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Czesław B o b r o w s k i : Wspomnienia ze stulecia. W ydawnictwo Lubelskie. Lub
lin 1985 341 ss.
Czesław Bobrowski dokonał sztuki, zdawałoby się niem ożliwej. Wspomnienia
ze stulecia sq ew enem entem przede w szystkim z tego względu, iż jest to pierwsza
na naszym rynku w ydaw niczym książka zawierająca wspom nienia osoby, która
miała swój udział we wszystkiah ważniejszych polskich wydarzeniach powojennych;
Przy w ciąż utrzym ującym się głodzie literatury historycznej, zwłaszcza dotyczą
cej najnowszych dziejów naszego państwa, szczególnie dokuczliwy jest całkow ity
brak literatury wspom nieniowej osób, które pełniły znaczące funkcje w życiu poli
tycznym i gospodarczym. N ie mamy pam iętników polityków ani działaczy gospo
darczych w ysokiego szczebla dotyczących powojennych dziejów Polski. Nie wiem y,
jakie m otywy kierowały ludźmi podejmującymi takie, a nie inne decyzje gospodar
cze. Wspomnienia te są w ięc nieocenionym źródłem do historii najnowszej, zarów
no dla historyka, jak i dla politologa czy ekonomisty.
Książka została napisana z dużą dyscypliną. Świadom ym dążeniem Profesora
było unikanie prezentyzm u — błędu tak dobrze znanego historykom nauki. I tu
zinowu powód do chw ały dla autora, który nie mając tem peram entu pamiętnikar
skiego, pozwalającego na skrupulatne i chronologiczne notow anie swoich przeżyć,
napisał tak te wspom nienia, że odbiera się je jako autentyczny pamiętnik, pokazu
jący prawdziwe postaw y ludzkie i odtwarzający klim at niełatw ych czasów, w któ
rych przyszło mu żyć. Bobrowski opisuje kolejne wydarzenia polityczne starając się
rekonstruować swoje ówczesne reakcje. Świat, którego obraz przywołuje autor, jest
św iatem ludzi, a nie idei. Jako taki jest ze sw ej natury ułomny. Ludzie n ie są he
rosami, przerastają ich zdarzenia, zawodzi zm ysł krytycyzmu. Brak skrajnych ocen,
brak sądów zabarwionych fanatyzm em — choć Bobrowski opisuje osoby kontrower
syjne — nie świadczy w cale o stosowaniu przez autora sztuki dyplomatyczinych
„uników”. Pokazuje on sylw etki w ybitnych polityków na tle wydarzeń historycz
nych, w um iejętny sposób waży racje, niekoniecznie szukając usprawiedliwienia w
okolicznościach zewnętrznych. Stąd Wspomnienia ze stulecia z pewnością nie są
tanią laurką dla w szystkich osób, z którym i przyszło mu współpracować, a byli
wśród nich i W ładysław Gomułka, i Hilary Minc.
Ekonomiści podejmują decyzje, które dla osób niewtajem niczonych mają o
w iele mniej dramatyczny wymiar niż decyzje fizyków czy biologów. Czy można
porównać bombę neutronow ą z czymś takim jak inflacja albo eksperym enty gene
tyczne z procesami w yw ołanym i reform ami gospodarczymi? Na innym odbiorze
społecznym w aży tu przede wszystkim dość duży odstęp czasu, który upływ a m ię
dzy podjęciem decyzji o charakterze gospodarczym a ich skutkami. Owa luka sku
tecznie zamazuje czytelność następstw ekonomicznych działań ludzkich, powodując
ich niieprzejrzystość. Za przykład może tu posłużyć w spółczesny kryzys gospodar
czy. Wielu ekonomistów, w tym rzędzie również profesor Bobrowski doszukuje się
jego źródeł w błędach popełnionych zarówno w fazie projektowania, jak i w spo
sobie realizacji planu 6-letniego, które w porę nie skorygowane przesądziły o la 
tach następnych.
Rzadko się zdarza, by teoretyk ekonomista odniósł sukces w roli praktyka, po
rażka laureata nagrody Nobla — Miltona Friedmana — z jego polityką monetaryzmu w A m eryce Południowej nie jest w tym w ypadku w yjątkiem . Między w yb it
nymi teoretykam i ekonom ii a w ybitnym i działaczami gospodarczymi istnieje głę
boka przepaść, dzieląca ludzi myślących modelowo od ludzi mających szczęśliwe
pomysły. Jedni trafnie ujmują ogólne tendencje gospodarcze, tani znajdują recep
tę na powodzenie w poszczególnych indywidualnych przypadkach. Profesor Bob
row ski jest jednym z niew ielu ekonomistów, który odniósł podwójny sukces: i ja
ko projektodawca, i jako egzekutor 3-letniego Planu Odbudowy.
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Karierę praktyka rozpoczyna niezmiennie efektownie; mając 26 lat i nikłe doś
wiadczenie, jakim były 2 lata praktyki w M inisterstwie Przem ysłu i Handlu, do
staje nominację na dyrektora mieszanego przedsiębiorstwa polsko-radzieckiego:
Sovpoltorg. Stanowisko to zostało mu powierzone — jak pisze — tylko dlatego, że
był jedynym pracownikiem m inisterstw a rolnictwa, który znal język rosyjski. P eł
ni tę funkcję przez okres jednego roku, znajdując jeszcze czas na intensyw ne stu
diowanie problemów gospodarki radzieckiej. Po powrocie do kraju podejm uje pra
cę w M inisterstwie Rolnictwa pod kierunkiem Juliusza Poniatow skiego, którego
wspom ina z w ielkim szacunkiem , uznając go za swego mistrza. Równocześnie dwa
razy w m iesiącu prowadzi w ykłady na U niw ersytecie im. Stefana Batorego p ośw ię
cone gospodarce naszego wschodniego sąsiada, co można uznać za początek nauko
wej i dydaktycznej działalności Profesora. Po w ojnie wraca do kraju i kieruje
Centralnym Urzędem Planowania (CUP), pracuje w tym okresie niezw ykle inten
sywnie, stając się głównym architektem 3-letniego Planu Odbudowy. Po przerw ie
spędzonej w e Francji, gdzie zgłębiał problemy planowania w socjaliźm ie na przy
kładzie Jugosławii, powtórnie powraca do kraju, znowu obejmując eksponowane
stanowisko, tym razem urzędującego wiceprzewodniczącego (przewodniczącym był
Oskar Lange) Rady Ekonomicznej. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedem dziesią
tych następuje kolejna znamienna przerwa w ypełniona cyklam i w ykładów poza
granicami kraju i pełnieniem funkcji doradczych w krajach rozw ijających się; n aj
dłużej w Algerii, ale także w Ghanie i Syrii.
Jest autorem trzech książek — U źródeł planowania socjalistycznego (1956),
Jugosławia socjalistyczna (1957), Planowanie gospodarcze (1981) — które zyskały
sobie dużą popularność i doczekały się licznych obcojęzycznych wydań. Św iat idei,
św iat wyobrażony przeżywa kryzys — m ówi Bo>browski — dotknął on rów nież eko
nomii. Nauce tej potrzebny jest nowy paradygmat. Profesor nie czuje się już na
siłach i nie zamierza go poszukiwać. Skoro zatem inie m am y teorii zwróćm y się o
inspirację do praktyki gospodarczej. Doskonale ilustruje jego postawę cykl w yk ła
dów na Sorbonie, które prowadził rów nolegle z w ybitnym znawcą problemów roz
woju — prof. Celso Futardo. Wykłady Futardo nosiły tytuł: Teorie rozwoju, Bob
rowskiego zaś — Analiza porównawcza rozw oju w ybran ych krajów. Profesor w y 
korzystał w nich m etodę case studys, będącą analizą problem ową konkretnych przy
padków, w której wykorzystuje się elem enty teorii gier. Profesorzy m ieli zwyczaj
przekomarzania się, który to z nich ma rację: tepretyk — Futardo czy praktyk —
Bobrowski. Koniec końców dochoddzili do podobnych w niosków: teoretyk prze
strzegał studentów przed m echanicznym stosowaniem jego teorii w przypadku posz
czególnych krajów, a praktyk w końcowych w ykładach porzucał rozważania prak
tyczne na rzecz pewnych uogólnień.
Tak to praktyka i teoria nie sprawiają Bobrowskiemu niem iłych niespodzia
nek; nie ciąży ma nim przywiązanie do określonych teorii ekonomicznych, a prawd
naukowych poszukuje w praktyce. Po przyczytaniu Wspomnień ze stulecia pozosta
je w pamięci jako ekonomista w alczący z dwoma wrogami: złudzeniem adm inistra
cji, iż można ignorować czy też dowolnie m anipulować prawami ekonomicznymi;
oraz złudzeniem polityków, którzy skupiają sw e w ysiłki na leczeniu objaw ów kry
zysów gospodarczych, nie chcąc sięgać do ich przyczyn. Jako organizator, doradca i
urzędnik staje się rzecznikiem realnego programu, o dużym stopniu elastyczności,
zbudowanym w otwartej dyskusji, którego podstawą jest zaufanie do ludzi. Celem
Profesora jaki się mądry kompromis planisty kierującego się — przytoczoną prze
zeń — form ułą polskiego ekonom isty okresu m iędzywojennego — Henryka Tennenbauma, będącego swojego rodzaju ekonomiczną brzytwą Ockhama, a nakazującą
unikania natłoku słusznych celów.
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Ów kryptopamiętnik nie tylko zaspakaja ciekawość tamtych dni, co jest zada
niem w szystkich wspom nień, ale jak każdy pamiętnik ma coś więcej do przekaza
nia: uczy pewnej postaw y życiow ej. Autor nie roztrząsa, nie poddaje drobiazgowej
analizie m otyw ów swojego postępowania. Jest bardzo lakoniczny, jeśli chodzi o ży
cie prywatne, i — poza zdekonspirowaniem kobiety swego życia w osobie wnuczki
Ani — czytelnika lubiącego literaturę wspom nieniową ze względu na plotkę tow a
rzyską czeka rozczarowanie. Świadom ie stara się pokazać siiebie trochę z pobłaża
niem, dobrotliwie z siebie pokpiwa, poprzez relację faktów ukazuje swą postawę i
program życiowy. Nie ma w tej książce najm niejszego śladu natręctwa dydaktycz
nego, co czyni z tej pozycji jedną z najlepszych książek autobiograficznych napi
sanych przez ludzi nauki, których w yw ody zawierają zw ykle pewną dozę mentorstwa.
W spomnienia pokazują człowieka, który przez całe życie uczy się i który na
tychm iast dzieli się z innym i swoją wiedzą. Profesor wydaje się być zwolennikiem
postępowania Michała Kaleckiego — uczyć się z autopsji i bezpośrednio od innych
ludzi, i w tenże, bezpośredni! sposób przekazywać uzyskane doświadczenia. O tym,
jak znakomitym jest popularyzotorem wiedzy gospodarczej, świadczy sukces tele
wizyjnego cyklu rozmów o gospodarce — wydanego zresztą później w formie książ
ki — po którym stał się jedną z najpopularniejszych osób w Polsce.
Otwartość, elastyczność, optymizm, realizm, brak ostentacji i w ielkich gestów,
to zestaw cech, których pochwałę głoszą Wspomnienia ze stulecia. Najważniejszą
cechą pozostaje otwartość, Bobrowski chce przekazać czytelnikom chęć zrozumienia
inności, pluralizmu świata, w którym przyszło^ nam żyć. Ów sposób na życiie pro
fesora Bobrowskiego jest tym bardziej cenny, iż pokazuje jak można osiągnąć sa
tysfakcję z faktu bycia ekonomistą, uprawiania profesji, która w warunkach pol
skich być może w końcu zyska w łaściw ą sobie rangę. Tym w iększa zasługa autora,
iż przy trwającej w dalszym ciągu ignorancji naszego społeczeństwa w kwestiach
ekonomicznych, w ygłasza w ielką pochwałę tego zawodu, ukazując skalę jego moż
liwości.
Ze wspom nień w yłania się sylw etka człowieka pogodzonego ze sobą, traktują
cego siiebie z lekkim dystansem i poczuciem humoru. Są to wyznania człowieka
szczęśliwego, człowieka, dla którego praca jest narkotykiem , zabawą, a także przy
godą intelektualną, czasami obroną: [...] w odruchu samoobrony zaproponowałem,
że zorganizuję świetlicę i od czyty dla żołnierzy (s. 115) — pisze o pierwszych ty 
godniach pobytu w e Francji po klęsce w rześniow ej. Tak w ięc, kiedy czytelnik za
poznaje się z wyznaniem zawartym w ostatnim rozdziale, iż czas na w ycofanie się
z życia publicznego — n ie jest w stanie w nie uwierzyć. W prawdzie Perofesor przy
tacza słowa w łasnej żony, która twierdzi, iż um ie on równie intensywnie nic nie
robić, jak pracować (s. 322), ale w tym w ypadku trudno dać w iarę słowom pand
Bobrowskiej.
Autor w łaściw ie odebrał ehleb recenzentom pisząc ostatnie kilka stron uwag o
swych wspom nieniach. Żal w ięc tych skreślonych anegdot, zabawnych wydarzeń,
opowieści o przyjaciołach. Choć tego, co jest, wystarcza na ogromnie (interesującą
książkę. Profesor wśród licznych zalet jest obdarzony również talentem literackim,
pisze piękną polszczyzną. Zdając relację z kolei swego życia, zaraża czytelnika swym
mądrym optym izm em i pogodą ducha. Kończy Wspomnienia ze stulecia sentencja
Wilhelma Orańskiego: Pewność sukcesu nie jest niezbędna, by zacząć działać — po
wodzenie nie jest niezbędne, by w ytrw ać. Filozoficzne przesłanie, zawarte w tej
książce jest w yzw aniem rzuconym m yśleniu typu: w szystko albo nic. W zamian
Autor proponuje: trochę móc, to też dobrze.
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Na koniec tylko jedna uwaga skierowana do redaktora serii, w której w yszły
wspomnienia: na przyszłość przydałoby się dołączyć do poszczególnych pozycji
kalendarium z życia autora oraz biografię jego prac.
Janina Rosicka
(Kraków)

Małgorzata F r a n k o w s k a - T e r l e c k a : Skarbiec w ie d zy Brunetta Latiniego. Trzynastowieczna m yśl encyklopedyczna jako w y r a z tendencji do upow szech
niania w iedzy. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław... 1984 154 ss.
W zakończeaiu sw ego głębokiego studium o Skarbcu w ied zy Brunetta Ł atane
go i jego epoce Małgorzata Frankow ska-Terlecka przytacza słow a G. W. F. Hegla
z jego W ykładów z filozofii dziejów, że u kresu średniowiecza i początków naszej
epoki „[...] ludzkość zyskała teraz poczucie rzeczyw istego pojednania ducha w so
bie samym i dobre sum ienie w sferze własnej rzeczyw istości, w sferze św ieckiej.
Duch ludzki stanął na w łasnych nogach”. I zdaniem M. Frankow skiej-Terleckiej
duch ten „stanął na w łasnych nogach” rów nież dzięki dziełu Brunetta Latiiniego,
choć, jak w ynika z Jej badań, nie brakowało w owych czasach i innych czynników,
które pomagały tem u „duchowi” stawać na w łasnych nogach.
Studium o Skarbcu w ied zy można by nazwać próbą otwarcia wrót do w ejścia
w sferę um ysłowości, która jakkolwiek tkw iła w e w spólnym pniu średniow iecznej
transcendencji duchowej i kulturowej, to zaznaczała się w iniej sw oją odrębną obec
nością i przynajmniej inną płaszczyzną w e w spółżyciu z transcendencją. I dlatego
trudno poprzestać jedynie ii w yłącznie na przeciw staw ianiu sobie „sacrum” i „profanum ”, rozumienia i wierzenia, um ysłowej konfesyjności i um ysłowej św ieckości.
Historycznie bowiem sprawy okazują się nadto złożone i badawczo n ie zaw sze jed
noznaczne w podejmowaniu. Mając tego świadomość M. Frankow ska-Terlecka ze
swojego studium o Brunetcie Latinim nie czyni tylko przyczynku w ąsko m ono
graficznego, ale sw oje badania nad Latinim i jego dziełem podejm uje w perspekty
w ie realnie ludzkiego, społecznego i kulturowego naonczas zapotrzebowania na
w iedzę i dzięki temu proponuje w swojej pracy nie rozwiązania, a zatrzym yw a
nie się nad określoną problematyką wartą dyskusji i rozpatrzenia jakiego, Jej zda
niem, wymaga szczególnie w ażne w owych czasach zagadnienie „m yśli encyklope
dycznej jako wyrazu tendencji do upowszechnienia w iedzy”. I trzeba przyznać, że
zagadnienie to stawiane w studium M. Frankow skiej-Terleckiej w sposób n o w y i
żyw otnie św ieży, znajdywało również swoje historyczne i hum anistyczne uzasad
nienie.
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Podtekstem studium M. Frankow skiej-Terleckiej i zarazem w ątkiem , który
przewija się w nim problemowo i do pewnego stopnia stanow i w ytyczną dla jego
osnowy koncepcyjnej jest już wspom niane powyżej zagadnienie upowszechniania
wiedzy. Wiadomo, że niestety nadal jeszcze ciąży niem al powszechne przekonanie
— zresztą n ie tylko od renesansowych hum anistów, ale i z okresu O świecenia po
chodne — że średniowiecze, to epoka um ysłowego regresu, czasy niechęci do ro
zumu, a m oże i w strętu do wywodzonej nim i zeń w iedzy. I że dopiero trzeba było
w strząsu rimascimento, aby się człow iek obudził z transcendentnego letargu. Tylko
pytanie na te i im podobne pomówienia, czy bez tego tak niby pustego um ysłow o
średniowiecza byłaby z kolei owa czternasto- i piętnastow ieczna rinascita w ogóle

