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Słowo wstępne 
 

Wyrażenie studia varia użyte w tytule pracy informuje czytelnika, że 
przedmiotem badań Mirosława Bochenka jest historia nauki ekonomii 
i różne koncepcje jej czołowych przedstawicieli. Celem Autora jest zainte-
resowanie szerszych kręgów czytelników prawidłowościami rządzącymi 
życiem gospodarczym. Po lekturze tej książki nie powinno być żadnych 
wątpliwości, że bez znajomości historii ekonomii nie można w pełni zro-
zumieć współczesnych teorii i aktualnych zjawisk gospodarczych. 

Ekonomia jest nauką o społecznych aspektach gospodarowania, zwłasz-
cza o sposobach rozwiązywania problemu alokacji ograniczonych zaso-
bów. Kwestia ta nurtowała wielu myślicieli od 28 wieków, od czasów Ho-
mera, przez św. Tomasza z Akwinu, Adama Smitha i Johna Maynarda 
Keynesa, po Miltona Friedmana i Roberta E. Lucasa. 

Na przykładzie wybranych koncepcji Autor przedstawia ewolucję po-
wszechnej myśli ekonomicznej, narodziny nowych metod badawczych, 
a szczególnie wprowadzenia matematyki do ekonomii oraz wpływ koncep-
cji ekonomicznych na postęp cywilizacyjny. 

Praca jest zbiorem esejów. Ciekawe i pożyteczne są wywody na temat 
interpretacji nazwy „ekonomia”. Autor z naciskiem podkreśla, że termin 
ten wprowadził Ksenofont i pochodzi od słów oikos i nomeus, co oznacza 
kierowanie gospodarstwem domowym. Wyjaśnia synonimiczność nazw 
powstałych w późniejszym okresie, czyli „ekonomia polityczna”, „ekono-
mia narodowa”, „nauka gospodarstwa społecznego”, czy wreszcie „ekono-
mika”. 

Mirosław Bochenek porządkuje poglądy na temat przedmiotu ekonomii 
oraz jej podziału na mikro- i makroekonomię, ekonomię pozytywną i nor-
matywną, ekonomię opisową i ekonomię matematyczną oraz ekonomię 
rynkową i nierynkową. 

Ważnym problemem badawczym są rozważania na temat tych ekonomi-
stów, którzy w mniej lub bardziej doniosły sposób wpłynęli na rozwój spo-
łeczeństw, m.in. Karol Marks, Thorstein Bunde Veblen, John Maynard 
Keynes i Milton Friedman. Badania oparte są na studiach bogatej literatury 
przedmiotu oraz badaniach źródłowych. 
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Interesującym uzupełnieniem dotychczasowych rozważań są dzieje 
pierwszych katedr ekonomii na uniwersytetach niemieckich, włoskich, 
polskich, angielskich, francuskich i szwedzkich. Autor wykazuje, że pierw-
szym profesorem ekonomii był Peter Simon Gasser, wbrew dotychczaso-
wym ustaleniom, przyznającym pierwszeństwo Thomasowi Robertowi 
Malthusowi. Natomiast na gruncie polskim pierwsza katedra ekonomii 
powstała w Wilnie, a jej pierwszym kierownikiem był Szymon Malewski. 

W rozdziale poświęconym odkryciom wielokrotnym w ekonomii zawar-
ta jest teza, że wiele koncepcji powstało jednocześnie w różnych ośrodkach 
naukowych, np. teoria użyteczności krańcowej, teoria politycznego cyklu 
koniunkturalnego. Podobne koncepcje powstały w różnych przedziałach 
czasowych, jak np. ilościowa teoria pieniądza, paradoks zapobiegliwości 
czy prawo gorszego pieniądza. Błędem jest zatem przypisywanie tych od-
kryć jednemu twórcy. 

Warto podkreślić, że Autor ‒ stosując metody socjologiczne ‒ uporząd-
kował i opisał grupę 173 ekonomistów, uwypuklając ich pochodzenie et-
niczne, społeczne, wykształcenie i niektóre dane biograficzne. 

Zasada gospodarności, jej rola w naukach ekonomicznych i praktyce 
gospodarczej oraz wkład wybranych ekonomistów w jej rozwój ujęte są 
przez Autora w sposób wyczerpujący i nowatorski. 

Istotnym problemem badawczym jest również historia polskiej myśli 
ekonomicznej, rozpatrywana poprzez pryzmat koncepcji czołowych jej 
twórców. Polscy ekonomiści podjęli w szerokim zakresie problemy racjo-
nalnego gospodarowania. 

Dużą wartość poznawczą mają rozważania Autora o ekonomistach po-
chodzących z ziem polskich, którzy rozwinęli swoją działalność w innych 
ośrodkach, przyczyniając się w sposób znaczący do rozwoju powszechnej 
myśli ekonomicznej, jak Ludwig von Mises, Carl Menger, Evsey David 
Domar, Henry Schultz, Ferdinand Lassalle i Reinhard Selten. 

Niepodważalny wkład Oskara Langego do polskiej i światowej ekono-
mii znalazł w pracy wyczerpujące uzasadnienie. W największym stopniu 
O Lange przyczynił się do rozwoju ekonomii matematycznej, ekonometrii 
i ekonomii marksistowskiej. 

O przyczynach niskiej rentowności przedsiębiorstw państwowych pisał 
Władysław Marian Zawadzki, kładąc nacisk ‒ jako jeden z pierwszych ‒ na 
przyczyny natury psychologicznej. Pogląd ten został w pełni udokumento-
wany. 

Jednym z prekursorów stosowania metod matematycznych w rozważa-
niach ekonomicznych był nieznany dotąd Zygmunt Rewkowski. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje jego zmatematyzowana koncepcja, której podstawą 
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jest, zastosowany po raz pierwszy w polskiej ekonomii, rachunek różnicz-
kowy.  

Kolejny rozdział pracy pokazuje, że z regionem Pomorza i Kujaw zwią-
zani są tacy wybitni ekonomiści, jak Mikołaj Kopernik, Fryderyk Skarbek, 
Julian Marchlewski i Jan Stanisław Lewiński, reprezentujący różne szkoły 
i metody dociekań.  

Autor szuka również odpowiedzi na pytanie, czy krzywa Phillipsa po-
siada duże znaczenie dla wyjaśnienia zjawisk gospodarczych występują-
cych w okresie polskiej transformacji. Rozważania na temat tej koncepcji 
zamykają niniejszą pacę. 

Mirosław Bochenek podejmuje problemy z zakresu historii ekonomii 
dotychczas w pełni nie opracowane. Formułuje wiele wniosków różnych od 
dotychczasowych ujęć. W sposób szczegółowy uzasadnia swoje poglądy, 
co wymagało długich, żmudnych poszukiwań badawczych. 

 
 

Aleksandra Lityńska  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Od autora 
 

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek w 2004 roku ukazały się 
moje Szkice o ekonomii i ekonomistach, będące zbiorem opublikowanych 
wcześniej artykułów w różnych czasopismach i monografiach. Książka 
była wielokrotnie cytowana oraz uzyskała bardzo pochlebne opinie. 
Edward Łukawer (w recenzji pt. O niecałej ekonomii i nie wszystkich eko-
nomistach, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
Oddział w Krakowie” 2005, nr 3) oraz Wacław Stankiewicz (w książce 
Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007) ocenili ją jako zna-
komitą książkę. Wykazane przez czytelników zainteresowanie rozważa-
niami z zakresu trudnej skądinąd, a jednocześnie pasjonującej historii myśli 
ekonomicznej ‒ słusznie nazwanej przez Ferdynanda Zweiga filozofią eko-
nomii1 ‒ sprawiło mi ogromną satysfakcję. Fakt ten okazał się zachętą do 
przygotowania do druku kolejnego zbioru esejów poświęconych teorii 
i historii ekonomii. Jednakże oddane do rąk Czytelnika Studia nie są kopią 
wspomnianych Szkiców. Obecne opracowanie jest zmienioną ich wersją, 
gdyż obejmuje kilka wcześniejszych artykułów oraz wyniki najnowszych 
badań prowadzonych w latach 2004−2009, głównie nad historią ekonomii 
w Polsce.  

Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że książka ta powstała dzięki twór-
czemu klimatowi i sprzyjającym warunkom panującym na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, a szczególnie na Wydziale Nauk Ekono-
micznych i Zarządzania oraz w Katedrze Ekonomii. Korzystając z okazji, 
chciałbym podziękować dziekanowi Wydziału ‒ Panu Profesorowi Józefo-
wi Stawickiemu, oraz kierownikowi Katedry ‒ Pani Profesor Barbarze 
Polszakiewicz za stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy naukowej. 
Należąc do nielicznych szczęśliwców, mogę realizować kolejne projekty 
badawcze, które dają mi ogromną satysfakcję, czyli inaczej ‒ robić to, co 
lubię.  

Publikacja pracy naukowej jest poważnym przedsięwzięciem. Za podję-
cie decyzji o wydaniu niniejszych Studiów jestem głęboko wdzięczny pre-
zesowi Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w To-
runiu Panu Drowi Adamowi Balcerzakowi. Ukazanie się tej książki daje 
możliwość zapoznania szerszych kręgów czytelników z wynikami prowa-
dzonych badań.  

                                                           
1 Por. F. Zweig, Cztery systemy ekonomji, „Ekonomista” 1930, t. 4, s. 3. 
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Oddanie się wyłącznie pracy naukowej jest możliwe tylko dzięki tole-
rancji, wyrozumiałości i poświęceniu mojej kochanej żony Renaty, która 
zwolniła mnie z domowych zajęć. Od ponad dwudziestu lat cierpliwie po-
maga mi również przy niewdzięcznych korektach autorskich przygotowy-
wanych do druku prac. Za ten ogromny trud pragnę wyrazić Jej serdeczne 
podziękowania.  

Pani Profesor Aleksandrze Lityńskiej szczególnie gorąco dziękuję za 
napisanie słowa wstępnego, subtelnie wzbogacającego moje rozważania, 
a Pani Profesor Zofii Dach ‒ za wyrażenie zgody na zamieszczenie w ni-
niejszych Studiach wspólnie opublikowanego artykułu. Wyrazy wdzięcz-
ności kieruję również do Pana Profesora Wacława Stankiewicza oraz Pana 
Profesora Marka Ratajczaka za ich trud zrecenzowania mojej pracy. 

Na opublikowanie zdjęć dwóch obrazów, jednego z najwybitniejszych 
malarzy polskich XIX w. ‒ Aleksandra Gierymskiego, zgodę wyraził Dy-
rektor Muzeum Narodowego w Warszawie, Pan Prof. dr hab. Piotr Pio-
trowski, za co pragnę serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi. Bez wąt-
pienia ich zamieszczenie podniosło walor estetyczny książki. Za wyborem 
tych obrazów krył się głębszy zamysł. Piaskarze mają przypominać, że 
źródłem bogactwa kraju i dobrobytu społeczeństwa jest ciężka i systema-
tyczna praca, bez względu na jej rodzaj. Celem wykorzystania obrazu 
W altanie jest podkreślenie, że każda osoba wykonująca sumiennie 
i uczciwie swoją pracę ma niezbywalne prawo do godnego wynagrodzenia 
i odpoczynku. Prawo to nie może być jedynie przywilejem wąskich grup 
społeczno-zawodowych, czy wręcz jednostek. O powyższych powinno-
ściach i uprawnieniach wielokrotnie przypominał papież Polak Jan Paweł 
II, nie tylko w homiliach głoszonych podczas kolejnych pielgrzymek do 
ojczystego kraju, ale również w oficjalnych dokumentach kościelnych, 
w encyklikach, orędziach, deklaracjach itp. Na potrzebę budowy społe-
czeństwa wrażliwego na sytuację ludzi słabszych, a także dążenia do za-
trudnienia wszystkich skłonnych do podjęcia pracy, wskazywało wielu 
ekonomistów-humanistów, m.in. kanadyjsko-amerykański uczony John 
Kenneth Galbraith. „W godnym społeczeństwie ‒ pisał w jednej ze swoich 
prac, będącej programem troski o ludzkość ‒ wszyscy jego obywatele mu-
szą mieć zapewnioną osobistą wolność, podstawowy byt materialny, rów-
ność rasową i etniczną oraz szanse godnego życia”2. 

 
Mirosław Bochenek 

                                                           
2 J.K. Galbraith, Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, Dom Wydawniczy 

Bellona, Warszawa 1999, s. 13. 
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