagowanym przez Lipińskiego.

98 ł d e m, Jeszcze o bankructwie socjalizmu, „Trybuna” 1921, nr51, s. 3.
99 Idem, Zagadnienie pracy w Polsce niepodległej, „Widnokrąg” 1917, z. 4-5, s. 28.
100 I d e m, Z problematów gospodarczego wzrostu, „Ekonomista” 1929, t. 4, s. 5-6.
101 Idem, Uwagi o kryzysie, „Ekonomista” 1931,1. l,s. 23.
102 W publicystyce Lipińskiego można znaleźć następujące streszczenie jego poglądów: 

„Nierówny wzrost cen sprowadza ostry proces redystrybucji dochodu społecznego, przewłaszcza
nie dochodów grup słabszych przez grupy silniejsze, zachwianie równowagi gospodarczej [...]”. 

We wczesnej publicystyce Lipiński akcentował rolę konfliktu zbiorowego i ak
tywności politycznej w podziale dochodu społecznego. Odrzucał neoklasyczną teorię 
podziału wedle produktu krańcowego, podkreślał natomiast, że „o wysokości udzia
łu poszczególnych klas w bogactwie społecznym rozstrzyga suma wpływów socjal
nych i politycznych”99. Pomiędzy rokiem 1922 a 1947 uczony nie wypowiadał się 
wprost o ekonomii Marksowskiej i ideologii marksizmu, wszelako wyraźne wpływy 
Marksowskie Znajdziemy w jego najważniejszych pracach. W artykule Z proble
matów gospodarczego wzrostu wprowadził pojęcie „uprawnień dystrybucyjnych”, 
które robotnicy nabywają przez swój udział w wytworzeniu produktu. Rzeczywi
ście, otrzymywane dochody mogą się istotnie różnić od uprawnień dystrybucyjnych, 
co jest skutkiem istnienia monopoli, niedoskonałej konkurencji i ograniczonej mo
bilności czynników wytwórczych. Podział dochodu byłby względnie sprawiedliwy 
w warunkach doskonałej konkurencji, jednak do wolnokonkurencyjnego kapi
talizmu powrotu już nie ma. Możliwe są natomiast przetargi o dochód pomiędzy 
pracodawcami a zorganizowanym światem pracy, korzystającym także z narzędzi 
nacisku politycznego100. Zróżnicowanie dochodów, powstające w procesie nierów
nomiernego wzrostu cen w fazie ożywienia, nazywał też Lipiński „wyprzedzaniem” 
i pisał o występowaniu „prawa wyprzedzania”, o którym dowiadujemy się, że po
siada „charakter ogólniejszy”, nie wiadomo jednak, jaki właściwie. Innym aspektem 
procesu ekspansji jest „przewłaszczenie”, które ujmowane jest jako dystrybucyjna 
konsekwencja wyprzedzania; także przewłaszczenie okazuje się wyrazem „prawa 
przewłaszczenia”101. Trudno jednak w pismach Lipińskiego znaleźć dokładniejszą 
analizę procesów „wyprzedzania” i „przewłaszczenia”, terminów tych używał on 
rzadko102, przez co trudno dziś zrekonstruować ich właściwe znaczenie. Co cieka
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we, jako rodzaj przymusowych oszczędności omówione są inwestycje państwowe 
podjęte dzięki podwyższonym dochodom w fazie ekspansji103, co by oznaczało, że 
zjawiska związane z etatyzmem są częścią procesów przewłaszczania. Jakkolwiek 
enigmatyczne byłyby owe prawa, które zdaniem uczonego należałoby uwzględnić 
w ekonomii politycznej, można sądzić, że mają one Marksowski posmak i wydają 
się być pokrewne tezie Marksa o rosnącej koncentracji kapitału w miarę rozwoju 
systemu kapitalistycznego i związanym z tym wzroście nierówności społecznych.

Zob.: E. Lipiński, Polityka cen i rozwój koniunktury, „Przemysł i Handel” R. 10, 1929, z. 8, 
s. 324.

103 E. Lipiński, Uwagi..., s. 27.
IOJ Ibidem, s. 31-32.

J.A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, przeł. M. Rusiński, Warsza
wa 1995.

106 E. L i p i ń s k i, Z problematów..., s. 6-8.

W międzywojennych pismach Lipińskiego nie Znajdziemy sugestii o konieczno
ści rewolucji socjalistycznej, która pozwoli przezwyciężyć narastające sprzeczności 
kapitalizmu. Spotkamy natomiast tezę o dokonującym się przejściu od „kapitalizmu 
rynkowego” do „kapitalizmu planowego”, co dokonuje się w dramatycznych oko
licznościach wielkiego kryzysu104. Jednocześnie Lipiński wskazywał jako element 
systemu nieustatnną walkę robotników o realizację „uprawnień dystrybucyjnych”. 
Można by stąd wyciągnąć wniosek o naturalnej ewolucji systemu gospodarczego 
w stronę socjalizmu, tego jednak Lipiński nic uczynił. Nie miał odwagi Josepha 
A. Schumpetera, który proroctwo o upadku kapitalizmu szumnie ogłosił, przebywa
jąc w centrum tego systemu105. Lipiński utkwił w postawie ambiwalentnej. Podkreś
lał niemożność rozwiązania pewnych problemów w ramach gospodarki rynkowej, 
sugerował większą sprawiedliwość systemu socjalistycznego, zarazem zdawał się 
postrzegać istotne jego słabości. Rozumiał, że system ten będzie miał problemy 
z motywacją do efektywnej pracy i do dokonywania innowacji. Spodziewał się, że 
wahania koniunkturalne nie są charakterystyczne tylko dla kapitalizmu i nie ominą 
także systemu socjalistycznego. W związku z tym poszukiwał uniwersalnej teorii 
wzrostu i koniunktury obowiązującej w różnych systemach społecznych106. O me
chanizmach zmiany systemowej w ekonomii politycznej okresu przejściowego nie 
Znajdziemy prawie niczego w międzywojennych tekstach Lipińskiego. Nie miał on 
jednak wątpliwości, że do systemu wolnorynkowego powrotu nie ma, a przejście 
do planowego rozwoju wydawało się czymś nieuchronnym. Pozostawała jedynie 
wątpliwość, czy będzie to planowanie wielkich kapitalistów, czy państwa socjali
stycznego. To zaś już było związane bezpośrednio z sytuacją polityczną, która po 
opadnięciu radykalnych nastrojów po I wojnie światowej nie sprzyjała socjalistom. 
Uczony unikał wypowiedzi politycznych jako szef państwowej instytucji, nie ukry
wał jednak krytycznej oceny systemu społecznego, uznając, że polityka gospodarcza 
państwa jest wyrazem stanowiska klas posiadających, stąd wiele zmian w gospo
darce i w układzie społecznym nie jest możliwe w istniejącym (wówczas) ustroju 
gospodarczym.
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Ostrożność Lipińskiego wobec perspektyw przyszłej transformacji ustrojowej 
wiązała się z jego interpretacją rewolucji bolszewickiej, zawartą w krótkim artykule 
z 1921 roku Odbudowa kapitalizmu w Rosji, komentującym ogłoszenie przez Lenina 
zwrotu w polityce gospodarczej, który polegał na częściowym przywróceniu rynku 
i prywatnej własności. Oceny polskiego uczonego są jednoznacznie krytyczne 
(i charakterystyczne dla ówczesnej socjaldemokracji) - rewolucja bolszewicka nie 
zrealizowała swych celów, pociągnęła za sobą ofiary, których nie sposób usprawie
dliwić, a jej konsekwencją jest mozolny proces odbudowy kapitalizmu, połączony 
z politycznym rozkładem ekipy przywódców bolszewickich. Rewolucja w Rosji jest 
groźnym ostrzeżeniem dla ludzkości, piszę Lipiński. „Niemożność gwałtownej rea
lizacji socjalizmu w warunkach niedojrzałych - oto dziejowa lekcja, jaką daje nam 
historia komunizmu w Rosji”107. W imię komunizmu zniszczono słabo rozwinięty ka
pitalizm, zaś aby zachować władzę polityczną, bolszewicy przywracają kapitalizm. 
Lipiński nie miał wątpliwości, że proces odbudowy kapitalizmu będzie postępował, 
a przyśpieszą go walki frakcyjne wewnątrz samej partii bolszewickiej. Zastosowa
ny przezeń schemat rewolucji francuskiej jako wzorzec wszelkich rewolucji kazał 
się spodziewać, że konsekwencją thermidora będzie stabilizacja o konserwatywnym 
obliczu, czyli coś na kształt dyrektoriatu. Perspektywę rosyjskiego bonapartyzmu 
uczony zlekceważył. Wiedział jednak, że rząd bolszewicki mógłby wybrać strategię 
typu - więcej terroru i więcej przymusu. Wspomniał bowiem o tym, że „zerwano 
z obłędnymi pomysłami Trockiego”108. Jak na ironię, autor, wymieniając wielu przy
wódców bolszewickich, nie wspomniał tego, który owe „obłędne pomysły” miał kil
ka lat potem zrealizować. Trudno się temu dziwić. W momencie publikacji tekstu 
Józef Stalin był tylko jednym z wielu bolszewickich biurokratów. Jesienią 1921 roku 
konkluzja Lipińskiego była optymistyczna - realizm polityczny i demokracja zwy
ciężą w Rosji nad utopizmem i nieodpowiedzialnością109. Jednak oznaczało to zara
zem rzeczywisty powrót kapitalizmu i odsunięcie przejścia do socjalizmu w bliżej 
nieokreśloną przyszłość.

107 I d e m, Odbudowa kapitalizmu w Rosji, „Trybuna” 1921, nr 27, s. 5.
108 Ibidem.

Ibidem, s. 7.
110 Ibidem, s. 6.

Przy okazji powyższych analiz autor zarysował bardzo ważną dla jego myśli 
opozycję. „Dziś już wiemy, że władza nad proletariatem w imię proletariatu nie jest 
socjalizmem, że nie jest socjalizmem całkowite i bezduszne zbiurokratyzowanie 
życia społeczno-gospodarczego na podstawie centralistycznego absolutyzmu, że 
podstawą nowego porządku powinna być raczej decentralizacja, inicjatywa, swo
boda, demokracja”110. Powyższe stwierdzenie rzuca pewne światło na jego posta
wę. Socjalizm miał być demokratyczny i zdecentralizowany, tymczasem zarówno 
w świecie kapitalistycznym, jak i w państwie sowieckim dominowały tendencje do 
centralizacji i planowości. W innym tekście z tego samego roku przeciwstawiał so
cjalizm „filantropizmowi”, przez który rozumiał ideę państwa dobrobytu. Dla wielu 
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celem socjalizmu jest dobrobyt klas pracujących. Tymczasem istotą socjalizmu jest 
co innego - zniesienie najemnictwa i demokratyzacja gospodarki, czyli mówiąc ję
zykiem „młodego Marksa” - przezwyciężenie alienacji. Realizacja tych celów może 
się wiązać ze skromnym poziomem życia, niekoniecznie z wysokim dobrobytem"1. 
Wydaje się, że natrafiamy tu na ślad wielkiej kontuzji w myśli Lipińskiego, który bę
dąc zwolennikiem zdecentralizowanego, demokratycznego zarządzania gospodarką 
i państwem, jednocześnie w świecie realnym dostrzegał przewagę tendencji do cen
tralizacji i planowania. Trudność kompromisu między tymi dwiema sprzecznymi 
tendencjami i brak pozytywnych rozwiązań na horyzoncie wydają się być przyczyną 
enigmatycznego charakteru wielu wypowiedzi Lipińskiego. Jego obawy okazały się 
zresztą całkiem uzasadnione. O ile „filantropizm” w postaci nowoczesnego wealfare 
stale tryumfował w 2 połowie XX wieku, o tyle autentyczny socjalizm wydaje się 
być w całkowitym odwrocie. Ani kapitalistyczne państwo dobrobytu, ani jakakol
wiek postać komunistycznej dyktatury nie miały i nie mają wiele wspólnego z idea
łem socjalizmu, jaki wyznawał Edward Lipiński.

Inny jeszcze typ zakłopotania wiązał się z refleksją Lipińskiego o losach socja
lizmu w Polsce. Niepokoiły go partykularne tendencje wśród różnych grup zalicza
nych do klasy robotniczej. W artykule z 1919 roku, krytykując sprzeciw licznych or
ganizacji związkowych wobec płacy akordowej, sformułował kilka ważnych uwag. 
Oto pomimo zasadniczego kryzysu kapitalizmu, rewolucji w Rosji i rewolucyjnej 
sytuacji w innych krajach, klasa robotnicza nie dała się zachęcić do dokonania zmia
ny ustrojowej. W 1919 roku Lipiński tłumaczył tę sytuację wojenną demoralizacją, 
która zresztą ogarnęła wszystkie warstwy społeczeństwa"2. Późniejsza stabilizacja 
sytuacji i zanik nastrojów rewolucyjnych mogły wpłynąć na dalsze przewartościo
wanie jego sądów na temat perspektyw socjalizmu, czy i w jakim stopniu - nie 
wiadomo. Pewne jest tylko to, że na długo zaprzestał on przedstawiać się jako socja
lista. Być może na postawę młodego uczonego wpływ miało wejście w społeczność 
WSH, brak jednak poważniejszych podstaw do takiego wnioskowania. Zdaje się, 
że ewolucję uczonego zapowiadał wspomniany tekst z 1919 roku, w którym dowo
dził, że system płacy akordowej zwykle służy podnoszeniu wydajności, nie będąc 
gorszym dla robotników od innych systemów. Poprawa losu robotników może na
stąpić tylko dzięki zwiększeniu dochodu społecznego, stąd też powinni oni popierać 
to, co służy postępowi. Okazuje się, że „wszelkie ograniczenie wydajności pracy, 
o ile nie jest postulatem higieny społecznej, uważać należy za stanowisko reakcyj
ne, niemające nic wspólnego z duchem socjalizmu naukowego”111 112 113. W ten sposób 
postulaty rzeczywistych środowisk robotniczych okazują się rozmijać z naczelnym 
interesem świata pracy, którym jest wydobycie się z nędzy. Jak widzimy, u progu 
II Rzeczpospolitej, Lipiński uważał rewolucję socjalistyczną w krajach zacofanych 
za tragiczny w skutkach błąd, dostrzegał niedojrzałość klasy robotniczej do prze

111 1 d em, Jeszcze o..., s. 2-3.
112 Idem, Akcja robotników i akcja socjalistyczna, „Trybuna” 1919, nr3,s. 79-80.
113 Ibidem, s. 79.
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jęcia dominującej roli w społeczeństwie, a za główny cel dla polskich robotników 
uznał odbudowę kraju ze zniszczeń oraz wydobycie go z nędzy i zacofania. Mimo 
wszystko nigdy nie wyrzekł się otwarcie socjalistycznego ideału, natomiast nie wi
dział szans na jego realizację w realiach Polski międzywojennej. Stanowisko Lipiń
skiego było wyraźniej pesymistyczne niż myśl polityczna przywódców PPS, którzy 
debatowali o perspektywie bliskiej „rewolucji w majestacie prawa” czy zawiązaniu 
„rządu robotniczo-chłopskiego”11“1. Lipiński, pozostając marksistą i socjalistą, uznał 
za główne cele ruchu robotniczego szybki rozwój i uprzemysłowienie kraju, a także 
walkę o wysoki poziom płac realnych.

114 Zob.: M. Ś I i w a, Polska myśl socjalistyczna (1918-1948), Wrocław-Warszawa 1988.
115 T. K. o w a 1 i k, Społeczny charakter..., s. 730.
116 E. L i p i ń s k i, Z problematów..., s. 3.

Teoria wzrostu i koniunktury

Jako profesor ekonomii w WSH (SGH) Lipiński wykładał teorię Marshallowską"5, 
natomiast jego własne prace teoretyczne nie miały wyraźnego oblicza metodologicz
nego. Główna przyczyna takiego stanu rzeczy leżała w tym, że dostrzegał on daleko 
idącą rozbieżność pomiędzy teorią konkurencji doskonałej a światem rzeczywistym, 
w którym dominują monopole, oligopole i kartele. Ekonomia doskonałej konkuren
cji w opinii profesora nie miała w zasadzie praktycznego znaczenia, natomiast eko
nomia niedoskonałej konkurencji dopiero się rodziła w omawianym czasie i raczej 
nie zdążyła wywrzeć na niego wpływu w wyróżnionym okresie (pionierskie prace 
Edwarda Chamberlina i Joan Robinson ukazały się w 1933 roku). Wielkie nadzieje 
budziły natomiast świeże wówczas metody wyznaczania wskaźników aktywności 
gospodarczej. Praktyczna działalność Lipińskiego na tym polu doprowadziła go do 
napisania prac poświęconych teorii wzrostu i koniunktury gospodarczej. Te raczej 
skromne z dzisiejszej perspektywy prace były swego czasu pionierskimi dokonania
mi w polskiej literaturze ekonomicznej.

W analizie wzrostu gospodarczego Lipiński wychodził od faktu oszczędzania 
oznaczającego jednocześnie inwestowanie, to ostatnie prowadzi z kolei do postępu 
technicznego, w wyniku czego spadają ceny albo rosną zyski, zawsze zaś rośnie 
siła nabywcza i możliwości produkcyjne. Wiemy więc, że „oszczędzanie oznacza 
ostatecznie realizowanie nowych urządzeń wytwórczych, umożliwiających szerszą, 
nową lub bardziej sprawną produkcję dóbr spożycia”114 115 116. Nie dość jasne jest jednak, 
z którego poziomu oszczędzania startuje analiza profesora. Zdaje się, że ma on na 
myśli poziom oszczędności zapewniających jedynie odtworzenie zużytego kapi
tału. W każdym razie przy danych dochodach i produktywności nakładów wzrost 
oszczędności (i inwestycji) możliwy jest tylko kosztem konsumpcji. „Jeżeli produk
cyjność pracy była w poprzednim okresie wytwórczym bez zmiany, oszczędzanie 
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odbyć się może jedynie drogą przejściowego zmniejszenia aktualnej konsumpcji”117. 
Mając na względzie to uwarunkowanie, Lipiński podkreślał wielokrotnie, że jeśli 
źródłem oszczędności miałyby być obniżki płac robotników, to przyniesie to wzrost 
produkcji tylko pod warunkiem wzrostu produktywności w wyniku poczynionych 
inwestycji. Spadek płac oznacza bowiem zawsze spadek popytu na towary przez 
robotników konsumowane, stąd też obniżki płac nie mogą być wystarczającym na
rzędziem poprawy koniunkturalnej118; w obronie tej tezy nie wahał się krytykować 
cenionego wówczas ogromnie Gustava Cassela"9. W ekonomii Lipińskiego proces 
wzrostu gospodarczego mógłby przebiegać równomiernie we wszystkich gałęziach 
tylko w warunkach doskonałej konkurencji, gdyż „(j)edynie przy idealnie wolnym 
rynku i całkowitej mobilności składników produkcji ogólny spadek cen, wywołany 
wzrostem produkcji, nie będzie odczuwany jako ogólne zachwianie dotychczasowej 
równowagi”120. Krótko mówiąc, warunkiem gładkiego, zrównoważonego wzrostu 
jest istnienie doskonalej konkurencji na wszystkich rynkach, co jest niemożliwe 
w realnym świecie. W rzeczywistości w gospodarce istnieją liczne monopole, ogra
niczenia konkurencji i mobilności czynników produkcji. W rezultacie ceny zmienia
ją się nierównomiernie, w branżach zmonopolizowanych są zbyt wysokie, aby osią
gnąć długookresową równowagę, w wielu innych ceny zaś są zbyt niskie. Różnice 
w tempie zmian cen nigdy nie są w pełni przewidywalne, co walnie przyczynia się 
do tego, że wzrost gospodarczy dokonuje się zawsze w toku cyklu koniunkturalne
go. Taki pogląd na funkcjonowanie gospodarki mógł prowadzić w kierunku różnych 
nowych teorii koniunktury, w istocie jednak w tej dziedzinie uczony szedł za uzna
nymi autorytetami swych czasów.

117 Ibidem, s. 8.
118 I d e m, O oszczędzaniu, dochodzie społecznym i dumpingu, „Ekonomista” 1928, t. 1, s. 96.
119 Idem, Uwagi..., s. 33-38.
120 1 d e m, Z problematów..., s. 7.
121 Ibidem, s. 9.
122 I d e m, O rozwoju koniunkturalnym, „Koniunktura gospodarcza” R. 1, 1928, z. 1, s. 4.

W interpretacji Lipińskiego niedoskonałości struktury rynkowej prowadzą do 
wahań koniunkturalnych przez zjawiska dochodowe. Właściciele czynników pro
dukcji nie otrzymują wypłat odpowiadających ich krańcowej produkcji, niektórzy 
mogą więc oczekiwać zysków je przewyższających. Spotkanie owych oczekiwań, 
pobudzanych wolą ekspansji, z kredytem bankowym rodzi możliwość nadmier
nych inwestycji. „Ruch koniunkturalny pochodzi stąd, że [...] jednostki gospoda
rujące otrzymują do ręki masowo i docześnie antycypowaną siłę kapitałową ponad 
miarę rzeczywistych oszczędności, mogą oni wobec tego powiększyć produkcję 
w silnym skoku”121. Autor podkreślał, że wzrost jest nieodmiennie związany z ist
nieniem cyklu koniunkturalnego. W tekście z 1928 roku stwierdzał, że „równowa
ga gospodarcza w dynamicznym gospodarstwie nigdy właściwie nie istnieje”122. 
W innym miejscu dochodził do wniosku, że fakt ten zwiększa ogólne tempo wzro
stu, albowiem bez fazy ożywienia przedsiębiorcy realizowaliby tylko te inwestycje, 
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które miałyby oparcie w nagromadzonych oszczędnościach, ograniczyliby się też 
do inwestycji o najmniejszym tyzyku. „Nie byłoby bowiem tych psychologicznych 
i kredytowych warunków, które umożliwiają realizację inwestycji w skali szerszej 
niż na to pozwalają rozporządzalne ilości rzeczywiście zaoszczędzonego kapitału 
i psychika przedsiębiorcy niepodniecanego przez szczególne warunki ożywienia”123. 
Głębszą przyczyną ryzykownych działań inwestycyjnych jest zaś ożywiająca kapita
lizm „wola ekspansji”124. Lipiński podkreślał wagę oczekiwań i działania w warun
kach ryzyka, jakie podejmują przedsiębiorcy, których działalność posiada zawsze 
„element spekulacyjny”. Bliska mu była koncepcja zysku jako premii za ryzyko125, 
spopularyzowana w latach 20. dzięki pracy Franka H. Knighta Risk, Uncertainty and 
Profit'1'', którą polski uczony oceniał bardzo wysoko. W oparciu o koncepcję Kni
ghta przedstawił własną teorię decyzji inwestycyjnych, której główna teza brzmi: 
„Stopień atrakcyjności inwestycji zależy od stosunku oczekiwanej rentowności do 
wysokości premii za ryzyko”127. Za Knightem Lipiński pokazuje problem przedsię
biorcy jako wybór w przestrzeni probabilistycznej, w której wszystkie dane wystę
pują tylko z pewnym prawdopodobieństwem, w dodatku nie zawsze dającym się 
precyzyjnie obliczyć, wobec czego przedsiębiorca musi oszacować przyszłą cenę 
dobra przez siebie wytwarzanego, porównując ją z danymi na rynku cenami czyn
ników produkcji. W przypadku inwestycji o dłuższej perspektywie ryzyko wiąże się 
tak z cenami produktów, jak i z kosztami. Im większa spodziewana rentowność in
westycji, tym większy popyt inwestycyjny. Jednak wraz ze spodziewanym zyskiem 
rośnie zazwyczaj także ryzyko. Poziom lyzyka i niepewności (odróżnianej od ryzy
ka przez Knighta) Lipiński woli nazywać „stopniem bezpieczeństwa”. Rzecz jasna, 
im wyższy poziom bezpieczeństwa (przy danym oczekiwanym zysku), tym większe 
inwestycje. W tej sytuacji stopa procentowa nie odgrywa samodzielnej roli, gdyż 
„wysokość stopy procentowej jest już funkcją przewidywania, o ile zawiera premię 
za ryzyko”128. Podejście inspirowane lekturą Risk, Uncertainty and Profit Lipiński 
uznał za możliwe do pogodzenia z podejściem do cyklu, wywodzącym się od Knuta 
Wicksella, zgodnie z którym wahania cen są uruchamiane przez różnicę pomiędzy 
naturalną a tynkową stopą procentową129. Oto podejście Wicksellowskie miałoby 
być bliższe doskonałej konkurencji, podczas gdy Knightowska wersja teorii decyzji 

123 I d e m, Uwagi..., s. 22.
12,1 Ibidem, s. 24.
125 I d e m, Szkic teorii inwestycji, „Polityka Gospodarcza” 1936, nr 11, s. 5-7; i d e m, Próba 

określenia pojęcia elastyczności inwestycji, „Ekonomista” 1934, t. 4, s. Tl.
126 F.H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, Mineola NY 2006 (wyd. oryg. 1921).
127 E. Lipiński, Próba określenia pojęcia elastyczności inwestycji, „Ekonomista” 1934, 

t. 4, s. 77-78.
128 Ibidem, s. 81.
129 K. W i c k s e 11, Lectures on Political Economy, vol. 2: Money, ed. L. R o b b i n s, London 

1935, pp. 190-209; idem, The Influence of the Rate of Interest on Prices, „Economic Journal” 
1907, vol. 17, pp. 213-220.
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inwestycyjnych w ujęciu polskiego ekonomisty bliższa byłaby rzeczywistości nie
doskonałych i zmonopolizowanych rynków130.

130 E. Lipiński, Próba określenia..., s. 82.
131 I d e m, Z problematów..., s. 9-11; i d e m, O rozwoju..., s. 5-6.
132 Idem, Uwagi..., s. 23.
133 I d e m, [Recenzja:] Adam Krzyżanowski, Polska koniunktura gospodarcza, Kraków 1929, 

„Ekonomista” 1929, t. 3, s. 97.
134 I d e m, Nakręcanie koniunktury, „Ekonomista” 1934, t. 1, s. 50.
135 I d e m, Próba określenia..., s. 82.
136 I d e m, Kilka aktualnych tematów z polityki koniunktury, „Ekonomista” 1935, t. 2, s. 96.
137 Ibidem.

W ekonomii Lipińskiego ożywienie koniunkturalne zawsze musi skończyć się 
załamaniem i depresją, gdyż wzrost popytu na czynniki produkcji w trakcie cyklu 
podnosi ceny towarów, płace robotnicze i stopę procentową. W rezultacie, gdy przy
chodzi do sprzedaży nowo wytworzonych dóbr, są one już zbyt drogie, by wszystkie 
znalazły nabywców. Inwestycje okazują się nadmierne, ceny spadają, zapotrzebowa
nie na inwestycje się obniża, aż do momentu, kiedy ceny i stopa procentowa staną 
się dość atrakcyjne, by przedsiębiorcy dokonali nowych wydatków kapitałowych131. 
Inaczej rzecz ujmując, nieuchronność załamania wynika z niedoskonałości oczeki
wań. W dynamicznym świecie nigdy nie mogą być one trafne, zaś doskonałe mogą 
być jedynie w stanie stacjonarnym, bez wzrostu gospodarczego. Lipiński był prze
konany, że fluktuacje gospodarcze są nie do wyeliminowania, występowałyby także 
w ewentualnej gospodarce socjalistycznej132. Ostrożnie też analizował możliwości 
ograniczania wahań poprzez politykę gospodarczą państwa. Dopuszczał możliwość 
wygładzania cyklu, kiedy w marginalnej uwadze z 1929 roku stwierdzał: „Przy zbli
żającym się przesileniu i podczas depresji należy raczej zwiększać wszelkiego ro
dzaju roboty publiczne, niż je ograniczać. Właśnie polityka zamówień rządowych 
i komunalnych, obok polityki banku emisyjnego, jest głównie wchodzącym poważ
nie w grę środkiem wyrównywania falowań koniunkturalnych”133. Jednak przy bliż
szym wejrzeniu w problem podkreślał raczej problemy wynikające z prób sterowa
nia popytem. Oto w fazie depresji, przy niskich cenach, płacach i stopach, powstają 
możliwości ożywienia. Nie zostaną jednak zrealizowane, dopóki przedsiębiorca 
nie zobaczy możliwości zysku i zbytu. Zdaniem naszego autora: „Z tego powodu 
w każdym przejściu od depresji do poprawy gospodarczej bardzo wielką rolę grają 
czynniki natury przypadkowej”134. Teoretycznie układ gospodarczy w stanie depresji 
może znajdować się w nim dowolnie długo, samorzutne wystąpienie symptomów 
poprawy nie jest koniecznością135. Lipiński gotów był wręcz stwierdzić, że „każdy 
cykl koniunkturalny stanowi indywidualny fakt historyczny, pomiędzy poszczegól
nymi cyklami brak związków wewnętrznych, endogenicznych”136. O ile nadejście 
załamania jest nieuchronne, o tyle bodźce do wyjścia z depresji mają charakter eg- 
zogeniczny. Są to nowe inwestycje publiczne, nowe wynalazki, nowe możliwości 
eksportowe, nowe potrzeby137. Czynnikiem ożywienia mogłyby być wydatki rządo
we czy też zwiększona podaż pieniądza i spadek stopy procentowej wskutek poli
tyki banku centralnego. Następujący wskutek tych działań wzrost obrotów gospo
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darki mógłby (choć nie z siłą konieczności) wywołać poprawę nastrojów na rynku 
i wzrost inwestycji prywatnych. Takie „nakręcanie koniunktury”, zdaniem autora, 
obarczone było dwiema fundamentalnymi wadami: zmieniało strukturę gospodar
ki i wywoływało inflację, która szybko doprowadza do załamania gospodarczego. 
Skoro więc „(j)edyna skuteczna droga nakręcania koniunktury, to inflacja”138, stąd 
też wniosek, że polityka gospodarcza nie może nigdy trwale podnieść poziomu pro
dukcji. Wzrost napędzany inflacją wymagałby coraz większych wzrostów podaży 
pieniądza. Problemem są też zmiany strukturalne. Zaprzestanie subwencjonowania 
lub kredytowania danej gałęzi doprowadziłoby do dostosowań, z którymi wiązałyby 
się nieuchronne straty społeczne139. Najważniejszym sposobem zwalczenia depresji 
pozostaje przywrócenie rentowności produkcji przez szybszy spadek kosztów pro
dukcji niż cen zbytu; polityka państwa może tu być pomocna, nie jest jednak czyn
nikiem wystarczającym do przezwyciężenia kryzysu. W tej kwestii można zresz
tą dostrzec u Lipińskiego wahania. W cytowanym szkicu Nakręcanie koniunktury 
uważał, że polityka taka może być skuteczna. Problem w tym, że cykl „samorzutny” 
zostanie jedynie zastąpiony cyklem wywoływanym przez politykę państwa. Z kolei 
we wstępie do tłumaczonej przez siebie broszury Ernsta Wagemanna Metody walki 
z kryzysem stanowczo stwierdzał, że inwestycje państwowe nie zwiększają bogac
twa, dobrobytu, a nawet sił wytwórczych, skoro polegają zwykle na budowie dróg 
albo zbrojeniach140. W odniesieniu do deficytu publicznego Lipiński dowodził w jed
nym z odczytów publicznych, że niszczy on oszczędności, podnosi stopę procento
wą, co jednak nie prowadzi do aprecjacji, lecz do deprecjacji waluty, gdyż właścicie
le płynnych kapitałów tracą zaufanie do kraju pozwalającego sobie na deficyt141, to 
znaczy do Polski. Ukazanie się w początkach 1936 roku Ogólnej teorii zatrudnienia, 
procentu i pieniądza Keynesa początkowo nie wpłynęło na opinie naszego uczone
go. Nadal wyrażał wątpliwości dotyczące rządowych programów inwestycyjnych, 
które są mało rentowne, a wielce kosztowne. Zazwyczaj polegają na budowie dróg, 
wznoszeniu gmachów publicznych i zbrojeniach, nie zwiększają więc produktyw
ności gospodarki142. Zamieścił w „Ekonomiście” dwie różne analizy nowej teorii au
torstwa W. Zawadzkiego i M. Kaleckiego, sam jednak nigdy nie poświęcił żadnego 
tekstu makroekonomii Keynesa. Pewne wypowiedzi Lipińskiego świadczyłyby jed
nak o pozytywnej recepcji nowej koncepcji. Już w 1936 roku zacytował z aprobatą 
Ogólną teorię Keynesa, powołując się na jego funkcję konsumpcji143. W swym wy
stąpieniu na kongresie mieszkaniowym w 1937 roku Lipiński przedstawił inwesty

138 I d e m, Nakręcanie..., s. 52.
139 Ibidem, s. 53-54.
140 1 d e m, Słowo wstępne, [w:] E. W a g e m a n n, Metody walki z kryzysem, przeł. E.Li- 

p i ń s k i, S. O d ż g a, Warszawa 1935, s. 5.
141 I d e m, W walce o racjonalne podstawy polityki gospodarczej, „Przegląd Ekonomiczny” 

1934, z. 11, s. 37.
142 Idem, Szkic teorii inwestycji, „Polityka Gospodarcza” 1936, nr 15,s. 12-15.
143 1 d e m, Wpływ popytu na kształtowanie się cen produktów rolnictwa, „Ekonomista” 1936, 

t. 4, s. 82.
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cje mieszkaniowe jako czynnik przyśpieszający wzrost całej gospodarki, wyraźnie 
przedstawiając koncepcję mnożnika Keynesa-Kahna144. Z kolei w artykule Inwe
stycje zamieszczonym w Encyklopedii nauk politycznych ukazał ekspansję fiskalną 
jako metodę przezwyciężenia depresji gospodarczej145. Przedstawił tam mnożnik za
trudnienia Richarda F. Kahna i w Keynesowskim stylu opisał mechanizm ożywienia, 
przy tym jednak usilnie podkreślając granice ekspansji fiskalnej, która nieuchronnie 
pobudzi wzrost cen i spowoduje zwiększenie importu; w rezultacie wzrost produkcji 
i zatrudnienia szybko napotka swą granicę146.

144 I d e m, Znaczenie budownictwa w życiu gospodarczym kraju. Materiały pierwszego pol
skiego kongresu mieszkaniowego, nr 6, Warszawa 1937, s. 5-6.

145 I d e m, Inwestycje, [w:] Encyklopedia nauk politycznych, t. 2, Warszawa 1937, s. 739-746.
146 Ibidem, s. 745-746.
147 I d e m, Uwagi..., s. 24.
148 I d e m, Sprzeczności i konflikty naszej deßaeji, „Polityka Gospodarcza” 1935, nr 2, s. 5; 

i d e m, Deflation als Mittel der Konjunkturpolitik in Polen, „Kieler Vorträge”, (Jena) 1936, nr 42.

Makroekonomia Lipińskiego nawiązywała do teorii cyklu K. Wicksella z jego 
procesem kumulacyjnym, w którym kluczową rolę odgrywa różnica między natural
ną a rynkową stopą procentową147. Ujęcie to starał się godzić z podejściem Knighta. 
Wedle tego podejścia fluktuacje gospodarcze wynikają z niedoskonałości ludzkich 
przewidywań, w związku z czym istnieje wysoka premia za ryzyko. Szkicowe, 
a czasem wręcz niejasne, przedstawienie wielu problemów utrudnia dokładniejszą 
rekonstrukcję poglądów autora.

Edward Lipiński gotów był dostrzec niekiedy pewne zalety ekspansywnej po
lityki fiskalnej i monetarnej jako recepty na kryzys, jednak, jak większość ekono
mistów sprzed ogłoszenia Ogólnej teorii Keynesa (a później monetaryści), uwa
żał inflację za największe zagrożenie dla gospodarki. Nie sądził także, by deflacja 
była procesem automatycznie prowadzącym do poprawy gospodarczej. W zasadzie 
jednak uznawał ją za warunek konieczny samorzutnej poprawy koniunktury. Poza 
tym, jak większość ówczesnych ekonomistów epoki, podkreślał wagę zjawiska dziś 
zwanego efektem wypierania. Prywatne oszczędności kurczą się wskutek inwestycji 
rządowych głównie dlatego, że zwiększone potrzeby pożyczkowe państwa powo
dują wzrost stopy procentowej. Podkreślał także wagę „zaufania” do polityki gos
podarczej rządu, zaufanie zaś uważał za związane ze zrównoważonym budżetem, 
umiarkowanymi podatkami i stabilną wartością pieniądza krajowego. Na gruncie 
powyższych przekonań o funkcjonowaniu gospodarki trudno było o sformułowa
nie czynnej polityki antykryzysowej. Uczony uznawał w gruncie rzeczy, że należy 
doczekać naturalnego końca kryzysu, starając się tylko wspierać procesy deflacyj- 
ne tak, by koszty najważniejszych surowców i dóbr kapitałowych spadały szybciej 
niż płace i ceny dóbr finalnych. W czasach wielkiego kryzysu popierał w zasadzie 
politykę deflacyjną. Poprawnie przeprowadzona deflacja powinna służyć przyśpie
szeniu obniżki kosztów produkcji przy zahamowaniu tempa spadku cen wyrobów 
gotowych. Przywrócenie tej względnej równowagi winno zwiększyć zyski, zachęcić 
do podjęcia inwestycji i wreszcie przynieść ożywienie gospodarcze148. Za przeszko
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dę na drodze do ożywienia uznawał utrzymywanie się wysokich cen kartelowych 
i stosowanie dumpingu w eksporcie. Doradzał liberalizację taryf celnych tam, gdzie 
mogło to przełamać monopol, a także zniesienie ceł na surowce i maszyny, mogące 
służyć uruchomieniu nowej produkcji1'’9. Opowiadał się także za przyśpieszeniem 
reformy rolnej, co powinno przynieść wzrost siły nabywczej drobnych rolników, 
a zwłaszcza podnieść popyt na dobra masowej produkcji przemysłowej.

Walka z monopolami czy planowanie rozwoju?

Ważnym aspektem ekonomii Lipińskiego było zwrócenie uwagi na rolę monopoli 
i niedoskonałej konkurencji w dynamice gospodarczej. W przywoływanym już ar
tykule z 1929 roku dowodził, że renty monopolowe powodują niepełną „realizację” 
towarów na tynku, co wzmaga ktyzysy gospodarcze i jest źródłem strat społecz
nych. Stąd też walka klasowa robotników o większy udział w produkcie jest nie 
tylko zabieganiem o należne im „uprawnienia dystrybucyjne”, ale też prowadzi do 
zwiększenia popytu na towary na rynku, co zapewnia przedsiębiorcom możliwość 
realizacji towarów* 150. Polemizując z A. Heydlem, Lipiński dowodził, że monopo
le i kartele powodują bezrobocie, podnosząc ceny, podczas gdy bardzo wątpliwe 
jest, by uzyskane w ten sposób renty monopolowe były z powrotem inwestowane 
w gospodarkę151. Od tego stwierdzenia bardzo już blisko do sformułowania założeń, 
na jakich M. Kalecki oparł swą Próbę teorii koniunktury, opublikowaną w tym sa
mym roku, w którym przywoływana recenzja. Zgodnie z tymi założeniami robotnicy 
w całości konsumują swój dochód, pozostała część dochodu społecznego jest sumą 
konsumpcji kapitalistów i dokonanych przez nich inwestycji, a fluktuacje decyzji 
inwestycyjnych są przyczyną występowania cyklu. Jednak Lipiński nie był wówczas 
zdolny do rozumowania w kategoriach efektywnego popytu. Teorii Kaleckiego nie 
przyjął do wiadomości (zresztą jej konsekwencje nie jawiły się jasno nawet czytel
nikom posiadającym pewną wiedzę ekonomiczną).

|z|9 I d e m, Walka z kryzysem a zniżka cen, „Gospodarka Narodowa” 1932, nr 2, s. 19-21.
150 I d e m, Z problematów..., s. 5.
151 I d e m, [Recenzja:] A. Heydel, T. Lulek, S. Schmidt, S. Wyrobisz, F. Zweig, Etatyzm w Pol

sce, Kraków 1932, „Ekonomista” 1933, t. 1, s. 100-101.
152 Ibidem, s. 102.

Wielkim problemem dla Lipińskiego były monopole i kartele. Zasadniczo zwal
czał on monopolizację gospodarki, którą postrzegał jako i szkodliwą, i niesprawie
dliwą. Nie oznaczało to jednak, że gotów był poprzeć powrót do wolnej konkurencji. 
Uważał to za niemożliwe do przeprowadzenia przede wszystkim dlatego, że rów
nowaga w doskonałej konkurencji zawsze była tylko fikcją teoretyczną. „Ów hipo
tetyczny stan nigdy w rzeczywistości nie istniał, nie istnieje i istnieć nie może”152. 
Wraz z monopolizacją gospodarki traci rację bytu idea liberalizmu gospodarczego. 
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Liberalizm dla Lipińskiego był już tylko przeżytkiem dawnych czasów. Zgodnie 
z Marksowskim poglądem na dzieje gotów był uznać, że liberalizm odegrał swego 
czasu pozytywną rolę, jednak tylko na początkowym etapie ewolucji kapitalizmu. 
„Liberalizm w kapitalistycznym ustroju jest najzdrowszą zasadą życia, ale libera
lizm zabito, zabił go kapitalizm”153. Odwoływanie się do leseferyzmu prowadzi do 
nierozwiązywalnych sprzeczności. Cóż to bowiem za liberalizm, którego głównym 
postulatem staje się interwencja państwa w obronie wolnej konkurencji przeciw 
naturalnym konsekwencjom konkurencji rynkowej? W ten sposób zbywał ironią 
obronę liberalizmu, której próbował A. Heydel. Wedle Lipińskiego wszelkie próby 
ożywienia klasycznego leseferyzmu oparte są na błędnym odczytaniu zachodzących 
procesów. Procesy monopolizacji nie są ani przejściowe, ani nie są tylko skutkiem 
polityki państw. W rzeczywistości w gospodarce od dłuższego czasu zachodzi przej
ście systemowe do fazy planowej kapitalizmu. Trudnościom tego przejścia uczo
ny przypisywał niedole wielkiej depresji. Pisał on w 1931 roku: „obecny kryzys 
gospodarczy jest wynikiem stopniowego przechodzenia kapitalizmu rynkowego, 
[...] do kapitalizmu planowego, regulowanego. Ponieważ jednak planowanie i regu
lowanie odbywa się tylko na jednym odcinku, nie zaś w całości gospodarczej, przeto 
mamy znacznie ostrzejsze załamanie równowagi niż w okresach, kiedy mechanizm 
rynkowy działał sprawniej [...]”'54. W sektorze rynkowym dostosowania odbywają 
się przede wszystkim przez proces deflacyjny, podczas gdy w sektorze planującym 
sztywności cenowe proces ten powstrzymują, co sprawia, że moment ożywienia od
dala się w czasie bardziej niż w przypadku dawniejszych kryzysów. Mielibyśmy 
więc głębokie, strukturalne przyczyny wielkiej depresji. Sformułowanie odpowied
nich wniosków z tych wywodów autor pozostawił samemu czytelnikowi. Oto wal
ka z monopolami jest może pożądana, ale mało skuteczna. Trwałym rozwiązaniem 
byłoby zapewne rozciągnięcie zasady planowania na całą gospodarkę. Zgodnie 
z wcześniejszymi wywodami należałoby też zmniejszyć różnice dochodowe pomię
dzy sektorami gospodarki, związane z tym, co Lipiński nazwał „wyprzedzaniem”. 
Obraz planowej i egalitarnie zorientowanej gospodarki przyszłości został przedsta
wiony przez niego tylko bardzo ogólnikowo. Nie wiadomo nawet, czy będzie to 
gospodarka socjalistyczna. Wielu rzeczy czytelnik ma się domyślać.

153 I d e m, Polityka cen i rozwój koniunktury, „Przemysł i Handel” R. 10, 1929, z. 8, s. 325.
154 I d e m, Uwagi..., s. 31.
I5’ I d e m, Z problematów..., s. 8.

Sam autor rnusiał mieć jakiś obraz sprawnie funkcjonującej gospodarki centra
listycznej, kiedy w tekście o wzroście gospodarczym nieoczekiwanie proponował: 
„Wyobraźmy sobie społeczeństwo administrowane centralistycznie i naukowo”155. 
Przecież jednak taką gospodarką nie była gospodarka odrodzonej Polski, kraju wciąż 
zacofanego, który dopiero zmierzał do wytworzenia gospodarki uprzemysłowionej.

Edward Lipiński, jako akademicki uczony w II Rzeczpospolitej, nie dopasował 
się do pozytywistycznego ideału bezstronnego uczonego, pozostał socjaldemokratą 
uznającym słuszność Marksowskiego schematu dziejów. Wpływ środowiska SGH, 
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przeważnie odległego od socjalizmu, a także powiązania z obozem rządzącym spra
wiły, że Lipiński łagodził i maskował pewne swe przekonania. Jednak głębszą przy
czyną enigmatyczności wielu tekstów Lipińskiego była jego własna dezorientacja, 
przede wszystkim dotycząca stanu teorii ekonomii; nie bardzo wiedział, gdzie szu
kać nowej teorii, która zastąpiłaby konstrukcje neoklasyczne - w których wartość 
wątpił. Drugim obszarem wątpliwości była sytuacja Polski. Uczony nie był pewien, 
czy socjalistyczna gospodarka planowa byłaby dla niej najlepszym rozwiązaniem. 
W rezultacie jego uwagi o potrzebie oszczędności i rozbudowy zasobów kapitału 
nie różniły się zbytnio od tego, co pisali jego konserwatywni koledzy. Odrębność 
stanowiska zajmowanego przez Lipińskiego polegała głównie na przekonaniu, że 
nie ma powrotu do ideału wolnorynkowego i należy poszukiwać nowych i bardziej 
sprawiedliwych rozwiązań.

4. Oskar Lange - teoretyk socjalistycznej rewolucji
i demokratycznego socjalizmu

Oskar Lange (1904-1965) należy do uczonych polskich, których wpływ znacznie 
wykraczał poza polski obszar językowy. Był on jednym z kilku polskich ekono
mistów znanych szerzej poza krajem. Jednak różnorodność jego twórczości oraz 
zmienność głoszonych przezeń opinii utrudnia całościowe ujęcie twórczości Lan
gego. Nie przypadkiem do dziś nie ma jego intelektualnej biografii156, podczas gdy 
istnieje już wiele książek zawierających analizę dorobku M. Kaleckiego157, drugiego 

156 Najlepszym, choć rozproszonym, komentarzem do tekstów Langego są uwagi zawarte w 
przypisach do ośmiotomowego wydania jego Dzieł (t. 1-8, Warszawa 1971-1986), a cennym ich 
uzupełnieniem są Przedmowy zawarte w Wyborze pism (t. 1 -2, Warszawa 1990), odpowiednio 
- do tomu 1 - autorstwa Tadeusza Kowalika i do tomu 2 - pióra Heleny Hageme- 
jerowej. Nader obszerną (choć mającą pewne luki wynikłe z obecności cenzury) dokumentację 
życia uczonego zawiera ostatni tom Dziel, zob.: O. Lange, Dzieła, t. 8: Działalność nauko
wa i społeczna 1904-1965, Warszawa 1986. Istnieje zwięzła, cokolwiek jednak fragmentaryczna 
i przestarzała biografia Langego, zob.: J. Zaręba, Reforma w testamencie. Rzecz o Oskarze 
Langem, Warszawa 1985. Rozdziały poświęcone Langemu Znajdziemy m.in. w: J. Nowicki, 
Luminarze polskiej teorii ekonomii XX wieku, Warszawa 1991, s. 66-90; T. Kowalik, Historia 
ekonomii w Polsce 1864-1950, Warszawa-Wrocław 1992, s. 233-268. Nieco nowych informacji 
biograficznych oraz interpretacji twórczości zawiera tom Oskar Lange a współczesność, red. Z. 
Sadowski, Warszawa 2005; wiele różnej wartości opracowań na temat Langego znaleźć moż
na w książce Twórczość Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii, red. G. Musiał, 
Katowice 2004.

157 Np. G.R. Fe i we 1, The Intellectual Capital of Michal Kalecki, Knoxville 1975; 
M.C. Sawyer, The Economics of Michal Kalecki, New York 1985; Michal Kalecki (1899-1970), 
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z polskich ekonomistów o światowej sławie. Na świecie Lange budzi zainteresowa
nie przede wszystkim jako autor klasycznego artykułu na temat socjalizmu rynkowe
go. Także w poniższym podrozdziale intelektualna ewolucja tego uczonego zostanie 
przedstawiona zwłaszcza w kontekście jego roli ideologa socjalizmu, inspirowanego 
zarówno marksizmem, jak też nowoczesną teorią ekonomiczną.

Oskar Lange był jedynym radykalnym socjalistą polskim, który przed 1939 ro
kiem osiągnął stanowisko akademickie w kraju. Dość szybko jednak opuścił Polskę 
- przebywał początkowo jako stypendysta, a od 1936 roku jako profesor uczelni 
w USA (przez pół roku studiował też w Londynie). W zasadzie już od 1934 roku 
publikował głównie poza krajem, stąd też jego prace z okresu 1936-1945 należą 
bardziej do nauki amerykańskiej niż polskiej, na pewno stanowiąc najlepiej znaną 
na świecie część dorobku polskiego uczonego158. Twórczość Langego od 1926 roku 
do wybuchu II wojny światowej podzielić można na prace wyraźnie naukowe ze 
statystyki i teorii ekonomii oraz prace dotyczące teorii socjalizmu, pisane z publi
cystyczną pasją, zawierające wyraźne polityczne przesłanie. Czynnikiem łączącym 
oba nurty w twórczości uczonego jest akceptacja Marksowskiego materializmu hi
storycznego jako uniwersalnej metodologii nauk społecznych. Marksizm dostarczał 
mu schematu wyjaśniającego całą ewolucję ludzkich społeczeństw, pozwalał także 
właściwie ocenić aktualną sytuację polityczną. Jednak w analizie szczegółowych 
problemów ekonomicznych nie posługiwał się Marksowską ekonomią opartą na 
pracy jako mierniku wartości. Marksowski materializm historyczny służył mu ra
czej za socjologię stosunków gospodarczych. Ekonomia gospodarki rynkowej, jak 
też przyszła ekonomia gospodarki planowej, miały pozostawać w ramach analizy 
neoklasycznej. Bez wątpliwości pisał, że „istniejąproblemy, w obliczu których eko
nomia marksowska jest zupełnie bezsilna, podczas gdy ekonomia «burżuazyjna» 
rozwiązuje je z łatwością”159. O ile Oskar Lange jako teoretyk socjalizmu chciał być 
ortodoksyjnym marksistą, o tyle jako ekonomista pozostawał zwolennikiem ekono
mii neoklasycznej, wierząc najwyraźniej w możliwość istnienia spójnej syntezy tych 
podejść. Do syntezy dążył także, starając się pogodzić dwa jej główne nurty: teorię 
równowagi ogólnej wywodzącą się od Leona Walrasa i ekonomię Marshallowską 
kontynuowaną przez brytyjskich i amerykańskich neoklasyków. Wypowiadając się 
zasadniczo za słusznością podejścia od strony równowagi ogólnej, którą stosowa
li L. Walras i Vilfredo Pareto, a wśród Polaków propagował W. Zawadzki, Lange 

ed. M. B 1 a u g, Aidershot 1992; Kalecki's Economics Today, eds. Z.L. Sadowski, A. S z e - 
w o r s k i, London 2004; J.G. Lopez, M. A s s o u s, Michał Kalecki, London 2010.

158 Temu okresowi twórczości Langego poświęcona jest godna polecenia monografia au
torstwa Danuty Drabińskiej, zawierająca analizę prac Langego z okresu amerykańskiego, zob.: 
D. Drabińska, Odczytać Langego: problem stopy procentowej, prawo rynków, giętkość cen 
i zatrudnienie, Warszawa 2004.

1,9 O. Lange, Ekonomia marksowska a współczesna teoria ekonomii, przeł. Z. N i e r a d a, 
[w:] idem, Wybór pism, t. 2: Ekonomia - przedmiot, zakres i metody, Warszawa 1990, s. 95, 
pierwodruk Marxian Economics and Modern Economic Theory, „Review of Economic Studies” 
1935, nr 3.
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proponował, by analizę równowag cząstkowych (w tradycji Marshalla) potraktować 
jako podejście robocze, służące do rozwiązywania szczegółowych problemów160.

160 I d e m, Ogólna współzależność wielkości gospodarczych a metoda izolacji, przeł. 
E. V i e 1 r o s e, [w:] i d e m, Wybór pism, t. 2, s. 44-69, pierwodruk Die Allgemeine Interdepen
denz der Wirtschaftgrössen und die Isolierungmethode, „Zeitschrift für Nationalöconomie” 1932, 
Bd. 4, H. 1, S. 52-78.

161 Ide m, Kryzys socjalizmu, [w:] i d e m, Wybór pism, t. 1: Drogi do socjalizmu, Warszawa 
1990, s. 91-96.

162 Ibidem, s. 100.

Ekonomia polityczna transformacji ustrojowej

Oskar Lange jako teoretyk socjalizmu lat 30. pisał pod wrażeniem z jednej strony 
wielkiego kryzysu w krajach Ameryki i Europy, a z drugiej rozwoju Związku So
wieckiego. Sam zdecydowanie sytuował się na lewicy socjaldemokracji. W swej 
działalności programowej starał się wyartykułować specyficzne stanowisko ide
owe tej formacji i przyczynić się do skrystalizowania odpowiadającego mu nurtu 
politycznego. Zdaniem tego ekonomisty lewica socjalistyczna powinna odrzucić 
zarówno reformizm dominujący w oficjalnej socjaldemokracji, jak też komunizm 
sowiecki. Najdobitniej swoje stanowisko przedstawił w programowym wystąpieniu 
na zjeździe Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (akademickiej organi
zacji socjalistycznej) w 1931 roku. Swoje stanowisko przedstawił jako ortodoksyjny 
marksizm, wspierając się cytatami z Engelsa, Róży Luksemburg i Lenina. W stylu 
typowym dla marksistowskiej retoryki swoich czasów potępił politykę zarówno re- 
formistów, jak i komunistów jako przejaw „politycznego bankructwa”. Socjalde
mokracja w krajach środkowej Europy wykorzystała okres rewolucyjnego napięcia 
po I wojnie światowej do wprowadzenia demokracji parlamentarnej („burżuazyjnej 
republiki”). Socjaliści paradoksalnie zbudowali republiki mieszczańskie, co obró
ciło się przeciw nim, gdyż mieszczaństwo - przerażone perspektywą ostatecznego 
zwycięstwa proletariatu - szybko zdecydowało się na sojusz z siłami dawnego reżi
mu161. Efektem działań obronnych podjętych przez burżuazję było pojawienie się fa
szyzmu. Lange bez głębszych wyjaśnień posługiwał się popularną wśród wszystkich 
niemal socjalistów „teorią faszyzmu”, wedle której burżuazja, obawiając się osta
tecznego zwycięstwa proletariatu i ustanowienia socjalizmu, odrzuciła pozory, które 
do tej pory stwarzała demokracja parlamentarna, i powołała do życia „faszyzm” 
(bardzo szeroko rozumiany) jako ruch i formę rządów, służący do jawnego i bru
talnego rozprawienia się z socjaldemokracją. W tej sytuacji zadaniem socjalistów 
winno być stworzenie koalicji broniącej demokracji, która wszelkimi środkami po- 
dejmie walkę z „faszyzmem”. Zdaniem Langego „na platformie walki o demokrację 
polityczną dokona się walka o socjalizm”162. Inaczej mówiąc, rewolucja demokra
tyczna skierowana przeciw „faszyzmowi” przekształci się nieuchronnie w rewolucję 
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socjalistyczną. Błąd reformistycznych socjalistów polegać miał na tym, że wciąż 
wierzyli oni w parlamentarne metody i możliwość pokojowej przebudowy ustroju, 
nie rozumiejąc, że w każdym przypadku, w którym ta perspektywa stanie się realna, 
burżuazja sięgnie po metody „faszystowskie”. Stąd też transformacja ustrojowa od 
kapitalizmu do socjalizmu możliwa jest tylko przez rewolucję. Z kolei komunistom 
zarzucał uczony niezrozumienie roli demokracji politycznej. Komunistyczna takty
ka walki „generalnie” przeciw burżuazyjnemu państwu wiedzie do podziału ruchu 
robotniczego i ograniczenia rzeczywistego potencjału rewolucyjnego. W opisanej 
sytuacji pozycja samej lewicy socjalistycznej nie była godna pozazdroszczenia. Źle 
się czuła owa lewica w partii reformistycznej, nie miała nadziei na sojusz z ko
munistami, a zarazem była zbyt słaba, aby założyć własną partię, co pogłębiłoby 
spory i dezorientację w międzynarodowym ruchu robotniczym163. Zmiana taktyki 
przez ruch komunistyczny już cztery lata później doprowadziła do powstania idei 
Jednolitego frontu” i zbliżenia lewicy socjalistycznej z ruchem komunistycznym. 
Z perspektywy długiego okresu wolno chyba zauważyć, że właściwy wybór istniał 
wówczas pomiędzy demokracją a socjalizmem, sam Lange zmuszony był w końcu 
do dokonania podobnego wyboru.

163 Ibidem, s. 102-103.
164 I d e m, Straty kapitałowe jako korzyść społeczna, [w:] idem, Wybór pism, t. 2, s. 217- 

-224.
165 I d e m, Rola państwa w kapitalizmie monopolistycznym, [w:] idem, Wybór pism, t. 2, 

s. 37.

Młody Lange nie miał wątpliwości, że kapitalizm w fazie „monopolistycznej” 
wyczerpał swoje możliwości rozwojowe. Dawna wolna konkurencja została zastą
piona wielkimi koncernami i trustami, które dążyły do uzyskania monopolistycznej 
pozycji. Polski ekonomista wielokrotnie dowodził, że opanowanie gospodarki przez 
wielkie firmy prowadzi do powstrzymania postępu technicznego, gdyż wielkie firmy 
będą się bronić przed deprecjacją dotychczasowego sprzętu kapitałowego reprezen
tującego wcześniejszą fazę techniki. Powstrzymają się one przed udoskonaleniami 
technicznymi, aż do zupełnej dekapitalizacji posiadanego aparatu produkcyjnego164. 
Upadek wolnej konkurencji sprawił także to, że kapitalizm stracił swój mechanizm 
racjonalnej alokacji i minimalizacji kosztów na rzecz upolitycznienia walki o pozycję 
gospodarczą. Wielki kapitał, zyskawszy potęgę gospodarczą, użył jej do pozyskania 
środków politycznych w walce o rynki. Nowoczesne państwo przestało gwaranto
wać tylko ogólne reguły kapitalizmu, przeszło od liberalizmu do interwencjonizmu, 
stwarzając swą polityką nowe możliwości zdobycia zysków monopolistycznych dla 
wybranych grup kapitału. Prowadziło to do wciąż nowych konfliktów i zagrażało 
światowemu pokojowi. „Skoro interwencja państwa w życie gospodarcze jest źród
łem zbieranych przez pewne grupy wielkokapitalistyczne zysków monopolistycz
nych, to jest rzeczą jasną że grupy te muszą się starać o użycie aparatu państwowe
go do zdobycia coraz to nowych stanowisk monopolistycznych oraz do rozszerzenia 
istniejących”165. Mówiąc przyswojonym przez Langego językiem marksizmu, pań
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stwo ze strażnika reguł stało się „bezpośrednim narzędziem” wybranych grup wiel
kiego kapitału. Jak widać, używana przez niego teoria faszyzmu była rozwinięciem 
teorii imperializmu głoszonej przez Johna A. Hobsona, R. Luksemburg, W. Lenina 
i jego następców.

Przytoczone sądy powtórzył Lange w programowym tekście z 1934 roku Droga 
do socjalistycznej gospodarki planowej, napisanym wspólnie z Markiem Breitem166, 
zdolnym ekonomistą, wyróżniającym się wśród seminarzystów profesora A. Krzy
żanowskiego. Zdaniem autorów „gospodarka kapitalistyczna utraciła zdolność dal
szego funkcjonowania”167. W ramach tego ustroju nie ma możliwości wyjścia z kry
zysu, przezwyciężenia tendencji stagnacyjnych i zapewnienia pełnego zatrudnienia. 
Kapitalizm zbankrutował, broniąc się zaś przed zwycięstwem proletariatu, powołał 
do życia faszyzm. Stąd też przejście do socjalizmu musi się dokonać drogą rewo
lucyjną, po uprzednim obaleniu rządów „faszystowskich”. Zaprowadzenie nowego 
ładu instytucjonalnego powinno się dokonać zaraz po przejęciu władzy i to w spo
sób możliwie najbardziej radykalny i najkrótszy. Zdaniem Langego i Breita postulat 
ten wynikał z samej logiki procesu rewolucyjnego. Oto rząd robotniczo-chłopski, 
przejąwszy władzę, nie mógł gwarantować posiadaczom kapitału i większych po
siadłości ziemskich zachowania swej własności w przyszłości. Co więcej, planowa
ne wywłaszczenie tychże miało być racją powstania takiego rządu. Stąd oczywisty 
wniosek, że kapitaliści postawieni w obliczu wywłaszczenia zaprzestaną wszelkich 
inwestycji w swoje firmy. W interesie społecznym jest, aby rząd w takiej sytuacji 
jak najszybciej przejął kontrolę nad całym sektorem bankowym i produkcyjnym 
(z pewnymi wyjątkami) i zorganizował gospodarkę na nowych socjalistycznych za
sadach168. Chodziło o maksymalne skrócenie okresu, w którym kapitalizm już nie 
funkcjonuje, ale nie wykształciły się jeszcze mechanizmy nowego ustroju. Uniknię
cie strat społecznych związanych z transformacją ustrojową było zdaniem autorów 
wyjątkowo ważne z przyczyn politycznych. Nowy ustrój potrzebował silnej bazy 
społecznej. Wszelkie kłopoty gospodarcze mogły nim zachwiać. Przezwyciężenie 
początkowych trudności gwarantować miało w zasadzie sukces rewolucji socjali
stycznej, gdyż szybko miały się ujawnić korzystne strony nowego systemu. Bardziej 
egalitarny podział miał zwiększyć per se dobrobyt społeczny. Poza tym przejście do 
planowania miało umożliwić pełne wykorzystanie zasobów pracy i kapitału dzięki 
wyeliminowaniu wahań koniunkturalnych169, wreszcie obalenie kapitalistycznych 

166 Zarysowany tam obraz funkcjonowania socjalizmu prof. Kowalik określił jako „model 
Langego-Breita”, zob.: T. Kowalik, Historia ekonomii..., s. 239. O Breicie jako ekonomiście 
specjalizującym się w teorii pieniądza i stopy procentowej dość obszernie (i niemal wyczerpują
co) pisał Jan Toporowski, uczony brytyjsko-polski, zob.: J. Toporowski, Theories of Finan
cial Disturbance. An Examination of Critical Theories of Finance from Adam Smith to the Present 
Day, Cheltenham-Northampton 2005, pp. 101-108.

167 O. L a n g e, M. B r e i t, Droga do socjalistycznej gospodarki planowej, [w:] O. Lange, 
Wybór pism, t. 1: Drogi do socjalizmu, Warszawa 1990, s. 112.

Ibidem, s. 121-122.
169 Ibidem, s. 133-135.
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monopoli miało przyśpieszyć postęp techniczny w gospodarce (czy raczej wyelimi
nować jego tłumienie). Jeśli dodamy do tego radykalną reformę rolną, polegającą na 
przymusowym i natychmiastowym wywłaszczeniu wielkich i średnich gospodarstw 
rolnych oraz bezpłatnym obdzieleniu ziemią chłopów małorolnych i robotników fol
warcznych, rysowała się perspektywa zdobycia stałej bazy społecznej przez rząd ro
botniczo-chłopski. Reforma rolna i rozwój przemysłu miałyby przynieść gospodar
czy postęp na wsi i wydobycie jej z nędzy170. Ważnym posunięciem władz miało być 
także zmniejszenie ciężaru utrzymania państwa dzięki likwidacji tradycyjnej armii 
i policji oraz zastąpieniu ich zbrojną milicją robotniczą. Przemiany projektowane 
przez młodych socjalistów miały nie tylko zapewnić społeczne poparcie rządowi 
robotniczo-chłopskiemu, ale także nadać dynamikę nowemu systemowi społeczne
mu, który miał nie tylko sprawiedliwiej dzielić dochody, ale także efektywniej wy
korzystywać istniejące zasoby. Zarysowana powyżej ekonomia polityczna transfor
macji od kapitalizmu do socjalizmu wydaje się dość trwałym elementem poglądów 
Langego, a jej elementy Znajdziemy w różnych tekstach z lat trzydziestych. Sądy 
o potrzebie jak najszybszego podjęcia nacjonalizacji po przejęciu władzy powtórzył 
on jeszcze w swym szeroko komentowanym artykule O ekonomicznej teorii socja
lizmu'1', używając prawie tych samych sformułowań, co w manifeście z 1934 roku. 
To właśnie w tym tekście pada hasło, że jedyną polityką ekonomiczną rządu socja
listycznego jest „polityka rewolucyjnej odwagi”172. Jednak tym, co zainteresowało 
czytelników najsłynniejszego tekstu Langego, była teza o praktycznej możliwości 
funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. Rozważania o transformacji ustrojowej 
nie wzbudziły zainteresowania czytelników amerykańskich ani brytyjskich, wydaje 
się natomiast, że miały wpływ na postawy wielu Polaków i w jakimś stopniu zdają 
się też wyjaśniać późniejszą postawę samego uczonego173.

170 Ibidem, s. 135-136.
171 O. L a n g e, O ekonomicznej teorii socjalizmu, [w:] i d e m, Wybór pism, t. 1, s. 180-181.
172 Ibidem, s. 185.
173 Próbę rekonstrukcji ideowej ewolucji Langego zawiera artykuł autora niniejszej książ

ki, zob.: D. Grzybek, Socjalizm idealny i realny. Dwa przełomy w myśli Oskara Langego, 
[w:] Twórczość Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii, red. G. Musiał, Katowice 
2004, s. 269-298.

Ustrój i funkcjonowanie gospodarki socjalistycznej

Pisząc program dla przyszłego rządu robotniczo-chłopskiego, Lange i Breit siłą 
rzeczy musieli odpowiedzieć na pytanie o szczegóły ustrojowe przyszłego systemu 
i o jego funkcjonowanie. Wiele pomysłów zawartych w tekście znanym jako Droga 
do socjalistycznej gospodarki planowej zostało później przez Langego powtórzo
nych albo zmodyfikowanych w artykule O ekonomicznej teorii socjalizmu. Propo
zycje Langego i Breita są przedstawione jasno - natychmiast po przejęciu władzy 
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rząd rewolucyjny przeprowadza nacjonalizację bez odszkodowania wszystkich bez 
wyjątku banków oraz wszelkich zakładów przemysłowych zatrudniających powyżej 
20 pracowników. Natomiast rzemieślnicy i kupcy pracujący na własny rachunek oraz 
właściciele drobnych przedsiębiorstw przemysłowych, niezatrudniający więcej niż 
20 pracowników, winni otrzymać solidne gwarancje utrzymania swej własności174. 
W odniesieniu do własności rolnej nacjonalizacji podlegałyby wszelkie nadwyżki 
ziem uprawnych ponad 20 hektarów. Z nich powstałyby gospodarstwa przyznawane 
małorolnym gospodarzom i robotnikom folwarcznym. Jedynie duże gospodarstwa 
nastawione na produkcję zbożową należałoby skolcktywizować, wszelako bez przy
musu, natomiast wszystkie lasy trafiłyby w zarząd scentralizowanego państwowe
go przedsiębiorstwa leśnego. Przedsiębiorstwa świadczące ważne usługi publicz
ne zostałyby również upaństwowione lub skomunalizowane, o ile nie stało się tak 
wcześniej. Co do handlu zakładano, że zostanie zdominowany przez spółdzielczość. 
Wszystkie placówki bankowe byłyby częściami jedynego w kraju państwowego 
Banku Powszechnego, który pełniłby zarazem rolę centralnego planisty. Wszyst
kie przedsiębiorstwa przemysłowe danej branży posiadałyby jeden scentralizowa
ny zarząd. Takie instytucje autorzy proponują nazywać Powszechnymi Trustami 
Przemysłowymi. Zostałyby one utworzone początkowo przez związki zawodowe, 
a następnie zostałyby oddane w zarząd wybranym radom robotniczym, pozostając 
przy tym własnością państwa. Zarządy Powszechnych Trustów miałyby obowiązek 
podejmować decyzje w oparciu o dane rynkowe, ustalając ceny i proporcje czynni
ków wytwórczych tak, aby trusty nie przynosiły deficytu. Co więcej, winny one wy
pracować nadwyżkę, której wysokość ustalałby Bank Powszechny. Ten udzielałby 
kredytów branżom rokującym rozwój, zaś deficytowe ulegałyby stopniowej dekapi
talizacji aż do zaprzestania produkcji; źródłem kredytów byłaby wypracowana przez 
przemysł nadwyżka ponad koszty produkcji175. Specjalny podatek nałożony na drob
nych przedsiębiorców konfiskowałby cały procent od kapitału, pozostawiając im tyl
ko wynagrodzenie za pracę menadżera176. W ten sposób uniemożliwione zostałoby 
spontaniczne odrodzenie kapitalizmu (nie bardzo tylko wiadomo, czy ktokolwiek 
w takich warunkach zechciałby nadal prowadzić prywatną firmę).

1711 O. Lange, M. Breit, Droga..., s. 123-124.
175 Ibidem, s. 127-128.
176 Ibidem, s. 131.
177 Ibidem, s. 129.

W tak pomyślanym ustroju gospodarczym bardzo łatwo Powszechne Trusty 
Przemysłowe mogłyby się stać branżowymi monopolistami, dążącymi do maksy
malizacji swego zysku kosztem innych działów gospodarki. Lange i Breit rozu
mieli to niebezpieczeństwo, wspomnieli nawet przykład państwowych monopoli 
w ZSRR. Jednak odpowiedź, której udzielili, była raczej naiwna. Oto, aby nie rodzi
ły się monopole strzegące swych przywilejów, zarządy trustów branżowych miałyby 
obowiązek przyjmowania do pracy wszystkich zgłaszających się robotników, co po
winno obniżyć płace w branżach osiągających zbyt wielkie zyski do poziomu177. Po
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mysł ten jednak ani nie rozwiązywał należycie kwestii monopolistycznych tendencji 
w gospodarce socjalistycznej, ani też nie dawał podstaw do optymalnych decyzji 
dla centralnego planisty. Rodził też kolejne problemy potencjalnie niełatwe do roz
wiązania (czy da się pogodzić wymóg rentowności z obowiązkiem przyjmowania 
wszystkich chętnych, czy znajdą się dla nich narzędzia pracy itd.). Zauważmy, że 
Droga do socjalistycznej gospodarki planowej zakładała milcząco istnienie rynku, 
cen rynkowych, pieniądza i wielu instytucji, których istnienie w warunkach socjali
zmu było zwykle kwestionowane przez teoretyków socjalizmu. Niejasności i niedo
powiedzenia, jakie się z tym wiązały, postarał się Lange rozwiązać w swej klasycz
nej pracy O ekonomicznej teorii socjalizmu.

Zabierając głos na temat funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, Lange 
zdawał sobie sprawę z istnienia głębszej kontrowersji na ten temat178. Prosta idea 
Marksa „produkcji bezpośrednio na potrzeby społeczne” została podważona, a sami 
zwolennicy socjalizmu zdali sobie sprawę, że w nowym ustroju powstaną nowe, nie
zwykle poważne problemy ekonomiczne, których rozwiązanie wcale nie jest oczy
wiste. Wystąpienie Langego było fragmentem większej debaty. W swym modelu 
gospodarki socjalistycznej starał się podważyć krytykę, której ideę socjalistycznej 
gospodarki poddał Friedrich von Hayek179, choć sam tekst rozpoczyna się od iro
nicznych podziękowań dla Ludwiga von Misesa. Polemizując z Hayekiem, Lange 
skoncentrował się na funkcjonowaniu systemu cen w gospodarce socjalistycznej. 
Zgodnie ze swym podejściem metodologicznym uznał, że w gospodarce rynkowej 
z własnością prywatną istnieje jeden zestaw cen równoważących rynki i zapewniają
cych optymalne wykorzystanie zasobów. W praktyce nie jest on znajdowany jedno
razowo i w sposób natychmiastowy, lecz, jak pisał L. Walras, poprzez „szukanie po 
omacku” {tâtonnement), co Lange nazwał „metodą prób i błędów”. Podobną „meto
dę prób i błędów” zaproponował zastosować w gospodarce socjalistycznej. Milczą
cym założeniem Langego było uznanie, że znalezienie odpowiedniego układu cen 
wyczerpuje problem optymalnej alokacji zarówno w gospodarce kapitalistycznej, 

178 O debacie socjalistycznej istnieje obszerna literatura, a spośród wielu pozycji warto wy
mienić m.in.: A. Bergson, Market Socialism Revisited, „Journal of Political Economy” 1967, 
vol. 75, no. 5, pp. 655-673; J.E. Stiglitz, Whither Socialism?, Cambridge (Mass.j-London 
1994; A. S h 1 e i fe r, R.W. V i s h n y, The Politics of Market Socialism, „Journal of Economic 
Perspectives” 1994, vol. 8, no. 2, pp. 165-176; L. Balcerowicz, Z historii sporu o sprawność 
gospodarczą socjalizmu, [w:] Pamięci Edwarda Lipińskiego. Szkice ekonomiczne, red. E. Do
rn a ń s k a, Warszawa 1991, s. 109-131; J. Michałowski, Liberalizm kontra socjalizm. Spór 
o rachunek ekonomiczny, Lublin 1993; E. Ł u k a w e r, Spór o racjonalność gospodarki socjali
stycznej: z historii problemu, Kraków 2005; K. K o s t r o, Hayek kontra socjalizm. Debata socja
listyczna a rozwój teorii społeczno-ekonomicznych Friedricha Augusta von Hayeka, Warszawa 
2001; D.W. Mackenzie, Oskar Lange and the Impossibility of Economic Calculation, „Stu
dia Ekonomiczne (Economic Studies)” 2006, nr 1-2, s. 105-121; J. Jabłecki, Μ. Machaj, 
Znaczenie debaty o kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie dla współczesnej myśli ekonomicznej, 
„Studia Ekonomiczne (Economic Studies)” 2006, nr 1-2, s. 123-135.

179 F.A. Hayek, Rachunek socjalistyczny II: stan dyskusji, [w:] i d e m, Indywidualizm i po
rządek ekonomiczny, przeł. G. Łuczkiewicz, Kraków 1998, s. 166-200 (wyd. oryg. 1935).
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jak i w gospodarce socjalistycznej, przy założeniu, już wyraźnie przedstawionym 
przez uczonego, że znane są preferencje konsumentów i wielkość zasobów produk
cyjnych. Dane o tych wielkościach są zaś równie łatwo (lub równie trudno) dostępne 
w obu przypadkach1811. Przy czym należy właściwie rozumieć zjawisko ceny, której 
rolą jest bycie parametrem w decyzjach alokacyjnych. W uogólnionym znaczeniu 
ceny są „warunkami, na jakich oferowane są alternatywy produkcyjne”180 181. W tym 
znaczeniu ceny może w gospodarce socjalistycznej ustalać Centralny Urząd Plano
wania (tym razem oddzielony od banku państwowego), posługując się metodą prób 
i błędów. Wychodząc od dowolnego zestawu cen, centralny planista będzie podnosił 
lub obniżał ceny, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z nadwyżką popytu, 
czy nadwyżką podaży182. Socjalistyczny menadżer w tej sytuacji będzie zobowiąza
ny do zarządzania przedsiębiorstwem zgodnie z dwoma regułami: winien on mini
malizować koszty przeciętne i zrównywać cenę z kosztem krańcowym183. Wszystko 
to nie znaczy jeszcze, że czysto statyczna, alokacyjna sprawność gospodarki socja
listycznej będzie większa niż gospodarki kapitalistycznej; wystarczy, że nie będzie 
gorsza niż w kapitalizmie. Społeczne korzyści z wprowadzenia socjalizmu będą in
nego rodzaju. Przede wszystkim tylko w socjalizmie możliwy jest podział dochodu 
maksymalizujący dobrobyt społeczny184, to jest maksymalnie egalitarny. W ramach 
tego podziału różnice płac byłyby związane tylko z przykrością pracy185. Poza tym 
w gospodarce socjalistycznej rachunek gospodarczy będzie uwzględniał wszelkie 
dane i okoliczności, co pozwoli włączyć do rachunku efekty zewnętrzne. Nie będzie 
więc wahań koniunkturalnych i związanych z nimi strat dobrobytu. Przełamanie zaś 
monopoli prywatnych miało, zgodnie z uporczywym przekonaniem Langego, odblo
kować bariery postępu technicznego. Sądził on, że w ten sposób wykazał praktycz
ną wyższość systemu socjalistycznego, który kluczowy dla sprawności alokacyjnej 
problem cen rozwiązuje przynajmniej nie gorzej niż kapitalizm.

180 O. L a n g e, O ekonomicznej teorii..., s. 142.
181 Ibidem, s. 141.
182 Ibidem, s. 155-156.
183 Ibidem, s. 151-152.
18,1 Ibidem, s. 166.
185 Ibidem, s. 156.

Model Langego jest modelem socjalizmu rynkowego, w którym przy uspołecz
nionej (czy raczej państwowej) własności wszelkich środków produkcji zachowana 
została suwerenność konsumenta i wolność wyboru zawodu, zaś kierownicy zakła
dów produkcyjnych mają pewną swobodę w doborze czynników produkcji, wresz
cie ceny są ustalane w quas/-rynkowym procesie - wyznacza je CUP metodą prób 
i błędów. Lange skonstruował model rynkowego socjalizmu, wykorzystując najlep
szy dostępny aparat teoretyczny swej epoki, co zresztą było jedną z przyczyn po
pularności tego ekonomisty. Po jego wystąpieniu trudniej było odrzucić możliwość 
funkcjonowania socjalistycznej gospodarki na gruncie ortodoksyjnej teorii ekono
micznej. Jednocześnie nigdy nie było zgody wśród ekonomistów co do tego, czy 
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Lange osiągnął swój właściwy cel, dowodząc możliwości rzeczywistego funkcjono
wania rynkowego socjalizmu. Nie da się ukryć, że uprościł on sytuacje, które mieli 
rozwiązywać modelowi menadżerowie. W modelu Langego nie ma efektów skali, 
efektów zewnętrznych. Postęp techniczny jest zapewne dany, ale nie bardzo wiado
mo, skąd się bierze. Nieznane są źródła motywacji socjalistycznych menadżerów. 
Przyjęta metoda analizy jest statyczna, dynamiczne zjawiska rynkowego socjalizmu 
pozostają zagadką. Nie wiadomo zwłaszcza, w jaki sposób opisany system ma re
agować na nowe, nieprzewidziane zjawiska. Jednak najważniejszym bodaj proble
mem praktycznym w modelu Langego była jakość i szybkość zbierania informacji 
dostępnych centralnemu planiście. Wspomniał o tym pokrótce już E. Taylor, nie 
polemizując jednak wprost z artykułem Langego186. Problem ten uwypuklił F. Hayek 
w swym artykule z 1940 roku. Poddał w nim krytyce najnowsze modele rynkowe
go socjalizmu F.M. Taylora, Henry’ego Dickinsona i Langego187. Zdaniem Hayeka: 
„Gdybyśmy w rzeczywistym świecie mieli do czynienia z danymi mniej więcej sta
łymi, to znaczy, gdyby problem polegał na znalezieniu jakiegoś systemu cen, który 
następnie można byłoby pozostawić na dłuższy okres w zasadzie bez zmian, wtedy 
rozważana tu propozycja nie byłaby całkowicie nierozsądna. Przy znanych i stałych 
danych do osiągnięcia takiego stanu równowagi można było się posłużyć metodą 
prób i błędów. Sytuacja w rzeczywistym świecie jest jednak zupełnie inna, gdyż 
regułą jest w nim stała zmiana. To, czy i w jakim stopniu uda się kiedykolwiek 
przybliżyć do pożądanego stanu równowagi, zależy całkowicie od szybkości, z jaką 
można dokonywać korekt. Praktyczny problem nie polega na tym, czy jakaś metoda 
mogłaby ostatecznie doprowadzić do hipotetycznej równowagi, ale która metoda za
pewni najszybsze i najpełniejsze dostosowanie do zmieniających się codziennie wa
runków różnych miejsc i różnych branż”188. Hayek nie miał wątpliwości, że rynko
wy kapitalizm będzie w tym sprawniejszy od rynkowego socjalizmu. W jego krytyce 
mocno też został podkreślony brak autentycznego odpowiednika stopy procentowej 
w modelach socjalizmu rynkowego, wynikający z braku rynku kapitałowego. Stąd 
też socjalizm pozostanie systemem bez właściwej oceny ryzyka i racjonalnej alo
kacji nowych inwestycji. Lange gotów był przyznać słuszność części argumentów 
Hayeka, co wyraził w prywatnym liście do swego adwersarza, przyznając, że jego 
rozwiązanie statyczne posiada istotne luki. Zadeklarował też, że wyznaczanie cen 
przez centralnego planistę było jedynie „chwytem metodologicznym”. W prakty
ce także i ceny winny być wyznaczane w zdecentralizowanym procesie189. Jednak 
zapowiedziany w tym liście artykuł, odpowiadający na krytykę ze strony Hayeka, 

186 E. Ta y 1 o r, Wstęp do ekonomiki, Poznań 2004 (reprint, wyd. 2, 1947), s. 228-229.
187 F.A. Hayek, Rachunek socjalistyczny III: ,,Rozwiązanie konkurencyjne", [w:] idem, 

Indywidualizm i porządek ekonomiczny, przeł. G. Ł u c z k i e w i c z, Kraków 1998 (wyd. oryg. 
1930).

188 Ibidem, s. 208-209.
18’ List Oskara Langego do Friedricha A. Hayeka z 31 VII 1940 r., [w:] O. Lange, Wybór 

pism, t. 1, s. 196-197.
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nigdy nie powstał. Jak się wydaje, zadecydowały o tym z jednej strony rosnące wąt
pliwości wobec rynkowego socjalizmu, z drugiej przekonanie, że funkcją socjali
zmu w krajach zacofanych będzie przede wszystkim przyśpieszenie rozwoju, a tego 
może dokonać tylko socjalizm centralnie planowany, a nie rynkowy. Temu ostat
niemu przekonaniu towarzyszyły rosnące prosowieckie sympatie Langego (co jest 
problemem daleko wykraczającym poza niniejszą książkę). Jak się wydaje, dyskusję 
nad problemem rynkowego socjalizmu z lat 30. dobrze podsumowuje opinia Lesz
ka Balcerowicza: „Miscs [...] odnosił swoją krytykę do socjalizmu umieszczonego 
w realnym świecie dynamiki i zmian, natomiast Lange i inni [...] odpowiedzieli na 
to, przedstawiając modele umieszczone w świecie statycznej teorii Walrasa, której 
założenia usuwały podstawowe praktyczne problemy socjalizmu”190. Jeszcze dalej 
w krytyce uczestników spoin o rynkowy socjalizm idzie Joseph E. Stiglitz, którego 
zdaniem żadna ze stron dyskusji nic mogła mieć racji, gdyż obie posługiwały się 
zbyt uproszczonymi modelami gospodarki, w których nie uwzględniono kluczo
wego dla rzeczywistych rynków problemu mechanizmów zdobywania i używania 
informacji w gospodarce, asymetrii informacji, a także zawodności mechanizmów 
motywacyjnych (istnienie negatywnej selekcji i hazardu moralnego), niekompletno
ści rynków, istnienia znacznych efektów zewnętrznych. Stiglitz, podkreślając wagę 
mechanizmów cenowych, twierdzi, że odgrywają one ograniczoną rolę w alokacji 
na rzeczywistych rynkach. Skoro więc model neoklasyczny, w którym ceny są głów
nym regulatorem gospodarki, nie jest adekwatnym modelem gospodarki kapitali
stycznej, to nie ma mowy, by mógł być podstawą dla rynkowego socjalizmu191.

1,0 L. В a 1 с e г o w i c z, Z historii sporu..., s. 116.
J.E. Stiglitz, Whither Socialism?, Cambridge (Mass.)-London 1994.

W pismach Langego z analizowanego okresu zaznacza się sprzeczność obecna 
w całej twórczości tego uczonego. Jako teoretyk funkcjonowania socjalizmu kładł 
on nacisk na jego demokratyczny charakter i rezygnował z pewnych rozwiązań dla 
zachowania demokracji. Otwarcie przedstawiał obawę, że biurokracja zdominuje 
w socjalistycznym państwie wolę klas pracujących i zdobędzie pozycję klasy pa
nującej. Kiedy jednak pisał o walce politycznej, która czeka socjalistów, i plano
wał przejęcie władzy przez „rząd robotniczo-chłopski”, proponował brutalne środki 
w celu przejęcia i utrzymania władzy. Choć nie wypowiedział tego z całą jasno
ścią, wydaje się, że spodziewał się przejęcia władzy przez obóz socjalistyczny drogą 
zbrojnej rewolucji, która rozprawi się ze stawiającym twardy opór „faszyzmem”. 
Niebezpieczeństwa związane z rewolucyjnym sposobem przejęcia władzy oraz ra
dykalnymi metodami jej sprawowania nie wydawały się uczonemu groźne dla de
mokracji w takim stopniu jak enigmatyczna „biurokracja”. Lange nie umiał rozpo
znać tej wielkiej sprzeczności w swych koncepcjach socjalizmu. Można sądzić, że 
przyczyną takiej postawy było przeświadczenie, że społeczna treść nowego ustroju 
musi ostatecznie wyznaczyć jego formę. Skoro istotą socjalizmu jest „uspołecz
nienie” prywatnej własności i zniesienie różnic klasowych, to nawet przejściowa 
dyktatura „rządu rewolucyjno-chłopskiego” czy też partii socjalistycznej okaże się 
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w historycznym bilansie jedynie etapem na drodze do demokratycznego socjalizmu, 
który będzie ostatecznym wynikiem procesu rewolucyjnego. Takie właśnie przeko
nania przyczyniły się do tego, że w końcu jawnie poparł on socjalizm typu sowiec
kiego, stalinowskiego, w zasadzie zdając sobie sprawę z jego zbrodniczej natury. 
Nie ulega wątpliwości, że źródłem tego monumentalnego błędu intelektualnego była 
niezachwiana wiara Oskara Langego w Marksowskie schematy rozwoju społeczne
go, znane jako materializm historyczny.

5. Wielość możliwych socjalizmów
- teoria gospodarki planowej Jana Drewnowskiego

Jan Drewnowski (1908-2000) należał do grona nielicznych, lecz znamienitych ab
solwentów SGH, którzy uzupełniali gruntowne studia pobytami w Londynie w Lon
don School of Economics, gdzie zapoznawali się z najnowszymi zdobyczami teorii 
ekonomicznej192. Wynikiem intensywnych prac młodego uczonego były rozprawy: 
magisterska - wydana drukiem - O niedoskonałym popycie (1936), doktorska - 
Przyczynek do teorii przedsiębiorstwa (1937), oraz habilitacyjna - Próba ogólnej 
teorii gospodarki planowej (1938). Drewnowski był zdecydowanym zwolennikiem 
anglosaskiej ekonomii neoklasycznej, którą dogłębnie przestudiował, w tym także 
najnowsze wówczas propozycje teoretyczne. Co więcej, w swojej pracy starał się je 
zastosować w nowatorski sposób, wykazując pomysłowość teoretyczną, przewyż
szając w tym uczonych tak znamienitych, jak Zawadzki czy Wakar. Ceną za innowa
cyjność na polu teorii był jednak wysoki poziom abstrakcji i związana z tym pewna 
hermetyczność prac Drewnowskiego.

192 Zob.: J. Drewnowski, Autobiografia, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” R. 35, 
1990, s. 451 -489; J. Nowicki, Luminarze polskiej teorii ekonomii XX wieku, Warszawa 1991, 
s. 21-41; J. L u s z n i e w i c z, Jan Drewnowski (1908-2000) - ekonomista w służbie publicznej, 
„Gospodarka Narodowa” 2006, nr 3, s. 71 -109; D. D r a b i ń s k a, Socjalizm rynkowy czy gospo
darka planowa. Porównanie modelowych ujęć w teoriach Oskara Langego i Jana Drewnowskie
go, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” R. 44, 1999, nr 1, s. 65-76.

193 E. C h a m b e r 1 i n, Theory of Monopolistic Competition, New York 1967 (wyd. 1, 1933).
194 F.H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, Mineola NY 2006 (wyd. oryg. 1921).

Być może młody i ambitny uczony stawiał sobie zadania zbyt trudne. Jego 
Przyczynek do teorii przedsiębiorstwa zawierał analizę sytuacji przedsiębiorstwa 
wieloproduktowego, działającego na rynku konkurencji monopolistycznej, opisy
wanego przez model Edwarda Chamberlina193, mającego do czynienia z wyborem 
w warunkach niepewności, w sensie nadanym przez Franka H. Knighta194. Problem 
o skali trudności niespotykanej dotąd w polskiej ekonomii Drewnowski rozwiązał 
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za pomocą prostego neoklasycznego chwytu, zakładając, że niepewność jest wielko
ścią wprawdzie subiektywną, ale kwantyfikowalną, stąd można wprowadzić funkcje 
niepewności, poddane następnie analizie marginalnej. Są dwie takie funkcje: funkcja 
niepewności wewnętrznej, związanej z trudnościami zarządzania przedsiębiorstwem 
jako strukturą pionową, i funkcja niepewności zewnętrznej, związana ze zmienno
ścią cen i innych danych w otoczeniu firmy. Wewnętrzna niepewność jest rosną
cą funkcją wielkości produkcji. Podobnie rosnącą funkcją produkcji jest niepew
ność zewnętrzna dla pojedynczego towaru, jednak im więcej towarów produkuje 
przedsiębiorstwo, tym niepewność mniejsza, a w rezultacie niepewność zewnętrzna 
całości nakładów jest ich malejącą funkcją w przypadku przedsiębiorstwa produk
cyjnego. Analiza powyższa w połączeniu z analizą możliwości produkcyjnych daje 
nową teorię wyboru przedsiębiorstwa, które stoi przed funkcjami „solidności”, uka
zującymi różne kombinacje zysku, i niepewności o jednakowej użyteczności dla 
przedsiębiorcy. Krzywe te ukazują dodatnią i nieliniową zależność niepewności 
i zysku. Przedsiębiorca dokonuje wyboru, wyznaczając dopuszczalny poziom ryzy
ka („solidności”) i porównuje oczekiwane zyski ze swoimi możliwościami produk
cyjnymi195. Model Drewnowskiego był najprawdopodobniej sprzeczny z intencja
mi Knighta, dla którego istotą niepewności była właśnie niemożność kwanty Akacji, 
niemniej dostarczał nowatorskiego podejścia do teorii przedsiębiorstwa, którego to 
podejścia ani wcześniej, ani później w nauce polskiej nie było196. W światowej eko
nomii najbardziej zbliżona do sposobu rozumowania Drewnowskiego była później
sza o piętnaście lat praca Harrego Markowitza o doborze portfela inwestycyjnego, 
w podobny sposób modelująca wymienność między zyskiem a ryzykiem oraz mode
lująca wybór optymalnej ich kombinacji197. Praca warszawskiego ekonomisty mogła 
się stać punktem wyjścia do całkiem interesującej dyskusji, jednak w Polsce pozosta
ła raczej nierozumiana (a może i nieczytana). Nigdy też nie została spopularyzowana 
za granicą. Inne, ale również poważne kłopoty z recepcją miała kolejna rozprawa 
Drewnowskiego Próba ogólnej teorii gospodarki planowej, i to pomimo trzykrot
nej publikacji: najpierw w dwóch częściach w „Ekonomiście” (t. 4 z 1937 roku 
i t. 1 z 1938 roku), następnie w formie osobej odbitki w 1938 roku i raz jeszcze, po 
wojnie, w 1947 roku. Wpierw dyskusję nad pracą uniemożliwił wybuch wojny, zaś 
w przypadku trzeciego wydania podobną rolę spełnił terror stalinowski. Do dziś 
fakt istnienia w polskiej literaturze sprzed 1939 roku teorii socjalizmu alternatywnej 
wobec ujęcia Langego pozostaje mało znany.

195 J. Drewnowski, Przyczynek do teorii przedsiębiorstwa, Warszawa 1937, s. 58-66.
196 Zob.: A. N o g a, Teorie przedsiębiorstw, Warszawa 2011.
197 Zob.: H. Markowitz, Portfolio Selection, „Journal of Finance” 1952, vol. 7, no. 1, 

pp. 77-91.

Jan Drewnowski w momencie publikacji Próby ogólnej teorii gospodarki plano
wej nie był związany z żadnym ugrupowaniem politycznym. Nie ma dowodów, by 
był wówczas ideowym socjalistą. Teoria gopodarki planowej musiała go interesować 
przede wszystkim jako trudny problem teoretyczny, odpowiedni do jego ambicji. 
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Wyraźnie bowiem odżegnał się od rozstrzygania wszelkich kwestii praktycznych, 
a zwłaszcza problemu faktycznego funkcjonowania rynkowego socjalizmu, skupiając 
się na analizie formalnych warunków równowagi w różnych systemach ekonomicz
nych. Problem ten postanowił ująć przy użyciu narzędzi dostarczonych przez ekono
mię neoklasyczną, którą traktował, z pewną naiwnością, jako oczywiste uogólnienie 
obserwowalnych prawidłowości19*1. Zdaniem Drewnowskiego z dwóch zasad for
malnych - rosnącej krańcowej stopy substytucji (malejącej użyteczności krańcowej) 
oraz nieproporcjonalnej wydajności czynników produkcji - można wydedukować 
dalsze prawidłowości, jeśli tylko dodamy pewne dane na temat warunków działania. 
Pozwoli to obliczyć warunki równowagi ekonomicznej, przy czym teoretycznie wy
znaczone powinny się pokrywać z rzeczywistymi, o ile tylko mamy odpowiedniej 
jakości dane ilościowe199. Punktem wyjścia analiz Drewnowskiego była dyskusja 
nad możliwością funkcjonowania gospodarki socjalistycznej w okresie po ogłosze
niu prac O. Langego i H. Dickinsona. Drewnowski uznał teoretyczną możliwość 
istnienia rachunku ekonomicznego i równowagi ogólnej w systemie socjalistycz
nym. Jego zdaniem: „W obecnym stanie rzeczy można uważać za rzecz dowiedzioną 
i niepodlegającą dalszej dyskusji, że równowaga w gospodarce kolektywistycznej 
jest oznaczona”200. Inaczej mówiąc, w systemie socjalistycznym, mając odpowiednie 
dane o zasobach, preferencjach i funkcjach produkcji, można znaleźć układ cen i ilo
ści zapewniający równowagę podaży i popytu jednocześnie we wszystkich działach 
gospodarki, podobnie jak to dzieje się w systemie kapitalistycznym. Czy w praktyce 
centralny planista może to osiągnąć, nie wiadomo. Drewnowski ominął ten temat, 
stwierdziwszy po prostu, że nie należy on do teorii ekonomii, gdyż głównym proble
mem praktyki gospodarczej socjalizmu staje się wówczas sprawność administracji 
państwowej. Zadaniem, które sobie postawił autor, było stworzenie kompletniejszej 
teorii gospodarki planowej, uwzględniającej różne układy instytucjonalne oraz ist
nienie preferencji państwa201. Te ostatnie proponował autor wyrazić w formie funk
cji obojętności dla dwóch dóbr, przy czym podmiotami ustalającymi preferencje są 
w modelu Drewnowskiego kierownicy państwowych instytucji lub ciała zbiorowe 
odpowiednie dla danego ustroju (rząd, parlament, rady samorządowe). W większości 
przypadków preferencje publiczne będą opisane typowymi funkcjami obojętności202. 
Uczony nie rozważał przy tym kwestii agregowania indywidualnych preferencji (co 
13 lat później stało się przedmiotem słynnej pracy Kennetha Aaowa). Uznał nato
miast, że: „Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i władze kierują się czymś, co 
by można nazwać «użytecznością społeczną», a co właściwie jest ich swobodnym 
uznaniem wynikającym z przekonań politycznych”203. Równowaga w tym systemie 

l9SJ. Drewnowski, Próba ogólnej teorii gospodarki planowej, Warszawa 1938, s. 9. 
Ibidem, s. 10-11.

200 Ibidem, s. 7.
201 Ibidem, s. 8.
202 Ibidem, s. 15-17.
2U’ Ibidem, s. 29-30.
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byłaby ilustrowana przez przecięcie się linii obojętności z funkcją transformacji 
(albo ograniczenia budżetowego), które Drewnowski nazywa „funkcją możliwości”. 
Inaczej mówiąc, równowaga w poszczególnych działach gospodarki oznacza zrów
nanie krańcowej stopy substytucji na funkcji obojętności z krańcową stopą trans
formacji na funkcji możliwości (ograniczenia budżetowego). Autor zaprezentował 
tu narzędzia analizy nieco wcześniej zaproponowane w pionierskim artykule Johna 
R. Hicksa i R.G.D. Allena204 205, które później Hicks rozwinął w swojej pracy Wartość 
i kapitał105. Na giuncic polskim było to jedno z pierwszych tak eleganckich zastoso
wań anglosaskiej teorii neoklasycznej do budowy modelu ekonomicznego.

2M J.R. Hicks, R.G.D. A 11 e n, A Reconsideration of the Theory of Value, pl. 1, „Economi
ca” 1934, vol. 1, no. 1, pp. 52-76; pl. 2, A Mathematical Theory of Individual Demand Functions, 
„Economica” 1934, vol. l,no. 2, pp. 196-219.

205 J.R. Hicks, Wartość i kapitał. Studia nad kilkoma podstawowymi zagadnieniami w teorii 
ekonomii, przeł. J. Osiatyński, Warszawa 1975.

206 J. Drewnowski, Próba ogólnej teorii..., s. 24-28.
207 ibidem, s. 34.
20ił ibidem, s. 37.

Jan Drewnowski pokazał, że można sobie wyobrazić najróżniejsze typy gospo
darek, różniące się zakresem decyzji, które podejmują konsumenci, przedsiębiorcy 
oraz różnego rodzaju funkcjonariusze publiczni i ciała zbiorowe różnych szczebli. 
Teoria nakazywałaby rozważyć coś na kształt continuum możliwych systemów, od 
skrajnie wolnorynkowego, w którym jednostki mają maksymalny zakres wyboru wo
bec największej możliwie liczby dóbr, aż po skrajny kolektywizm, w którym władze 
najwyższego szczebla podejmują wszystkie decyzje, dotyczące zarówno produkcji, 
jak i konsumpcji. W terminologii warszawskiego uczonego mówi się o otwartych 
i zamkniętych funkcjach efektywnej decyzji (albo o planach). Jeśli dany podmiot 
ma pewien wpływ na wielkość produkcji i dystrybucję danego dobra, funkcja jest 
nazywana otwartą. Jeśli podmiot nie ma żadnego wpływu ani na wielkość produkcji, 
ani na dystrybucję, mówimy o funkcji zamkniętej. W zależności od zakresu swobo
dy na poszczególnych szczeblach decyzyjnych powstaje odpowiedni typ równowagi 
ogólnej206. Przyjęta przez Drewnowskiego metoda pozwala na uogólnienie pewnych 
danych instytucjonalnych. I tak władza i własność zostają sprowadzone do problemu 
zakresu decyzji: „[...] władzę będziemy ujmowali jako posiadanie planu (efektyw
nej funkcji preferencji) dotyczącej dóbr cudzych. Przez własność posiadanie planu 
dotyczącego dóbr własnych. Możliwe są oczywiście w tych warunkach formy przej
ściowe wyrażone przez plany «mieszane». Tak więc władza i własność są pojęciami 
bardzo zbliżonego rodzaju”207. Dzięki powyższym zabiegom uczony otrzymał termi
nologiczne ramy do analizy wszelkich możliwych systemów gospodarczych. „Typów 
takich systemów można pomyśleć sobie dowolną ilość”208 - powiada autor, jednak 
dla ułatwienia klasyfikacji wyróżnił pięć zasadniczych systemów gospodarczych, 
w tym trzy indywidualistyczne i dwa kolektywistyczne. Systemy indywidualistycz
ne to: liberalny, interwencjonistyczny i planowany, systemy kolektywistyczne to: 
kolektywizm częściowy lub kolektywizm pełny. W systemie indywidualistycznym 
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liberalnym funkcje decyzji konsumentów i przedsiębiorców są „otwarte”, funkcje 
decyzji rządu zamknięte. W systemie indywidualistycznym interwencjonistycz- 
nym zarówno rząd, samorządy, jak i konsumenci, a także przedsiębiorcy posiadają 
funkcje otwarte, to jest przy istnieniu kompletu rynków rząd posiada możliwość ich 
równoważenia za pomocą odpowiedniej polityki. Wreszcie w systemie indywiduali
stycznym planowanym, przy otwartych funkcjach rządu, niektóre prywatne funkcje 
decyzji gospodarstw domowych są zamknięte. W systemach kolektywistycznych 
zamknięte są funkcje decyzji przedsiębiorców, zaś tylko niektóre funkcje jednostek 
mogą być otwarte. Tak jest w systemie kolektywizmu częściowego, który w przy
bliżeniu można by przypisać ówczesnemu Związkowi Sowieckiemu. W systemie 
kolektywizmu pełnego tylko rząd posiada otwarte funkcje decyzji, trudno jednak 
cokolwiek powiedzieć o funkcjonowaniu takiego systemu.

Próba ogólnej teorii gospodarki planowej była pracą zarówno ogromnie zwię
złą, jak też dość hermetyczną; czytelnik, który nie przeczytał pionierskiego artykułu 
J.R. Hicksa i R.G.D. Allena mógł mieć trudności z jej zrozumieniem. Co więcej, 
pomijała ona problem sprawności gospodarczej socjalizmu, który był poważnym 
wyzwaniem dla ówczesnej teorii ekonomicznej, pod mało przekonującym pretek
stem, że jest to problem praktyczny, a nie naukowy. Tymczasem trudność rozstrzy
gnięcia tego problemu na gruncie teoretycznym świadczyła wyraźnie o niedosko
nałości samej teorii. Jednocześnie trudno odmówić uczonemu ambicji i odwagi 
w uprawianiu teorii ekonomicznej. Podjęcie tematu gospodarki planowej, już tylko na 
gruncie czystej teorii, było poważnym aktem o konsekwencjach także politycznych. 
Autor pokazywał bowiem istnienie wielu możliwych systemów gospodarowania, 
co kolidowało z tezami zwolenników konserwatywnego leseferyzmu. Jednocześ
nie rzucał wyzwanie socjalistom i komunistom, pokazując, że nie ma jednego typu 
socjalizmu, który można by przeciwstawić kapitalizmowi, lecz należałoby rozwa
żyć wiele możliwych rozwiązań ustrojowych o różnych stopniach swobody decyzji 
jednostek, przedsiębiorców i ciał zbiorowych. Proponował pewną, bardzo szkicową 
ogólną teorię gospodarowania, w ramach której mieściłyby się różne ustroje gospo
darcze. Podkreślał też wagę preferencji kolektywnych, przejawianych przez władze 
publiczne i ciała zbiorowe, podejmujące decyzje w zakresie zbiorowej konsumpcji. 
Dopiero w ramach danego systemu gospodarowania można by umieścić konkretne 
modele socjalizmu, w tym model Langego.

Ogólną teorię Drewnowskiego można było rozwijać w różnych kierunkach i na 
różne sposoby. Była ona raczej próbą stworzenia metajęzyka dla teorii systemów 
gospodarczych niż konkretną teorią ekonomiczną. Nie była to jednak konstrukcja 
neutralna politycznie, sugerowała bowiem, że można za pomocą nowoczesnych na
rzędzi teorii ekonomii równie dobrze opisywać skrajnie różne systemy gospodarcze, 
w każdym zaś jest możliwe racjonalne gospodarowanie. Na gruncie tej teorii nie 
było rozstrzygających argumentów za wyborem któregokolwiek z przedstawionych 
systemów. Wszakże jednak profesor Drewnowski posiadał wyraźne poglądy w kwe
stii rozwiązań praktycznych; po wojnie opowiedział się za funkcjonowaniem sys
temu mieszanego, zdominowanego przez sektor państwowy, ale z pozostawieniem 
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rozległego sektora prywatnego i spółdzielczego. Po wojnie był członkiem legalnej 
Polskiej Partii Socjalistycznej, pracował też jako dyrektor departamentu planowania 
perspektywicznego w opanowanym przez PPS Centralnym Urzędzie Planowania. 
Z myślą o debacie nad polskim systemem gospodarczym postarał się o wznowienie 
Próby ogólnej teorii gospodarki planowej (1947). Jednak wszelkie próby racjonalnej 
dyskusji o kształcie socjalizmu w Polsce zostały brutalnie zdławione przez komu
nistów z rządzącej PPR209. Późniejsza anglojęzyczna publikacja poprawionej wersji 
teorii Jana Drewnowskiego spotkała się z ograniczonym zainteresowaniem210.

209 Zob.: idem, Proces Centralnego Urzędu Planowania w 1948 roku. Relacja o początku 
stalinizmu w Polsce, „Zeszyty Historyczne” 1974, nr 28, s. 39-60; T. Kowalik, Spory o ustrój 
społeczno-gospodarczy w Polsce. Lata 1944-1948, Warszawa 2006, s. 93-106.

210 J. Drewnowski, The Economic Theory of Socialism - A Suggestion for Reconsidera- 
tion, „Joumal of Political Economy” 1961, no. 4, pp. 341-354.
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Przedstawiwszy szczegółowe analizy twórczości polskich ekonomistów z lat 1869- 
-1939, wypadnie teraz przejść do wniosków najbardziej ogólnych. Przede wszystkim 
teorie ekonomiczne uznawane i propagowane przez ekonomistów polskich przycho
dziły z krajów zachodnich - Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec i Francji. W przypad
ku pierwszych uwzględnionych pokoleń ekonomistów była to klasyczna ekonomia 
polityczna, czytana nieraz za pośrednictwem autorów francuskich i niemieckich. 
Z samych Niemiec pochodziły wpływy historycystów, propagujących zarazem ideę 
reformy społecznej. Pod wpływem nauki niemieckiej rozwinęła się w Polsce eko
nomia społeczna, która zdobyła niemały wpływ na umysły. Okazała się jednak in
telektualnie mało produktywna. Jej zwolennicy nie byli w stanie zrealizować zapo
wiadanego dość gromko programu syntezy ekonomii i innych nauk społecznych. 
W okresie międzywojennym szybko poczęła zdobywać przewagę ekonomia neo- 
klasyczna. Polscy uczeni zamiast do Niemiec poczęli wyruszać na dodatkowe stu
dia do Wielkiej Brytanii i USA. Z racji stałych związków Szkoły Głównej Han
dlowej z London School of Economics Warszawa stała się w latach 30. XX wieku 
intelektualnym przedmieściem Londynu. Rozwój instytucjonalny, profesjonalizacja 
i wzrost poziomu naukowego były niewątpliwe. Faktem była też jednak intelektual
na zależność i prowincjonalność polskich nauk społecznych, a zwłaszcza ekonomii. 
Oryginalność polskich twórców idei przejawiała się głównie w sposobie recepcji. 
Orientacje naukowe nałożyły się na istniejące opcje ideowe w polskim świecie po
lityki. Pozwoliło to wyróżnić cztery przedstawione nurty w zakresie politycznych 
konsekwencji ekonomii: konserwatywny leseferyzm, nacjonalizm, solidaryzm i so
cjalizm. Nie pokrywały się one ściśle z podziałami partyjnymi i nurtami w polskim 
życiu politycznym. Tradycje obecne wśród uczonych miały swoją specyfikę.
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W okresie objętym badaniami wyraźna jest dominacja konserwatywnego lese
feryzmu nad innymi tradycjami, będąca początkowo skutkiem narzucenia urzędo
wych doktryn przez biurokrację austriacką rządzącą galicyjskimi uniwersytetami. 
Także i później ideowi konserwatyści skłonni byli bardziej popierać w praktyce 
leseferyzm niż jakiś paternalistyczny solidaryzm. Mimo różnych orientacji meto
dologicznych podstawowa argumentacja za leseferyzmem u analizowanych auto
rów była zadziwiająco podobna. Oto Polska ma za zadanie wyrwać się z nędzy, 
to zaś wymaga szybkiego przyrostu kapitału, czemu najbardziej służy wolnoryn
kowy ustrój gospodarczy, w którym podział pracy jest najbardziej efektywny. Ten 
sam typ argumentacji, wywodzący się wprost od Adama Smitha, Znajdziemy tak 
u Juliana Dunajewskiego, jak u Władysława Zawadzkiego, choć obaj reprezento
wali nader różne podejścia metodologiczne, jak też różny poziom wykształcenia 
ekonomicznego. Stąd większość leseferystów wypowiadała się stanowczo przeciw 
instytucjom państwa dobrobytu, takim jak powszechne ubezpieczenia, państwowe 
pośrednictwo pracy, publiczna służba zdrowia. Nikt z tego grona nie był jednak tak 
fundamentalistycznym zwolennikiem wolnego rynku, by leseferyzm wyprowadzać 
wprost z podstawowych zasad ekonomii, jak to robili John Bates Clark, a później 
Ludwig von Mises i jego zwolennicy. Jednocześnie rozumowanie o pierwszeństwie 
akumulacji kapitału nad innymi zadaniami polityki społecznej podzielali narodow- 
cy-leseferyści. Przyjmowali je także niektórzy solidaryści i umiarkowani socjaliści, 
którzy jednak uważali, że nagromadzenie kapitału winno być uzgodnione z bardziej 
sprawiedliwym podziałem dochodu. Jak się wydaje, orientacja metodologiczna nie 
miała decydującego wpływu na poparcie tej czy innej polityki gospodarczej, decy
dująca była ocena możliwości modernizacyjnych Polski. W tej ocenie teoria eko
nomii odgrywała wybitną rolę. Wierzono, że gospodarka polska podlega pewnym 
uniwersalnym prawom, zarazem ważne było doświadczenie historyczne. Polityka, 
która sprawdziła się w Anglii i Francji, powinna przynieść podobne efekty także 
w Polsce, nie od dziś naśladującej te kraje.

Leseferyści, pozostający przy różnych poglądach metodologicznych i zróżni
cowanych powiązaniach partyjnych, zgodnie twierdzili, że Polska jako kraj wydo
bywający się z nędzy nie może sobie pozwolić na rozbudowę funkcji socjalnych, 
na rozdymanie biurokracji. Aby konkurować z innymi narodami, należy po prostu 
więcej pracować i oszczędzać. Ponieważ w kraju kapitału było zbyt mało, lesefery
ści uznawali potrzebę współdziałania kapitału obcego w rozwijaniu kraju; za równie 
ważny uznawali udział Polski w międzynarodowym podziale pracy. Stąd też wszy
scy oni rozumieli potrzebę istnienia światowego systemu handlu z możliwie niskimi 
barierami taryfowymi oraz światowego systemu finansowego zapewniającego sta
bilność walut. Przede wszystkim motyw międzynarodowego liberalizmu widoczny 
jest w twórczości Krzyżanowskiego, Zweiga i Młynarskiego, a także u Milewskie
go, skądinąd zaliczonego do nurtu solidarystycznego. Wpływ dorobku klasycznej 
ekonomii politycznej i doktryn monetarnych ery neoklasycznej na ukształtowanie 
się tych poglądów jest niewątpliwy. Przy tym wszystkim nie było u polskich le
seferystów fundamentalnego sprzeciwu wobec redystrybucji dochodu narodowego 



Podsumowanie 413

i socjalnych funkcji państwa, raczej uważano je za coś w rodzaju luksusu, na który 
Polski nie stać, niż za istotne zagrożenie dla wolności. Wśród polskich leseferystów, 
poza jednym Adamem Heydlem, nie było kandydata na polskiego von Misesa czy 
von Hayeka. Żaden z nich nic był konsekwentnym liberałem, nawet Krzyżanowski, 
podający się za takiego, wstąpił w końcu do Stronnictwa Zachowawczego, a po 
II wojnie światowej ogłosił traktat polityczno-filozoficzny Chrześcijańska moral
ność polityczna, w którym uznał, że liberalizm jest bezradny bez współdziałania 
z religią chrześcijańską (choć przy tym żadnej syntezy ideowej nie proponował). 
Z kolei Zweig już cztery lata po ogłoszeniu swego manifestu neoliberalnego pod
pisał akt zupełnej kapitulacji, uznając gospodarkę planową (czy raczej interwencjo
nizm państwowy w ogólności) za konieczność historyczną. W sumie, poza niepeł
nym wyjątkiem F. Zweiga, wszyscy nasi leseferyści byli zarazem konserwatystami, 
ewentualnie sympatyzowali z umiarkowanym odłamem obozu narodowego.

Pewnego wytłumaczenia wymaga odrębne potraktowanie narodowych lesefe
rystów wśród polskich ekonomistów: Głąbińskiego, Grabskiego i Rybarskiego. Nie 
różnili się oni od konserwatywnych leseferystów w poglądach na politykę gospo
darczą. Ich odrębność wynika z dwóch źródeł. Po pierwsze, odrzucali oni teorię 
ekonomiczną głównego nurtu, którą akceptowali konserwatywni leseferyści, ich 
poparcie dla polityki wolnorynkowej wynikało przede wszystkim z interpretacji do
świadczenia historycznego, a jednak było równie silne jak u leseferystów. Po dru
gie, wolnorynkowe zasady narodowców nie obejmowały ludności żydowskiej, którą 
pragnęli różnymi metodami wypchnąć z polskiego życia gospodarczego. Jeśli to 
drugie wynikało jakoś z pierwszego, to tylko w ten sposób, że narodowi ekonomi
ści głosili uleganie indywidualnego gospodarstwa domowego w życiu społecznym 
celom (czy może instynktom) narodowym, tworząc całość wyższego rzędu zwaną 
gospodarstwem narodowym, którego cechy nie są zsumowaniem celów jednostek. 
Gospodarstwo narodowe jest osobną, autonomiczną całością duchową, kierowaną 
przez zbiorową wolę narodową. Potencjalnie stanowisko takie mogło prowadzić do 
polityzacji wszelkich sfer życia. W praktyce służyło usprawiedliwieniu demagogicz
nego hasła „ekonomicznej walki z Żydami”.

Zwolennicy solidaryzmu wśród akademickich ekonomistów stanowili grupę 
dość niespójną. Najwcześniejsi z nich byli po prostu konserwatystami przejętymi 
ideami reformy społecznej, głoszonymi przez Verein für Sozialpolitik. Prowadziło 
to do pewnej niespójności w ich poglądach. Programy rozbudowy państwa socjal
nego u Bilińskiego i Milewskiego, przenoszące na grunt polski postulaty niemiec
kich reformistów, brzmiały zbyt ambitnie w przymierającej głodem Galicji. U Czer- 
kawskiego mamy wręcz wyraźną sprzeczność pomiędzy jego teorią ekonomiczną 
a programem społecznym. Osobny jest przypadek Leopolda Caro, który życie gospo
darcze chciał poddać reglamentacyjnym przepisom opartym na surowych normach 
moralnych. Utopijny antykapitalizm Caro zawsze wykraczał poza oficjalną doktrynę 
katolicyzmu, choć autor Solidaryzmu chętnie się na nią powoływał. Z drugiej strony 
antyteoretyczne podejście do ekonomii i demagogiczne potępienie gospodarki ryn
kowej sprawiły, że Caro był pierwszym uczonym na katedrze, którego inni uczeni 
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poczęli rugować ze środowiska profesjonalnych ekonomistów. Pewne odrodzenie 
myśli katolickiej przyniósł rozwój katolickiej nauki społecznej w krajach niemiec
kojęzycznych, w Belgii i Francji, oraz ogłoszenie encykliki Quadragesimo armo. 
Wśród profesjonalnych ekonomistów E. Taylor i S. Zaleski komentowali ją w du
chu zupełnego leseferyzmu, Ludwik Górski z wyraźną tendencją konserwatywną, 
wreszcie Witold Krzyżanowski znajdował w faszyzmie sojusznika społecznej myśli 
katolickiej. Natomiast daleko idącą oryginalnością ujęcia wykazał się ks. Antoni 
Roszkowski, pokazując, że postulowany przez wielu teoretyków katolicki korpo- 
racjonizm jest nie do pogodzenia z gospodarką rynkową i wiedzie do gospodarki 
planowej ze wszystkimi jej konsekwencjami. W tej sytuacji katolicyzm społeczny 
staje się przede wszystkim programem przebudowy moralnej, nie zaś gospodarczej 
czy ustrojowej. Podejście Roszkowskiego wyprzedzało znacznie późniejszą ewolu
cję katolickiej doktryny społecznej. Wydaje się, że myśl Roszkowskiego pozostaje 
stanowczo niedoceniona, choć była chyba najciekawszym epizodem w dziejach nur
tu solidarystycznego.

Trzy wyróżnione nurty tworzyły główny nurt polskiej ekonomii akademickiej. 
Dopiero na jego marginesie mogli funkcjonować uczeni związani z tradycją socjali
styczną. Była ona obecna w życiu społecznym, niewiele jednak miał socjalizm przy
czółków w życiu akademickim. Socjaliści fabiańskiego typu, Daszyńska-Golińska 
i Krzeczkowski, oddziaływali raczej dyskretnym wpływem niż wyraźną obecnością 
w debacie publicznej. Związany z nimi Biegeleisen jedynie rozwijał pewne wątki 
pokrewne socjalizmowi. Zdeklarowany marksista i socjalista Lipiński począł dys
kretnie ukrywać swe poglądy społeczne po otrzymaniu docentury. Nawet jawny so
cjalista radykalny Lange podjął taktyczną grę z konserwatywną profesurą UJ. Intere
sujący przyczynek Drewnowskiego był z kolei pracą czysto teoretyczną. Wszystko 
to pozwalało mieć nadzieję na rozwój dialogu miedzy teorią ekonomiczną a ide
ologią socjalistyczną. Trudno jednak mówić o ukształtowaniu się wyraźnego nurtu 
socjalistycznego w ekonomii. Jakkolwiek trudno sobie wyobrazić, jak mogłyby się 
potoczyć wydarzenia w wolnej Polsce, niewątpliwie prace Langego i Drewnowskie
go nadawałyby ton nurtowi socjalistycznemu. Dzięki tym uczonym istniała szansa 
na rozwój teorii socjalistycznej, wykorzystującej narzędzia teorii ekonomii główne
go nurtu. Istnienie osób zdolnych tego typu myśl rozwijać stanowiło też szansę dla 
Polski pod rządami partii komunistycznej. Jej przywódcy tylko w znikomym stopniu 
zechcieli z niej skorzystać.
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