Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISSN 2083-8611
Nr 318 · 2017

Informacja o książce
Antoni Smoluk, Siedmiu z ekonometrii. Nauka, historia, anegdoty, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, ss. 241.
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu niedawno
ukazała się publikacja Profesora Antoniego
Smoluka Siedmiu z ekonometrii. Nauka,
historia, anegdoty. Publikacja ta poświęcona
jest, jak sam tytuł wskazuje, siedmiu wybitnym profesorom, którzy poświęcili swe wysiłki badawcze ekonometrii. Są to: Władysław Bukietyński, Zbigniew Czerwiński,
Michał Kolupa, Zbigniew Pawłowski, Andrzej Barczak, Zdzisław Hellwig oraz Józef
Hozer. Autor publikacji zastrzega: „Naturalnie można było wybrać inną siódemkę. Wielu jest znanych, podziwianych, lubianych,
zasłużonych”, a równocześnie wskazuje, że
nie należy tego niewątpliwie subiektywnego
wyboru traktować jako klasyfikacji. Dlaczego wybrał siedem postaci? „Siedem jest liczbą biblijną, specyficzną, na trwale
ugruntowaną w kulturze i nauce” – jak wyjaśnia A. Smoluk.
Najlepszą rekomendację dzieła stanowią słowa samego Autora ze wstępu
do publikacji: „Nie są to [sylwetki badaczy – J.B.] biogramy. Jest to siedem esejów na tle. Tłem są znani polscy ekonometrycy. Jest to praca naukowa przeznaczona dla studiów seminaryjnych, ale również jest to rzecz lekka – do czytania.
Można tu znaleźć tematy badawcze i ciekawostki do podtrzymania konwersacji”. I dalej A. Smoluk dodaje: „Lektura ta będzie użyteczna ekonomistom, matematykom, wszystkim ludziom nauki, kultury i sztuki. Są tu prawdy naukowe,
fakty historyczne, anegdoty i humor. Ideą przewodnią jest perfekcja, a celem
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głównym dążenie do doskonałości w nauce i życiu, albowiem powiedziano:
Bądźcie doskonali! Dzieło poświęcone naukoznawstwu i ekonometrii w szczególności jest przeznaczone dla wszystkich nauczycieli, studentów, ludzi kultury
i nauki. […] Jest tu w pierwszym rzędzie nauka, chociaż chwilami rozwodniona
anegdotą, żartem czy gorzką ironią, […] polityka, filozofia i sztuka, a wszystko
podlane humorem. […] Dzieło jest dedykowane seminariom magisterskim, doktorskim i profesorskim. Cechą charakterystyczną nauki jest perfekcja, dążenie do
doskonałości; wynika stąd pogoń za prawdą, i piękno, i użyteczność. Autor mierzy jednocześnie do trzech celów. Po pierwsze propaguje ekonometrię, po drugie
stara się o wzrost kultury naukowej i po trzecie propaguje kulturę ogólną. Jest to
lektura niemal obowiązkowa każdego ekonometryka; może więc trafi do każdej
biblioteki naukowej i nawet – szczyt szczęścia – gminnej”.
Podsumowując i jednocześnie rekomendując publikację Antoniego Smoluka, w jednym zdaniu można powiedzieć: jest tu bogactwo wiedzy, prawdy nieprzemijającej oraz mądrości życiowej.
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