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Wstęp 
 

 Celem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza dorobku intelektualnego 

krakowskiego ekonomisty Adama Heydla. W swojej pracy starałem się przedstawić losy oraz 

przybliżyć życie i pracę tego wybitnego, acz niedocenianego moim zdaniem ekonomisty. 

Ważnym elementem, który także znalazł się w owej pracy jest z pewnością spojrzenie Adama 

Heydla na teorię ekonomii. Jako autor pracy w szczególności skoncentrowałem się na jego 

artykułach ekonomicznych dotyczących pieniądza, polityki monetarnej oraz bogactwa 

społecznego. Nie odnosiłem się natomiast do tak zwanej szkoły krakowskiej jako zjawiska w 

historii polskiej myśli ekonomicznej w kontekście, której postać Heydla jest najczęściej 

przywoływana, ponieważ chcę przedstawić tego niezwykłego człowieka w nieco innym 

świetle. 

 Ciekawym zapewne okaże się fakt, iż duży wkład w kształt mojej pracy miała ostatnia 

żyjąca wnuczka Adama Heydla- Barbara Sołtys-Heydel, z którą udało mi się spotkać, a która 

przekazała mi wiele bardzo interesujących faktów z jego życia. 

 Temat mojej pracy wydaje się być interesujący, ponieważ pisząc ją starałem się 

zwrócić uwagę na burzliwe życie i problemy z jakimi zmagał się Adamy Heydel. Czas wojny, 

pobyt w obozie, rozłąka z rodziną- te wydarzenia dobrze wpisują się w losy setek Polaków 

żyjących w tamtym okresie. Z drugiej strony ciekawym może być to, że przedstawiam go 

jako niedocenionego ekonomistę, który stawał w obronie wolności, kultury i postępu, jednak 

jego teorie do dziś spotykają się ze sprzeciwem i niezrozumieniem. 

 Adam Heydel urodził się pod koniec XIX wieku. Swoje życie choć naznaczone 

przesiedleniami i wojną poświęcił nauce i poznawaniu ekonomii. Teorie, które prezentował, 

pomimo upływu lat wzbudzają kontrowersje jak choćby popierana przez niego idea 

przywrócenia waluty opartej na złocie, czy odrzucenie pojęcia ogólnego poziomu cen w 

analiz ekonomicznej. 

 W takcie prowadzonych badań bardzo przydatne okazały się być teksty Heydla 

publikowane w okresie międzywojennym w czasopiśmie naukowym Ekonomista. W 

szczególności dotyczy to artykułu Co to jest inflacja i deflacja z 1934 roku oraz Polityka 
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monetarna a maksymalizacja dobrobytu. Materiał ten jest podstawą do rozważań na temat 

wycinka dorobku intelektualnego Adama Heydla. Dużym uzupełnieniem mojej pracy były 

również rozmowa z wnuczką ekonomisty, która oprócz szczegółów z życia Adama Heydla 

udostępniła mi materiały przedstawione w niniejszej pracy. 

 Praca owa stara się przedstawić postać zapomnianego ekonomisty, poszukując 

materiałów na jego temat. Aby dobrze zrozumieć poglądy oraz spojrzenie na ekonomię 

Adama Heydla należy dokładnie przyjrzeć się definicjom podstawowych pojęć 

ekonomicznych, z których wyrasta jego aparat teoretyczny. W związku z tym praca została 

podzielona na trzy rozdziały oraz podrozdziały, dzięki czemu jest bardziej przejrzysta i 

interesująca.  

 Pierwszy z nich nosi tytuł „Adam Heydel”. W dwóch pierwszych podrozdziałach 

zawarte są fakty z życia Adama Heydla, jego biogram oraz kilka słów na temat jego 

zainteresowań. Celem, który przyświecał mi w pracy nad tym rozdziałem było stworzenie jak 

najpełniejszego obrazu losów życia Adama Heydla. Jednocześnie chciałem ukazać, jak droga 

życia Adama Heydla przecinała się z burzliwymi losami Polski. W rozdziale tym 

przedstawiłem także mniej znane fakty na temat zainteresowań krakowskiego ekonomisty 

oraz starałem się pokazać Heydla nie tylko jako ekonomistę teoretyka, lecz również jako 

osobę widzianą oczami jego przyjaciół i rodziny. Materiały na podstawie, których powstał 

rozdział pierwszy pochodziły z różnych źródeł jednak najbardziej wartościowe okazały się 

być teksty Aleksandry Lityńskiej Adam Heydel – życie i twórczość, Ferdynada Zweiga Adam 

Heydel- zmarły w obozie koncentracyjnym Matthausen.  Dodatkowo ważnym wkładem w 

prace nad tym rozdziałem były materiały otrzymane od rodziny Adama Heydela, zdjęcia, 

informacje na temat jego życia, pocztówki, listy.  

 W drugim rozdziale niniejszej pracy, który nosi tytuł „Heydel o zjawiskach 

pieniężnych” skoncentrowałem się na tekstach i artykułach Adama Heydla poświęconych 

analizie pojęć inflacji, deflacji i ogólnego poziomu cen. W tej części pracy w bazowałem 

głównie na wspomnianym wyżej artykule Heydla z 1934 roku pod tytułem Co to jest inflacja 

i deflacja. Starałem się także przybliżyć rozumowanie przedstawione przez niego we 

wspomnianym artykule, rozważając definicje tytułowych inflacji i deflacji. Ponadto w tym 

rozdziale przedstawiłem argumenty Heydla krytykujące równanie wymiany Irvinga Fishera 
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oraz treść pojęcia ogólnego poziomu cen. W ostatniej części rozdziału odwołałem się do 

poglądów innego amerykańskiego ekonomisty- Murray N. Rothbarda, który znaczniej później 

niż Heydel dokonał krytycznej analizy fisherowskiego równania wymiany. 

 Trzecią i zarazem ostatnią część pracy poświęciłem poglądom Heydla dotyczącym 

wpływu reżimów monetarnych na bogactwo społeczne. W rozdziale zatytułowanym Polityka 

monetarna a maksymalizacja dobrobytu na podstawie tekstów Heydla rozważam, jaki system 

pieniężny prowadzi do wzrostu bogactwa w społeczeństwie. W rozdziale trzecim korzystam z 

wniosków analizy przeprowadzonej w drugiej części niniejszej pracy. Przyglądam się także 

roli, jaką pełnią pieniądz i polityka pieniężna w gospodarce. W tym rozdziale podobnie jak w 

poprzednim tok mojego rozumowania miał na celu zrozumienie idei bliskich Heydlowi. 

 Praca opiera się głównie na dostępnych materiałach, z których najważniejsze i 

najbardziej pomocne były z pewnością teksty i artykuły samego Adama Heydla. Nie mogę 

pominąć jednak lektury książki Dariusza Grzybka Nauka czy Ideologia. Biografia 

intelektualna Adama Krzyżanowskiego, która była niezbędnym uzupełnieniem pracy. 

 Mam nadzieję, że owa praca w pewien sposób pozwoli zapoznać się z niezwykłą i 

coraz mi bliższą postacią krakowskiego ekonomisty, a także stanie się pretekstem do 

zwrócenia uwagi na teorię ekonomi jaką proponował Adam Heydel.  
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„Życie miał bujne i wszechstronne. To nie był tylko naukowiec. Żył pełnym życiem, kochał to życie i 
wchłaniał je  wszystkim porami swojego ciała. Wystarczyło spojrzeć na niego, by być pod wrażeniem 

tego silnego prądu, płynącego z jego osobowości.”  

 Fryderyk Zwieg  

Adam Heydel 

1.1. Adam Heydel 1893–19411 
 

Adam Heydel2 przyszedł na świat 6 grudnia 1893 roku w Gardzienicach, w województwie 

kieleckim. Pochodził z szanowanej ziemiańskiego rodziny. Jego rodzicami byli Zdzisław 

Heydel oraz Maria z Borowskich Heydlowa. Oprócz Adama mieli oni troje dzieci: 

Wojciecha, Zofię oraz Izabelę. 

Pomimo tego, że rodzina Heydlów mieszkała na terenie zaboru rosyjskiego, Adam uczył się 

w krakowskim gimnazjum im. Jana III Sobieskiego, gdyż jego ojciec był poddanym 

austriackim. W 1915 roku wskutek aresztowania i osadzenia Zdzisława Heydla w więzieniu 

na Butyrkach, Adam, wtedy absolwent gimnazjum, wraz z matką i rodzeństwem zostaje 

wysiedlony przez władze carskie do Moskwy. 

                                                           
1 Przedstawiam tu krótki życiorys Adama Heydla, by zebrać w nim informacje na temat jego życia i dorobku 

naukowego rozproszone w różnych źródłach, do których udało mi się dotrzeć. Liczba tych źródeł jest 

zaskakująco mała. Najobszerniejsze to artykuł Aleksandry Lityńskiej Adam Heydel – życie i twórczość, tekst 

Józefa Nowickiego poświęcony poglądom Heydla, zawarty w książce Luminarze polskiej teorii ekonomii XX 

wieku. Najistotniejsze fakty z życia profesora zebrał Witold Krzyżanowski w haśle „Adam Heydel” w Polskim 

Słowniku Biograficznym (t. 9). Innym źródłem informacji na temat życia profesora jest biogram  nieznanego 

autora zamieszczony we wstępie do wznowienia broszury Etatyzm po polsku (1981). Bardzo wartościowy jest 

także artykuł Ferdynanda Zwiega wydany na emigracji w Straty Kultury Polskiej pt. „ Adam Heydel”. Część 

informacji zawartych w niniejszym rozdziale ukazała się w eseju mojego autorstwa  pt. „ Adam Heydel: polski 

„Austriak” w metodologicznym boju” w Pod prąd głównego nurtu ekonomii (2010). Celem tego rozdziału jest 

przedstawienie jak najpełniejszej biografii Adama Heydla.  
2 Adama Heydla jako ekonomistę najczęściej przywołuje się z okazji prezentowania dokonań tzw. szkoły 

krakowskiej w polskiej myśli ekonomicznej, której przedstawicielami byli także Ferdynand Zweig oraz Adam 

Krzyżanowski. Wszyscy trzej byli związani z Uniwersytetem Jagiellońskim, a ich poglądy łączył szeroko pojęty 

liberalizm gospodarczy. Na temat historii szkoły krakowskiej oraz ekonomii akademickiej w międzywojennym 

Krakowie zob. Skorupska 2007a, 2007b oraz Lityńska1992, 1993. 
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Adam Heydel rozpoczyna studia prawnicze i ekonomiczne na Wydziale Ekonomicznym 

Instytutu Handlowego. Po dwóch latach przenosi się do Kijowa, gdzie kontynuuje studia w 

Instytucie Handlowym w Moskwie. Równocześnie podejmuje pracę w Centralnym Komitecie 

Obywatelskim oraz Towarzystwie Pomocy Ofiarom Wojny. 

W 1918 roku wraca do kraju i w czerwcu ponownie zapisuje się na studia, tym razem na 

Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest jednym z założycieli Legii Akademickiej3. 

Jako ochotnik walczy od stycznia do maja 1919 roku na froncie ukraińskim [Lityńska 1978, s. 

117]. (Na rysunku nr 1 przedstawiony jest Adam Heydel w mundurze Wojska Polskiego) Po 

powrocie z wojny rozpoczyna pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie pełni 

funkcję referenta wydziału prasowego, a następnie wydziału ekonomicznego. Jednocześnie 

pracuje jako redaktor dwutygodnika „Wiadomości Wydziału Ekonomicznego Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych”. 

 

                                                           
3 Organizacja przysposobienia wojskowego młodzieży akademickiej (działała 1918–1932, reaktywowana 1937).  
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Rysunek 1 Adam Heydel w okresie służby w Wojsku Polskim(1919) 

 

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1921 roku Heydel otrzymuje 

asystenturę w Katedrze Ekonomii na Wydziale Prawa. Kierownikiem tej katedry jest 

wówczas Adam Krzyżanowski, z którym wspólnie prowadzi konwersatoria ekonomiczne, a 

ponadto wykłada ekonomię w Akademii Górniczej oraz w Szkole Nauk Politycznych w 

Krakowie.( Rysunek nr 2 przedstawia dokument nadania tytułu doktora praw Adamowi 

Heydlowi) 

Od 1925 roku wykłada ekonomię na Wydziale Prawa UJ. Czwartego grudnia tego roku 

broni pracy habilitacyjnej „Podstawowe zagadnienia metodologiczne ekonomii”. 

Recenzentami jego pracy są Adam Krzyżanowski oraz Kazimierz Kumaniecki (Lityńska 

1978, s. 117). 

Pierwszego czerwca 1927 roku Heydel otrzymuje stanowisko docenta i zastępcy profesora 

na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1927–1928 prowadzi prywatną Szkołę Pracy 
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Społecznej im. Baranieckiego w Krakowie [Lityńska 1978, s. 118]. W roku 1928 wyjeżdża na 

trzymiesięczny staż do Wiednia. Po powrocie, 22 czerwca 1929 roku zostaje mianowany 

profesorem nadzwyczajnym ekonomii i polityki ekonomicznej.  

W 1930 roku w Polsce dochodzi do tzw. operacji brzeskiej. W tym czasie Adam Heydel 

jest jednym z uczestników zbiorowego protestu profesorów Wszechnicy Jagiellońskiej. 

Ponadto współtworzy list otwarty do Adama Krzyżanowskiego w sprawie Brześcia, 

podpisany przez profesorów UJ.  

 

Brześć wywołał u niego mocny odruch wzburzenia. Heydel był właśnie współautorem głośnego protestu 44  

krakowskich profesorów przeciwko wprowadzeniu w życie polskie tego rodzaju metod walki. 

Krok ten kosztował go tym więcej wysiłku moralnego, że protest miał formę listu otwartego do prof. Adama 

Krzyżanowskiego jako jedynego z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego który w wyborach brzeskich 

otrzymał mandat sejmowy.[ Zwieg 194. s. 80] 

 

Politycznie związany z Narodową Demokracją, w latach 1930–1931 pełni funkcję prezesa 

Klubu Narodowego w Krakowie. A w 1932 roku zostaje wybrany przez Senat Akademicki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego kuratorem uczelnianej Młodzieży Wszechpolskiej.(Na rysunku 

nr 3 nominacja na kuratora młodzieży wszechpolskiej)  

 

W swoich poglądach politycznych Heydel daleki był od liberalizmu. Był narodowym demokratą, uczniem 

Romana Dmowskiego. Dmowski był w jego rodzinie czymś w rodzaju bożyszcza. Heydel wspominał często, jak 

Dmowski trzymał go na kolanach, apotem późniejsze dyskusje z nim. Jasne jest, że miał awersję do Piłsudzkiego 

i piłsudczyzny, chociaż uznawał duże zasługi régime’u Piłsudzkiego w dziedzinie gospodarczej…] 
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Tabela 1Tytuł doktora praw dla Adama Heydla 
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[…Czy Heydel był konserwatystą? Pytanie to uważałby on niemal za obrazę, jeśli za konserwatyzm uważać 

by ówczesne partie polityczne operujące pod tym mianem. Do „ Stańczyków” odnosił się z pewnym 

lekceważeniem za ich ugodową przeszłość a zwłaszcza za N.K.N4, a jego ostry języczek wcale nie szczędził 

postaci nawet tak szacownych jak Zoll, Jaworski i Estreicher, choć jako uczonych i ludzi cenił ich bardzo 

wysoko.(Zweig 1946, s.79)5 

 

Pierwszego stycznia 1933 roku Heydel wyjeżdża na dziewięć miesięcy do Ameryki jako 

stypendysta fundacji Rockefellera6. Na podstawie pocztówek, które docierają do jego rodziny 

w tym okresie można stwierdzić, które z miast odwiedza. Jest to New York, Chicago, Chapel 

Hill, Charleston, New Heven oraz stany: Maryland, New York, Illinois, Connecticut, Karolina 

Północna i Południowa.(Tabele 6-10 ukazują miasta, które odwiedził Heydel podczas pobytu 

w USA) W czasie pobytu dochodzi do niebezpiecznego wypadku samochodowego z udziałem 

Adama Heydla. Jeden z jego uczestników, kierowca samochodu, młody polski naukowiec – 

dr. Jan Krzyżanowski w wyniku obrażeń ginie w szpitalu. Zaś sam Heydel doznaje 

poważnych obrażeń m.in. złamań czaszki. Pozostaje przez kilka tygodni w szpitalu. Trzecim 

pasażerem samochodu jest rumuńska naukowiec dr Costa-Foru, której obrażenia były 

niegroźne. Z notatek ukazujących się amerykańskiej prasie, można dowiedzieć się, że Heydel 

mieszka w Hotelu Gard w New Heven oraz, że w czasie stypendium Rockefellera studiuje na 

Uniwersytecie Chicago. (Na rysunku nr 4 wycinki z gazet z tamtego okresu) Po zakończeniu 

pobytu w Ameryce spędza kilka miesięcy w Londynie, gdzie pracuje naukowo i wykłada. 

Pomaga mu w tym znajomość języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego i 

rosyjskiego.  

                                                           
4 Naczelny Komitet Narodowy-powstały 16 sierpnia 1914 w Krakowie, w wyniku porozumienia polskich 

środowisk konserwatywnych i demokratycznych. W założeniu miał być najwyższą władzą wojskową, polityczną 

i skarbową dla Polaków zamieszkujących Galicję (Wiki) 
5 W tekstach Heydla trudno dopatrzeć się wprost odniesień do jego sympatii politycznych. Słowa Zweiga są 

jedynym z nielicznych źródeł wiedzy, na ten temat. W. Bartoszewski w swojej książce Środowisko naturalne 

korzenie wspomina również o związkach Heydla z narodową demokracją.  „ Z jego słów zorientowałem się , że 

jest związany z nurtem konserwatywno-narodowym, nie , nie działacz, ale intelektualista, który bez względu na 

okoliczności patrzy na świat z olimpijskim spokojem, poddaje go analizie, wysnuwa wnioski na przyszłość”  

[W. Bartoszewski 2010 s.55] 
6 Doświadczenia z pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki znalazły wyraz w artykule Wrażenia z Ameryki, 

opublikowanym w „Kurierze Warszawskim” w 1934 r. 
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W Londynie dociera do niego informacja o rozwiązaniu jego katedry i „przeniesieniu go w stan nieczynny” 

na mocy decyzji Ministra Oświaty Janusza Jędrzejewicza. Jest to skutek udziału Adama Heydla w proteście 

profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie Brześcia oraz wystąpienia w obronie autonomii szkół 

akademickich. Zwolnienie z Uniwersytetu nie załamuje profesora, lecz staje się bodźcem do nakreślenia 

nowych planów i podjęcia kolejnych wyzwań. Korzystając z pomocy Fundacji Rockefellera i Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, profesor zakłada Instytut Ekonomiczny i „Studia Ekonomiczne”7 (Hockuba 2003, 

s.7).

 

Tabela 2 Nominacja na kuratora Młodzieży Wszechpolskiej 

                                                           
7Raport Fundacji Rockefellera potwierdza wsparcie finansowe tej organizacji na rzecz Polskiej Akademii 

Umiejętności w kwocie 10 tys. dolarów oraz wymienia Adama Heydla jako dyrektora Instytutu Ekonomicznego 

PAU (RF 1935, s. 259). 
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Tabela 3 Wycinek z prasy amerykańskiej na temat wypadku z udziałem Heydla. Tytuł gazety nieznany 

 

Heydel zostaje kierownikiem nowo powstałego Instytutu Ekonomicznego Polskiej 

Akademii Umiejętności oraz pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego 

„Studia Ekonomiczne” (ukazującego się również w wersji angielskiej jako „Economic 

Studies”), wydawanego przez instytut. Czasopismo miało służyć „zbliżaniu polskiego 

naukowego ruchu ekonomicznego do nauki zagranicznej” oraz rozwojowi polskiej myśli 

ekonomicznej. Ukazuje się ono w latach 1935–1939, kiedy opublikowano sześć numerów 
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pisma. Ciągłość publikacji przerywa wybuch II wojny światowej8.W 1946 roku Zweig tak 

pisał o znaczeniu Tego pisma: 

Pamiętam go z tego okresu. Żółty zgorzkniały, niemal załamany w sobie. Rozważał wciąż te same 

problemy, wracał do tych samych pytań. Miał w tym okresie ciężkie przeżycia na tle jakieś katastrofy 

samochodowej w Stanach Zjednoczonych, w której młody uczony polski stracił życie. 

Ale nie ugiął się. Rozwinął wówczas bardzo wybitną i żywą działalność, jako redaktor naukowego pisma w 

języku angielskim „ Review of Economic Studies”9, a ufundowanego wspólnym wysiłkiem Fundacji 

Rockefellera i Polskiej Akademii Umiejętności. Nawiasem mówiąc roczniki tego czasopisma, które 

znalazłem w bibliotece w Cambridge , są ‘najważniejszym źródłem, tutaj na obczyźnie do poznania polskiej 

literatury ekonomicznej pomiędzy dwoma wojnami. Zwieg 1946 s. 80 

 

Dwudziestego trzeciego września 1937 roku Adamowi Heydlowi przyznano tytuł profesora 

zwyczajnego. Obejmuje ponownie obowiązki wykładowcy na Uniwersytecie Jagiellońskim, 

co pozwala mu wznowić kursy ekonomii i polityki ekonomicznej. Na rok akademicki 

1939/1940 zostaje wybrany na dziekana Wydziału Prawa UJ. 

Jego kariera naukowa zostaje przerwana po wybuchu II wojny światowej10. Heydel dzieli 

los innych profesorów akademickich z Krakowa i wskutek akcji Sonderaktion Krakau11 6 

listopada 1939 trafia do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Wraz z innymi profesorami, 

którzy skończyli 40 lat, między innymi na skutek protestu Benita Mussoliniego, zostaje 

wypuszczony z obozu w lutym 1940 roku. Udaje się do majątku Brzóza w województwie 

radomskim, należącego do jego brata Wojciecha, gdzie czekają na niego żona i córki. 

Nie może wrócić do swojego mieszkania w kamienicy przy ulicy Basztowej w Krakowie, 

ponieważ na początku wojny zarekwirowali je Niemcy12. 

                                                           
8 Czasopismo zostało wznowione w latach 1959–1972 oraz 1983, jednak w tym okresie nie nawiązywało ono do 

osiągnięć przedwojennego tytułu. Tytuł ten ukazuje się do dzisiaj, jego ostatnie wznowienie nastąpiło w 2003 

roku, jest ciągle wydawane przez Polską Akademię Nauk. 
9 Chodzi tutaj na pewno o tytuł Economic Studies 
10 Wybuch wojny zastaje Heydla na konferencji w Skandynawii, gdzie przebywa wraz z żoną. Nie bez 

problemów wraca do kraju. Zwieg  Straty kultury polskiej rok.. s.83 
11 Niemiecka akcja pacyfikacyjna skierowana przeciwko środowisku polskich uczonych, przeprowadzona 6 

listopada 1939 r. w Krakowie (Barcik 2004). 
12 Informacje te, podobnie jak inne szczegóły dotyczące życia profesora, pochodzą od Pani Katarzyny Knowler, 

wnuczki Adama Heydla, której matką jest córka profesora – Barbara. Wszystkie zdjęcia Adama Heydla jak i 
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W Brzózie Adam Heydel razem ze swoim bratem Wojciechem działa w podziemiu. 

Dochodzi do zdrady któregoś z członków siatki i w styczniu 1941 roku do majątku przyjeżdża 

gestapo.13 Zostaje aresztowany Adam Heydel, jego brat oraz inni mężczyźni przebywający 

wówczas we dworze. Wszystkich przetransportowano do więzienia w Radomiu14, skąd po 

kilku tygodniach trafiają do KL Auschwitz. Dokłada data przybycia Adama Heydla do obozu 

to 25 lutego otrzymuje numer obozowy 10564 jego brat zaś 1056815. 

Adam i Wojciech Heydlowie giną w obozie 14 marca 1941 roku. Żona profesora dowiaduje 

się o jego śmierci dopiero w 1944 roku. Ta informacja zostaje jej przekazana przez W. 

Bartoszewskiego. 

 

Gdy po upadku powstania  znalazłem się w Krakowie, odszukałem  kogoś z rodziny Heydlów. To była- jeśli 

dobrze pamiętam- żona Wojciecha. Pracowała w Aptece. Nie przedstawiając się nazwiskiem powiedziałem  

że jestem byłym więźniem Oświęcimia, widziałem, co widziałem… Potem odnalazłem rodzinę Adama 

Heydla. Spotkałem się z jego córką. Później utrzymywaliśmy z nią dłuższy kontakt 

korespondencyjny.[Bartoszewski 2010 s.57]  

 

 W okresie pomiędzy aresztowaniem a informacją o śmierci Adama Heydla w obozie do 

żony Anny zgłaszają się różni ludzi, którzy twierdzą, że są w stanie, za odpowiednią opłatą, 

wydostać Adama Heydla z obozu koncentracyjnego. W związku z czym rodzina przeznacza 

nieznaczny już majątek na pieniądze dla ludzi obiecujących pomoc w uwolnieniu . Rzekomą 

                                                                                                                                                                                     

wycinki z prasy oraz listy pochodzą z domowego archiwum Pani Barbary Heydel, której dziękuje tutaj za 

udostępnienie tych materiałów. 
13 Rozmawiałem z córką profesora- Barbarą o okolicznościach aresztowania jej ojca. Wspominała o tym, że po 

wybuchu wojny cała jej rodzina przebywała w majątku w Brzózie. Zorganizowano tam wówczas  grupę 

samokształcenia, w ramach której odbywały się prelekcje różnych dziedzin. Taka działalność była zabroniona, 

uczestnicy owych spotkań gromadzili się pokojach z zasłoniętymi oknami  i uczestniczyli w prelekcjach 

prowadzonych przez nich samych bądź gości.  Pani Barbara wskazuje na te konspiracyjne spotkania, jako na 

przyczynę akcji gestapo. Nie mniej sama wizyta gestapo była wywołana przez doniesienie o istnieniu takiej 

grupy przez, którąś z osób związanych z Brzózą. 
14 Część publikacji podaje, że więźniowie trafili do Skarżyska-Kamiennej (Lityńska 1978, Krzyżanowski 1960–

1961), ja jednak opieram się w tym miejscu na informacjach pochodzących od wnuczki profesora. 
15 Informacje te pochodzą z korespondencji pomiędzy córką  Adama Heydla-Barbarą a Władysławem 

Bartoszewskim. 
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przyczyną śmierci, na którą wskazują dokumenty wysłane przez nazistów do rodziny 

Heydlów, jest niewydolność serca. Jednak nie ma wątpliwości, że Adam Heydel został 

rozstrzelany przez Niemców. Zaświadczają to poruszające słowa Władysława 

Bartoszewskiego, ostatniego rozmówcy Adama Heydla: 

 

Kiedy 22 IX 1940 r. przekraczałem bramę z napisem Arbeit macht frei w grupie ludzi szczutych psami, jak 

wszyscy normalnie tam przybywający, miałem osiemnaście lat – mówił Władysław Bartoszewski podczas 

uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 26 I 1995 r. w Krakowie. – Nigdy w życiu nie 

byłem bity, nie widziałem bitych ludzi. Tak szczęśliwie upływało moje dzieciństwo i młodość. I oto tam 

spotkałem się z tak niewyobrażalnym wtedy – a był to przecież dopiero początek okupacji – poniewieraniem 

ludzi, wdeptywaniem w żwir, zabijaniem, katowaniem, odczłowieczaniem, że stało się to dla mnie 

doświadczeniem przełomowym. 

Pamiętam, jak 14 marca 1941 r. w obozowej izbie chorych siedziałem na łóżku ciężko chorego profesora UJ 

Adama Heydla, wielkiego ekonomisty i historyka kultury, i słuchałem, jak mówił z pamięci wiersze 

Norwida. I w tym momencie przyszli esesmani, zabrali go, ledwie zdążyłem odskoczyć. Po kilku godzinach 

zginął razem z innymi od salwy plutonu egzekucyjnego w żwirowni koło drutów, tuż za terenem obozu 

Auschwitz. Dla młodego człowieka śmierć tak zasłużonego profesora, w tak spektakularnej formie, była 

wtedy wielkim wstrząsem (Bartoszewski 2007, s. 11–12). 

 

Z okresu pobytu profesora Heydla w radomskim więzieniu zachowała się jeszcze jedna 

historia, świadcząca o jego nieugiętości: 

 

Komendantem placu był tam płk von Heydel, który – stwierdziwszy, iż jego więzień wywodzi się z tej 

samej saskiej rodziny – usiłował namówić go do podpisania Volkslisty, a następnie chociażby oświadczenia, 

że prof. Heydel pochodzi z rodziny niemieckiej, w zamian obiecując, że wszystko pomyślnie załatwi. 

Profesor odpowiedział tylko: „Niestety, nie mogę tego zrobić, gdyż nic mnie nie łączy z narodem 

niemieckim” (Heydel 1981, s. 3). 

 

 

Adam Heydel osierocił żonę Annę (zmarła w 1985 roku) oraz trzy córki – Elżbietę, Annę i 

Barbarę, która do dziś mieszka w Małopolsce.  
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Rysunek 2 Adam Heydel ze swoją przyszłą żoną Anną w okresie narzeczeństwa 

1.2 Adam Heydel człowiek renesansu 
 

Był on nie tylko naukowcem, lecz także znawcą sztuki. Jest autorem kilku artykułów z 

dziedziny kultury i sztuki, a także obszernej monografii o Jacku Malczewskim pt. Jacek 

Malczewski. Człowiek i artysta16. Jego prace na temat sztuki, publikowane w „Czasie” i 

„Przeglądzie Współczesnym”, zostały zebrane w książce Myśli o kulturze, wydanej w latach 

trzydziestych. Poza tym Adam Heydel dał się poznać jako karykaturzysta, malarz i pianista. 

Na temat jego szerokich zainteresowań Ferdynand Zwieg pisze : 

 

Interesowało go wszystko. Wieś, koń, wojsko, polityka, sztuka, filozofia i ekonomia. Jednakże dwie jego 

prawdziwe pasje to były: sztuka i ekonomia. Mam wrażenie, że długo się wahał, gdy miał wybierać między 

sztuką a ekonomią. A jego działalność nawet w ostatnich czasach wskazywała, że ciągle dzielił się między 

jedną a drugą. 

Był autorem najlepszej książki o Jacku Malczewskim, z którym łączyło go pokrewieństwo. Książka pięknie 

ilustrowana, przedstawiająca Malczewskiego jako człowieka i artystę na tle czasu, miała ogromne 

powodzenie i jej nakład został szybko wyczerpany. 

                                                           

16 Książkę opublikowało Wydawnictwo Literacko-Naukowe W. Meisels w Krakowie w 1933 r. Reprint ukazał 

się w 2004 r. staraniem wydawnictwa Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. 
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Heydel był po trochu kolekcjonerem dzieł sztuki w swoim pięknym mieszkaniu na Podwalu. Sam także 

obdarzony był prawdziwym talentem rysownika i karykaturzysty. Gdy siedział na czyimś wykładzie, 

niedbale posłował ołówkiem po kartonie i kilku pociągnięciami dawał karykaturę prelegenta, która była 

wierna i charakterystyczna. Ja sam nie raz znalazłem się w brulionie, a kartki, które mi podarował, 

chowałem pieczołowicie. Umiłowanym jego obiektem był nasz wspólny mistrz Adam Krzyżanowski, do 

którego obydwaj odnosiliśmy się z wielkim sentymentem i czcią. 

 

 

Rysunek 3 Adam Heydel pod koniec życia 
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Tabela 4 Karykatura autorstwa A. Heydla 

Inną wielką pasją była dla niego także jazda konna. Jego brat Wojciech w majątku w 

Brzozie prowadził hodowlę koni. Jego córka Barbara wspominała również o tym, że Adam 

Heydel miał w zwyczaju po zakończonym roku akademickim, wyjeżdżać w długie podróże 

konno. W czasie których odwiedzał znajomych mieszkających południowej części kraju.  

 

 Zamiłowany koniarz, często stawał do wyścigów i brał pierwsze nagrody. Jakże był dumny ze swoich 

nagród. Pokazywał mi czasem swoje puchary, trofea zwycięstwa. W Krakowie pamiętam go na Błoniach 

jeżdżącego na koniu , którego trzymał dla niego pułk kawaleryjski. [Zwieg 194  s. 76] 
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Tabela 5 Szkic autorstwa A. Heydla 

 

Tabela 6 Jak Heydel z Heydelkiem szli sobie z rondelkiem 
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Heydel od początku swoich studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim był blisko związany z 

Adamem Krzyżanowskim. Brał udział w seminariach prowadzonych przez niego. Adam 

Krzyżanowski miał wpływ na wykształcenie wielu znanych później polskich ekonomistów W 

jego seminariach na Uniwersytecie Jagiellońskim uczestniczyli znani później polscy 

ekonomiści o różnych poglądach, 

„…Narodowiec Heydel, liberalny żydowski inteligent Zweig, czy nieco cyniczny konserwatysta Wacław 

Byszewski, a przecież wszyscy wymienieni to gospodarczy liberałowie, poza nimi mamy wśród uczniów 

Krzyżanowskiego grupkę socjalistów z Oskarem Lange, Markiem Biretem i Władysławem Malinowskim” 

[Grzybek D. 2005 s. 201]. 

 

Muszę tutaj zaznaczyć, że poglądy, skłonności czy uprzedzenia polityczne Heydla nigdy nie wpływały na 

jego stosunek naukowy do dzieła, doktryny czy naukowca. W tym względzie cechowała go absolutna 

bezstronność, granicząca niemal z samozaparciem. Dr Oskar Lange, socjalista-radykał, karierę naukową na 

Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie się habilitował i stypendium naukowe Rockefellera, które potem 

zaprowadziło go na obecną katedrę w Chicago, zawdzięcza nie komu innemu, jeno Heydlowi. Heydel bronił go 

stanowczo i zdecydowanie przeciw różnym atakom, przeforsowując wreszcie decyzje w procesie 

habilitacyjnym.[ Zwieg 194 s.82] 

 

Są też inne dowody na to, że Heydel znał dobrze Oskara Langego i wspierał jego karierę 

naukową. Zachował się list od Oskara Langego w którym prosi on o przekazanie czegoś na 

ręce docenta Heydla. Listy pochodzi z 1928 roku i wynika z niego, że Lange czytał wtedy 

pracę habilitacyjną Heydla. Ponieważ wspomina o pracy dotyczącej przyczynowości, którą 

chce oddać Heydlowi wraz z załączony listem. Jedyna praca Heydla, w której pisze on na ten 

temat w tamtym okresie to Podstawowe zagadnienia metodologiczne ekonomii.17 

                                                           
17

 Treść listu: Szanowyn Panie, 
Bardzo byłbym Panu wdzięczny za łaskawe wręczenie złączonej pliki arkuszy Doc. Heydlowi. Jak w przykład 1 
rozdział jego pracy o przyczynowości wraz z listem. Przesyłam to na ręce Pańskie, bo nie mam adresu p. 
Heydla. 
Co do książek, o jakie w swoim czasie prosiłem, W. dziękując bardzo za gotowość ich przysłania, proszę jednak 
nie fatygować się w tej sprawie nadal, gdyż udało mi się ściągnąć je wszystkie do Krakowa wgl. Warszawy. 
Skończyłem nareszcie [słowo nieczytelne] prace o konujnkturach i wracam .[słowo nieczytelne] teoretycznych. 
Nawet zaczynam ściągać książki teoretyczne do biblioteki ziemiańskiej. Przychodzi mi to o tle łatwiej, że prof. 
Krzyżanowski zajmuje się teraz więcej polityką (Kandyduje do Sejmu) i nie protestuje przeciwko temu. 
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Pani Barbara, córka profesora wspomina też o liście, którego była w posiadaniu, a w 

którym ojciec O. Langego dziękował Adamowi Heydlowi za pomoc okazaną jego synowi. 

Jednak sam list zaginą i nie można dzisiaj zweryfikować jego treści. 

W świetle powyższych faktów ciekawie przedstawiają się informacje o tym, że po II wojnie 

światowej „sam Oskar Lange polecił usunąć jego podręczniki ze studenckiego 

księgozbioru”[Autor nieznany, Etatyzm po polsku 1981, s.]. Jest to zrozumiałe, jako że 

Heydel w swoich pracach otwarcie krytykował zarówno politykę gospodarczą Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich jak i koncepcje socjalistyczne w ekonomii na rzecz 

rozwiązań rynkowych.  

 

Tabela 7List od Oskara Lange 

                                                                                                                                                                                     

Więcej chyba nie mam co pisać. Jesienią prześlę Panu niemiecki rękopis swojej pracy o technice socjalnej z 

prośbą o przekazanie go prof. Łualereowi dla [słowo nieczytelne] lub prof. [ słowo nieczytelne]. Przesyłam 

serdeczne pozdrowienia i pozostaje z głębokim szacunkiem. Oskar Lange 
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Nie powinno też dziwić, że Heydel w trakcie swojej kariery naukowej utrzymywał bliskie 

kontakty z ekonomistami z innych polskich miast  uniwersyteckich jak choćby z Edwardem 

Taylorem, po których zachowała się korespondencja18.  

Profesor Adam Heydel opublikował wiele prac z dziedziny ekonomii, jednak pośród nich nie 

ma żadnej większej książki. Jak pisze W. Krzyżanowski „Heydel wypowiadał się najłatwiej w 

mniejszych, zwięźle napisanych pracach i artykułach, a nie w obszernych rozprawach. Heydel 

był zdolnym publicystą, dyskutantem i mówcą” (Krzyżanowski 1960–1961). 

Aleksandra Lityńska wylicza wszystkie publikacje A. Heydla, których było łącznie 

osiemdziesiąt pięć. Są tu artykuły w prasie codziennej (najważniejsze tytuły to „Czas”, 

„Przegląd Współczesny” i „Głos Narodu”) oraz publikacje w czasopismach naukowych, 

takich jak: „Ekonomista”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Studia 

Ekonomiczne”.  

Część jego prac wydawało Krakowskie Towarzystwo Ekonomiczne, w szczególności te 

dotyczące teorii ekonomii (Skorupska 2007a, s. 2). Często były to  przedruki publikowanych 

wcześniej i różnych tytułach artykułów naukowych. 

Najważniejsze prace teoretyczne z dziedziny ekonomii napisane przez Heydla to: 

wspomniana już praca habilitacyjna pt. Podstawowe zagadnienia metodologiczne ekonomii 

(1925), Kapitalizm i socjalizm wobec etyki (1927), Pogląd na rozwój teoretycznej ekonomii 

(1929), Teoria koniunktury (1929), Pojęcie produktywności (1934) oraz Co to jest inflacja i 

deflacja? (1934). W 1947 roku opublikowano Teorię ekonomii, skomponowaną z 

przedwojennych notatek z wykładów prowadzonych przez profesora Adama Heydla na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Adam Heydel pośmiertnie w roku 1980 zostaje odznaczony przez senat Uniwersytetu 

Jagiellońskiego medalem Merentibus. (W tabeli nr 13 dokument nadania medalu) W treści 

dokumentu przyznającego oznaczenie napisano: 

W uznaniu nieugiętej postawy wobec okupanta hitlerowskiego w obronie godności człowieka, w obronie 

wolności ojczyzny i niezawisłości nauki, w uznaniu osobistego męstwa wykazanego w obliczu 

                                                           
18 W dalszej części rozdziału załączone są 2 listy wysłane przez Taylora do Heydla, pochodzą one również z 

domowego archiwum rodziny Heydlów. 
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bezpośredniego zagrożenia życia, w hołdzie temu, który całe swoje życie poświęcił Polsce, jej wielkości i 

sławie  

 

 

Tabela 8 Adam Heydel z papierosem 
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Tabela 9 Adam Heydel 
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Tabela 10 Pocztówka nr 1 
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Tabela 11 Pocztówka nr 2 
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Tabela 12 Pocztówka nr 3 
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Tabela 13 Pocztówka nr 4 
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Tabela 14 Pocztówka nr 6 
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Tabela 15 Medal MERENTIBUS 
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Tabela 16 List od prof. Taylora nr 1, s. 1 
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Tabela 17 List do prof. Taylora nr 1, s. 2 
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Tabela 14. Listy prof. Taylora nr 2 
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2 Heydel o zjawiskach pieniężnych 

  

2.1. Po co nam równanie wymiany 
 

„Nigdy nie wiemy, kiedy rozpoczyna się inflacja, lub deflacja.” 

- Witold Krzyżanowski19 

Adam Heydel w swoim artykule z 1934 pt. Co to jest inflacja i deflacja cel stawia sobie 

analizę pojęć wymienionych w tytule. Jak pisze w artykule: 

Zdanie powyższe [chodzi o zdanie wyjęte z rozprawki: „Teoretyczna możliwość stabilizacji siły kupna 

pieniądza” (Ekonomista 1929)], wydaje mi się zupełnie słuszne. Bo choć pięć lat upłynęło od czasu 

ogłoszenia tych słów, nie posunęliśmy się daleko naprzód w rozumieniu owych zagadnień. Ostatnio 

obiecano nam „wyjaśnić te prawdziwie hieroglify, jakimi są pojęcia: „deflacji, dewaluacja i inflacja”[Zwieg 

1934]. Po przeczytaniu jednak także i tego artykułu, nie wiem wciąż jeszcze co to  jest inflacja i deflacja. 

Mam bodaj na ten temat więcej jeszcze wątpliwości od prof. Witolda Krzyżanowskiego i wątpliwości te 

pragnę przedstawić i uzasadnić” 

 

 Szukając odpowiedzi na pytania: Co to jest inflacja? Kiedy mamy z nią do czynienia 

w życiu gospodarczym? Czym jest deflacja? Kiedy możemy mówić jej występowaniu? 

Heydel zwraca się w stronę dokonań Irvinga Fishera. Ekonomisty, który wprowadzając 

równanie wymiany do teorii ekonomii zdawał się dać podstawę teoretyczną, dzięki której 

zostaną rozwiane wątpliwości wielu ekonomistów dotyczące zjawisk monetarnych. 

 Podstawowym celem jaki stawia sobie Fisher w książce Purchasing Power of Money : 

… jest wytłumaczenie przyczyn determinujących siłę nabywczą pieniądza.  Siła nabywcza pieniądza jest 

oznaczona przez ilość innych towarów, które za daną ilość pieniędzy można kupić. Im niższe są ceny dóbr, 

tym większa jest ich ilość jaką można nabyć za daną kwotę pieniędzy, a więc  większa jest siła nabywcza 

pieniądza. Podobnie im wyższe ceny dóbr, tym mniejsza ich ilość, którą można nabyć za daną kwotę 

pieniędzy, a także mniejsza siła nabywcza pieniądza. W skrócie, siła nabywcza pieniądza jest odwrotnością 

poziomu cen; Tak więc badanie siły nabywczej pieniądza jest identyczne z badanie poziomu cen. [Fisher 

1922, rozdział II paragraf I, II.12] 

                                                           
19 Takim cytatem Adam Heydel zaczyna swój artykuł 
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 Fisher wskazuje na reguły jakimi powinna kierować się polityka pieniężna, która będzie 

dążyć do stabilizacji siły nabywczej pieniądza, a narzędziem, które w tym pomoże będzie 

równanie wymiany. W przedstawionym przez niego równaniu postaci MV=PT, kolejne 

zmienne oznaczają: M-ilość pieniądza w gospodarce; V-szybkość obiegu pieniądza;  T- liczba 

transakcji20; P- średnia cen transakcji. [Fisher 1922, rozdział II paragraf IV] Fisherowskie 

równanie zostało szybko zaakceptowane przez ekonomię głównego nurtu, ponieważ  przy 

pewnych założeniach dawało odpowiedzi na ważne pytania. Jak np. kiedy występuje inflacja, 

jaką politykę monetarną stosować, aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu cen. 

Równanie Irvinga Fishera miało i zachowało wielkie zalety prostoty i przejrzystości. Tym da się objaśnić 

wpływ, zarówno tego równania, jak i, opartych na nim, wniosków praktycznych, na szerokie koła 

ekonomistów.[Heydel 1934 s. 42] 

 

 Prostota formy równania, wiążące się z nią syntetyczne ujęcie związków 

zachodzących pomiędzy występującymi w nim zmiennymi, były niewątpliwie atutami takiego 

ujmowania problemu. Równość ta okazała się później bardzo pomocna w makroekonomii i 

stanowi fundament dla teorii utożsamiających inflacje ze wzrostem ilości pieniądza w 

gospodarce i założeniu niezmienności V- czyli szybkości obiegu pieniądza. Sam Fisher 

zresztą w swojej książce, formułę równania wywodzi od analizy sytuacji wymiany 

zachodzącej pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku. W najprostszym 

mikroekonomicznym ujęciu fisherowską formułę można rozumieć jako stwierdzenie: ilość 

pieniędzy wydanych jest równa ilości pieniędzy otrzymanych. 

                                                           
20 Równanie wymiany  w teorii ekonomii pojawia się u wielu ekonomistów. Często interpretują oni odmiennie  

występujące w równaniu zmienne. Wstawiając w poszczególne miejsca róże zmienne. Warto przytoczyć tutaj 

kilka postać równania, wykorzystywanych przez ekonomistów z różnych szkół ekonomicznych. 

 U samego Fishera równanie przyjmuje formę MVT=PT ; w ilościowej teorii pieniądza pojawiało się one w 

postaci MV=PY;  w teorii popytu na pieniądz MD=(1/V)PY, forma spopularyzowana przez ekonomistów z 

Cambridge to  MD=kPY , zaś w teorii realnego popytu na pieniądz M/P=kY. Kolejne zmienne we wszystkich 

równaniach to M= ilość pieniądza, V-szybkość obiegu, T- realny wolumen transakcji, P- poziom cen, Y- realne 

PKB, k- ogół globalnej podaży pieniądz, która nie jest wykorzystywana do transakcji. Peter Bofinger materiały 

do wykładów Geldpolitik In Geschlossen Wirtschaft. Kapitells II- Theorie und Empirie der Geldnachfrage s. 5 
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Równanie to mówi nam o życiu gospodarczym jedynie to, że całkowita ilość pieniędzy otrzymanych w danej 

transakcji jest równa całkowitej ilości pieniędzy w tej transakcji wydanych. [ Rothbard 2004] 

 

Heydel w swoim artykule z 1934 roku krytycznie bada pojęcia użyte do budowy równania. 

Krytykowana przez Heydla nie jest sama formuła, spopularyzowanej przez Fishera równości 

lecz pojęcia, które zostały wprowadzone do niego. Jego zdaniem przy głębszej analizie ich 

treść nie jest jasna. W szczególności ten zarzut odnosi do zmiennych T i P. Symbolizujących 

w równaniu odpowiednio, T- wielkość obrotów towarowych oraz P- poziom cen.  

 O ile jeszcze sens iloczynu obu zmiennych nie powinien budzić zastrzeżeń. 

Oznaczałby on „sumę cen, osiągniętą z obrotów w pewnym czasie” [ Heydel 1934, s. 43], o 

tyle analizowanie każdej ze zmiennych osobno rodzi już trudności. 

 Po pierwsze P z równania przedstawia średni poziom cen, na pierwszy rzut oka 

określenie takiego poziomu nie powinno sprawiać trudności jednak przy bliższym przyjrzeniu 

się temu pojęciu okazuje się, że: 

I. „Poziomów cen mamy ilość dowolną dla każdej chwili, zależnie od tego jakie21 towary i w jakiej 

ilości wprowadzimy do naszego wskaźnika22. 

II. Różne poziomy cen uzyskamy, zależnie od statystyczno-matematycznego obrobienia 

materiału.(Zależnie od tego jaką średnią zastosujemy w obliczeniach) 

III.  Ten sam poziom cen(stwierdzony przy pomocy identycznie zbudowanego wskaźnika) ma 

najzupełniej różne znaczenie dla poszczególnych jednostek, czy grup gospodarczych.”[Heydel 

1934 s.44] 

 

 Pierwsze dwa zarzuty, odnoszące się do poziomu cen, można uznać za kwestie natury 

technicznej. Wiążą się one z metodologią obliczeń zmiennej. Można założyć, że problemy 

związane z wyznaczaniem tej zmiennej zostaną rozwiązane wraz z ulepszeniem metody 

liczenia P, nasze szacunki będą coraz lepiej oddawały rzeczywistość.  

 W przypadku argumentów nr I i II trudność wynika z tego, że nie jesteśmy w stanie 

zbierać informacji o wszystkich transakcjach zachodzących w gospodarce. Jednak za pomocą 

                                                           

 

22 Na temat metodologii budowania wskaźnika cen dla dóbr konsumpcyjnych zob. szerz. Metodologia  
obliczania miar inflacji bazowej publikowanych przez Narodowy Bank Polski dostępne na 
http://www.nbp.pl/statystyka/bazowa/metodologia.pdf 
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narzędzi statystyki, a w szczególności wnioskowania statystycznego jesteśmy w stanie 

budować koszyki dóbr i nadawać poszczególnym pozycjom w koszykach wagi na podstawie 

struktury wydatków. Nie jesteśmy zmuszeni wówczas do analizy wszystkich zdarzeń 

gospodarczych, lecz na podstawie danych zebranych w oparciu o zawężoną grupę, możemy 

przy poczynieniu odpowiednich założeń uogólnić nasze wnioski na całą populację. Inną 

trudnością jest wyznaczenie metody obliczeniowej, która będzie najbardziej trafnie oddawać 

wartość badanego zjawiska. Indeksy możemy budować w różny sposób ze względu na to, 

jakie informacje chcemy uzyskać.  

 Niedogodności związane z tym nie zostaną nigdy do końca rozwiązane, jednak można 

zakładać, że bardziej będą z czasem eliminowane. Na przykład poprzez ustalanie lepszych 

koszyków kontrolowanych produktów. Bądź to po przez używanie efektywniejszych metod 

obliczeniowych.  

 Ostatni zarzut (III) prezentowany przez Heydla jest silniejszy od pozostałych, 

ponieważ pozostaje w mocy bez względu na to jak bardzo rozwiniętego aparatu 

obliczeniowego użyjemy bądź też jak dużą wiedzą na temat struktury wydatków ludności 

będziemy dysponować. 

 Kłopot z jego przezwyciężeniem, wynika z tego, że ogólny poziom cen nie jest niczym 

realnym. Jego zmiana nie oddaje zmian sytuacji realnie istniejącego podmiotu w gospodarce. 

Można sobie wyobrazić, że dla różnych jednostek na rynku, będziemy mieli do czynienia z 

różnymi poziomami cen. Zależeć będą one zawsze od koszyka dóbr, który będą wybierać 

ludzie na rynku. Bez trudu może pojawić się sytuacja, w której dla człowieka biorącego 

udział w wymianach na rynku, rzeczony ogólny poziom cen pozostaje bez zmian, będzie 

równy 100.Jednak w tym samym czasie dla innych ludzi poziom cen wzrośnie powiedzmy do 

108 a dla jeszcze innych spadnie do 98. [Heydel 1934 s. 44] 

Dobrą ilustracją jest przykład, który mi podał dr Janusz Libicki: jednostka A pali papierosy, a nie chodzi do 

kina. Jednostka B chodzi do kina, a nie pali papierosów. Wyobraźmy sobie, że papierosy potaniały, a 

równocześnie podniosły się ceny biletów do kina. 

 Dla A oznacza to obniżkę jego poziomu cen, dla B jest równoznaczne z podwyżka jego P. Wskaźnik 

zaś, skonstruowany dla całego społeczeństwa, może, zależnie od stosunku zmian tych cen, wykazać 

zarówno zwyżkę, jak zniżkę, czy niezmienność „ ogólnego poziomu cen… 
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…Co więcej można zaryzykować twierdzenie, że takich jednostek, których poziom cen wahałby się 

dokładnie tak, jak waha się „ogólny poziom cen”, odzwierciedlany we wskaźniku, będzie bardzo niewiele. 

Będą to raczej wyjątki. [Heydel 1934 s. ] 

 

 Heydel rozmawiał na temat interpretacji ogólnego poziomu cen w równaniu Fishera z 

Jospehem Schumpeterem, który nie do końca przyjmował stanowisko prezentowane przez 

Heydla. 

Schumpeter starał się przekonać mnie, że możemy mówić o „ogólnym poziomie cen” jako o czymś realnym, 

czymś co wykracza poza przeciętną statystyczną(przeciętnej statystycznej może nie odpowiadać żaden fakt. 

Tak np. po zmierzeniu wzrostu 1000 rekrutów, możemy ustalić, że przeciętny wzrost ich wynosi 168 cm, 

może być jednak, że żaden z rekrutów nie ma 168 cm wysokości, każdy ma mniej, lub więcej).23 

Teoretycznie bronił Schumpeter24 pojęcia ogólnego poziomu cen tym, że, jak twierdził, wprowadzanie, dla 

ceny pieniądza, wykładnika 1, rozwiązuje nam równania, dla których za wiele mieliśmy niewiadomych.  

Z punktu widzenia przydatności tego pojęcia w ekonomii, starał się wykazać, że nie jest obojętne, czy 

zjawiska gospodarcze rozgrywają się na poziomie 5, czy 10. 

Podawał następujący przykład: jeżeli widzimy grupę ciał w powietrzu, może nas interesować nie tylko 

wzajemny stosunek wysokości, na której unoszą się poszczególne ciała, ale także, jak daleko do ziemi 

znajduje się cała grupa. 

Ten piękny literacko przykład, który( np. w przypadku eskadry samolotów) może mieć zupełnie realne 

znaczenie, nie wydaje mi się na ogół trafny, w zastosowaniu do zjawisk ekonomicznych. Ekonomiście 

chodzi o reakcje podmiotów gospodarczych. A te reakcje zależą zawsze od wzajemnego stosunku wysokości 

poszczególnych cen, cen i dochodów, cen i stopy procentowej, nie zaś do fikcyjnego poziomu ogólnego, w 

stosunku … do czego?[ Heydel 1934 s. 45] 

 

 Jak relacjonuje dalej przebieg tej rozmowy Heydel, Schumpeter w konfrontacji z taką 

argumentacją zgodził się co do tego, że „heurystycznie, pojęcie ogólnego poziomu cen nie 

jest zbyt płodne”.[ Heydel 1943 s. 45] 

 Tak zbudowany wskaźnik liczący poziom cen, nie oddaje zatem zmian sytuacji 

gospodarczej konkretnych podmiotów na rynku, ale zmianę średnią. 

                                                           
23 Na temat problemów z uśrednianiem wyników w ekonomii, nawet kiedy są one liczone według tej samej 
jednostki zob. szerz. Louis M. Spadaro, Averages and Aggregates in Economics, On Freedom and Free 
Enterprise. Esseys in honor of Ludwig von Mises, Princeton, New Jersey 1956 
24 Na temat związku Adama Heydla z austriackimi ekonomistami i Szkołą Austriacką zob. szerz. W. Paryna 
Adam Heydel: polski „Austriak” w metodologicznym boju, część trzecia. 
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 Na rynku normalnym zjawiskiem jest, kiedy ceny różnych produktów notują ruch w 

różnych kierunkach. Wzrostowi cen jednego produktu towarzyszy spadek ceny innego. W 

zależności od preferencji poszczególnych uczestników rynku, co do nabywania dóbr z 

wachlarza tych dostępnych na rynku. Każdy z owych uczestników ma własny wskaźnik cen, 

który zależy od zmian cen tych produktów. Co więcej nie możemy założyć, że preferencje te 

są stałe, że podmioty na rynku zawsze nabywają ten sam zestaw produktów. Raczej jest tak, 

że zmieniają się one w czasie. Jest to kolejną przeszkodą w pomiarze ogólnego wskaźnika 

cen. Można tutaj stwierdzić, że jest to szerszy problem, pojawiający się ilekroć chcemy 

przedstawić dynamiczną sytuację za pomocą statycznego ujęcia. W tym przypadku 

preferencje nabywców dóbr, ich zmiany są właśnie dynamicznym zjawiskiem. Aby móc 

przypisywać odpowiednie wagi poszczególnym elementom koszyka, musielibyśmy założyć, 

że: 

-preferencje uczestników rynku są stałe lub 

-potrafimy określić jak zmieniają się preferencje uczestników rynku 

 W związku z tym sytuacja, w której obliczony na podstawie dostępnych informacji 

wskaźnik P, będzie przedstawiał położenie konkretnych podmiotów gospodarczych będzie 

raczej wyjątkiem niż regułą. 

 Nawet gdyby uczestników rynku łączyć w jednorodne grupy, ze względu na ich 

interesy gospodarcze i budować dla tych grup osobne wskaźnik zmian cen np. ogólny 

wskaźnik cen księgarzy, ogólny wskaźnik cen sadowników, otrzymamy miernik będzie 

całkiem dobrze radził sobie z pomiarem zmian sytuacji gospodarczej owych grup. Jednak 

nawet przez zsumowanie wartości dla wszystkich wyodrębnionych grup nie uzyskamy miary, 

która będzie pomocna dla zobrazowania położenia całego społeczeństwa. A prognozy oparte 

o ten wskaźnik nie pozwolą nam skutecznie przewidywać zmian zachodzących położeniu 

poziomu cen dla całego społeczeństwa.[Heydel 1934. s. 46]  

 Zmienna P zaproponowana przez Fishera w równaniu nie będzie tym samym 

odpowiadać na pytanie: kiedy mamy do czynienia z inflacją, a kiedy z deflacją. Można 

wskazać na sytuację, kiedy wystąpi wzrost wszystkich cen w gospodarce powiedzmy o 50. 

Wtedy to wzrośnie również nasz ogólny poziom cen P o 50. Zakładana zmiana będzie miała 

charakter równoległego wzrostu wszystkich cen. Jej efektem tym samym nie będzie zmiana 
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relacji pomiędzy cenami na rynku, a inflacja by nie wystąpiła. Zaproponowana równoległa 

zmiana P o 50, będzie nieistotna dla życia gospodarczego.  

 Podobnie będzie, kiedy zamiast wzrostu cen założymy ich równoległy spadek o 

dowolną wartość. Indeks P informowałby nas wówczas o deflacji, jednak w rzeczywistej 

gospodarce zmieniłyby się tylko nominalne relacje pomiędzy cenami. Sytuację taką można 

porównać do zjawiska denominacji, kiedy to następuje zmiana jednostki rozliczeniowej na 

inną według ustalonej proporcji. [Heydel 1934 s. 47] Pomijamy tutaj efekt Cantiliona25. 

 Kolejnym punktem heydlowskiej krytyki równania wymian jest sens zmiennej T. 

Przypomnijmy: symbolizuje ona wielkość obrotów towarowych26. Zgodnie z rachunkiem 

miar, kiedy chcemy zliczać ze sobą cokolwiek, wymaga to wyrażenia tego co liczymy za 

pomocą tej samej miary27. Na zmienną T w równaniu miałaby się składać wielkość obrotów 

towarowych w danym okresie. Jeśli zatem chcielibyśmy podstawić w jej miejsce jakąś 

konkretną wartość liczbową, musielibyśmy sprowadzić towary, które są przedmiotem obrotu, 

do jednego wspólnego mianownika. Najlepszym wyjściem byłoby tutaj użycie cen jako 

mianownika, jednak ceny są już zawarte w zmiennej P. Jak więc możemy inaczej stworzyć 

zagregowaną zmienną, aby wyrazić wszystkie towary i usługi. Nie możemy bowiem 

zsumować ze sobą krzeseł z jabłkami i samochodami, ze względu na brak wspólnego 

mianownika i rachunek miar. Musielibyśmy odnosić się np. do miar objętości lub ciężaru. 

Oznacza to zaś, że musielibyśmy obliczyć wagę wszystkich wspomnianych krzeseł i jabłek 

oraz samochodów. A następnie analizować, czy jej wartość rośnie czy maleje. Jednak i w 

obrębie tak skonstruowanego wskaźnika napotkamy kolejne trudności.  

                                                           
25 Efekt Cantilliona polega na różnicy w sile nabywczej pieniądza, wynikającej z sposobu wprowadzania 

nowego pieniądza do gospodarki. Podmioty, które w pierwszej kolejności używają nowego pieniądza, mogą 

korzystać na tym, że jego wartość nie została jeszcze rozmyta i jest ona bliższa wartości wymiennej przed 

zmianą. Jednak wraz z wprowadzaniem nowego pieniądza do obiegu jego wartość spada, dostosowując się do 

zasobów  realnej gospodarki. Dla tych do których nowy pieniądz dociera w późniejszych etapach  wymiany, ma 

on mniejszą wartość. Zob. szerz. Thorton 2008 Skyscrapers and Business Cycles, dostępne na 

http://mises.org/daily/3038#part2  
26 Heydel w swoim tekście mówi tylko o zliczaniu towarów. Jednak obecnie koniecznie byłoby tutaj 

uwzględnienie również usług, które są przedmiotem obrotu gospodarczego. Usługi ze względu na swój 

niematerialny charakter, było by dużo trudniej włączyć do miary opierającej się na materialnych cechach. 
27 Na temat problemów z rachunkiem miar w ekonomii zob. szerz. Kwaśnicki, Zieliński 2006 
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…W obrębie tej sumy mogą (i muszą) zachodzić przesunięcia. Żniwa dały np. mniej żyta, a więcej pszenicy. 

Wzrosła produkcja węgla, a zmalała produkcja zboża. Zmalała wreszcie ilość ogólna ton, ale produkuje się 

więcej samochodów, zegarków, czy mikroskopów, mniej surowych metali. Tak, w rzeczywistości, 

przesuwają się bezustannie stosunki ilościowe produkcji poszczególnych towarów. Jak to wszystko wyrazić 

w symbolu T ? [Heydel 1934 s. 46] 

 

 Można także i tutaj próbować, ulepszać metodę pomiaru. Można wyrażać wartość 

jednych towarów za pomocą drugich, poprzez wyznaczanie ich objętości czy energetyczności. 

Jednak nie uda nam się uniknąć niejasności jaką wprowadza litera T. 

 Heydel o tym nie wspomina, warto jednak zauważyć, że przedmiotem transakcji w 

gospodarce nie są jedynie towary lecz także usługi. Dlatego powinny one także wchodzić do 

zmiennej T. O ile jeszcze w przypadku towarów ze względu na ich materialny charakter 

można szukać wspólnego mianownika o tyle w przypadku usług takie działanie wydaje się 

być nie lada ekwilibrystyką.  

 Heydel w tym miejscu staje na stanowisku, że jeśli chodzi o zmiany w poziomie cen, 

to do zainteresowań ekonomistów należą sytuacje, w wyniku których zmiany w przebiegu 

stosunków gospodarczych wywołane są przez zjawiska pieniężne. 

Czego bowiem oczekuje ekonomista po inflacji , lub deflacji?  

Zewnętrznym Symptomem inflacji będzie wzrost wszystkich cen, symptomem  deflacji, spadek wszystkich 

cen. Tych wypadków nie zdoła odróżnić równanie wymiany od takich, w których większość cen 

reprezentowanych towarów pójdzie w górę, przeważając spadek innych cen, lub też, gdy odwrotnie, 

tendencja spadkowa przeważy wzrost niektórych cen. Zgódźmy się jednak na to, że i te wypadki, w których 

przeważa tendencja wzrostu cen, nazywać będziemy inflacją, a te, w których wyraźna jest przewaga spadku 

cen, nazywamy deflacją. Ale czy tu leży istota rzeczy? 

Zmiany cen są oczywiście symptomem zachodzących przesunięć w układzie życia gospodarczego, chodzi 

jednak o to, czy i kiedy są ich przyczyną. [Heydel 1934, s.47]   

 

 W związku z tym sens pojęcia „ogólnego poziomu cen” w fisherowskim równaniu jest 

co najmniej mglisty. Trudno znaleźć użyteczne znaczenie tej zmiennej, poza średnią z cen na 

całym rynku. Wynika to także z tego, że agregatowe podejście stosowane w równaniu, w 

konsekwencji wymaga zastosowania uogólnień. Przez co tracone są informacje, dotyczące 
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struktury badanego zjawiska różnic w natężeniu jego występowania w poszczególnych 

sektorach gospodarki. 

Inflacyjne będą te zwyżkowe ruchy cen, które wykażą ponadto pewne szczególne kwalifikacje. Te 

kwalifikacje wyprowadzimy z teorii. Chodzić tu będzie o te wypadki zakłóceń równowagi gospodarczej, 

które możemy uznać za płynące wyłącznie od strony pieniądza. Znamy je, w jaskrawej postaci, z okresów 

wulgarnej inflacji i hiperinflacji skarbowej. Występują one oczywiście także, w dużo łagodniejszej formie, 

przy każdej inflacji kredytowej. 

Typologia tych objawów wykaże nam charakterystyczne rozbieżności cen, i będą one istotą zagadnienia, nie 

zaś, jakby się zdawać mogło, jednokierunkowości ruchu cen. Tak samo, deflacyjne będą te zmiany cen, 

które wykażą z kolei zespół charakterystycznych rozbieżności, nie dających się wyjaśnić samymi 

przesunięciami po stronie produkcji towarów.[Heydel 1934, s. 48] 

 

 W świetle powyższego, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest inflacja i 

deflacja, musimy znaleźć nowe kryterium, inne niż poziom cen, które będzie wskazywało na 

występowanie owych zjawisk. Chodzi o to, aby móc odróżnić, zmiany w falowaniu cen, które 

biorą swoje źródło z naturalnych zmian zachodzących w życiu gospodarczym, które są 

skutkiem zmian w preferencjach uczestników rynków, zmian technik produkcji, dostosowań 

do zmieniających się zasobów od tych, które wychodzą od strony pieniądza. Takie kryterium 

będzie wówczas dobry narzędziem dla polityki pieniężno-kredytowej. 

 

Wydaje się, że polityka pieniężno-kredytowa powinna dążyć do tego, by do falowań i wstrząsów życia 

gospodarczego, wynikających z warunków produkcji i wstrząsów życia gospodarczego, ale tych równic nie 

tworzy ani nie wypacza.[ Heydel 1934, s. 48] 

 

 Dla Heydla celem polityki monetarnej jest kreowanie pieniądza, który 

odzwierciedlałby zmiany w realnej gospodarce. Pieniądz, który ułatwiałby dostosowywanie 

się cen do zmian wynikających z przebudowy stosunków zachodzących po stronie towarów i 

usług. 

 Jednak na czym opierać by się miała polityka, jeśli utrzymywanie stabilnego poziomu 

cen nie spełnia zakładanych kryteriów. Heydel rozważa również propozycję Hayeka, 

przedstawioną przez niego w Prices and Production. Hayek uważa, że to co zapewni 

gospodarce rozwój bez kryzysów, wywoływanych przez fałszywe informacje płynące do 
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przedsiębiorców od strony pieniądza, jest równość inwestycji i oszczędności, a wraz z tym 

stopa procentowa, która jest regulatorem zmian. Dlatego też uważa on, podobnie zresztą jak 

Mises, że podaż pieniądza powinna być „sztywna i niezmienna”. [Heydel 1934 s. 52] W takiej 

sytuacji wraz z rozwojem gospodarczym następował by spadek cen. 

Byłaby to sytuacja podobna do tej, kiedy mamy od czynienia z inflacja, tyle tylko, że ludzie 

spekulowaliby nie na wzrost cen lecz na ich spadek.  

Czym zatem jest inflacja i deflacja? Tego zdaniem Heydla zdefiniować w sposób ścisły nie 

sposób28.  

Dla praktyków pewną pociechą wobec tego sceptycyzmu Może być to, że w życiu niewątpliwie 

przechodzimy bezustannie inflacji do deflacji i z deflacji do inflacji. Ów stan idealny, o którym marzyli 

wyznawcy Irvinga Fishera, jest tylko jakąś abstrakcyjna granicą, na której utrzymać się uniesposób. 

Wszelkie manipulacje natomiast oddalają nas najczęściej od tej granicy. A jeśli nas ku niej niekiedy kierują, 

to tylko przypadkiem. Musi tak być skoro nie wiem gdzie leży owa granica. 

 

2.2. Wiśniewski kontra Heydel 
 

 Po opublikowaniu przez Heydla analizowanego tutaj artykułu, na łamach Ekonomisty 

miała miejsce ciekawa polemika pomiędzy Janem Wiśniewskim a Adamem Heydlem. 

Wiśniewski w swoim tekście podał w wątpliwość niektóre poglądy Heydla. Zarzuty 

przedstawione przez Wiśniewskiego dotyczyły w szczególności sensu pojęcia ogólnego 

poziomu cen i uśrednień statystycznych w ekonomii.  

W swojej polemice nie podziela on wątpliwości Heydla dotyczących nieprzydatności pojęcia 

średniego poziomu cen zaproponowanego przez Fishera w analizie ekonomicznej. Wręcz 

przeciwnie uważa on, że średnia wyciągnięta z poziomu cen ma takie samo zastosowanie jak 

inne wskaźniki średnie używane w ekonomii.  

Czy istnieje bowiem jakaś jedna, ogólna stopa procentowa poza bakiem emisyjnym? Nie, a jednak ekonomia 

nie umiałaby się bez pojęcia stopy procentowej obejść nie wchodząc w kwestie jej zróżniczkowania. Czy 

istnieje jakaś jedna, ogólna elastyczność popytu na pewne określone dobro konsumpcyjne? Nie, istnieją 

tylko poszczególne, „prywatne” elastyczności popytu: a jednak tak wybitny ekonomista, jak prof. Adam 
                                                           
28 Na temat rozwiązań proponowanych przez Hayeka zobacz w następnym rozdziale niniejszej pracy.  
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Heydel, uważa badania elastyczności popytu- gdzie ostatecznie otrzymuje się tylko przybliżenie do 

przeciętnej- za pożyteczne, a nawet sam proponuje stosowanie pewnych nowych a bardzo interesujących 

metod („Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” zesz. 1 z roku 1934 str. 39-54). [Wiśniewski 1934, 

s.85] 

 

Pomimo, że ogólny poziom cen nie musi znajdować swojego realnego odpowiednika, ma on, 

zdaniem Wiśniewskiego, wartość poznawczą. Odwołując się do teorii prawdopodobieństwa 

poziom cen jest raczej zmienną ciągłą aniżeli skokową. Jego przedmiotem nie jest poziom cen 

właściwy każdej z osób uczestniczącej w rynku lecz powstaje on na podstawie transakcji 

zawieranych na rynku, a każdy z podmiotów dokonuje wielu aktów wymiany.  

Zgodnie z teorią prawdopodobieństwa wraz ze wzrostem liczby eksperymentów szansa na to, 

że wartość kolejnego wyniku eksperymentu będzie równa wartości wynikającej z rozkładu 

spada.  

Twierdzenie to, znane w teorii prawdopodobieństwa, jest zresztą bardzo intuicyjne. Każdy zapewne się 

zgodzi, że bardziej prawdopodobne jest otrzymanie akurat jednego orła w dwóch rzutach, niż akurat Miljona 

orłów w dwóch milionach rzutów. Gdy liczba rzutów w próbie wzrasta nieograniczenie, 

prawdopodobieństwo otrzymania połowy orłów maleje do zera. Prawdopodobnie i ze wskaźnikami. 

Przypuśćmy, że dzięki nadludzko dokładnej statystyce otrzymaliśmy  ogólny wskaźnik,  wskazujący wzrost 

poziomu cen np. o 2,4137%. Wówczas prawdopodobieństwo znalezienia osobnika, którego prywatny 

wskaźnik wynosiłby  dokładnie tyleż, jest prawie żadne. 

 

Oraz 

Prawo wielkich liczb głosi: prawdopodobieństwo otrzymania wartości niezbyt różniącej się od przeciętnej 

zbliża się do pewności, gdy liczba (rzutów w próbie) rośnie nieograniczenie. A więc przy wskaźnikach 

możemy liczyć na to , że w pobliżu wskaźnika przeciętnego znajdzie się dużo wskaźników „ prywatnych”. 

 Prawo wielkich liczb ważne jest tylko dla zbiorowości jednorodnych.[Wiśniewski 1934 s. 86] 

 

Drugi zarzut dotyczy twierdzenia Heydla, że ekonomistę ciekawi to, jak zmieniają się relacje 

pomiędzy podmiotami gospodarczymi a te zależą od poziomu cen, stopy procentowej, 

dochodów itd. „Nie zaś od fikcyjnego poziomu ogólnego, w stosunku do czego?” [ Heydel 

1934 s.45 cyt. za Wiśniewski s. 87].  
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Wiśniewski odpowiada w tym miejscu, że wahania poziomu cen można odnieść do czegoś 

niefikcyjnego jak np. do stosunku pieniądza papierowego lub kruszcowego. A pieniądz 

przecież oprócz pośredniczenia w wymianie, pełni również funkcje tezauryzacyjną w 

gospodarce. Tutaj odnajduje on czynnik realny w odniesieniu do którego można 

interpretować zmiany w poziomie cen. [Wiśniewski 1934 s.86]   

Dalej analizują argumenty Heydla odnosi się do stwierdzenia, że sytuacja, w której wszystkie 

płace i ceny towarów w gospodarce uległyby równoległemu ruchowi w tym samym kierunku,  

wzrostowi bądź spadkowi, nie jest interesującym zagadnieniem dla ekonomisty, ponieważ w 

jej skutek nie zachodzą zmiany w relacjach gospodarczych. Wiśniewski nie zgadza się z 

takim postawieniem problemu. Wskazuje na to, że w przedstawionej sytuacji wartość 

należności w gospodarce zmieniłaby się proporcjonalnie lecz w odwrotnym kierunku do 

zmiany płacy i towarów.  

Jednocześnie twierdzi, że zmiany poziomu cen są jak najbardziej realne i zadaniem 

ekonomistów jest badać, jaki ma to wpływ na stosunki gospodarcze. 

W końcu Wiśniewski stwierdza, że ekonomista musi przyjąć koncepcje ogólnego poziomu 

cen zaproponowaną przez Fishera i na jej podstawie przesądzać czy w gospodarce mamy do 

czynienia z inflacją czy z deflacją, wtedy wzrost ogólnego poziomu cen będzie równoznaczny 

z inflacją, a jego spadek będzie oznaczał deflacje.  

Jeśli zaś decyduje się ją odrzucić to jedyne co mu pozostaje to zdać się na melancholię i 

„będzie zdany na pastwę domysłów i mało ścisłych roztrząsań” [Wi śniewski 1934 s. 90] 

 

2.3. Rothbardiańska krytyka równania Fishera 

 

Murray Newton Rothbard, przedstawiciel trzeciego pokolenia ekonomistów ze szkoły 

austriackiej w swoim tekście pt. „Ułuda równania Fishera”29, podobnie jak Heydel przygląda 

                                                           
29Tytuł oryginału  The Fallacy of the Equation of Exchange, Man Economy and State. Tłumaczenie polskie 

dostępne pod http://mises.pl/blog/2004/12/06/175/.   
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się fisherowskiemu równaniu. Krytykuje on koncepcję równania wymiany rozumianego w 

sposób ,w jaki zaprezentował je Fisher. Krytyka dokonana przez Rothbarda jest w kilku 

punktach zbieżna z zarzutami zaprezentowanymi przez Adama Heydla. Dodatkowo Rothbard 

w swoim tekście wskazuje na inne słabości wynikające z równania, wskazując na całkowitą 

błędność jego formuły oraz jego zdaniem jej ekonomiczną bezużyteczność. 

Warto zaznaczyć, że tekst Rothbarda powstał kilkadziesiąt lat później niż artykuły Heydla. 

Oprócz upływu czasu dzieli je również ewolucja paradygmatu w ekonomii głównego nurtu, 

który dokonał się w XX wieku.  

Przedstawię poniżej jedynie te zarzuty, w których obaj ekonomiści, zgadzali się do co błędów 

zawartych w fisheroweskiej równości. 

Rothbard analizuje pojęcie ogólnego poziomu cen odwołując się do tego co Fisher napisał w 

Purchesing Power of Money. Wskazuje on, że na podstawie mikroekonomicznej analizy,  

pojedynczych wymian zachodzących w gospodarce Fisher wnioskował, że P w jego równaniu 

jest tak naprawdę drugą stroną siły nabywczej pieniądza. Innymi słowy mierząc ogólny 

poziom cen, śledząc jego zmiany, będziemy znali odpowiedź na pytanie dotyczące zmian siły 

nabywczej pieniądza. 

W skrócie, siła nabywcza pieniądza jest drugą stroną poziomu cen, a zatem badanie siły nabywczej 

pieniądza jest identyczne z badaniem poziomu cen. [Fisher 1922, rozdział II paragraf I, II.12, cyt. za 

Rothbard 1962, s 832] 

 

Dzięki tej konkluzji Fisher przestaje badać to jak zmienia się ilość dóbr, które możemy 

zakupić za daną jednostkę pieniężną, a jego uwaga kieruje się na czynniki wpływające na 

ogólny poziom cen.  

W ten sposób, przez proste „w skrócie”, autor przeskakuje ze świata realnego, z całym jego mnóstwem 

odrębnych cen nieprzeliczalnej ilości konkretnych dóbr, do zwodniczego wymysłu „poziomu cen”, nie 

omawiając przy tym poważnych trudności, jakim każdy tego rodzaju pomysł stawić musi czoła [Rothbard 

2004] 

 

Pojęcia ogólnego poziomu cen oraz siły nabywczej pieniądza są ze sobą blisko związane. 

Lecz na pewno nie są tym samym. Ponieważ zmiana siły nabywczej pieniądza nie oznacza 
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zawsze zmiany ogólnego poziomu cen, jak również zmiana ogólnego poziomu cen nie będzie 

zawsze występować wraz ze zmianą ogólnego poziomu cen. Wynika to choćby z problemów 

związanych z agregacją wartości, na które wskazywał wcześniej Heydel. 

Jeśli przyjrzeć by się bliżej fisherowskiej formule, tak jak robi to Rothbard, i za jej pomocą 

chcieć przedstawić wymianę zachodzącą pomiędzy kilkoma uczestnikami wyglądałaby 

następująco: 

Spójrzmy na kilka pojedynczych transakcji podobnych do tych, które Fisher próbuje wpleść do ogólnego 

równania wymiany. 

A wymienia 70 centów za 10 funtów cukru 

B wymienia 10 dolarów za 1 kapelusz 

C wymienia 60 centów za 1 funt masła 

D wymienia 500 dolarów za 1 telewizor 

Jak będzie wyglądało „równanie wymiany” w tym wypadku czteroosobowej społeczności? [ Rothbard 2004] 

 

Z prostych rachunków uzyskamy, że ilość wydanych na te towary pieniędzy jest równa 513$. 

Jednak jeśli chcielibyśmy zapisać to co stoi po prawej stronie znaku równości 

otrzymalibyśmy wówczas: 

513$=7 centów/ 1 funt cukru x 10 funtów cukru + 10 dolarów/ 1 kapelusz x 1 kapelusz + 

 60 centów/ 1 funt masła x 1 funt masła + 500 dolarów/1 telewizor x 1 telewizor 

Zdaniem Rothbarda przedstawione wyżej rozumowanie jest dokładnie tym, czym zajmuje się 

Fisher. Wymianę zaprezentowaną w taki sposób dla analizy całości życia gospodarczego 

należałoby rozciągnąć na wszystkie transakcje zachodzące w gospodarce. 

Ponadto kiedy chcemy wyznaczyć wartość średnią dla takiego zbioru dóbr musimy je 

najpierw zsumować. Jednak aby móc zsumować różne produkty potrzebujemy wspólnego 

mianownika, ponieważ to właśnie ta jednostka będzie dodawana. 

Jeśli jeden obiekt ma 10 jardów długości, drugi 15 jardów, a trzeci 20, możemy otrzymać średnią długość 

dodając wszystkie długości do siebie i dzieląc przez trzy, co da średnią 15 jardów. Ceny pieniężne są 

wyrażone przez stosunki jednostek: centów na funt cukru, centów na kapelusz, centów na funt masła, itd. 

Rozważmy pierwsze dwie ceny: 

7centów /1 funt cukru oraz 1000 centów/ 1 kapelusz 
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Czy ceny te mogą zostać w jakiś sposób uśrednione? Czy możemy dodać 7 do 1000, dostając 1007 centów, 

a następnie podzielić przez coś, by otrzymać poziom cen? Oczywiście nie. [Ibidem] 

 

Jak widzimy Rothbard wskazuje na problem rachunku miar w stosowanym przez Fishera 

rozumowaniu. Jeśli w równaniu wymiany  występuje zmienna T rozumiana jako realny 

wolumen transakcji wyliczenie tej wartości jest w istocie niemożliwe. 

W tym punkcie Rothbard i Heydel wskazują na ten sam problem, niemożności agregowania 

składników, na podstawie których wyznaczany jest ogólny poziom cen. Jednym wspólnym 

mianownikiem, pozwalającym na zsumowanie różnych dóbr jest ich cena. Tylko w ten 

sposób możemy uzyskać agregat mający wartościową ekonomiczną interpretacje.  
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3. Polityka monetarna a maksymalizacja dobrobytu 

 

3.1 Bogactwo a poziom cen 
 

 Nasuwa się pytanie jaka polityka cen umożliwia zbliżenie życia gospodarczego do równowagi, 

względnie, czy jest taki rozkład cen, przy którym życie gospodarcze najłatwiej może równowagę osiągnąć?” 

Heydel 1937 s. 20 

 

W swoim artykule z 1937 roku pod tytułem Polityka cen a dochód społeczny Heydel 

przedstawia pogląd, że zasadniczo sposób prowadzenia polityki monetarnej nie ma znaczenia, 

najważniejsze jest to, aby reguły jej prowadzenia były niezmienne. Dla samego bogacenia się 

społeczeństwa kluczową kwestią pozostaje,\ relacja pomiędzy kosztami, a ceną sprzedaży. 

Kluczowe jest to, żeby koszty były mniejsze niż cena sprzedaży, wtedy działalność 

gospodarcza pozostaje opłacalna. Zysk rozumiany jako dodatnia równica pomiędzy owymi 

kosztami i ceną zbycia, może być realizowany przy każdej polityce cen. W obliczu tego 

spostrzeżenia polityka pieniężna pozostaje natomiast sprawą drugorzędną wobec relacji 

koszty- cen sprzedaży. 

Dlatego też polityką pieniężną, która dawałaby najlepsze rezultaty, to znaczy umożliwiałaby 

największe bogacenie się społeczeństwa, jest ta, która umożliwia gospodarowanie w oparciu o 

zasadę: korzystnego stosunku pomiędzy kosztami a ceną sprzedaży. 

 Jedynym sposobem zwiększania sumy dochodu społecznego, przy danych ilościach „ bogactw 

naturalnych”, pracy i kapitału, jest ułatwienie wyładowania się sił równoważących życie gospodarcze, to jest 

prowadzących do wyrównania się krańcowych zysków. To zaś – jak wiadomo- osiąga się przez wolną 

konkurencje na całym obszarze życia gospodarczego [Heydel 1937 s. 20] 

 

W myśl tego cytatu działania w obszarze monetarnym powinny być prowadzone tak, aby nie 

zakłócały równoważenia się sił w gospodarce. Pytanie, które wynika z takiego postawienia 

sprawy brzmi: Jak wygląda polityka pieniężna, która to umożliwi? 
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Kiedy przyjrzymy się czynnikom pochodzącym od strony pieniądza, to okaże się, że wszelkie 

zmiany zachodzące w ilości pieniądza w gospodarce przekładają się w sposób 

nierównomierny na strukturę cen w gospodarce. To jest zmiany zachodzące pod ich wpływem 

rozprzestrzeniają się nierównomiernie w całej gospodarce. Pojawiają się w różnych branżach 

w różnym czasie w zależności od miejsca pojawienia się nowego pieniądza oraz od 

panujących stosunków pomiędzy branżami, dlatego też wszelkie zmiany wchodzące od strony 

monetarnej w życie gospodarcze, zaburzają strukturę gospodarki, która ukształtowała się 

przed ich zaistnieniem. Jednocześnie przekładają się one również na zmiany poziomu cen.  

Takim zmianom poziomu cen [wywołanymi zmianami w podaży pieniądza- WP]  towarzyszy zawsze i z 

konieczności nierównoległość wahań cen poszczególnych towarów, płac i stopy procentowej. Wszystko 

zatem co możemy powiedzieć to to, że wyprowadzają one życie gospodarcze z położenia równowagi, 

powodując nowe przeszeregowanie w gałęziach produkcji i przelewy pracy i kapitału [Heydel 1937, s.20] 

 

Wynika z tego, że jeśli za regułę polityki monetarnej chcielibyśmy przyjąć zmiany 

wywoływane za pomocą sterowania podażą pieniądza to, nie będzie ona wspierać wcześniej 

założonego celu –ułatwiania wyładowywania się sił gospodarczych, umożliwiającego im 

dążenie do osiągnięcia stanu równowagi. Taka polityka będzie co najwyżej prowadzić do 

stworzenia nowego układu sił gospodarczych, nie popartego zdarzeniami wynikającymi z 

tego co dzieje się w sferze realnej gospodarki. Takie zmiany nie będą wywoływane przez 

zmiany preferencji uczestników rynku i ich oceny rzeczywistości gospodarczej. 

Jeśliby spojrzeć na taką sytuację po przez pryzmat utrzymywania średniego poziomu cen na 

niezmiennym poziomie. Nasuwają się wówczas pytania: 

1.Czy jeśli przyjęlibyśmy, że naszym celem jest stabilny poziom cen, to czy przybliży nas to 

do większego bogactwa? 

2.Co osiągnęlibyśmy po przez stabilizacje poziomu cen w gospodarce? 

3.W jakich okolicznościach jest możliwe, żeby poprzez utrzymywanie poziomu cen na 

niezmiennym poziomie, umożliwi ć „wyładowania się sił równoważących życie 

gospodarcze”? 
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Na pierwsze pytanie odpowiedź jest podobna, jak w sytuacji polityki prowadzącej do 

określonej zmiany poziomu cen. Mianowicie jeśli dążylibyśmy do utrzymywania poziomu 

cen na stałym pułapie, odsuwałoby nas to od wyrównywania się krańcowych zysków w 

gospodarce. Wynika to bezpośrednio z odpowiedzi na pytanie nr 2. Jeśli poziom cen w 

gospodarce byłby stabilny przy danej strukturze cen, oznaczałoby to, że stosunki wymiany 

pomiędzy poszczególnymi dobrami pozostają niezmienione. Jeśli w momencie, w którym 

dążymy do ustabilizowania poziomu cen chleb był wart kilogram jabłek, następnie 

pojawiłyby się zmiany w realnej gospodarce (po stronie produkcji) i w ich wyniku 

wspomniana relacja zmienia się proporcjonalnie do zaistniałej zmiany np. 1 chleb= 3kg 

jabłek. Bez względu na to co jest przyczyną zmiany w stosunku cena chleba do ceny jabłka, 

powinno to zostać uchwycone w poziomie cen.  

Istotą wzrostu bogactwa jest uzyskiwanie jak największej wartości z ograniczonych zasobów, 

wzrost i rozwój oznaczają, że wykorzystujemy posiadane zasoby w coraz to bardziej 

efektywny sposób, czego konsekwencją jest zmiana w relacjach i stosunkach wymiany 

poszczególnych dóbr w gospodarce. Zmiany zaś w stosunkach wymiany pomiędzy dobrami, 

pracą, stopą procentową powinien oddawać miernik poziomu cen.  

Natomiast w naszym przypadku ceny w całej gospodarce nie mogą zmieniać się swobodnie w 

sposób wynikający ze zmian w produktywności poszczególnych czynników produkcji, 

ponieważ są one stabilizowane. Utrzymywanie zatem takiej polityki w dłuższym okresie 

będzie prowadzić do tworzenia sztucznych relacji w gospodarce. 

Na pytanie trzecie dotyczące możliwości wyładowywanie się sił równoważących życie 

gospodarce przy polityce stabilnego poziomu cen Heydel odpowiada, że „byłoby tak tylko w 

nieprawdopodobnym wypadku, zupełnej niezmienności warunków po stronie towarowej” 

[Ibidem s.21] Taka sytuacja jest dlatego nieprawdopodobna, że życie gospodarcze w swoim 

biegu nieustanie się zmienia. Zmieniają się relacje cen pomiędzy poszczególnymi 

produktami, jak i pomiędzy produkcją, konsumpcją, stopą procentową, podziałem pracy. 

Dlatego polityka oparta na stabilizacji średniego poziomu cen mogłaby się sprawdzać tylko w 

świecie, w którym struktura gospodarki pozostaje bez zmian. Jednak w realnej gospodarce 

taki przepis nie doprowadzi nas do założonego celu. Co więcej w realnym świecie, w którym 

wymienione wcześniej zmiany w relacjach gospodarczych są codziennością, taka polityka z 



 

- 55 - 

 

całą pewnością prowadziłaby do odsuwania się gospodarki od stanu równowagi i tym samym  

utrudniałaby wzrost bogactwa. [Heydel 1937 s.21] 

Jak widzimy zatem polityka pieniężna, która dąży do utrzymania stabilnego poziomu cen nie 

ułatwia dochodzenia do równowagi krańcowych zysków. Podobnie polityka opierająca się na 

zmianie poziomu cen o określoną wartość nie rozwiązuje wskazanych trudności. Można 

zatem wyciągnąć wniosek, że rozwiązania tego zagadnienia należy szukać poza pojęciem 

ogólnego poziomu cen. Można zatem również stwierdzić, że zdaniem Heydla zmiany w ilości 

pieniądza w gospodarce są niebezpieczne o tyle, o ile zaburzają one porządek wynikający z 

preferencji uczestników rynku. 

 

3.2 Czynniki realne 
 

Spróbujmy zatem porzucić warstwę pieniężną gospodarki i spójrzmy na zdarzenia 

gospodarcze jak na wymianę dóbr bez istnienia pieniądza. Rozważaliśmy wcześniej przykład, 

w którym celem polityki monetarnej była stabilizacja poziomu cen, podobnie dla realnej 

gospodarki rozważymy przykład, w którym niezmienne będą stosunki wymiany 

poszczególnych dóbr na rynku. Taka sytuacja spowoduje  zachowanie niezmiennych cen 

względnych w gospodarce. 

 Zdrowy rozsądek zdaje się podpowiadać, że istotą rzecz jest, ile korcy żyta trzeba dać za buty, lub ile 

chleba, kiełbasy, ziemniaków otrzyma robotnik za dzień pracy. 

Ale czy trzymanie stałych stosunków cen względnych jest zarazem utrzymaniem życia gospodarczego w 

równowadze? 

Samochód kosztował przed wojna około 1000 korcy żyta. Dzisiaj  samochód można mieć (bez cła) za 100 

korcy żyta, Giletka(maszynka do golenia) kosztowała niegdyś sto kilo żyta. Dziś można ją kupić za 10 kilo 

żyta. Jakie skutki dałoby podtrzymywanie przez politykę ekonomiczną, dawnych stosunków cen różnych 

produktów ? [Heydel 1937 s. 21 ] 

 

Przedstawiona metoda konserwująca zastane stosunki wymiany w gospodarce, polegałaby na 

ustanowieniu w obrębie całego rynku niezmiennych warunków dokonywania transakcji np. 

kilogram zboża wymienialny jest na 2 kg węgla, jeden samochód na 50 rowerów itd. 
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skutkiem takiego postępowania będzie niewątpliwie ograniczenie przepływu kapitału z branż 

o mniejszej produktywności do tych o większej produktywności. Ponadto proponowana 

polityka doprowadziłaby do otrzymywania nadzwyczajnych zysków przedsiębiorcom, którzy 

osiągali je w momencie wprowadzenia takich reguł w obrocie gospodarczym. Odbiłoby się to 

tym samym na pozostałej części społeczeństwa, która nie mogłaby otrzymywać produktów po 

niższych cenach, z wynikających choćby ze wzrostu konkurencji. Taka polityka utrudniałaby 

wzrost bogactwa społecznego. 

W obliczu powyższych przykładów zdaniem Heydla istotą rzeczy jest „stały stosunek takich 

samych ilości pracy i oszczędności”. To właśnie dzięki postępowi technicznemu , stosunek 

cen samochodu do ceny żyta jest 10 razy mniejszy niż wcześniej. Innymi słowy ilość pracy i 

kapitału potrzebna do wykonania samochodu jest 10 razy mniejsza niż ilość pracy i kapitału 

konieczna do uzyskania takiej samej ilości żyta. Czynnikiem, który umożliwia taką zmianę 

korzystną dla konsumenta jest wspomniany postęp technologiczny30. To w nim Heydel 

upatruje sposobu na wzrost bogactwa.[ Heydel 1937s.22] 

Powraca zatem pytanie, czym powinna kierować się polityka pieniężna dążąca do 

maksymalizacji dochody społecznego. Heydel uważa, że najbliżej takiego stanu rzeczy 

doprowadzi nas, postulowana przez Fredricha Hayeka31 polityka polegająca na utrzymywaniu 

niezmiennego poziomu pieniądza w gospodarce. Co ciekawe kiedy Heydel w innym artykule, 

już przywoływanym tutaj  w rozdziale II, pod tytułem  Co to jest inflacja i deflacja z roku 

1934, podejmował zagadnienie proponowanego przez Hayeka rozwiązania, dotyczącego 

zagadnień pieniężnych, pisał wówczas: 

 

                                                           
30 W tym punkcie poglądy Heydla są bliski podejściu Schmpetera, którego znał on osobiście. W znanych mi 

tekstach Heydla, trudno znaleźć szerokie rozwinięcie teorii wzrostu gospodarczego. Jednak na podstawie takich 

krótkich jak cytowana wyżej uwag , najbliższe mu było takie ujęcie problemu, że to innowacje i postęp 

techniczny powodują wzrost gospodarczy. Na temat przyczyn wzrostu gospodarczego u Schumpetera, zob. 

szerz. Teorie wzrostu gospodarczego, Schumpeter 1960 
31 Takie podejście do polityki pieniężnej jest bliskie nie tylko Heyekowi lecz również całej Szkole Austriackiej, 

której przedstawiciele w nierynkowych zmianach podaży pieniądza upatrują przyczyny cyklu koniunkturalnego. 

Na ten temat zob. szerz, Mises Ludzkie Działanie, rozdział XVII; XX; XXXI; 
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 Nie chce przeczyć, że można przeciw Hayekowi wytoczyć cały arsenał argumentów bardziej 

konkretnych. Nierówna elastyczność poszczególny składników cen i kosztów (np. płace) sztywność (ex 

definitione) takich pozycji, jak stopa procentowa zaciągniętych długów itp. Każą się obawiać, że także i ta 

koncepcja nie rozwiązałaby w życiu praktycznym zagadnienia, tkwiącego w tym, jak usunąć w gospodarce 

zaburzające wpływy, idące od pieniądza (jak zresztą Hayek przyznaje)… 

Starałem się powyżej wykazać, że dążenie do utrzymania niezmiennego poziomu cen, nie jest celem tak 

wielkim i ważnym, jakby się pozornie mogło wydawać. Nie czuje się jednak na siłach przesądzać, czy 

koncepcja Hayeka jest istotnie ostatnim słowem w sprawach inflacji i deflacji. Przyznaje, że wydaje mi się 

teoretycznie bardzo pociągająca.(podkreślenie WP) [ Heydel 1934, s. 53] 

 

W porównaniu do cytowanego fragmentu widać, że Heydel w tym późniejszym czasie zbliżył 

się do proponowanych przez Hayeka rozwiązań. Ponieważ w analizowanym tutaj artykule z 

roku 1937 przychyla się do Hayekowskiej koncepcji, jako mechanizmu, który najlepiej 

pozwala na wyrównywania się krańcowych stóp zysków w gospodarce. Co ważne w 

rozważanej koncepcji niezmiennego poziomu pieniądza, poziom cen jest zagadnieniem 

wtórnym. Utrzymywanie jego pułapu nie jest celem w samym w sobie dla polityki 

monetarnej. W tym systemie ogólny poziom cen wynika z sytuacji gospodarczej, tego jak 

kształtują się relacje na rynku. Ilość pieniądza na rynku pozostawałaby na niezmienionym 

poziomie i władze monetarne nie miałyby na niego wpływu. Same ceny kształtowałyby się 

stosownie do zmian zachodzących na rynku, wynikających choćby z wspominanego postępu 

technicznego.  

W przeciwieństwie do wahań kursów waluty opartej na złocie wynikających automatycznie z falowań 

handlu zagranicznego i idących za nimi, zmiany-lub również stałość- kursu waluty manipulowanej zależą od 

uznania kierowników polityki pieniężnej. Zbyt ostre zmiany kursów łatwo doprowadzają do tego, że w życiu 

gospodarczym” przegina się pałkę- jak mówią Rosjanie- na drugą stronę. [Heydel 1937, s 28] 

 

W reżimie monetarnym opartym o parytet materialnego zasobu poziom cen zależałby ściśle 

od zmian zachodzących po stronie postępu technicznego. 

 Wyobraźmy sobie, że wartość produkcji danej gospodarki społecznej składa się w połowie z wytworów 

przemysłowych, a w połowie z produktów rolniczych. Jeżeli postęp techniczny obniży koszta produkcji 

przemysłowej o 30% , to ogólny poziom cen spadnie o 15%, więc np. ze 100 na 85. Kiedy indziej przy 

założeniu zastoju w postępie technicznym, poziom cen może się nie zmienić. Można sobie wreszcie 

wyobrazić, że poziom cen podniósł by się przy utrzymaniu niezmiennej ilości pieniądza, gdyby wystąpił 
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spadek produkcji, wskutek zamieszek politycznych, wyczerpywania się „ bogactw naturalnych” itp. [ 

Heydel 1937 s. 22]32 

 

To znaczy przy wzroście bogactwa mielibyśmy do czynienia ze spadkiem poziomu cen- 

deflacją, lecz jednocześnie wiązałoby się to ze wzrostem siły nabywczej pieniądza. Tym 

samym konsumenci za tę samą kwotę pieniędzy mogliby otrzymać więcej dóbr na rynku. 

Mogłoby również się zdarzyć, że nominalny spadek płacy i tak oznaczałby realny wzrostu jej 

siły nabywczej na rynku, w skutek tego, że pozostałe nominalne ceny na rynku odnotowałyby 

większy spadek aniżeli sama płaca. 

Urzeczywistnieniem takiego systemu monetarnego jest standard złota , który w czasach kiedy 

pisał o nim Heydel i Hayek nie był tak odległą przeszłością jak dzisiaj. Sam Heydel jednak 

widzi wiele trudności natury czysto praktycznej, które są przeszkodą w powrocie do  

standardu złota. 

Pierwsza trudność polega na tym, że poszczególne państwa zazwyczaj  prowadzą 

autonomicznie swoją politykę gospodarczą. Warunkiem funkcjonowania systemu opartego o 

standard złota jest wprowadzenie go przez innych uczestników wymiany międzynarodowej.  

Wówczas wymiana międzynarodowa nie różniłaby się od tego co dzieje się w wymianie 

krajowej. Poziom cen w danym państwie stosującym standard złota, zależałby od wielkości 

dóbr zakupionych lub sprzedanych przez osoby należące do danego obszaru walutowego. 

 Grady i wylewy w maju  1937 w powiecie olkuskim zmieniają jego bilans handlowy w stosunku do 

innych powiatów, czy województw Polski. Skutkiem tych klęsk będzie podrożenie zboża i powiat Olkuski 

zakupi więcej płodów rolnych a sprzeda ich mniej jak zwykle. To samo wystąpi zapewne w Sandomierskim, 

które na skutek inwestycji kapitałowych wykaże zwyżkę cen, a tym samem zwiększenie przypływu, a 

zmniejszenie odpływu towarów.  Przeciwnie znowu, dobry urodzaj (albo szczególna nędza) mogą w jakimś 

powiecie obniżyć ceny, zahamować import, a rozszerzyć eksport. Następną fazą będzie zahamowanie 

drożyzny w Olkuskim i w Sandomierskim, wskutek napływu towarów, oraz wzrost cen w tych powiatach, 

które szczególnie dużo wyeksportowały i te ruchy poziomu cen przywrócą z  kolei zachwianą chwilową 

równowagę. [Heydel 1937 s. 23] 

 

                                                           
32 Na temat Hayekowskiej koncepcji i jej konsekwencji gospodarczych zob. szerz. Hayek Prices and 

Prododuction; Hulsmman Deflation and Liberty. 
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Kolejną trudnością przy powrocie do złotej waluty jest zdanie Heydla wybranie 

odpowiedniego parytetu, proporcjonalnego do wartości waluty w momencie wprowadzania 

sztywnego kursu wymiany. Problem ten rzeczywiście wystąpił w okresie powojennym, 

dobrze znany jest przypadek Anglii, która po I wojnie światowej wróciła do związania funta 

szterlinga ze złotem i obrała parytet za wysoki33. W skutek tego nastąpiła później dewaluacja 

funta.  

Heydel uważa, że w sytuacji powiązania, którejś z walut o kursie zmiennym ze złotem na 

zasadzie parytetu, niemożliwe jest ustalenie odpowiedniej proporcji wymiany, która 

odpowiadałaby wycenie rynkowej jest nie do obliczenia i jest trafienie w taki poziom jest co 

najwyżej kwestią przypadku.[ Heydel 1937 s. 24] 

Życie gospodarcze nigdy nie jest w równowadze, bezustannie bowiem pracują siły, które przeciwstawiają 

się siłom statycznym- równoważącym i odpychają je od tego punktu. Wskazałem na kilka takich czynników 

jak postęp techniczny, urodzaje itp., które tkwią już w samej naturze gospodarki, burzą jej równowagę 

międzynarodową i zakłócają handel zagraniczny. Mechanizm waluty złotej reagował na te przesunięcia jako 

ich amortyzator. Przepływy złota sprowadzały stosunki handlu zagranicznego do równowagi. Waluta 

manipulowana nie daje gwarancji, że  potrafi odegrać te rolę. [Heydel 1937 s.28] 

 

Podsumowując rozważania Heydla w sprawie systemu monetarnego, który prowadziłby do 

wyrównywania się krańcowych stóp zysku w gospodarce prezentuje on stanowisko, że 

najlepiej z dostępnych środków zagadnienie to rozwiązuje standard złota i jest to zagadnienie 

dla niego jako teoretyka ekonomii bardzo pociągające . Dostrzega on jednak szereg trudności 

czysto praktycznych, które stoją na przeszkodzie powrotu to waluty złotej. 

 

                                                           
33 Zob. szerz. Robbins 1934 rozdział VI . 
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Zakończenie 
 

W niniejszej pracy starałem się przybliżyć postać zapomnianego polskiego ekonomisty 

okresu międzywojennego- Adama Heydla. Niestety historia obeszła się z nim bardzo 

okrutnie. On sam zginał w obozie pracy jednak pozostawił po sobie spuściznę w postaci 

licznych artykułów. Jego twórczość dotyczyła wielu obszarów. Bez względu na temat 

zagadnienia, które analizował, głębokość refleksji, syntetyczne ujmowanie problemów, jak i 

literackie metafory do dziś budzą podziw. W swojej pracy starałem się uwidocznić to, że 

Heydel w swoich badaniach ekonomicznych posługiwał się bardzo sprawnie aparatem 

teoretycznym. W mojej opinii to, co jest charakterystyczne dla niego jako ekonomisty to 

przenikliwość w rozumieniu teorii, dociekliwość w zadawaniu pytań oraz pokora w 

określaniu granic ludzkiego poznania, te cechy uczyniły go znakomitym naukowcem.  

Co więcej w swoich pracach odwołuje się często do czołowych ekonomistów z krajów 

zachodnich okresu międzywojennego, podejmując niejednokrotnie polemikę z 

prezentowanymi przez nich poglądami. Jego rozległa wiedza z historii myśli ekonomicznej, 

oraz rozumienie procesów gospodarczych, jak i siła przytaczanych przez niego argumentów 

pozwalają mi przypuszczać, że głoszony przez niego liberalizm nie był z pewnością jedynie 

hasłem polityki gospodarczej. Wynikał on raczej z głębokiego przekonania, Heydla że 

wolność gospodarowania rozszerzona na wszystkie obszary życia jest najlepszą metodą 

budowania bogactwa w społeczeństwie 

W ramach tej pracy nie udało mi się rozstrzygnąć do końca wszystkich zagadek wiążących się 

z bogatym życiorysem Adama Heydla, jak choćby przebiegu stypendium w Stanach 

Zjednoczonych, kiedy to przebywał w Chicago a później Londynie. Z pewnością utrzymywał 

znajomości z innymi ważnymi ekonomistami pracującymi tam w tym czasie, nie odnalazłem 

jednak na to żadnych dowodów.  

Uważam natomiast, że sam Adam Heydel postawił po sobie duży dorobek teoretyczny, który 

jest wart dalszych studiów. Jego spuścizna tworzy spójny gmach teoretyczny, który z 

pewnością warto odbudować. 
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Niezrozumiałe dla mnie również pozostaje, to jak tak znakomity teoretyk ekonomii, człowiek 

który za swojego życia był wiodącą postacią pośród polskich ekonomistów, czego dowodzi 

wiele wypowiedzi z tamtego okresu, pozostał później niemal zapomniany przez historię. 

Głównym powodem, tego zapomnienia był los Polski, w której to po II Wojnie Światowej 

nastał socjalizm i komunizm. W tym systemie światopogląd, z którym sympatyzował Heydel 

musiał ulec zapomnieniu, podobnie jak wszyscy myśliciele, którzy go propagowali. 

Trudno jednak uciec od pytania jak potoczyły by się jego losy, gdyby przeżył wojnę. Czy 

zdecydowałby się pozostać w kraju i żyć wraz z bliskim w ustroju, który był urealnieniem 

tego wszystkiego z czym Heydel całe życie walczył? Czy może skorzystał by ze swoich 

międzynarodowych znajomości i wybrał by los emigranta, kontynuując karierę naukową na 

„zachodzie”. Tego pytania nie uda się nigdy rozstrzygnąć, z pewnością  jednak każde 

 z rozwiązań uczyniłoby go nieszczęśliwym. 
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