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Aleksy Wakar (1898-1966)1

1.
Aleksy Wakar urodzi∏ si´ 18 stycznia 1898 w Samarze. Jego matka, Anna
z domu Muszkin by∏a Rosjankà, z zawodu – felczerkà. Ojciec, Anatol pochodzi∏ ze zrusyfikowanej rodziny polskiej (nale˝àce do rodziny Wakarów dobra
znalaz∏y si´ w obr´bie cesarstwa rosyjskiego po I rozbiorze Polski.) Anatol
Wakar by∏ z zawodu prawnikiem i zajmowa∏ stanowiska s´dziego Êledczego
i prokuratora; mia∏ on ró˝norakie relacje z Polskà. Polkà by∏a jego pierwsza
˝ona, z którà mia∏ m.in. syna, W∏odzimierza Wakara (1885-1933), który swoje
dojrza∏e ˝ycie zawodowe zwiàza∏ równie˝ z Polskà i, co wi´cej z SGH (by∏
w latach mi´dzywojennych dyrektorem Instytutu Gospodarstwa Spo∏ecznego).
W roku 1904 przyjecha∏ Anatol Wakar z rodzinà w zwiàzku z ostatnim swoim
zatrudnieniem w Warszawie jako prezes Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego – urz´du pe∏niàcego rol´ arbitra˝u. Tak wi´c Aleksy Wakar sp´dzi∏ dzieciƒstwo w Warszawie. O swoich losach tak pisze w jednej z wersji w∏asnor´cznie pisanych ˝yciorysów, znajdujàcych si´ w Teczce personalnej, przechowywanej
w Archiwum SGH-SGPiS: „W 1907 wstàpi∏em do 3-go Gimnazjum Warszawskiego, które ukoƒczy∏em w 1916 w Moskwie, dokàd przeniesiono Gimnazjum
w r. 1915. Nast´pnie wstàpi∏em na wydzia∏ lekarski Uniwersytetu Warszawskiego w Rostowie (dokàd ewakuowano Uniwersytet Warszawski po rozpocz´ciu wojny w 1914 – UG), skàd w paêdzierniku tego˝ roku przenios∏em si´ do
Akademii Wojskowo Lekarskiej w Piotrogrodzie. Po przewrocie komunist. uda∏em si´ na Don, gdzie walczy∏em w armiach genera∏ów Korni∏owa i Deniki-
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Autorka jest pracownikiem Szko∏y G∏ównej Handlowej i Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
w Warszawie. Artyku∏ wp∏ynà∏ do redakcji w grudniu 2005 r.
Jest to czwarta, napisana przeze mnie, wersja biografii Aleksego Wakara jako wyró˝niajàcej
si´ osobowoÊci w dziejach SGH i polskiej ekonomii. Poszczególne wersje ró˝nià si´ pod
wzgl´dem redakcyjno-ekspozycyjnym i, co wa˝niejsze, nowymi ustaleniami wynikajàcymi
z coraz wi´kszej iloÊci materia∏ów z jakimi uda∏o mi si´ zapoznaç.
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na. 3 marca r. 1920 w szeregach armii gen. Bredowa przekroczy∏em granic´
Polski i zamieszka∏em w Warszawie”.
Z innych wersji ˝yciorysu dowiadujemy si´, ˝e w Warszawie Aleksy Wakar
stara∏ si´ kontynuowaç przerwane studia medyczne. Pracowa∏ te˝ zarobkowo;
w 1921 roku dzi´ki pomocy brata, W∏odzimierza, wówczas prezesa Zrzeszenia
Samorzàdów Powiatowych, podjà∏ prac´ jako urz´dnik w wydziale Wydawniczym Stowarzyszenia. W latach 1930-1932 zatrudniony by∏ w firmie Elektrolux.
W roku 1927 porzuci∏ ostatecznie medycyn´ i zosta∏ s∏uchaczem Wy˝szej
Szko∏y Handlowej. Trzy lata póêniej uzyska∏ dyplom zawodowy tej uczelni na
podstawie pracy „Prawo nieproporcjonalnej wydajnoÊci”. Nied∏ugo potem, równie˝ na seminarium profesora W∏adys∏awa Zawadzkiego napisa∏ i obroni∏ prac´ magisterskà. Poza tym ekonomii uczy∏ si´ u profesorów Jana Lewiƒskiego
i Edwarda Lipiƒskiego. Karier´ akademickà rozpoczà∏ w 1931 roku prowadzàc prywatne seminarium dla studentów i asystentów poÊwi´cone teorii ekonomii. Dzisiaj powiedzielibyÊmy, ˝e prowadzi∏ ko∏o naukowe. Jak wspomina
uczestnik tego seminarium, Jan Drewnowski, dyskutowano na nim przede
wszystkim poglàdy ekonomiczne Vilfreda Pareta i uczestniczy∏o w nim przeci´tnie 10 osób. Autorytet Wakara jako kierownika by∏ bezsporny. 1 wrzeÊnia
1933 roku Aleksy Wakar rozpoczà∏ – na wniosek profesora Edwarda Lipiƒskiego – prac´ w Szkole G∏ównej Handlowej jako asystent w Katedrze Ekonomii Politycznej. Ju˝ po roku otrzyma∏ stopieƒ doktora za rozpraw´ „Teoria
p∏acy roboczej”. Szybko przygotowa∏ nast´pnà rozpraw´, „Problem ceny zmiennej” i na jej podstawie habilitowa∏ si´ w paêdzierniku 1935; w marcu 1936
otrzyma∏ stanowisko docenta SGH. W tym czasie uzyska∏ obywatelstwo polskie.
Prac´ na stanowisku docenta zainaugurowa∏ wyk∏adem z zakresu teorii wymiany
mi´dzynarodowej – tematem, który mia∏ byç nast´pnym przedmiotem jego zainteresowania naukowego. Na miesiàc przed agresjà Niemiec i ZSRR na Polsk´
zosta∏ mianowany profesorem nadzwyczajnym SGH i powierzono mu kierowanie II Katedrà Ekonomii Politycznej, zajmujàcej si´ Êcis∏à teorià.
Po rozpocz´ciu okupacji Polski, w 1940 roku zosta∏ zast´pcà kierownika
Miejskiej Szko∏y Handlowej II-go stopnia w Warszawie i pracowa∏ na tym stanowisku do wybuchu powstania warszawskiego w 1944 roku. Kierownikiem
tej szko∏y by∏ prof. Edward Lipiƒski i kry∏a si´ za nià konspiracyjna SGH;
Wakar ca∏y prawie okres okupacji uczy∏ na poziomie uniwersyteckim, prowadzi∏
seminaria magisterskie i doktorskie, kontynuowa∏ te˝ dzia∏alnoÊç naukowà przygotowujàc prac´: „Teoria handlu zagranicznego”.
W czasie powstania warszawskiego Aleksy Wakar mieszka∏ na wsi, w okolicach ¸owicza. Wkrótce po wyzwoleniu Warszawy powróci∏ do miasta i wespó∏ z innymi profesorami przystàpi∏ do wznowienia pracy SGH, uczestniczàc
w Komisji Administracyjnej SGH powo∏anej w celu uruchomienia szko∏y
w Warszawie (od listopada 1944 dzia∏a∏a tajna filia SGH w Cz´stochowie). Na
jednym z pierwszych powojennych posiedzeƒ Senat SGH wystàpi∏ do ministra
oÊwiaty o mianowanie Aleksego Wakara profesorem zwyczajnym w SGH
(mianowanie nastàpi∏o z datà 21.08.1946). Do czasu upaƒstwowienia Szko∏y
w 1949 roku pe∏ni∏ kolejno funkcje: sekretarza Senatu (od pierwszego posie-
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dzenia, które odby∏o si´ 28 marca 1945), rektora Szko∏y (wybrany zosta∏ 8 stycznia 1946), prorektora (w roku akad. 1947-1948), uczestniczy∏ te˝ w rozlicznych komisjach senackich. Ponadto pracowa∏ naukowo; kierowa∏ Katedrà
Ekonomii Politycznej II (katedrà Ekonomii Politycznej I kierowa∏ prof. Edward
Lipiƒski).
W 1948 roku w∏adze powierzy∏y mu stanowisko przewodniczàcego specjalnej
komisji reorganizujàcej Akademi´ Nauk Politycznych, a nast´pnie zosta∏ mianowany o rektorem tej uczelni. Wtedy te˝ wstàpi∏ do PPR.
W roku 1950 usuni´to go z partii pod zarzutem – jak napisa∏ – „kontaktów z emigracjà rosyjskà w latach dwudziestych”. Zosta∏ te˝ przeniesiony w stan
nieczynny, tzn. pozbawiony prawa wykonywania zaj´ç profesora SGH. W marcu
1952 roku minister szkolnictwa wy˝szego oddelegowa∏ go do Katedry Ekonomii
Politycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej, bez prawa
prowadzenia zaj´ç dydaktycznych ze studentami. Wreszcie, latem 1952 roku
zosta∏ aresztowany przez urzàd bezpieczeƒstwa, przekazany w∏adzom radzieckim
i odtransportowany do Moskwy, gdzie wiosnà nast´pnego roku skazano go na
10 lat pobytu w obozie pracy.
Uwolniony na mocy dekretu Rady Najwy˝szej ZSRR powróci∏ do Polski na
dokumentach repatrianta wczesnà jesienià 1955 roku. Zg∏osi∏ si´ do pracy
w SGPiS, gdzie natychmiast podjà∏ si´ prowadzenia seminarium, na którym
przyswaja∏ swoim m∏odszym kolegom prace ekonomiczne napisane na Êwiecie w czasie, gdy w Polsce niepodzielnie panowa∏a ekonomia marksistowska.
Zaczà∏ wspó∏pracowaç z istniejàcym wówczas Instytutem Kszta∏cenia Kadr
Naukowych, gdzie sprawowa∏ opiek´ nad kilkoma m∏odymi ekonomistami. Po
reorganizacji SGPiS powierzono mu kierowanie Katedrà Ekonomii Politycznej na Wydziale Handlu, jednà z pi´ciu katedr utworzonych na miejsce jednej
wielkiej katedry ekonomii politycznej z okresu stalinowskiego. Pozostawa∏ na
tym stanowisku od stycznia 1957 roku do Êmierci. Zmar∏ Aleksy Wakar na
atak serca 25 sierpnia 1966 roku podczas wakacji sp´dzanych w WiÊle.

2.
Zostawszy rektorem 1946 roku Aleksy Wakar natychmiast doprowadzi∏ do
okreÊlenia tego, co w dzisiejszej terminologii okreÊlilibyÊmy jako kierunki i standardy nauczania w SGH, rozstrzygajàc jednoczeÊnie w prosty sposób problemy, budzàce tak wiele dyskusji 60 lat póêniej, na poczàtku XXI wieku – problem kierunków i dwustopniowoÊci studiów ekonomicznych. Ju˝ w lutym (12.02)
1946 Senat SGH uchwali∏ nast´pujàcy porzàdek studiów w SGH:
1. „Studia w Szkole G∏ównej Handlowej w Warszawie trwajà trzy lata i dzielà
si´ na dwa okresy: pierwszy, trwajàcy cztery semestry, jednolity dla wszystkich
studentów – drugi, trwajàcy dwa semestry, jest zró˝niczkowany stosownie
do obranego kierunku. Kierunki studiów sà nast´pujàce: ogólnoekonomiczny,
ekonomiki przedsi´biorstw, zagraniczny i gospodarki publicznej”.
(...).
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5. Po przes∏uchaniu szeÊciu semestrów, zdaniu przepisanych egzaminów, zaliczeniu seminarium magisterskiego i przyj´ciu przez Senat pracy magisterskiej student otrzymuje stopieƒ magistra nauk ekonomicznych.
6. Student, który przes∏ucha∏ szeÊç semestrów i zda∏ przepisane egzaminy,
mo˝e otrzymaç dyplom Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie. Dyplom
Szko∏y G∏ównej Handlowej jest Êwiadectwem ukoƒczenia Szko∏y” (Protokó∏y posiedzeƒ Senatu nr 293 – 370 z okresu od 28.03. 1946 do 30.08.1949).
Program studiów przewidywa∏ na I roku: 630 godzin wyk∏adów, na II roku
– 660 godzin, na III roku – 600 godzin + seminarium çwiczebne i çwiczenia
z j´zyków.
W sumie by∏o to wi´cej ni˝ 2000 godzin, gdy˝ do podanych liczb godzin
na I i II roku studiów trzeba równie˝ dodaç godziny çwiczeƒ z dwóch obowiàzkowych j´zyków obcych. W programie studiów by∏y uwzgl´dniane wyk∏ady
w j´zykach obcych wybranych przez studenta. Oprócz podstawowych studiów
SGH prowadzi∏a odp∏atne studia specjalistyczne organizowane i wspó∏finansowane przez agendy administracji i gospodarki (planowania, bankowoÊci, rachunkowoÊci i wielu innych). Studenci SGH mogli zapisywaç si´ na owe studia od
III-go semestru.
Senat zajmowa∏ si´ szczegó∏owo obsadzaniem wyk∏adów w uczelni w Warszawie i w istniejàcym przez ca∏y okres powojennej dzia∏alnoÊci SGH oddziale
w ¸odzi; odpowiednie propozycje zg∏asza∏a Komisja Programowa i Kandydatur na Wyk∏ady. W okresie rektorowania Aleksego Wakara szczególnà aktywnoÊcià odznacza∏y si´ komisje: odbudowy gmachu SGH, toczàca niekoƒczàce si´
boje z pierwszymi socjalistycznymi wykonawcami robót budowlanych, i komisja wydawnicza, troszczàca si´ zarówno o poda˝ materia∏ów do wydawania,
jak i o stabilne stosunki Szko∏y z wybranym wydawcà. Ponadto bardzo du˝o,
prawdopodobnie zbyt du˝o uwagi, jak na instytucj´ edukacyjnà poÊwi´caç
musia∏y w∏adze szko∏y sprawom finansowym. Prawie na ka˝dym posiedzeniu
Senatu – jak dy˝urne prowadzono dyskusje o tym, jak zbilansowaç wydatki
ciàgle niedostatecznymi wp∏ywami Szko∏y oraz zajmowano si´ sprawami warunków ˝yciowych kadry naukowej, administracyjnej i zabezpieczeniem materialnym wdów i sierot po pracownikach szko∏y. SGH jako uczelnia prywatna,
utrzymywa∏a si´ z op∏at czesnego, które – uwzgl´dniwszy ogromne zubo˝enie
spo∏eczeƒstwa w wyniku wojny – nie mog∏y wystarczyç dla pokrycia wydatków
obejmujàcych koszty odbudowy pomieszczeƒ Szko∏y.
Prawie od poczàtku powojennego funkcjonowania SGH Szko∏a i osobiÊcie
Aleksy Wakar zacz´li przystosowywaç si´ do nowej sytuacji spo∏eczno-politycznej. Po kilku latach, w roku 1955 tak wyjaÊnia∏ swoje stanowisko zaj´te
w latach czterdziestych. „Doceniajàc w pe∏ni pozytywny wk∏ad Polskiej Partii
Robotniczej w budowie Polski Ludowej od samego poczàtku postawi∏em siebie
do jej dyspozycji, zaÊ w 1948 r. w zwiàzku z mianowaniem mnie rektorem
ANP, wstàpi∏em w jej szeregi”.
Wakar z pewnoÊcià by∏ Êwiadomy dokonujàcych si´ w Polsce g∏´bokich przemian ustrojowych, politycznych i gospodarczych. W czasie gdy sytuacja si´
„znormalizowa∏a” – gdy Bierut zosta∏ prezydentem, powo∏ano rzàd komuni-
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styczny i pracowa∏ Sejm, gdy przyj´to ma∏à konstytucj´, podjà∏ prób´ przygotowania intelektualnego Êrodowiska SGH do zaadaptowania si´ do nowej sytuacji. We wrzeÊniu 1947 roku (30.09.) na posiedzeniu Senatu jako urz´dujàcy
prorektor i przewodniczàcy Komisji Nauki zaproponowa∏ cykl naukowych
konferencji poÊwi´conych marksizmowi, po czym je perfekcyjnie przygotowa∏
i zorganizowa∏. TreÊç referatów i przebieg dyskusji zapisali ówczeÊni asystenci
SGH. Âwiadczy ona nie tyle o ch´ci przyswojenia, ile o próbie oswojenia
marksizmu. Referentami poszczególnych problemów gospodarczych widzianych
przez pryzmat ustroju socjalistycznego byli profesorowie SGH z Warszawy
i z ¸odzi; konferencje na poszczególne tematy odbywa∏y si´ bowiem w Warszawie i w ¸odzi z kilkudniowym odst´pem.
Prawdopodobnie w ramach tej adaptacji na posiedzeniu Senatu SGH 14 grudnia 1948 roku podj´to uchwa∏´ z okazji zjednoczenia PPR i PPS, w której pisano o radoÊci z powodu zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego, zobowiàzywano si´ do pe∏nego przystosowania programu Szko∏y, porzàdku studiów
i nauczania do potrzeb odbudowy i przebudowy ˝ycia gospodarczego pod przewodnictwem klasy robotniczej. Tekst tej uchwa∏y wyglàda∏ naprawd´ egzotycznie wÊród takich normalnych spraw senackich, jak nagroda dla magistranta
X czy awans pracownicy biblioteki o jednà grup´ zaszeregowania. Wkrótce potem
sprawy posun´∏y si´ niebezpiecznie dalej. W przytaczanych ju˝ tutaj protokó∏ach
z posiedzeƒ Senatu, pod datà 30 stycznia 1949 roku znalaz∏ si´ zapis mówiàcy,
˝e „prof. Wakar odczyta∏ deklaracj´ Ko∏a Partyjnego Pracowników Naukowych
SGH. W deklaracji zosta∏a podkreÊlona koniecznoÊç przyÊpieszenia prac nad
reformà studiów w Szkole; ca∏kowite przystosowanie tej reformy do potrzeb
obecnego etapu walki o socjalizm w Polsce, szerszy udzia∏ w pracach nad reformà
czynnika politycznego oraz przedstawicieli m∏odzie˝y; szybkie wprowadzenie
reformy w ˝ycie; naukowe pog∏´bienie w duchu teorii marksizmu-leninizmu zagadnieƒ ekonomiczno-spo∏ecznych powstajàcych w toku budowy socjalizmu i w walce
klasowej o jego realizacj´; przyswajanie dorobku naukowego ZSRR w tej dziedzinie; pog∏´bianie problematyki socjalistycznej produkcji, socjalistycznego przedsi´biorstwa, organizacji i wspó∏zawodnictwa pracy, doskonalenie metod i narz´dzi
planowania gospodarczego, statystyki i rachunkowoÊci, oparcie nauczania innych
przedmiotów, g∏ównie zaÊ dyscyplin spo∏ecznych, historycznych i prawnych, na
metodzie marksowskiej. Demaskowanie klasowego sensu i klasowo-spo∏ecznego
charakteru bur˝uazyjnych nauk ekonomicznych, spo∏ecznych i prawnych. Mocne,
klasowe zwiàzanie Szko∏y, ca∏ej jej organizacji, administracji i nauki, z nurtem
rewolucyjnych przemian spo∏ecznych w Polsce”.
Senat przeprowadzi∏ dyskusj´ nad przytoczonà deklaracjà (w protokóle nie
zosta∏ odnotowany przebieg tej dyskusji) i podjà∏ jednog∏oÊnie (uczestniczy∏o
w tym posiedzeniu 21 osób) uchwa∏´ deklarujàcà zreformowanie Szko∏y w sensie
oparcia wyk∏adów o nauki Marksa – Lenina, wprowadzenie dwustopniowoÊci
studiów (utrzymania trzyletnich studiów dla uzyskania dyplomu zawodowego
i dodatkowego czwartego roku dla uzyskania stopnia magistra, uruchomienia
studiów wieczorowych (o mniejszym wymiarze godzin tygodniowo, a wi´c trwajàcym d∏u˝szy okres czasu), a wreszcie upaƒstwowienia Szko∏y i zmiany nazwy

100

GOSPODARKA NARODOWA Nr 1-2/2006

dla lepszego uwydatnienia jej charakteru. Postulowano rozszerzenie programu
stypendialnego dla studiujàcej m∏odzie˝y i budow´ nowego gmachu dydatycznego dla uczelni. Powy˝sze zmiany i postulaty, a tak˝e wiele drobniejszych zosta∏o uj´te w trzech cz´Êciach w uk∏adzie: cele, Êrodki i konieczne warunki.
Wszystkie te przygotowania koncepcyjne i organizacyjne nie na wiele si´
jednak zda∏y, gdy˝ nie znalaz∏y uznania u ówczesnych w∏adz politycznych
i oÊwiatowych. Te – jak wspomina wiele lat póêniej prof. Leon Koêmiƒski –
planujàc utworzenie w miejsce SGH uczelni socjalistycznej wys∏a∏y w 1948 roku
po nauk´ do Moskwy, do Instytutu Plechanowa w∏asnà grup´ uczonych – póêniejszych profesorów Szko∏y G∏ównej Planowania i Statystyki. Byli to: W. Brus,
B. Minc, K. Owoc, L. Paw∏owski, M. Pohorille i S. ˚urawicki.
Organizacyjne i intelektualne zaanga˝owanie Aleksego Wakara w przemiany
ustrojowe, podejmowanie wyk∏adów z ekonomii marksistowskiej i z zakresu
problematyki gospodarczej ZSRR wzbudza∏o zdumienie i niech´ç ze strony
sporej cz´Êci profesorskiego Êrodowiska SGH, nawet po wielu latach niektórzy
dawniejsi koledzy odnosili si´ do Niego w sposób znamiennie ozi´b∏y.

3.
Ekonomia, jakà uprawia∏ Aleksy Wakar w latach trzydziestych, a wi´c
w poczàtkowym okresie swojej kariery ekonomisty, mieÊci∏a si´ w g∏ównym
nurcie Êwiatowej ekonomii tego okresu. Polega∏a na przystosowaniu teorii gospodarki konkurencyjnej do warunków gospodarki monopolistycznej czy szerzej
warunków konkurencji monopolistycznej. Wakar podejmowa∏ t´ samà problematyk´, którà w Anglii – wówczas centrum badaƒ ekonomicznych – rozwijali
Piero Sraffa, Joan Robinson czy John Richard Hicks, a spoÊród polskich ekonomistów – pracujàcy w Chicago Oskar Lange. O ile jednak punktem wyjÊcia
dla przyk∏adowo tu wymienionych ekonomistów by∏a neoklasyczna ekonomia
Alfreda Marshalla, o tyle Wakar odwo∏ywa∏ si´ do teorii równowagi ogólnej
szko∏y lozaƒskiej. Wp∏ynà∏ na to fakt, ˝e jego nauczycielem ekonomii by∏ W∏adys∏aw Zawadzki, który upowszechnia∏ w Polsce zr´by tej szko∏y. Wakar do
koƒca ˝ycia pos∏ugiwa∏ si´ pewnymi konstrukcjami myÊlowymi, które pozna∏
w „Zastosowaniu matematyki do ekonomii politycznej” Zawadzkiego. W nurcie
teorii równowagi ogólnej mieÊci∏y si´ wszystkie przedwojenne prace Aleksego
Wakara: z 1935 roku „Teoria p∏acy roboczej”, z 1936 roku „Zagadnienie ceny
zmiennej” i wreszcie ksià˝ka, nad którà pracowa∏ jeszcze podczas wojny
i która przynios∏a mu najwi´ksze uznanie jako ekonomiÊcie, opublikowana
w 1947 roku „Teoria handlu zagranicznego”.
Od poczàtku zajmowania si´ ekonomià Aleksy Wakar mia∏ ukszta∏towany
poglàd na temat roli ekonomii w ˝yciu gospodarczym. Swoje credo dotyczàce
funkcji teorii ekonomii wy∏o˝y∏ w dwóch opracowaniach opublikowanych
w 1938 roku (Zasady naukowego badania zjawisk gospodarczych i Ekonomia
polityczna i jej zastosowanie). Teoria ekonomii – twierdzi∏ – jako nauka o zjawiskach gospodarczych, jest naukà Êcis∏à, tak jak biologia czy chemia teoretyczna,
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jest naukà opisowà a nie normujàcà przebieg ˝ycia gospodarczego. „Badamy
rzeczywistoÊç gospodarczà – pisa∏ – g∏ównie po to, aby jà poznaç, podobnie
jak podró˝nik zapuszczajàcy si´ w g∏àb nowych làdów nie myÊli na razie o koÊci s∏oniowej, o rzadkich gatunkach drzewa, nafcie, w´glu itp.”. Nie wszystkie
elementy sk∏adajàce si´ na anatomi´ ˝ycia gospodarczego przyciàgajà uwag´
ekonomisty. Elementy te – to cele, Êrodki i decyzje. Zarówno cele, jak i Êrodki
sà „pozanaukowe”. Pierwsze – cele – nie podlegajà weryfikacji naukowej; drugie
– Êrodki – sà obiektami materialnymi, a ich badanie jest domenà in˝ynierów
i technologów. Przedmiotem badania ekonomisty jest proces podejmowania
decyzji. Ekonomista – teoretyk rozpoznaje prawid∏owoÊci w decyzjach podejmowanych przez paƒstwo, przedsi´biorc´ i konsumenta, wykrywa zasady decyzji
racjonalnych, czyli takich, które w gruncie rzeczy podejmuje praktyk gospodarczy. Nie znajàc jednak teorii ekonomii, a nawet majàc poglàdy ca∏kowicie
sprzeczne z elementarnymi twierdzeniami tej nauki, praktyk dochodzi do tych
decyzji kosztem du˝ej liczby prób i marnotrawstwa czynników wytwórczych.
Naukowa wiedza ekonomiczna pozwala, w cz´Êci przynajmniej, uniknàç tego
marnotrawstwa, zmniejszyç liczb´ chybionych prób. ¸àcznoÊç mi´dzy teorià
ekonomii i praktykà gospodarowania powinni zapewniç przedstawiciele nauk
szczegó∏owych, czyli specjaliÊci w zakresie np. bankowoÊci, skarbowoÊci, polityki
celnej, których rola polega w∏aÊnie na ustalaniu – na podstawie prawid∏owoÊci
wykrytych przez teori´ ekonomii – wzorowych sposobów post´powania w ró˝nych sferach ˝ycia gospodarczego.
W latach 30. Aleksy Wakar nie mia∏ w Polsce partnerów do uprawiania
ekonomii, partnerów reprezentujàcych podobne podejÊcie do procesów gospodarczych i stosowane narz´dzia analizy. Prawdopodobnie najbli˝szy mu by∏
nieco tylko m∏odszy doÊwiadczeniem badawczym Jan Drewnowski, który jednak
drugà po∏ow´ lat 30. sp´dza∏ w Anglii; natomiast po wojnie w Êrodowisku
SGH pojawi∏o si´ kilku m∏odych ekonomistów zdolnych do kontynuacji tego
nurtu badawczego, jaki zapoczàtkowa∏ Wakar; obok Jana Drewnowskiego,
który powróci∏ do kraju, wymieniç tu trzeba Jana Lipiƒskiego, Józefa Zagórskiego, Wies∏awa Sadowskiego. Jednak sprawy ekonomii i procesów gospodarczych posz∏y w zupe∏nie innym kierunku.
Po powrocie z ZSRR w po∏owie lat 50. Aleksy Wakar zaczà∏ pracowaç nad
teorià gospodarki centralnie planowanej. Pozostaje wierny wy∏o˝onym tu wy˝ej
dyrektywom metodologicznym, które póêniej sta∏y si´ jednym z wyznaczników
tzw. szko∏y wakarowskiej w polskiej ekonomii. W pracy tej, którà zajmowa∏
si´ a˝ do Êmierci, wyodr´bniç mo˝na trzy etapy. W etapie pierwszym Wakar
pracuje prawie samotnie i koƒczy go w 1958 roku wydaniem skryptu pt. „Ekonomia polityczna socjalizmu”, w którym wyk∏ada koncepcj´ okreÊlanà póêniej
jako teoria rachunku poÊredniego. W teorii rachunku poÊredniego wykorzysta∏
regu∏y myÊlenia i narz´dzia, w jakie wyposa˝y∏a go znajomoÊç teorii równowagi ogólnej. Zrezygnowa∏ na zawsze z próby oswajania marksizmu, natomiast podjà∏ si´ oswojenia gospodarki planowej przedstawiajàc jà w kategoriach równowagi ogólnej. Wykaza∏ wówczas, ˝e mo˝liwe jest w takiej gospodarce
podj´cie efektywnych decyzji i osiàgni´cie równowagi.
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W modelu Wakara decyzje podejmowane by∏y „w imieniu” przedsi´biorstw
dzia∏ajàcych jak gdyby w warunkach konkurencji doskona∏ej, planowy charakter
tej gospodarki wyra˝a∏ si´ w narzuceniu z zewnàtrz wielkoÊci konsumpcji (i akumulacji) oraz struktury konsumpcji (zaprzecza∏ idei tzw. suwerennoÊci konsumenta). Te przyj´te z zewnàtrz rozstrzygni´cia reprezentowa∏y tzw. preferencje
ogólnospo∏eczne. Koncepcja rachunku poÊredniego mieÊci si´ niewàtpliwie
w ca∏ej serii modeli socjalizmu powsta∏ych w ramach dyskusji o racjonalnoÊci gospodarki planowej rozpocz´tej w latach 20. XX wieku przez Ludwika
Misesa. Wakar nie nawiàza∏ otwarcie do tej dyskusji (zrobi∏ to pierwszy z Jego
ówczesnych doktorantów, Janusz G. Zieliƒski, w swojej pracy doktorskiej,
„Rachunek ekonomiczny w socjalizmie”). Koncepcja rachunku poÊredniego
A. Wakara by∏a prawdopodobnie najbli˝sza myÊleniu Jana Drewnowskiego
wyra˝onemu w jego pracy habilitacyjnej, „Próba ogólnej teorii gospodarki planowej” (Warszawa, 1947), obaj ekonomiÊci korzystali bowiem z tego samego êród∏a inspiracji – teorii równowagi ogólnej w uj´ciu W∏adys∏awa Zawadzkiego.
Etap drugi rozpoczyna Aleksy Wakar od konstatacji, ˝e teoria rachunku
poÊredniego jako koncepcja ”modelowa”, podobnie jak wiele konstruowanych
wówczas i wczeÊniej modeli socjalizmu nie jest uogólnionym opisem ˝ycia
gospodarczego w socjalizmie, nie nadaje si´ wi´c do „ustalenia wzorowych
sposobów post´powania w ró˝nych sferach ˝ycia gospodarczego” i rozpoczà∏
konstruowanie teorii, znanej jako teoria rachunku bezpoÊredniego. Pracowa∏
nad nià ju˝ w zespole z∏o˝onym z m∏odych naukowców, którzy weszli w sk∏ad
utworzonej w 1957 roku Katedry Ekonomii Politycznej. Drugi etap zakoƒczy∏
si´ w 1965 roku wydaniem zespo∏owej ksià˝ki pt: „Zarys teorii gospodarki socjalistycznej” (Warszawa, 1964). Rok wczeÊniej wydana zosta∏a samodzielna praca
Wakara pt: „Morfologia bodêców ekonomicznych”, gdzie nakreÊlone zosta∏y
zr´by wakarowskiej teorii planowania i zarzàdzania w gospodarce socjalistycznej. Gospodarka podzielona w niej zosta∏a na dwa wielkie procesy decyzyjne,
planowania i zarzàdzania. W procesie planowania nie sà wykorzystywane
ceny i pieniàdz, operuje si´ wielkoÊciami naturalnymi, stàd nazwa koncepcji:
teoria rachunku bezpoÊredniego. Procesy zarzàdzania Wakar i wakarowcy (bo
od tego czasu mo˝na ju˝ mówiç o dziele zespo∏u, a nie samego Wakara) opisywali w kategoriach „formu∏y zarzàdzania” wyró˝niajàc tzw. formu∏´ parametrycznà, wykorzystujàcà ceny i pieniàdz oraz formu∏´ nieparametrycznà, operujàcà poleceniami wyra˝onymi w wielkoÊciach naturalnych.
Zarzàdzaniu, czyli wykonaniu planów gospodarczych poÊwi´cano w koncepcji Wakara znacznie wi´cej uwagi ni˝ budowie planu gospodarczego. Rozró˝niano dwie kategorie wykonawców: tzw. kierowników, czyli szefów socjalistycznych przedsi´biorstw i personel tych przedsi´biorstw, czyli reprezentantów
„pracy wykonawczej”. Z dzisiejszej perspektywy to co w wakarowskiej koncepcji zarzàdzania kierownikami, podporzàdkowania ich decyzji planowi centralnemu wyraziç mo˝na jako problem principal – agent; natomiast problem
podporzàdkowania pracy wykonawczej decyzjom planu gospodarczego widziano w oddzia∏ywaniu spo∏eczno-motywacyjnym. W poczàtku lat 60. minionego wieku, kiedy Wakar z zespo∏em pracowa∏ nad teorià zarzàdzania w go-
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spodarce nauka o zarzàdzaniu by∏a jeszcze na poczàtkowym etapie rozwoju,
to, co napisano na temat integrowania robotników wokó∏ planów gospodarczych wywodzi∏o si´ z socjologii przemys∏u i z pierwszych koncepcji zarzàdzania
(w pracy magisterskiej, którà wtedy pisa∏am pod kierunkiem profesora Wakara
referowa∏am koncepcje Eltona Mayo – amerykaƒskiego guru stosunków przemys∏owych z prze∏omu lat 50. i 60. XX wieku).
Etap trzeci obejmuje tworzenie, w oparciu o ogólnà teori´, „wzorowych sposobów post´powania w ró˝nych sferach ˝ycia gospodarczego”. Mówiàc mniej
enigmatycznie, etap ten obejmuje tworzenie przez Wakara i jego zespó∏ teorii
handlu wewn´trznego, teorii pieniàdza i teorii handlu zagranicznego. Wszystkie
te szczegó∏owe teorie wy∏o˝one zosta∏y w ksià˝kach, z których tylko „Teoria
handlu wewn´trznego”, przedstawiajàca koncepcj´ upowszechnianà jako tzw.
us∏ugowa teoria handlu opublikowana zosta∏a za ˝ycia Aleksego Wakara.
W ka˝dej z tych szczegó∏owych teorii Wakar zaproponowa∏ koncepcj´ na tyle
wyrazistà, ˝e zelektryzowa∏a Êrodowisko i sta∏a si´ poczàtkiem ˝arliwych sporów
sprawiajàc, ˝e w Êrodowisku ekonomistów pojawi∏o si´ poj´cie szko∏y wakarowskiej, które zyska∏o bezprecedensowà popularnoÊç.
W nauce o handlu wewn´trznym Wakar zaproponowa∏ w miejsce dotychczasowego pojmowania tej sfery dzia∏alnoÊci jako szybkiego i sprawnego kierowania dóbr od producentów do konsumentów pojmowanie handlu jako
us∏ugi polegajàcej na wyr´czaniu konsumentów z koniecznoÊci utrzymywania
zapasów konsumpcyjnych, z kompletowania dóbr w odpowiednich zestawach
w odpowiednim miejscu i czasie, stàd koncepcja „us∏ugowej” teorii handlu.
Zajmujàc si´ handlem zagranicznym w gospodarce socjalistycznej Wakar wyeksponowa∏ znaczenie importu. W panujàcych wówczas poglàdach nacisk k∏adziono na eksport jako na wyznacznik konkurencyjnoÊci i nowoczesnoÊci gospodarki, Wakar natomiast utrzymywa∏, ˝e z punktu widzenia pomyÊlnoÊci
gospodarki jednego kraju istotniejszy jest import. Na eksport patrzy∏ jako na
nak∏ad u˝ywany do uzyskania dobra importowanego i stàd „metoda wytwarzania” jakà widzia∏ w handlu zagranicznym pozwala∏a na uzyskanie dowolnego dobra (importowanego) z dowolnego dobra (eksportowanego). Wreszcie
w pieniàdzu widzia∏ Wakar wa˝ny Êrodek hamujàcy ekspansywny charakter
bodêców stosowanych w uk∏adzie planiÊci – kierownicy przedsi´biorstw realizujàcy plany (w socjalistycznych relacjach principals – agents). Mianowicie
gdy stosowane wobec wykonawców plany bodêce sk∏aniajà ich do zg∏aszania
nieograniczonego zapotrzebowania na Êrodki s∏u˝àce do wytwarzania dóbr
stanowiàcych zadania planu, ograniczeniem tego zapotrzebowania mo˝e staç
si´ ograniczona iloÊç pieniàdza stawiana do dyspozycji wykonawców planu.
Stàd pojawi∏a si´ koncepcja pieni´˝nego hamulca ekspansywnych formu∏ zarzàdzania. Póêniej koncepcja ekspansywnych formu∏ zarzàdzania zosta∏a rozwini´ta przez wakarowców z wyeksponowaniem systemowego charakteru tej
ekspansywnoÊci jako êród∏a trwa∏ej nierównowagi gospodarki (Równowaga
gospodarcza w socjalizmie J. Beksiaka i U. Libury) co sta∏o si´ poczàtkiem
krytycznego nurtu w teorii gospodarki socjalistycznej, chyba nie mieszczàcego
si´ w pragmatycznej orientacji Aleksego Wakara. Niezale˝nie od Wakara podobny,
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krytyczny nurt w ekonomii socjalizmu uprawia∏ w´gierski ekonomista Janos
Kornai prezentujàc koncepcj´ sztywnego i ∏agodnego (twardego i mi´kkiego)
ograniczenia bud˝etowego socjalistycznych przedsi´biorców.

4.
O szkole wakarowskiej w polskiej ekonomii wiele mówiono jeszcze za
˝ycia Aleksego Wakara, a g∏ównie po jego Êmierci. Wiele powsta∏o nieporozumieƒ,
zw∏aszcza ˝e na dorobek ka˝dego badacza patrzy si´ z perspektywy tego, kto
patrzy i czasu w jakim patrzy. Dzisiaj, to znaczy, prawie 40 lat po Êmierci
profesora o szkole wakarowskiej mo˝na mówiç w trzech wymiarach.
Pierwszy wymiar – materialny – to prace, jakie cz∏onkowie szko∏y wytworzyli.
Produktem szko∏y wakarowskiej to napisane przez samego Wakara i jego bli˝szych i dalszych uczniów i wspó∏pracowników prace zespo∏owe z teorii gospodarki centralnie kierowanej, i indywidualne prace doktorskie i habilitacyjne,
opublikowane w latach 1961-1975. Szko∏a wakarowska zacz´∏a si´ serià zeszytów
zatytu∏owanych „Materia∏y do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu”
a zakoƒczy∏a publikacjà podr´cznika „Ekonomia polityczna socjalizmu”, w 1973
roku. Dzisiaj nikt tych prac nie czyta, chocia˝by z tego powodu, ˝e nie ma ju˝
gospodarki centralnie kierowanej.
Drugi wymiar szko∏y wakarowskiej oznacza okreÊlonà metod´ uprawiania
ekonomii; metoda ta ukszta∏towa∏a si´ w nawiàzaniu do tego rozumienia znaczenia teorii ekonomii, jakie Wakar prezentowa∏ w publikacjach z 1938 roku.
Sà dwie cechy wyró˝niajàce t´ metod´. Pierwszà jest wybór przedmiotu badaƒ; mianowicie ekonomist´ interesuje to, jak podejmuje si´ decyzje gospodarcze, a nie to, jakie decyzje gospodarcze sà podejmowane. W terminologii
upowszechnianej w latach 70. minionego wieku, a wprowadzonej do ekonomii
przez Janosa Kornai’a mo˝na powiedzieç, ˝e przedmiotem zainteresowania ekonomisty jest sfera regulacji, a nie sfera realna gospodarki. Przyk∏adowo wi´c:
dla ekonomisty teoretyka wa˝ne jest, kto w gospodarce i na jakiej podstawie
podejmuje decyzje inwestycyjne, ale jest oboj´tne, czy decyzje te przynoszà gospodarce „nowoczesnoÊç” czy te˝ nie. Wa˝ne jest, jak odbywa si´ dystrybucja
dochodu mi´dzy poszczególne grupy spo∏eczne czy jednostki, czy sposób dystrybucji nie jest sprzeczny ze sposobami podejmowania decyzji dotyczàcych
innych aspektów ˝ycia gospodarczego, ale bieda czy bogactwo jako takie nie
interesujà teoretyka ekonomii. Drugà cechà jest specyficzne dla szko∏y wakarowskiej po∏àczenie uj´cia opisowego i normatywnego. Wakar przedstawia∏ si´
jako zwolennik opisu. Jest to jednak opis szczególnego rodzaju. Nie polega na
opisywaniu tego, co ka˝dy widzi, ale na wykrywaniu w konstrukcji systemu
gospodarczego cech istotnych i eksponowaniu w tej konstrukcji tych cech,
które czynià jà stabilnà i zdolnà do ˝ycia. Poniewa˝ taki teoretyczny opis
oznacza eksponowanie pewnych procedur, formu∏ itp., przy jednoczesnym negli˝owaniu innych, przeto teoria sprawia wra˝enie uj´cia postulatywnego, postulujàcego jedne i negujàcego inne sposoby podejmowania decyzji gospodar-
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czych. Taka „postulatywnoÊç” nie ma wiele wspólnego z praktykà formu∏owania wobec polityków gospodarczych otwartych rekomendacji dotyczàcych konstrukcji systemu gospodarczego i/lub ukszta∏towania pewnych zmiennych gospodarczych, a wynikajàcych z uznania, ˝e sprawy w gospodarce nie idà w dobrym
kierunku.
Trzecim wymiarem szko∏y wakarowskiej jest swoisty zespo∏owy styl pracy
naukowej, prawdopodobnie styl nie do powtórzenia bez Wakara. Polega∏ on
na tym, ˝e ka˝dy wi´kszy problem majàcy byç przedmiotem badaƒ by∏ najpierw formu∏owany przez Wakara – przez szefa i rozdzielany na w´˝sze kwestie, wymagajàce szczegó∏owego rozpoznania. Wst´pne sformu∏owanie problemu Wakar publikowa∏, najcz´Êciej w formie artyku∏u. Nast´pnie cz∏onkowie
zespo∏u (w latach 1961-1965 stanowili go asystenci i adiunkci pracujàcy w Katedrze Ekonomii Politycznej na Wydziale Handlu SGPiS) pracowali nad zleconà mu przez szefa kwestià. (Prawdopodobnie podobnà metod´ zastosowa∏
przygotowujàc w 1947 roku cykl wspomnianych wy˝ej konferencji naukowych
poÊwi´conych marksizmowi.) Pracowa∏o si´ w zespole Wakara z niezwyk∏à
systematycznoÊcià. Ka˝dy ze wspó∏pracowników co tydzieƒ, najdalej w dwutygodniowym odst´pie prezentowa∏ wyniki swoich bie˝àcych dociekaƒ odczytujàc przygotowany tekst w grupie o kilkuosobowym wzgl´dnie sta∏ym lub na
bie˝àco dobieranym sk∏adzie. Szef, a tak˝e inni cz∏onkowie ma∏ej grupy na
bie˝àco komentowali, krytykowali i korygowali proponowane uj´cia. Gdy kwestia by∏a ju˝ prawie rozpracowana, przedstawiano jà na seminarium naukowym katedry, które to seminaria odbywa∏y si´ z bezprzyk∏adnà punktualnoÊcià, co piàtek, o godzinie 14. Niezale˝nie od tego, czy pracowano nad rozdzia∏em
planowanej pracy zbiorowej czy nad indywidualnà pracà doktorskà czy habilitacyjnà, profesor prawie nigdy nie „bra∏ do czytania” ca∏ych tekstów, ale ka˝dy by∏ mu w istocie kilkakrotnie odczytany w ciàgu licznych spotkaƒ ma∏ych
grup roboczych. Wszyscy cz∏onkowie zespo∏u znali wi´c na bie˝àco wszystkie
pomys∏y naukowe szefa, a tak˝e problematyk´ badawczà wszystkich cz∏onków
zespo∏u, bardzo ÊciÊle zresztà za sobà powiàzanà.
Z czasem Aleksy Wakar rozszerzy∏ zespó∏ badawczy, zw∏aszcza gdy zaczà∏
zajmowaç si´ teorià handlu, obejmujàc zasi´giem swojego naukowego oddzia∏ywania wi´kszoÊç pracowników Wydzia∏u Handlu SGPiS, a tak˝e praktyków
gospodarczych. Doprowadzi∏ wówczas (by∏ to ju˝ trzeci okres jego aktywnoÊci
po powrocie z ∏agrów) do utworzenia Instytutu Podstawowych Problemów
Handlu, nieformalnej, w dzisiejszej terminologii – wirtualnej organizacji skupiajàcej grono ekonomistów i socjologów pracujàcych nad problemami tzw. us∏ugowej teorii handlu.
Jako ciekawostk´ mo˝na przypomnieç fakt, ˝e prace pisane w zespole
Aleksego Wakara (z wyjàtkiem prac na stopieƒ) zawsze publikowane by∏y jako
prace zespo∏owe a nie zbiorowe. Nie eksponowano autorstwa poszczególnych
fragmentów, istotnie trudnych do ustalenia, a uzyskiwane honoraria zawsze
dzielono w równych cz´Êciach mi´dzy cz∏onków zespo∏u.
Koƒczàc t´ prezentacj´ szko∏y wakarowskiej trudno oprzeç si´ przed przytoczeniem jednej z opinii o samym Wakarze. Jeden z profesorów SGH-SGPiS
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pisa∏: „Nie znam drugiego tak efektywnie prowadzonego seminarium, jak wakarowskie. Potrafi∏ on swoim podopiecznym pracownikom narzuciç du˝e tempo
pisania dysertacji doktorskich i habilitacyjnych i to absolutnie nie kosztem ich
jakoÊci. »sekret« jego pracy polega∏ – jak sàdz´ – na tym, ˝e wymaga∏ od nich
bardzo du˝o, ale od siebie wymaga∏ znacznie wi´cej, o czym oni doskonale
wiedzieli. By∏ to jeden z bardzo nielicznych profesorów, którzy bardzo cz´sto
odwiedzali Bibliotek´ Szko∏y, godzinami w niej pracujàc. Móg∏ sobie na to pozwoliç, gdy˝ nigdy nie dzieli∏ swojego dnia pracy na dwa etaty”. Ten cytat chyba
wystarczajàco t∏umaczy, dlaczego szko∏a wakarowska jest fenomenem niezwykle
trudnym do powtórzenia.

5.
Po zarysowaniu sylwetki Aleksego Wakara jako rektora i dzia∏acza oraz
jako uczonego pora jest przypomnieç go nieco jako cz∏owieka.
Z wyglàdu zewn´trznego by∏ wysoki, szczup∏y, o bardzo wytwornych ruchach i stonowanym g∏osie, sprawia∏ wra˝enie jak gdyby troch´ nieÊmia∏ego.
W latach gdy pracowa∏ w SGH – SGPiS bardzo ma∏o udziela∏ si´ zawodowo poza uczelnià. Przez rok, tu˝ przed wojnà, prowadzi∏ kronik´ radiowà
na temat: „Nauki ekonomiczne”. Równie˝ przed wojnà aktywnie dzia∏a∏ w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Nie utrzymywa∏ kontaktów z zagranicznymi
oÊrodkami naukowymi, chocia˝ by∏ przed wojnà cz∏onkiem The Econometric
Society, którego wspó∏za∏o˝ycielem by∏ W∏adys∏aw Zawadzki. Nie podró˝owa∏
za granic´; ze znajdujàcego si´ w Jego Teczce personalnej w Archiwum Szko∏y podania o udzielenie mu pó∏rocznego urlopu wiadomo, ˝e w 1949 roku zamierza∏ udaç si´ do Moskwy w celu prowadzenia tam badaƒ naukowych. We
wrzeÊniu 1966 roku wybiera∏ si´ do NRD, do Berlina na konferencj´ poÊwi´conà problemom handlu, pokrzy˝owa∏a mu te plany Êmierç.
Frekwencja na wyk∏adach Wakara by∏a raczej przeci´tna, grupy seminaryjne nieliczne. Nie nale˝a∏ do oratorów, ale materia∏ wyk∏adowy mia∏ zawsze
starannie opracowany, z dok∏adnie przygotowanymi ilustracjami graficznymi
i przyk∏adami liczbowymi. Jako egzaminator mia∏ wÊród studentów mieszane
opinie. Opierajàc si´ na opiniach jego studentów z czasów SGH i s∏uchaczy
z lat 1957-1966 mo˝na powiedzieç, ˝e w tym pierwszym okresie swojej dzia∏alnoÊci pedagogicznej by∏ egzaminatorem niezwykle surowym i wymagajàcym, natomiast po przerwie w latach 1950-1957 z∏agodnia∏ i sta∏ si´ wyrozumia∏y.
Nigdy, nie cieszy∏ si´ wielkà popularnoÊcià w Êrodowisku ekonomistów,
poza zespo∏em bezpoÊrednich uczniów i wspó∏pracowników. Jakkolwiek nie
kwestionowano jego kwalifikacji naukowych i zawodowych, a nawet wysoko
je ceniono, ekonomiÊci reprezentujàcy odmienne sposoby analizy zjawisk gospodarczych odnosili si´ do Aleksego Wakara i jego prac z pewnà rezerwà. Nie
mia∏ prawie do koƒca ˝ycia ∏atwego dost´pu do wydawnictw i innych form
upowszechniania prac naukowych.

Urszula Grzeloƒska, Aleksy Wakar (1898-1966)
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By∏a ta sytuacja w wi´kszym stopniu zas∏ugà samego Wakara ni˝ jego Êrodowiska. W publikacjach nie mia∏ wprawdzie zwyczaju prowadzenia wyraênych polemik, natomiast w bezpoÊrednich dyskusjach bywa∏ ostry i bezwzgl´dny.
Szczególnie przy okazjach obrony prac doktorskich i kolokwiów habilitacyjnych zdecydowanie prezentowa∏ swoje stanowisko, zwalcza∏ poglàdy jego zdaniem nienaukowe, nieuzasadnione czy niedbale sformu∏owane. Z charakteru
niezbyt towarzyski, ca∏kowicie ignorowa∏ istnienie osób jego zdaniem niemàdrych lub z którymi poró˝ni∏y go wyznawane poglàdy czy ró˝ne wydarzenia,
w których przysz∏o mu uczestniczyç.
Ca∏kowicie poch∏oni´ty pracà zawodowà nie by∏ jednak typem roztargnionego
uczonego nieÊwiadomego zawi∏oÊci stosunków mi´dzyludzkich, a pogrà˝onego
bez reszty w ksià˝kach i teoretycznych problemach uprawianej nauki. Przeciwnie, zawsze zna∏ przys∏ugujàce mu z obyczaju czy przepisu uprawnienia, jakkolwiek nigdy ich nie nadu˝ywa∏, dostrzega∏ interesy ∏àczàce lub dzielàce ludzi
i z talentem je wykorzystywa∏.
Co pozosta∏o po Nim, wielkiego formatu ekonomiÊcie, oprócz sterty ksià˝ek
opisujàcych system, który zginà∏ w mrokach historii. Co najmniej jedna sprawa
nasuwa si´ natychmiast po powy˝szym pytaniu. Aleksy Wakar, podejmujàc na
seminariach i w wyk∏adach prowadzonych w latach 50. i 60. egzotycznà wówczas tematyk´ równowagi ogólnej, neoklasycznej teorii przedsi´biorstwa, teorii Keynesa czy opis instytucji gospodarki pieni´˝no-kredytowej w kapitalizmie
sprawi∏, ˝e wiele lat póêniej sta∏ si´ mo˝liwy wzgl´dnie g∏adki powrót SGPiS
– SGH do normalnej ekonomii.

ALEKSY WAKAR (1898-1966)
Summary
Prof. Aleksy Wakar was an outstanding graduate and professor of the Warsaw School
of Economics. He began his studies at SGH at the age of almost 30, following his
tempestuous experiences during the Russian Revolution and the Civil War of 1917-1921.
Several years of research work after graduation enabled him to write three significant
books that eventually resulted in his promotion to professor. After World War II,
Wakar excelled in organizational work. As rector and pro-rector of the school, he was
in charge of the curriculum and the selection of lecturers. After a several-year hiatus
(1950-1955) when he was imprisoned and detained in Soviet camps, Wakar started
another stage of his research work at SGH, then renamed the Main School of Planning
and Statistics (SGPiS). Together with his team, he developed an innovative theory of
a centrally planned economy and trained a large group of economists who formed
what was referred to as the “Wakar school.” He was a true master in developing and
managing research teams.

