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Przedmowa

Publikacja wyk³adów Dunajewskiego z l. 1872–1873 podjêta przez
Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego, ³¹cznie z Towarzy-
stwem Ekonomicznym w Krakowie, pod egid¹ komitetu wydaw-
niczego, w sk³ad którego weszli profesorowie Stanis³aw Estreicher,
Adam Krzy¿anowski, Ferdynand Zweig, wymaga paru s³ów uza-
sadnienia i wyjaœnienia.

Wielka postaæ Juliana Dunajewskiego (ur. w 1821 r., zm.
w  1907 r.) znana jest powszechnie ze swej dzia³alnoœci na arenie
politycznej. Zajmuj¹ siê ni¹ w pracach, zreszt¹ przewa¿nie oko-
licznoœciowych, Kobrzyñski, Zoll starszy, Peni¿ek, Górski, Szy-
musik, Piniñski. Znalaz³a ona wreszcie pe³ne oœwietlenie w do-
skona³ej pracy biograficznej, podjêtej przez d³ugoletniego cz³on-
ka prezydium w ministerstwie Dunajewskiego i b. min. sprawie-
dliwoœci, wiedeñczyka, dra Józefa Schenka*.

Dunajewski, przypominamy, by³ pierwszym polskim mini-
strem skarbu w Austrii (1880–1891), prowadz¹c faktycznie gabi-
net „Taafe-Dunajewski”, który toruje potem drogê trzem dalszym
Polakom – ministrom skarbu: Leonowi Biliñskiemu (trzykrotne-
mu ministrowi skarbu i wspólnych finansów, i gubernatorowi

*  Dr Józef Schenk, Dr Julian Ritter von Dunajewski, ein österreichischer
Finanzminister, Wien–Leipzig 1934, str. 142 (z portretem) [przyp. Ko-
mitetu Wyd.].
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Banku Austro-Wêgierskiego), Witoldowi Korytowskiemu (1906–
-1908) oraz Wac³awowi Zaleskiemu (w gabinecie Stürgkha). Skarb,
najwa¿niejszy resort wielkiego mocarstwa, znajduje siê od czasu
Dunajewskiego niemal tradycyjnie w rêkach Polaków. Tak dobre
doœwiadczenie poczyniono z Dunajewskim jako ministrem skar-
bu, ¿e po nim Ko³o Polskie mog³o resort skarbu uwa¿aæ niemal za
swój „stan posiadania”.

Dunajewski jest pierwszym sternikiem skarbu austriackiego,
któremu uda³o siê w pe³ni i na trwa³e dzie³o przywrócenia rów-
nowagi bud¿etowej. Przygotowa³ je z ¿elazn¹ wytrwa³oœci¹ i nie-
mal brutaln¹ konsekwencj¹. Przed Dunajewskim deficyt bud¿e-
towy Austrii by³ chroniczny i sta³y. Powtarza³ siê niezmiennie
w ka¿dym bud¿ecie przez 100 lat z rzêdu i w 1860 r. doprowadzi³
do formalnego bankructwa pañstwa. Nikt nie myœla³ nawet
o mo¿liwoœci wydostania Austrii na twardy grunt zrównowa¿o-
nych finansów. Dunajewskiemu uda³o siê to w pe³ni i na trwa³e
(dzie³a jego dokoñczy³ w rok po jego ust¹pieniu min. Steinbach
w zakresie reformy walutowej). Uda³o mu siê to jednak nie tylko
dziêki zaletom umys³u, ale przede wszystkim dziêki wysokim
zaletom charakteru.

Dzia³alnoœæ Dunajewskiego jako polityka, jako pos³a na gali-
cyjski sejm krajowy, jako pos³a w parlamencie austriackim i póŸ-
niejszego ministra skarbu znalaz³a pe³ne, Ÿród³owe oœwietlenie
w Mowach Juliana Dunajewskiego, wydanych przez W³adys³awa
Leopolda Jaworskiego*. Posiadaj¹ one wielkie znaczenie dla hi-
storyka gospodarki galicyjskiej i austriackiej w latach osiemdzie-
si¹tych ubieg³ego stulecia oraz dla poznania politycznej sylwetki
Dunajewskiego.

Tak wiêc Dunajewski jako polityk i m¹¿ stanu jest i w opra-
cowaniach, i w materia³ach do pewnego stopnia utrwalony w li-
teraturze.

Inaczej ma siê sprawa z Dunajewskim jako myœlicielem i na-
uczycielem ekonomii. Dunajewski by³ nie tylko politykiem i mê-
¿em stanu, ale by³ i profesorem ekonomii. Zacz¹³ sw¹ karierê uni-
wersyteck¹ w 1855 r. jako zastêpca prof. nauk politycznych na
Uniwersytecie Jagielloñskim. Za czasów reakcji (w erze Pacha) rz¹d
przeniós³ go do Preszburga, gdzie pozostaje do 1860 r. w charak-
terze profesora akademii prawniczej. W 1860 r. mianowany zo-
staje zwyczajnym profesorem administracji, prawa górniczego
i ekonomii we Lwowie. W r. 1861, w którym przywrócono czê-
œciowo jêzyk polski na Uniwersytecie Jagielloñskim, wraca do Kra-
kowa jako profesor nauk politycznych (ekonomii, administracji,
statystyki). W 1873 r. wybrany zostaje pos³em do Rady pañstwa.
Lata szeœædziesi¹te i pocz¹tek lat siedemdziesi¹tych to najwa¿-
niejszy okres jego dzia³alnoœci naukowej w zakresie ekonomii, po-
lityki ekonomicznej i skarbowoœci.

Z tego czasu dotychczas znane by³y tylko wyk³ady Duna-
jewskiego z lat 1864-1865, utrwalone w skryptach spisanych przez
uczniów Dunajewskiego. Skrypty te by³y przedmiotem studium,
og³oszonego przez Ferdynanda Zweiga, nak³adem Polskiej Aka-
demii Umiejêtnoœci*.

W studium tym autor przeprowadzi³ ocenê dorobku nauko-
wego Dunajewskiego z punktu widzenia historii doktryn, oczy-
wiœcie na podstawie materia³u wówczas mu dostêpnego.

Tymczasem, dziêki przypadkowi, uda³o siê uzyskaæ skrypty
Dunajewskiego z lat póŸniejszych, a mianowicie z okresu 1872–
–1873, które przy porównaniu okaza³y siê w wielu wypadkach

* Mowy Juliana Dunajewskiego w Sejmie Krajowym i w Radzie Pañstwa.
Przet³umaczy³, objaœni³ i wyda³ W³adys³aw Jaworski, Z przedmow¹ Pio-
tra Górskiego, Kraków–Warszawa. Gebethner 1914 [przyp. Komitetu
Wydawniczego].

* Zweig Ferdynand, System ekonomii i skarbowoœci Juliana Dunajewskiego,
Kraków 1925, str. 33 [przyp. Komitetu Wyd.].
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bardziej wartoœciowe, œwiadcz¹ce czêœciowo o dalszym rozwoju
myœli ekonomicznej u Dunajewskiego, a czêœciowo o staranniej-
szym opracowaniu tekstu wyk³adów. Skrypty te zosta³y udzielo-
ne ³askawie Komitetowi Wydawniczemu przez sêdziego dra Izy-
dora Münicha, który odziedziczy³ je po swym ojcu, œp. W³adys³a-
wie Münichu, prezydencie Senatu S¹du Najwy¿szego w Wied-
niu; œp. Münich by³ uczniem Dunajewskiego i uczêszcza³ w la-
tach 1872–1873 na jego wyk³ady.

Komitet Wydawniczy po rozwa¿eniu sprawy zdecydowa³ siê
wydaæ skrypty póŸniejsze z 1872–1873, a nie skrypty z lat 1864–
-1865. Komitet Wydawniczy ograniczy³ siê jednak¿e do wydania
tylko jednej czêœci, tzw. czêœci teoretycznej (ale bez wyk³adu o hi-
storii doktryn); czêœæ tê uzupe³ni³ paroma rozdzia³ami o pieni¹-
dzu i kredycie z tzw. czêœci praktycznej, tj. z kursu polityki eko-
nomicznej; natomiast zrezygnowa³ z wydania dwóch dalszych
czêœci, tj. reszty kursu polityki ekonomicznej i nauki o skarbowo-
œci, jako operuj¹cych materia³em przewa¿nie przestarza³ym i ma-
j¹cych mniejsze znaczenie dla rozwoju pojêæ Dunajewskiego.

Poniewa¿ redakcja skryptów (dokonana przez uczniów) pod
wzglêdem wykoñczenia tu i ówdzie pozostawia³a wiele do ¿ycze-
nia, Komitet Wydawniczy zdecydowa³ siê w niektórych miejscach
wyk³adu na wprowadzenie drobnych korektur jêzykowych, a cza-
sem tak¿e – wyj¹tkowo – korektur rzeczowych, tj. drobnych skre-
œleñ lub minimalnych uzupe³nieñ przy nagle przerwanym toku
wyk³adu. Korektury te s¹ stosunkowo nieliczne i wiernie trzymaj¹
siê linii rozumowania autora, i maj¹ na celu przeprowadzenie nie-
jako korekty autorskiej, tj. takiej korekty, jak¹ zwykle przeprowa-
dza autor w swym dziele po jego wykoñczeniu, a tej, rzecz prosta,
Dunajewski nie przeprowadzi³ (zdaje siê, ¿e wyk³ady w ogóle nie
uleg³y rewizji przez Dunajewskiego).

Pomiêdzy skryptami z lat 1864–1865 – opracowanymi przez
Ferdynanda Zweiga w cytowanym ju¿ studium – a skryptami

z lat 1872–1873 zachodz¹ powa¿ne rozbie¿noœci w szczegó³ach.
Sam uk³ad jednak, kierunek i wytyczne wyk³adu pozosta³y bez
wiêkszych zmian.

Jakkolwiek w niektórych szczegó³ach tezy, zawarte w cyto-
wanym studium Zweiga o Dunajewskim, musia³yby ulec rewizji
– poniewa¿ opiera³y siê na innym materiale, wczeœniejszym – to
jednak s¹d ogólny o Dunajewskim jako ekonomiœcie pozostaje nie-
zmieniony.

Odwo³uj¹c siê do tego studium, Komitet Wydawniczy po-
zwala sobie na zakoñczenie zacytowaæ z niego ustêpy, zawieraj¹-
ce ogóln¹ charakterystykê wyk³adów i kierunku Dunajewskiego,
która to charakterystyka ma zastosowanie i do wyk³adu z lat 1872–
-1873:

„Wyk³ad jest zwiêz³y, jasny i obrazowy. Odznacza siê ow¹
plastyk¹ s³owa i myœli, w³aœciw¹ Dunajewskiemu. Dunajewski pro-
blemy, o których mówi, widzi niejako przed sob¹ uporz¹dkowa-
ne i rozmieszczone w przestrzeni; st¹d ujecie jest proste i jêdrne,
nacechowane tym zmys³em realizmu, który charakteryzuje ca³¹
jego umys³owoœæ.

Brak w wyk³adach finezji myœlowej, z³o¿onych i skompliko-
wanych rusztowañ spekulacyjnych, rozwa¿añ metafizyczno-so-
cjologicznych, których tak wiele spotykamy u nas w dawnej lite-
raturze ekonomicznej, zw³aszcza u Hoene-Wroñskiego, Kamieñ-
skiego, Cieszkowskiego lub Supiñskiego. Dunajewski, polityk
i cz³owiek ¿ycia praktycznego, nie tworzy systemów ksi¹¿kowych,
nie stawia misternych domków z kart oderwanej spekulacji; ¿ycie
praktyczne, jego potrzeby i troski zna i rozumie, chce poznaæ zja-
wiska gospodarcze jako przejawy ¿ycia codziennego, chce dawaæ
prawdy maj¹ce s³u¿yæ praktyce ¿ycia.

Dunajewskiego wiêcej zajmuj¹ szczegó³owe zagadnienia same
dla siebie ni¿ ca³oœæ tych zagadnieñ, ich wzajemny zwi¹zek i bu-
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dowa, wystêpuj¹ce w naczelnych pojêciach nauki. Dlatego nauka
Dunajewskiego jest w ma³ym stopniu systematem naukowym
w œcis³ym tego s³owa znaczeniu, a raczej jest uporz¹dkowanym
wyk³adem poszczególnych zagadnieñ, przedstawionych z wielk¹
znajomoœci¹ przedmiotu, a przede wszystkim z du¿ym zasobem
zdrowego rozs¹dku.

Ten zdrowy rozs¹dek jednak nie ogranicza siê tylko do w³a-
snych si³, do rezultatów w³asnej obserwacji i w³asnego przemy-
œlenia, lecz czerpie w ca³ej pe³ni ze skarbnicy ekonomii angielskiej,
francuskiej i niemieckiej.

Dunajewski jest uczniem szko³y klasycznej i liberalnej, jest
gorliwym obroñc¹ jej pogl¹dów i hase³. Wierzy w istnienie nie-
zmiennych praw naturalnych, które stwarzaj¹ harmoniê intere-
sów i równowagê si³ ekonomicznych. Jest niestrudzonym w zale-
caniu wolnoœci we wszelkich dziedzinach ¿ycia jako panaceum
na wszelkie dolegliwoœci gospodarcze.

Interes prywatny, pobudzaj¹cy ka¿dego do pracy – powiada
Dunajewski – lepszym jest przewodnikiem od ustawy, która niby
kosztowna machina dzia³a kosztownie, a nieraz mo¿e wiêcej po-
psuæ ni¿ naprawiæ.

Wolnoœæ gospodarcza jest tedy najtañszym, najprostszym
i najcelowszym ustrojem gospodarczym i jest istotnym warun-
kiem pe³nego rozwoju si³ gospodarczych. Liberalizm Dunajew-
skiego jednak nie jest pojêty jako Nachtwächterpolitik, jako bez-
wzglêdny leseferyzm z pierwszej po³owy XIX w. Jest to ju¿ li-
beralizm umiarkowany epoki póŸniejszej, który program swój
musia³ dostosowaæ do faktu ci¹g³ego wzrostu agend pañstwo-
wych.

Wyk³ady Dunajewskiego g³osz¹ przewa¿nie tezy stare, pro-
ste i jasne, tezy, które pomimo up³ywu szeœædziesiêciu lat, które
nas od nich dziel¹, jeszcze wci¹¿ stanowi¹ rdzeñ wspó³czesnej teo-
rii i polityki gospodarczej.

Dunajewski jest po Supiñskim i Skarbku najtê¿szym polskim
myœlicielem ekonomicznym ubieg³ego stulecia. Zapewne Supiñ-
ski i Skarbek maj¹ nad nim przewagê, o ile chodzi o oryginalnoœæ,
o subtelnoœæ i g³êbiê myœli, lecz na odwrót, Dunajewski góruje
nad nimi swym zdrowym rozs¹dkiem i wyczuciem realizmu, które
pozwala mu stawiaæ zagadnienia œwietnie sformu³owane i dawaæ
na nie jasne rozwi¹zania.

Dunajewski jest ogniwem, prowadz¹cym nas od Supiñskie-
go i Skarbka do wspó³czesnych myœlicieli ekonomicznych”.

Komitet Wydawniczy

Przedmowa


