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S y n o p s i s. Opracowanie przedstawia rozwój historii myli ekonomicznej jako dyscypliny akademickiej. Etapy rozwoju okrelaj¹ daty wydania podstawowych dzie³, miejsce tej
dyscypliny w programach kszta³cenia, pojawianie siê czasopism i stowarzyszeñ.

WSTÊP
Proces wyodrêbniania siê ekonomii jako dyscypliny naukowej siêga XVIII wieku.
W ci¹gu XIX wieku sta³a siê ona dyscyplin¹ akademick¹. Instytucjonalizacja ekonomii
polega³a na stawaniu siê odrêbnym przedmiotem studiów, powstawaniu czasopism i stowarzyszeñ ekonomistów. W wielkim skrócie opracowanie przedstawia wyodrêbnianie siê historii myli ekonomicznej  historii doktryn ekonomicznych etapami okrelanymi przez
wa¿niejsze publikacje i artyku³y, powstawanie stowarzyszeñ, a tak¿e znaczenie tej dyscypliny jako przedmiotu na studiach ekonomicznych. Nie zajmowa³em siê zasadniczo uzasadnieniami znaczenia tej dyscypliny.
TWORZENIE KATEDR NAUK EKONOMICZNYCH NA WY¯SZYCH UCZELNIACH W XIX W.

Katedry ekonomii powstawa³y ju¿ w latach dwudziestych XIX w. w Oxfordzie (1825 r.),
Cambridge (1828 r.) i Dublinie (1832 r.). O ich ma³ym znaczeniu mia³y wiadczyæ, wed³ug
Williama Jamesa Ashleya [1908, s. 21] niskie p³ace. Praca w tej dziedzinie by³a wiêc traktowana jedynie jako odskocznia do pracy w administracji rz¹dowej lub do kariery politycznej.
William Stanley Jevons zatrudniony w Owens College (1866-1876) kierowa³ jeszcze katedr¹,
w której obok ekonomii politycznej by³a tak¿e logika i filozofia moralna.
W koñcu lat osiemdziesi¹tych i pocz¹tku dziewiêædziesi¹tych XIX w. z wielu dotychczasowych stanowisk wyk³adowców utworzone zosta³y katedry ekonomii w Toronto (1888
r.), Liverpoolu (1891 r.) i Glasgow (1896 r.). W 1891 r. powo³ano do ¿ycia w Anglii dwa
czasopisma ekonomiczne Economic Journal i Economic Review, co umo¿liwi³o rozwiniêcie
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kariery naukowej na polu ekonomii. Ponadto, du¿y wk³ad do ekonomii mieli dzia³aj¹cy poza
uczelniami dziennikarze i badacze utrzymuj¹cy siê z prywatnych rodków [Ashley 1908, s.
22]. W innych krajach mia³o miejsce podobne zjawisko. W latach dziewiêædziesi¹tych XIX
w. powsta³y czasopisma ekonomiczne we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Danii i w
Niemczech [Dzionek-Koz³owska 2007, s. 46].
Ekonomia zyskiwa³a status samodzielnej dyscypliny naukowej przez wyodrêbnienie jej
nauczania z nauk moralnych, które wczeniej obejmowa³y etykê, prawo, historiê i ekonomiê.
W 1895 r. utworzono London School of Economics, a w 1903 r. School of Commerce przy
Uniwersytecie w Birmingham. Alfred Marshall dokona³ reformy kszta³cenia ekonomistów w
Cambridge. Doprowadzi³ te¿ do utworzenia Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Politycznych
na uniwersytecie w Cambridge w 1903 r. W projekcie egzaminu koñcowego na stopieñ
baka³arza, w drugiej czêci dotycz¹cej ekonomii wymieni³ jako temat 5. historiê doktryn
ekonomicznych, obejmuj¹c¹ te¿ doktrynê socjalistyczn¹ [Dzionek-Koz³owska 2007, Aneks
1, s. 404-405]. Znalaz³ tam wiêc miejsce dla heterodoksji.
Samodzielna Katedra Ekonomii Politycznej powsta³a na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego w 1885 r. Kierowa³ ni¹ Mieczys³aw Bochenek [Lityñska 1992, s. 31]. Na Uniwersytecie Lwowskim powo³ano w 1869 r. Katedrê Ekonomii Spo³ecznej, któr¹ kierowa³ Leon Biliñski,
a w 1892 r. powsta³a II Katedra Ekonomii spo³ecznej zajmuj¹ca siê wy³¹cznie ekonomi¹ polityczn¹. Powierzono j¹ W³adys³awowi Ochenkowskiemu [Historia nauki polskiej 1992, s. 288].
Pierwsze czasopismo powiêcone ekonomii  Ekonomista  by³o wydawane jako
miesiêcznik w Warszawie w latach 1865-1874. Kwartalnik pod tym samym tytu³em ukazywa³
siê od roku 1900 [Kowalik 1992, s. 54, 96, Garlicka 1981, t. I, s. 114-127].
HISTORIA MYLI EKONOMICZNEJ W XIX I W PIERWSZEJ PO£OWIE XX W.

W pi¹tym wydaniu Encyklopedii Britannica z 1817 r. John Ramsey McCulloch napisa³
wstêp do has³a ekonomia polityczna, który w 1825 r. zosta³ opublikowany jako osobny
tekst  The Principles of Political Economy. W czêci by³a to historia myli ekonomicznej
[Moore 2000, s. 435].
Jednak¿e Jean-Baptiste Say nie poleca³ ekonomistom zajmowania siê histori¹ ekonomii, poniewa¿ by³ to wed³ug niego w wiêkszej czêci zbiór obalonych teorii. Wobec tego nie
mog³y ju¿ mieæ one znaczenia dla nauki ekonomii, a dla ekonomistów zajmowanie siê nimi
by³o strat¹ czasu [Ingram 1907, s. 10]. Wyrazi³ wiêc opiniê wspó³czenie podzielan¹ przez
wielu ekonomistów, o czym bêdzie mowa poni¿ej.
Wyodrêbnianie siê historii myli, czy te¿ historii doktryn ekonomicznych, znajdowa³o swój
wyraz w odpowiednich publikacjach. Czêsto do³¹czano do podrêczników ekonomii czêæ historyczn¹. Tutaj najbardziej interesuj¹ nas prace i czasopisma powiêcone wy³¹cznie historii doktryn lub myli ekonomicznej. Zaczê³y siê one ukazywaæ ju¿ pod koniec lat dwudziestych XIX w.
Pierwsz¹ publikacj¹ powiêcon¹ wy³¹cznie historii myli ekonomicznej by³a praca Jérôme-Adolphe Blanqui`ego z 1837-1838. Jego droga zawodowa i naukowa prowadzi³a przez studia filologiczne i ekonomiczne (by³ uczniem Saya), nauczanie i prowadzenie szko³y handlowej w Pary¿u.
W 1833 r. zosta³ profesorem ekonomii politycznej w szkole przemys³owej. W 1838 r. zosta³
cz³onkiem Akademii Nauk Moralnych i Politycznych i w tym samym roku wyda³ historiê ekonomii politycznej. Trzecie wydanie tego opracowania ukaza³o siê ju¿ w 1845 r. [Blanqui 1845],
natomiast pi¹te wydanie w 1879 r. Niemiecki przek³ad tej pracy ukaza³ siê w latach 1840-1841 w
Karlsruhe, a angielski przek³ad w 1880 r. w Nowym Jorku [Meitzel 1909, Bd 3, s. 85].
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Istotne znaczenie dla rozwoju wiedzy i jej upowszechniania, tak¿e o naukach ekonomicznych, mia³a Encyklopedia Britannica. Wyrazem sukcesu Encyklopedii by³o to, ¿e wiele z jej
obszernych hase³ przedrukowano jako ksi¹¿ki. W latach 1875-1889 ukazywa³o siê dziewi¹te
wydanie Encyklopedii Britannica. Redaktorzy zamawiali artyku³y u najwybitniejszych brytyjskich uczonych tej epoki.Napisanie artyku³u o ekonomii politycznej, powierzono Johnowi
Kellsowi Ingramowi. Ingram studiowa³ i wyk³ada³ na uniwersytecie w Dublinie i Glasgow
wymowê i literaturê angielsk¹, a tak¿e grekê. By³ zwolennikiem szko³y historycznej [Ingram
1907, s. 10]. Uwa¿a³, ¿e ekonomia powinna byæ czêci¹ nauki spo³ecznej (socjologii) wed³ug
koncepcji Comtea. Opowiada³ siê przeciw statycznej teorii a na rzecz dynamiki i analizy
historycznej. Nie zyska³ jednak podobnie wysokiej pozycji jak inni pisz¹cy wstêpy do artyku³ów encyklopedii. Mia³ przy tym swój wk³ad w rozwój ortodoksji. Bêd¹c uznanym matematykiem, uczy³ Francisa Y. Edgewortha, jednego z pierwszych ekonomistów pos³uguj¹cych siê
matematyk¹. Zaskakuj¹cy jest fakt, ¿e Ingram zosta³ polecony redaktorowi encyklopedii przez
Jevonsa, którego najpierw poproszono o napisanie tego artyku³u. Jevons, choæ by³ zwolennikiem ortodoksji, uwa¿a³ jednak, ¿e badania mog¹ biec równolegle. Jednak¿e historycyzmowi
przypisywa³ rolê s³u¿ebn¹ wobec g³ównego nurtu [Moore 2000, s. 436-437, 439].
Artyku³ o ekonomii politycznej do Encyklopedii Britannica w 1885 r. ukaza³ siê jako
osobna ksi¹¿ka uzupe³niona i rozszerzona pod tytu³em History of Political Economy (Edinburgh 1888). Napisanie historii myli ekonomicznej Ingram [1907, s. 10] uzasadnia³ nastêpuj¹co: Studya historyczne odpowiadaj¹ najlepszym d¹¿eniom intelektualnym naszych czasów, których znamieniem jest przewaga historycznego kierunku. Dzie³o to zosta³o przet³umaczone na niemiecki, rosyjski, polski, francuski, w³oski, hiszpañski, szwedzki, czeski i
japoñski [Meitzel 1910, s. 629].
Ingram wskazywa³ na autorów, z których prac korzysta³. By³y to wydana w latach 1837-1838
historia ekonomii politycznej, napisana przez J. Adolpha Blanqui i historia ekonomii politycznej
napisana i wydana w 1841 r. przez Albana de Villeneuve Bargemonta [Blanqui 1837-38, de
Villeneuve Bargemont 1841]. Wczeniejsz¹ jeszcze prac¹ przywo³ywan¹ przez Ingrama jest w³oska Storia della Economia Pubblica in Italia, ossia Epilogo critico degli Economisti Italiani
napisana przez Józefa Pecchio w 1829 r., jako 50. tom dzie³a Custodiego W³oscy klasyczni pisarze
w ekonomii politycznej obejmuj¹cy pisma w³oskich ekonomistów od 1581 do 1804 r. [Ingram
1891, s. II-III]. Ingram korzysta³ z pracy wydanej w 1860 r. Juliusza Kautza Die geschichtliche
Entwicklung der National  Oekonomik und ihrer Literatur i Wilhelma Roschera wydanej w
1874 r. Geschichte der Nationalökonomik in Deutschland [Ingram 1891, s. III]. Hans von
Scheel w Handbuch der Politischen Oekonomie zamieci³ historiê ekonomii. Po polsku tekst
Scheela ukaza³ siê w 1884 r. w Ekonomii politycznej  zbiorze tekstów ekonomistów niemieckich, zestawionym przez Józefa Piaseckiego [Piasecki 1884, s. 39-60].
Przeciw Ingramowi wyst¹pi³ Joseph Shield Nicolson kieruj¹cy katedr¹ ekonomii politycznej na uniwersytecie w Edynburgu. Zarzuci³ jego pracy stronniczoæ, brak oryginalnoci i zrêczne czerpanie z podrêczników Roschera i Kautza, maj¹ce wrêcz charakter plagiatu
[Moore 2000, s. 449].
W drugiej po³owie lat szeædziesi¹tych XIX w., a wiêc w okresie rozkwitu ekonomiki
(wed³ug okrelenia E. Taylora) na Wydziale Prawa i Administracji Szko³y G³ównej w Warszawie wyk³ada³ ekonomiê Zdzis³aw Korzybski. W programie znajdowa³a siê Historia i literatura ekonomii politycznej. Wyk³ad ogranicza³ siê w du¿ej mierze do historii polityki gospodarczej. Rzadko odwo³ywa³ siê do pogl¹dów poszczególnych ekonomistów, a swoje wyk³ady opar³ przede wszystkim na pracy Blanqui`ego [Taylor 1930, t. I, s. 30-31, 36-37, t. II , s. 55].

RZUT OKA NA HISTORIÊ HISTORII MYLI EKONOMICZNEJ JAKO ...

93

Pierwszym lub te¿ jednym z pierwszych opracowañ historii myli ekonomicznej, które
ukaza³y siê w jêzyku polskim, by³a wspominana wy¿ej historia napisana przez Johna Kellsa
Ingrama w 1888 r., która zosta³a wydana w Polsce w 1891 r. w przek³adzie Zofii Daszyñskiej.
W przedmowie t³umaczka stwierdzi³a, ¿e jest to najlepszy podrêcznik. Dowodzi³a, ¿e historia
ekonomii ma wiêksze znaczenie dla ekonomii ni¿ historie innych nauk dla tych nauk. Jej
studiowanie jest konieczne, aby obj¹æ ca³okszta³t rozwoju nauki i przez to chroniæ przed
pope³nianiem b³êdów w chaosie faktów oraz nie pozwoliæ przeceniæ pojedynczych ekonomii i szkó³ [Ingram 1891, s. I].
Stanis³aw Grabski i Kazimierz Kelles-Kraus przedstawili przegl¹d historii ekonomii i
socjologii w XIX w, który ukaza³ siê w 1901 r. [Grabski, Kelles-Krauz 1901]. Stanis³aw G³¹biñski [1913] potraktowa³ historiê ekonomiki jako czêæ wyk³adu ekonomii.
Has³o ekonomia polityczna w Encyklopedii powszechnej Samuela Orgelbranda [1899,
t. 5] jest w gruncie rzeczy przedstawieniem historii tej dyscypliny, tak¿e i w Polsce. Byæ
mo¿e pierwsz¹ prób¹ przedstawienia ca³ej historii myli ekonomicznej w Polsce by³ rozdzia³
do³¹czony do t³umaczenia pracy Alfreda Espinasa (profesora uniwersytetu w Bordeaux),
którego dokona³o dziewiêciu s³uchaczy kursów handlowych imienia A. Zieliñskiego w
Warszawie. Wspomniany rozdzia³ doda³ s³uchacz kursów przemys³owo-rolniczych Stanis³aw D¹browski [Espinas 1912].
Zamieszczony w Ekonomicie z 1918 r. przegl¹d polskiej literatury ekonomicznej,
dokonany przez Stefana Dziewulskiego, a obejmuj¹cy piêædziesi¹t lat, nie wspomina o
pracach traktuj¹cych o historii myli ekonomicznej. Zamieszczone w tym¿e numerze artyku³y Edwarda Strasburgera i Stanis³awa Aleksandra Kempnera tworz¹ w sumie przegl¹d polskiej myli ekonomicznej [Dziewulski 1918, Strasburger 1918, Kempner 1918].
W latach dwudziestych XX w. polskie prace z zakresu ekonomii politycznej w Polsce
zawiera³y te¿ czêci dotycz¹ce historii. Dotyczy to prac Romana Rybarskiego [1924] i Stanis³awa Grabskiego [1927]. Grabski do³¹czy³ do wyk³adu ekonomii spo³ecznej historiê doktryn ekonomicznych, aby u³atwiæ zrozumienie zwi¹zku teorii z rozwojem ¿ycia spo³ecznogospodarczego [Wójcik 1995, s.138-143].
Edward Taylor wyk³ada³ historiê ekonomiki od 1919 r. na Uniwersytecie Poznañskim. Na
podstawie tych wyk³adów studenci tworzyli skrypty, w których podawali (w tytu³ach), od
czego siê Taylor od¿egnywa³, ¿e je przegl¹da³ i poprawia³ [Taylor 1936, Taylor 1991, s. VII].
W 1939 r. jako samoistne wydawnictwo dotycz¹ce historii myli ekonomicznej ukaza³a
siê Historia ekonomiki polskiej, a w niej tak¿e czêæ dotycz¹ca powszechnej historii ekonomiki napisana przez Stanis³awa G³¹biñskiego [1939].
HISTORIA HISTORII MYLI EKONOMICZNEJ OD II PO£OWY XX W.

Organizacje studenckie wydawa³y skrypty z wyk³adów. Na przyk³ad Bratnia Pomoc z
Wy¿szej Szko³y Administracyjno-Handlowej w Czêstochowie wyda³a wyk³ady Macieja
wiêcickiego wyg³oszone w latach 1945-46 [wiêcicki 1947].
Poprzedni okres pisania dziejów polskiej myli ekonomicznej zamyka³a praca Jana Czarkowskiego. Prawie po³owê pracy powiêci³ on historii wieku XX. Znaleli siê w niej tacy
ekonomici jak: W³adys³aw Bortkiewicz, W³adys³aw Zawadzki, Aleksy Wakar, Adam Krzy¿anowski, Oskar Lange, Edward Lipiñski, Micha³ Kalecki, Feliks M³ynarski [Czarkowski 1948].
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Andrzej Grodek, podsumowuj¹c dotychczasowy rozwój historii myli ekonomicznej w
Polsce, skrytykowa³ Zarys Czarkowskiego i wskaza³, w jaki sposób nale¿y j¹ opisaæ, bior¹c
pod uwagê marksistowsk¹ wizjê dziejów. Walczy³ z fa³szyw¹ tez¹ o niesamodzielnoci polskiej myli ekonomicznej [Grodek 1951, s. 202-225].
O zakresie prac dyplomowych na seminariach z prze³omu lat czterdziestych i piêædziesi¹tych informowa³ W³odzimierz Brus na podstawie badañ obejmuj¹cych wa¿niejsze orodki
szkolnictwa ekonomicznego w Polsce. Na seminarium ekonomicznym Uniwersytetu Poznañskiego prowadzonym przez Edwarda Taylora i Stefana Rosiñskiego w latach 1946-1950 zosta³y napisane prace o Johnie M. Keynesie (7 prac), Knucie Wicksellu (4), Léonie Walrasie (4),
Josephie Schumpeterze (3), Jean B. Sayu (3) i Karolu Marksie (1). Podobny niedostatek prac
o marksizmie stwierdza³ Brus w innych katedrach. W Krakowie na prowadzonym przez prof.
Jerzego Fiericha seminarium z doktryn ekonomicznych zajmowano siê nie tylko Keynesem,
Friedrichem von Wieserem, Hansem Mayerem, ale tak¿e teori¹ gier w ekonomii i przedstawicielami behawioryzmu Johnem von Neumannem i Oscarem Morgensternem [Brus 1951, s. 22].
Podrêcznikiem na nowe czasy by³a historia Edwarda Lipiñskiego, której pierwsze wydanie ukaza³o siê w 1950 r. We wstêpie do wydania z 1956 r. usprawiedliwia³ on niedostatkiem badañ brak przedstawienia wielu ekonomistów, a w przypadku ekonomistów rosyjskich  niemo¿noci¹ uzyskania odpowiednich materia³ów. Historia myli by³a wówczas
wyk³adana na trzecim lub czwartym roku studiów, poniewa¿ studiowanie jej wymaga³o
znajomoci teorii ekonomii [Lipiñski 1957, s. 3-4].
Bior¹cy udzia³ w dyskusji o przedmiocie i zakresie tej dyscypliny Seweryn ¯urawicki
dokona³ przegl¹du literatury. Wymieni³ podrêczniki Ingrama, G³¹biñskiego, Grabskiego i
Rybarskiego i skrypt Lipiñskiego z 1953 r. Wskaza³ na brak wyranego stanowiska w sprawie przedmiotu i zakresu na gruncie marksizmu-leninizmu. Wspomnia³ o radzieckiej historii
ekonomii politycznej Dawida Rozenberga z 1940 r. i o dyskusji w Akademii Nauk ZSRR w
1953 r. o podrêczniku historii rosyjskiej myli ekonomicznej [¯urawicki 1954]. Historiê Rozenberga wydano w Polsce jednak dopiero w 1955 r. [Rozenberg 1955].
Edward Taylor podj¹³ po wojnie wyk³ady na Uniwersytecie Poznañskim. Na ¿yczenie
studentów Jerzy Tetzlaw, asystent Zak³adu Nauk Ekonomicznych, sporz¹dzi³ skrypt w roku
akademickim 1948/49. Przedk³adaj¹c po ka¿dym wyk³adzie streszczenie Taylorowi, zmusi³
go niejako do systematycznej pracy  i jak pisa³ Taylor  W ten sposób powsta³ niechc¹cy,
bez z góry powziêtego zamiaru, mimo mej woli, pierwszy wcale starannie przeze mnie
poprawiony skrypt. Zwolniony z pracy na uczelni, w latach 1950-1954, zaj¹³ siê przerabianiem i poprawianiem tego skryptu. Powsta³a z tego Historia ekonomiki w dwóch tomach
wydana w latach 1957-1958. Nastêpne wydanie ukaza³o siê w 1991 r. [Taylor 1957, 1958, 1991
s. VII-VIII].
W 1958 r. wydano w Polsce t³umaczenie z francuskiego historii myli ekonomicznej w
XX wieku Emilie Jamesa [1958] napisanej w 1955 r. E. Lipiñski wspomina w przedmowie do
Powszechnej myli ekonomicznej o doskona³ej historii doktryn ekonomicznych Amintore Fanfaniego, która zosta³a przet³umaczona na jêzyk polski i ukaza³a siê w Londynie w 1965
r. [Lipiñski 1968, s. 9, Fanfani 1965].
Lata siedemdziesi¹te przynios³y wydanie licznych prac powiêconych polskiej myli
ekonomicznej i historiê powszechnej myli ekonomicznej w okresie 1870-1950 [Górski, Sierpiñski 1972]. W 1983 r. ukaza³a siê, maj¹ca nastêpnie wiele wydañ, synteza Wac³awa Stankiewicza zawierajaca omówienie teorii ekonomicznych prawie do koñca lat siedemdziesi¹tych [Stankiewicz 1983].
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Historia myli ekonomicznej stanowi³a tradycyjnie podstawowy przedmiot na uczelniach amerykañskich. W latach piêædziesi¹tych XX w. przeprowadzono badania nad studiami ekonomicznymi w Stanach Zjednoczonych na zlecenie American Economic Association. Wród przedmiotów wymaganych i zwykle wybieranych na studiach magisterskich i
doktoranckich teoria ekonomii zajmowa³a na badanych uczelniach pierwsze miejsce (98 i 95
%), a historia myli ekonomicznej drugie (37 % i 76 %) [Bowen 1953, s. 105]. 12 % ówczesnych i dawniejszych studentów studiów magisterskich przypisywa³o du¿¹ wartoæ historii myli ekonomicznej. Wiêksz¹ wartoæ ni¿ historii myli ekonomicznej przypisywano tylko teorii ekonomii i statystyce. W zestawie podstawowych wymagañ wystêpowa³ pó³roczny kurs historii myli jedynie na poziomie licencjackim. Historia gospodarcza mia³a trwaæ
rok na tym poziomie, a teoria ekonomii dwa lata na kursie pierwszego stopnia i rok na drugim
stopniu [Bowen 1953, s. 107-108]. Bowen podczas przeprowadzanych rozmów w wielu
instytucjach odniós³ jednak wra¿enie, ¿e historia myli ekonomicznej traci na popularnoci.
Procentowy udzia³ tych profesorów, którzy uwa¿ali, ¿e przedmiot ten powinien byæ w kanonie by³ mniejszy od udzia³u procentowego instytucji, w których przedmiot ten by³ wymagany lub zwykle wybierany. Nie wynika³o to z uznania tego przedmiotu za mniej wartociowy,
lecz z konkurencji o czas studentów dla nowych i bardziej technicznych przedmiotów.
Howard R. Bowen [1953, s. 115] proponowa³, aby historia myli znalaz³a siê w kanonie
studiów doktoranckich, natomiast studenci ni¿szych stopni, ze wzglêdu na ograniczony
czas, mieli siê nie wg³êbiaæ w ten przedmiot. Dla studentów studiów doktorskich przedmiot
ten jest jednym z najlepszych sposobów nauczania teorii ekonomii, daje perspektywê na
wspó³czesne teorie i wgl¹d we wzajemne zwi¹zki miêdzy ideami i zjawiskami.
Badania obecnoci historii myli ekonomicznej na uniwersytetach zachodnioniemieckich, austriackich i szwajcarskich na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX w. objê³y 54 uniwersytety [Backhaus 1986, s. 62]. Na 27 uczelniach oferowano kursy z historii ekonomii, na 13 nie by³o
takich kursów, a na pozosta³ych prawdopodobnie by³a wyk³adana. Backhaus [1986 s. 62] zgrupowa³ kursy historii myli ekonomicznej wed³ug kategorii, celu i tytu³u. Kursów ogólnych naliczy³ 191, dotycz¹cych okresów w historii myli  72, historii subdyscyplin  57, poszczególnych
ekonomistów  31, poszczególnych problemów  17 i innych  8. Historycy myli ekonomicznej
jako drugi obszar zainteresowañ badawczych podawali zazwyczaj teoriê ekonomii (131), historiê
gospodarcz¹ (45), systemy ekonomiczne (33), ekonomiê ogóln¹ (31) [Backhaus 1986, s. 63].
W NRD studia ekonomiczne prowadzono na wy¿szych uczelniach ekonomicznych, na
wydzia³ach ekonomicznych uniwersytetów, wydzia³ach in¿ynieryjno-ekonomicznych wy¿szych uczelni technicznych. Do podstawowych przedmiotów zaliczano tak¿e historiê myli ekonomicznej [Boroñ 1959, s. 392]. Jürgen Backhaus stwierdzi³, ¿e nie mo¿e uwzglêdniæ
w swoich badaniach uniwersytetów wschodnioniemieckich ze wzglêdu na nieporównywalnoæ programów. Do g³ównych cech marksistowskiego podejcia, na podstawie pracy
Rudolpha z 1984 r., zaliczy³ on odkrywanie postêpowych i zwalczanie wstecznych pogl¹dów, badanie róde³ i elementów teorii wykorzystanych przez Marksa i Engelsa dla tworzenia naukowej i rewolucyjnej teorii, koniecznoæ nowych badañ wobec poziom rozwoju,
który zosta³ osi¹gniêty przez marksistowsk¹ myl spo³eczn¹ [Backhaus 1986, s. 63].
Pisz¹cy o tej dyscyplinie w ostatnich dziesiêcioleciach ubolewaj¹ nad ci¹g³ym spadkiem zainteresowania i usuwaniem tego przedmiotu z uniwersyteckich programów nauczania, nie tylko na poziomie magisterskim, lecz tak¿e na poziomie licencjackim. Tendencja ta
silniej przejawia siê w Stanach Zjednoczonych ni¿ w Europie, ale wystêpuje prawie wszêdzie [Blaug 2001, s. 145].
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Ekonomici w¹tpi¹, czy historia ekonomii jest czêci¹ ekonomii. Podczas gdy historia
myli ekonomicznej jest nauczana na poziomie licencjackim, szczególnie w Stanach Zjednoczonych na wydzia³ach humanistycznych w Europie i w Japonii, praktycznie znik³a z programów na poziomie magisterskim, szczególnie w wysoko notowanych szko³ach. Historyk
myli ekonomicznej z trudem mo¿e znaleæ tam zajêcie [Palma 2008, s. 94].
W polskim systemie kszta³cenia ekonomistów historia myli ekonomicznej zalicza siê
obecnie do grupy treci podstawowych na II stopniu kszta³cenia. Efektem takiego kszta³cenia ma byæ wykorzystanie dorobku wspó³czesnej myli ekonomicznej w analizie i interpretacji zjawisk i procesów makro- i mikroekonomicznych [Standardy kszta³cenia]. Przedmiot ten, jak wynika z programu, ma w istocie daæ sposobnoæ do przedstawienia przegl¹du
wspó³czesnych teorii heterodoksyjnych.
Zaobserwowano wystêpowanie dwóch rozbie¿nych tendencji. Pomimo wskazanego
wy¿ej spadku presti¿u historii myli ekonomicznej w Stanach Zjednoczonych i Europie
Zachodniej, wzrasta³a jednak liczba zainteresowanych prac¹ naukow¹ na tym polu, czemu
towarzyszy³ wzrost liczby publikacji i czasopism. W roku 1969 zosta³o za³o¿one History of
Political Economy, w 1973 r.  History of Economics Review, w 1983 r.  Research in the
History of Economic Thought and Methodology, w 1990 r.  Journal of the History of
Economic Thought, w 1993 r.  European Journal of the History of Economic Thought i
History of Economic Ideas [Blaug 2001, s. 145]. Jak uwa¿a Palma [2008, s. 102] czasopisma
te powsta³y w odpowiedzi na rosn¹ce trudnoci publikacji w czasopismach g³ównego nurtu. Publikacje w czasopismach historii myli ekonomicznej nie zyskuj¹ jednak wysokich
ocen ani nie ciesz¹ siê uznaniem w³adz wydzia³ów [Blaug 2001, s. 147].
Inicjatywa wydania czasopisma powiêconego historii myli ekonomicznej zosta³a
podjêta w Zak³adzie Historii Myli Ekonomicznej Szko³y G³ównej Handlowej [Kwartalnik
Historii Myli Ekonomicznej]. Pierwszy numer kwartalnika ukaza³ siê w 2005 r. Inicjatywa
okaza³a siê najwyraniej przedwczesna, poniewa¿ ukaza³ siê jeszcze tylko jeden numer.
W 1973 r. zosta³a za³o¿ona History of Economics Society. Liczba cz³onków stale ronie.
W Europie dzia³aj¹ trzy towarzystwa historii myli ekonomicznej. Podobne towarzystwa
powsta³y w Japonii i Australii.
Na dwudziestym corocznym zjedzie History of Economics Society w Filadelfii (1993 r.)
prezes Karen I. Vaughn ubolewa³a nad tym, ¿e historycy myli ekonomicznej musz¹ usprawiedliwiaæ siê z wyboru przedmiotu badañ. Dalej mówi³a o ma³ym presti¿u, jakim cieszy siê
ten przedmiot studiów, a w programach studiów magisterskich uznaje siê za stratê czasu
czytanie czego, co zosta³o napisane i wydane wiêcej ni¿ piêæ lat wczeniej. Niskiemu
presti¿owi towarzysz¹ w¹tpliwoci ekonomistów co do umiejêtnoci historyków myli.
Zajmowanie siê tak¹ ³atw¹ subdyscyplin¹, która nie jest zmatematyzowana, nie operuje
technikami statystycznymi, jest wed³ug nich strat¹ czasu. Vaughn widzia³a znaczenie zjazdów Towarzystwa w tym, ¿e tylko wtedy, raz w roku, mog¹ dowiadczaæ wspólnoty, której
oczekuj¹ w ¿yciu akademickim. Nadziej¹ napawa³a rosn¹ca liczba cz³onków Towarzystwa.
Zak³ada³o je 210 osób. W 1993 r. liczy³o ju¿ ponad 500 cz³onków [Vaughn 1993, s. 174-175].
Lekcewa¿enie historii myli ekonomicznej w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej ma wynikaæ z d¹¿enia ekonomii do naladowania nauk przyrodniczo-matematycznych. Wszystko, co zostaje uznane za wartociowe zostaje w³¹czone do korpusu wiedzy
naukowej. Reszta zostaje odrzucona i jako nale¿¹ca do historii ignorowana przez ekonomistów. Historia myli ekonomicznej zostaje odsy³ana na takie wydzia³y jak filozofia lub historia, w podobny sposób, jak to siê zdarzy³o w przypadku historii fizyki [Palma 2008, s. 94].
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Powodem odrzucania historii myli przez ekonomiê g³ównego nurtu jest, jak twierdzi
Palma, brak najnowszej, czyli dotycz¹cej okresu po II wojnie wiatowej, historii ekonomii.
Wynika to ze zbyt ma³ej odleg³oci w czasie, braku mo¿liwoci analizy historycznej i z
powodu u¿ywania przez ekonomiê g³ównego nurtu aparatu matematycznego [Palma, s. 100101]. Historia myli ekonomicznej staje siê schronieniem dla heterodoksji i jest u¿ywana do
krytyki ekonomii g³ównego nurtu [Palma 2008, s. 100-101]. Podobnego zdania jest Blaug
[2001, s. 147], kiedy stwierdza, ¿e historia myli ekonomicznej budzi zainteresowanie badaczy o filozoficznym nastawieniu, za na konferencjach jej powieconych przewagê maj¹
ekonomici heterodoksyjni. Konferencje te umo¿liwiaj¹ im dyskusjê z innymi naukowcami
spoza ich w¹skich krêgów.
PODSUMOWANIE
Pierwszy etap pisania historii myli ekonomicznej zacz¹³ siê pod koniec lat trzydziestych XIX w. Drugi etap nast¹pi³, gdy historia ta pojawi³a siê jako przedmiot nauczania,
czyli co najmniej od pocz¹tku drugiej po³owy XIX w. Na prze³omie lat szeædziesi¹tych i
siedemdziesi¹tych XX w. nast¹pi³ trzeci etap, kiedy powsta³y towarzystwa naukowe i czasopisma powiêcone historii myli ekonomicznej. Nast¹pi³o to sto lat po tym, jak powsta³y
towarzystwa i czasopisma ekonomiczne. Jednoczenie zmniejsza³o siê znaczenie historii
myli ekonomicznej na wy¿szych uczelniach i w relacji do nauki ekonomii. Ekonomici
ortodoksyjni nie przywi¹zuj¹ znaczenia do tej dyscypliny. Staje siê ona natomiast szczególnym polem zainteresowania ekonomistów heterodoksyjnych, wród których liczba zajmuj¹cych siê t¹ dyscyplin¹ ronie, ronie tak¿e liczba czasopism i towarzystw naukowych.
Wyrazem wzrostu znaczenia tej dyscypliny w Polsce by³o t³umaczenie klasycznych
podrêczników w latach osiemdziesi¹tych XIX w. Przed I wojn¹ wiatow¹ pojawi³y siê polskie podrêczniki i rozwija³y siê badania myli ekonomicznej w Polsce w przesz³oci.
W Polsce od koñca lat piêædziesi¹tych XX w. pojawia³a siê znaczna liczba podrêczników historii myli ekonomicznej. Jej pozycja jako przedmiotu nauczania ekonomistów jest
nadal wysoka. Nie wesz³a jednak na etap tworzenia odrêbnych stowarzyszeñ i wydawania
czasopism powiêconych tej dyscyplinie.
Wydaje siê, ¿e w Polsce zmniejszanie siê znaczenia historii myli ekonomicznej jako
przedmiotu wyk³adanego na uczelniach ekonomicznych, jeli uwzglêdniaæ proces zachodz¹cy w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, dopiero nast¹pi.
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Andrzej Mielcarek
A GLANCE AT THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT HISTORY AS AN ACADEMIC DISCIPLINE

Summary
The article presents the development of economic thought history seen as an academic discipline.
It is organized around publication dates of major works, the place of the discipline in school curricula and
appearance of periodicals and societies.
At the end of the 1830s, a French economist J. A. Blanqui published the history of economic
thought and at the end in the late eighties J. K. Ingrams history was released. At the beginning of the 20th
century there appeared Polish textbooks including also the history of thought in Poland.
The next stage occurred in the 1960s and 1970s. Periodicals and societies of economic historians
were established in the USA and Western Europe. It was accompanied by the decrease of the disciplines
significance in the education of economists. In Poland the aforementioned institutionalization stage did
not occur.
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