
Alojzy Paweł Melich urodził się 7 czerwca 1918 roku w Gliwicach jako syn Ignacego i Marii z domu Jończyk. 
Do szkoły średniej uczęszczał w Mysłowicach. Było to Państwo-we Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, które ukończył 
zdając egzamin maturalny w 1937 roku. W tym samym roku rozpoczął naukę w prywatnym Wyższym Studium Nauk 
Społeczno-Gospodarczych w Katowicach na Wydziale Organizacji Przemysłu. Studia przerwał wybuch II wojny świa-
towej. Po wojnie ukończył przerwane studia w Wyższym Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach. 
W 1949 roku przeniósł się na studia w Akademii Handlo-wej w Krakowie, gdzie w 1950 roku uzyskał magisterium. 
W 1945 roku rozpoczął pracę zawodową w Zjednoczeniu Przemysłu Cynkowego w Katowicach. W tym samym roku 
podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Wyższej Szkole Eko-nomicznej (od 1974 roku Akademii Ekonomicznej im. Karola 
Adamieckiego) w Katowicach, pozostając jednocześnie radcą ekonomicznym polskiego przemysłu metali nieżelaznych. 
Profesor Melich pracował w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego nieprzerwanie do ostatnich dni życia, pomimo 
przejścia na emeryturę w 1988 roku. Pracę na Uczelni rozpoczął jako zastępca profesora w Katedrze Ekonomiki Przemysłu. 
Następnie w latach 1964-1988 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej. Jako emerytowany pracownik nauki był 
zatrudniony w Katedrze Finansów, w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Finansowych.

 Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach w 1960 roku, na podstawie 
dysertacji doktorskiej „Płace, ich organizacja i struktura na przykładzie kopalnictwa rud metali nieżela-znych”, napisanej pod 
kierunkiem naukowym profesora Mariana Franka. 

Cztery lata później Alojzy Melich uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Teoretyczne i 
praktyczne problemy płacowe we współczesnym kapitalizmie”. Kolokwium habilitacyjne od-było się w dzisiejszym Uniwersytecie 
Gdańskim. W 1960 roku Alojzy Melich został docentem. 

W 1964 roku Rada Państwa nadała mu tytuł naukowy profesora nadzwyczaj-nego, a w 1972 profesora zwyczajnego.
Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk powołało Profesora Alojzego Melicha w 1971 roku na członka korespondenta 

PAN. W tym samym roku Uniwersytet M. Lutra w Halle-Wittenberg w Niemczech nadał mu tytuł dok-tora honoris causa.
W Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach A. Melich pełnił w latach 1954-1962 funkcję prodziekana 

Wydziału Przemysłu oraz piastował w latach 1965-1975 godność rektora Uczelni.
Profesor Alojzy Melich był w latach 1975-1985 członkiem Prezydium Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W tym okresie 

pełnił jednocześnie funkcję Przewodniczącego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. W latach 1974-1983 był 
Przewodniczącym Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej, a w latach 1971-1980 zastępcą Przewodniczącego Komitetu 
Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 1964-1968 był wiceprzewodniczącym Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach. 
W latach 1983-1990 był redaktorem prac nad „Encyklopedią Górnośląską”. Przez wiele lat pełnił funkcję członka zarządu Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Uczestniczył też w pracach wielu rad naukowych, redakcyjnych, nieraz jako 
przewodniczący. Profesor Melich był przez 5 lat przewodniczącym Sekcji Ekonomicznej Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do 
Spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów oraz członkiem jej Prezydium. Recenzował liczne przewody profesorskie. 
Był posłem na Sejm w latach 1972-1980, pełniąc funkcję zastępcy Przewodniczącego Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu 
i Finansów. Pełnił też funkcję wiceprezesa Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego w Katowicach.

Pod kierunkiem profesora Melicha obroniono blisko 700 prac magisterskich i 15 prac doktorskich. Zainteresowania naukowe 
profesora Alojzego Melicha koncentrowały się głównie na problemach teorii, polityki i techniki płac, zasad gospodarowania 
i rachunku ekonomicznego, społecznych aspektów ekonomii. Dorobek naukowy profesora Melicha obejmuje ponad 300 pozycji, 
w tym 28 książek.

Profesor Melich był otwarty na innych ludzi, studen-tów, pracowników naukowych. Swymi publikacjami i sty-lem pracy 
Profesor szerzył wzór pracowitości, systematycz-ności, rzetelności intelektualnej i moralnej. Doniosłym ry-sem jego osobowości była 
udzielająca się pogoda ducha, energia i chęć działania. Był wybitną postacią w polskiej ekonomii XX wieku.

prof. dr hab. Grażyna Musiał 
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Moje życie ściśle splata się z dziejami Uczelni. Od 60 
lat jestem z nią związany i to bez przerw, nie licząc oczywi-
ście przerwy wojennej.

W 1937 roku, bezpośrednio po maturze, natknąłem się 
przypadkowo na ogłoszenie w budynku Śląskich Technicz-
nych Zakładów Naukowych przy ul. Krasińskiego w Kato-
wicach, że rozpoczyna działalność Wyższe Studium Nauk 
Społeczno-Gospodarczych. Szczególnie zainteresował mnie 
Wydział Organizacji Przemysłu. Zapisałem się na to Stu-
dium, które stanowi przecież protoplastę naszej obecnej 
Uczelni. Jego twórca, dr Józef Lisak, starał się o powołanie 
na Śląsku wyższej szkoły. Gdy upadła koncepcja utworze-
nia uniwersytetu czy politechniki, zorganizował wspomnia-
ne studium jako prywatną szkołę akademicką. Celem Stu-
dium było przygotowywanie kadr kierowniczych dla prze-
mysłu i administracji publicznej. Jako syn tej ziemi zapali-
łem się do tej idei całym sercem i duszą. Zostałem wybrany 
prezesem Bratniej Pomocy Studentów, wspierając rozwój 
Studium. Wybuch wojny przerwał te starania, ale udało mi się 
ukończyć dwa lata studiów.

Po wojnie do swej koncepcji wrócił dr Józef Lisak, a także 
wielu przedwojennych studentów. Jako prezes „Bratniaka” 
podjąłem akcję pomocy studentom powracającym z wo-jennej 
czy kresowej tułaczki. Rozdzielaliśmy dary „unrrowskie”, 
przygotowywaliśmy skrypty, pomagaliśmy potrzebującym. 
Podjęliśmy starania o uzyskanie pełnych praw akademickich 
uczelni. Sam musiałem pojechać do Krakowa, aby na tamtejszej 
Akademii Handlowej uzyskać magiste-rium. Od razu zacząłem 
pracę na Uczelni, przechodząc wszystkie stopnie kariery 
naukowej. Uczelnia uzyskała prawa doktoryzowania.

Niecodziennym dla mnie przeżyciem było otrzymanie 
pierwszego w Uczelni doktoratu nauk ekonomicznych. Za 
zaszczyt poczytuję sobie, że dane mi było uzyskać go razem z 
prof. Józefem Szyrockim. Było to zarazem ukoronowanie wielu 
lat pracy nad dalszą akademizacją Uczelni, która przyjmowała 
różne nazwy, aż do nadania jej, już za mojej kadencji 
rektorskiej, /.../nazwy Akademii Ekonomicznej. Te dwie sprawy 
uważam za niezwykle ważne w mym życiu.

W 1965 roku Senat Uczelni w tajnym głosowaniu wybrał 
mnie na rektora. Spadło to na mnie niespodziewanie, gdyż 
nigdy nawet o tym nie myślałem. Ja – jeden z pierw-szych 
studentów tej Uczelni, pierwszy jej doktorant – przejąłem 
zaszczytny urząd rektora. Było to dla mnie niezwykłe przeżycie. 
W przemówieniu inauguracyjnym prosiłem, aby uznać naszą 
Uczelnię za Alma Mater – matkę, do której wszyscy odnoszą się 
z szacunkiem i pracują dla niej rzetel-nie i z oddaniem. Tak też 
się stało.

Refleksje prof. zw. dr. hab. Alojzego Melicha, którymi dzielił się z nami na w czasie Jubileuszu 60-lecia Akademii Ekono-
micznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Powołanie na rektora nie przewróciło mi w głowie, nie 
wbiło w dumę – uświadamiałem sobie, ile czeka mnie od-
powiedzialnej pracy i ciężkich obowiązków. Trzeba było 
zacząć od stworzenia materialnych warunków pracy kadrze 
naukowej i studentom, nie mieliśmy bowiem wówczas wła-
ściwych lokali... Nie mury decydują jednak o randze uczel-
ni, ale jak zawsze ludzie, kadra naukowa, postępy w nauce.

Pragnę podkreślić, że bardzo zależało mi na stworzeniu 
właściwych stosunków międzyludzkich w Uczelni, rozwija-
niu ludzkiej życzliwości, bo to również jest podstawa two-
rzenia atmosfery pracy naukowej. Na rezultaty nie trzeba 
było długo czekać. Własną pracą Uczelnia uzyskała prawa 
habilitacyjne i nazwę Akademii. Warto zwrócić też uwagę 
na rolę studentów w procesie rozwoju Uczelni. Wspierali oni 
żywiołowo wszystkie te starania. Wysoko sobie cenię i ceniłem 
okazywane mi przez studentów rozrzewniające przejawy 
uznania i zaufania. Nieraz w ciężkich chwilach oni mnie 
wspierali – dzięki im za to! To największa satysfakcja.

Czy warto było być rektorem? Tak, stanowczo tak, speł-
niłem tym samym życiowe zadanie. To nie przesada, bo 
traktowałem tę funkcję jako ciężki obowiązek. Nieraz od-
czuwałem ten ciężar, dlatego z ulgą przekazywałem łańcuch 
rektorski godnemu następcy – prof. Zbigniewowi Messnerowi.

Jak oceniam swą kadencję? No cóż, nie do mnie należy 
ocena. Mogę tylko stwierdzić, że wiele się nauczyłem. O ile 
udało się niejedno zrobić, to moim zdaniem szczególnie dlatego, 
że nauczyłem się wsłuchiwać w głosy innych. Oczywiście, trzeba 
mieć zawszę swoją koncepcję, ale stale ją doskonalić, uzupełniać, 
nie sądzić, że już się posiadło wszystkie umiejętności. Aby 
dobrze kierować, trzeba nauczyć się słuchać (z wyłączeniem 
pochlebców!).

Wiele zawdzięczam moim nauczycielom, moim kolegom, 
profesorom, a też studentom. Pragnę uszanować każdego, bo 
każdy mnie czegoś nauczył. Im dziękuję za zaufanie, bo wysoko 
je cenię.
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Panie Profesorze, proszę opowiedzieć o początkach swojej
obecności na Uczelni.

Początki – oczywiście są one najbardziej frapujące. Czę-
sto wracam do tych chwil sprzed sześćdziesięciu czterech lat,
bo minęły już sześćdziesiąt cztery lata od powstania uczelni,
od 1937 roku. Jak się zaczęło? Powiedzmy sobie króciutko,
że od lat trwały wtedy na Śląsku dyskusje na temat utworze-
nia uczelni wyższej, najpierw uniwersytetu, potem politechni-
ki. To wszystko spaliło na panewce. Zdecydowano się wresz-
cie na powołanie pierwszej na Śląsku prywatnej uczelni aka-
demickiej pod nazwą: Wyższe Studium Nauk Społeczno-Go-
spodarczych. Była to szkoła bardzo ciekawie pomyślana, na
wzór szkół angielskich, wtedy bardzo nowoczesnych. Miała
ona dwa zadania: z jednej strony chodziło o to, aby dostar-
czyć dla przemysłu śląskiego polskiej inteligencji, dlatego, że
było tu dużo naleciałości niemieckich, z drugiej, chodziło o zbu-
dowanie w szerokim tego słowa znaczeniu w pełni polskiej
administracji gospodarczej. Dlatego powstały dwa wydziały –

Wydział Organizacji Przemysłu, do którego ja się zapisałem,
i Wydział Administracji Publicznej o charakterze prawnym.
Było to bardzo ciekawe, nowoczesne ujęcie tej bardzo szero-
kiej problematyki. Trzeba powiedzieć, że choć szkoła działała
przed wojną tylko dwa lata, potrafiła jednak skupić bardzo
poważnych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Bigo,
Wetulaniego, Skrzywana. Mieliśmy tu wybitną kadrę.

W którym roku Pan Profesor zaczynał?

Ja zaczynałem w tym samym roku, w którym szkoła roz-
poczęła działalność – w 1937. Dokładnie 1 października tego
roku. Stało się to przez przypadek. Po maturze w maju 1937
roku nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Chodziłem po różnych
uczelniach, aby sprawdzić co tam się dzieje, a ponieważ nie
pochodzę z zasobnej rodziny, trudno mi było wybierać się gdzieś
poza Katowice. Przez przypadek trafiłem do tej właśnie szko-
ły. Uczelnia mieściła się w gmachu ówczesnych Śląskich Tech-
nicznych Zakładów Naukowych; dzisiaj jest to budynek Poli-
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techniki Śląskiej przy ulicy Krasińskie-
go. Tam mieliśmy wynajęte sale i tam
wieczorem odbywały się zajęcia. Ale te
początki nie są może tak istotne, jak
pierwsze lata powojenne. One odbiły
się już na dalszej historii Uczelni. Jesz-
cze wspomnieć by należało, że pierw-
szym dyrektorem tego studium był pro-
fesor Lisak. Był to bardzo dobrze przy-
gotowany teoretyk i organizator, któ-
ry potrafił postawić Uczelnię dość szyb-
ko na nogi i zaczęła ona odgrywać
pewną rolę. Przed wojną było już 300
słuchaczy. Niestety ten tok rozwoju
przerwała wojna. Ja pamiętam tylko
tyle, że z przyjemnością chodziłem na
zajęcia. Byłem także członkiem pierw-
szej korporacji akademickiej na Śląsku
– Silesia; wystąpiłem po raz pierwszy
oficjalnie na pogrzebie Korfantego.

Po wojnie kwestią było, czy w ogó-
le szkoła powstanie. Wrócił profesor
Lisak, a on miał takie ludzkie podej-
ście do wielu spraw i potrafił przekonać władze, że jest to ko-
nieczne. Powstała ona pod tą samą nazwą, z tymi samymi wy-
działami. Ja zacząłem na trzecim roku, ponieważ dwa pierw-
sze skończyłem przed wojną. Wtedy także zostałem wybrany
na prezesa Bratniej Pomocy Studentów Wyższego Studium
Nauk Społeczno-Gospodarczych, co pozwoliło mi bardzo ści-
śle wejść w kontakt z Uczelnią. Proszę pamiętać, że to są lata
powojenne i kiedy wracają studenci z wojska, więzień, obo-
zów koncentracyjnych, wszyscy są biedni jak myszy kościel-
ne, ale wszyscy bardzo chcą się uczyć. Dlatego Bratnia Pomoc
spełniała rolę bardzo wszechstronną. Z jednej strony musiała
zabezpieczyć żywność dla tych ludzi, musiała postarać się na-
wet o ubrania. Robiło się to dzięki dostawom UNRRA oraz
bardzo ścisłej współpracy między samymi studentami. Nie było
wówczas książek, skryptów, a myśmy musieli tak zorganizo-
wać pracę, aby z wykładu wieczorem, w nocy powstał skrypt,
a następnego dnia tekst był już na stołach studentów. Proszę
pamiętać, że w okresie, kiedy nie było komputerów, to było
naprawdę duże osiągnięcie. Bardzo ciekawe jest to, że żyliśmy
tą Uczelnią. Chodziło o to, aby stworzyć na Śląsku pełnopraw-
ną uczelnię akademicką, ponieważ Studium było prywatną
uczelnią, niemającą praw magisterskich. Włączyliśmy się jako
studenci w tę akcję tak dalece, że jeździliśmy prymitywnymi
wagonami do Warszawy do prezydenta, do premiera, do mi-
nistra szkolnictwa, żeby poprzeć te starania o akademizację
Uczelni. To było dla nas najważniejsze. Nawet organizowali-
śmy pochody pod Urząd Wojewódzki w Katowicach. W sobo-
ty lub niedziele z transparentami chodziliśmy w kilkaset osób
do Wojewody Grażyńskiego, aby poprzeć te starania. Trudno
w tej chwili powiedzieć, gdzie leżały przyczyny, że to się od-
wlekało. Były wtedy inne czasy, rząd i ministerstwo nastawiły
się na to, żeby upaństwowić Uczelnię i wtedy nadać jej prawa
akademickie. W związku z tym, Wyższe Studium Nauk Spo-
łeczno-Gospodarczych przekształcono w Wyższą Szkołę Ad-
ministracji Gospodarczej. To był następny etap rozwoju Uczel-
ni. Wtedy była już mowa o akademizacji, ale ona nastąpiła
dopiero jakiś czas później. Ja, gdy skończyłem tę Uczelnię,
musiałem jeszcze pójść na krakowską Akademię Handlową,

późniejsze WSE, by uzyskać magisterium. Po akademizacji
pierwszego stopnia, była kwestia uzyskania prawa doktory-
zowania. Tak się złożyło, że w okresie kiedy byłem rektorem
tej uczelni, udało mi się doprowadzić do powstania Akademii
Ekonomicznej z prawem doktoryzowania.

Cofnijmy się jeszcze trochę wcześniej. Jak Pan Profesor za-
czynał pracę na naszej Uczelni?

Wtedy było takie pojęcie, jak asystent wolontariusz. Ja
jeszcze studiując byłem wolontariuszem u profesora Rytla. To
był znany organizator produkcji, dziekan Politechniki War-
szawskiej, który był jednocześnie u nas dziekanem Wydziału
Organizacji. W 1950 roku, już po magisterium w Krakowie
(w tym samym czasie tu robiłem studia uzupełniające w Cen-
tralnym Studium Kontroli Gospodarczej, tak więc nie prze-
rwałem kontaktu z Uczelnią), zacząłem pracować jako zastęp-
ca profesora w Katedrze Ekonomiki Przemysłu. Od tego cza-
su jestem nadal pracownikiem Uczelni. Różne to były czasy
i dlatego byłoby ciekawie popatrzeć na to, co się zmienia i co
jest charakterystycznego w zmianach w tym długim okresie.

Gdyby porównać studiowanie Pana Profesora ze sposobem
studiowania dzisiaj...

Wtedy były to studia dla pracujących. Ja już pracowałem
w przemyśle metali nieżelaznych, konkretnie w przemyśle cyn-
kowym i studiowałem wieczorami. Było to ciężkie, ale dawało
dużo satysfakcji. Musiałem pracować, aby się utrzymać i zdo-
być środki na studia. Istotna była więź emocjonalna ze szkołą.
Studenci byli z nią bezwzględnie związani. Oni wiedzieli czego
chcą. Nie powiem, żeby później studenci nie wiedzieli czego
chcieli, to byłaby nieprawda, ale można powiedzieć, że w okre-
sie PRL studenci dążyli do tego, aby mieć dyplom. Dawał on
możliwość zatrudnienia na odpowiednich stanowiskach. To
odbiło się na poziomie nauczania, bo studenci robili minimum.
Oczywiście nie wszyscy, ale było to charakterystyczne zjawisko
społeczne. Wydaje mi się, że dzisiaj następuje duża zmiana –
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student uczy się, wiedząc, że od tego zależy jego pozycja w ży-
ciu zawodowym. Dlatego następuje ogromna zmiana w samym
uczeniu się. To nie chodzi o formalne uczenie się, trzeba się
czegoś nauczyć, a nie tylko zdobyć dyplom.

Dlaczego studenci uczyli się w wtedy, gdy Pan Profesor stu-
diował? Jaka była wówczas motywacja do studiowania?

Trudną ją wyraźnie określić, bo człowiek młody chciał
studiować. Nie bardzo jeszcze wiedział co i po co. U mnie
pewien fakt zmienił stanowisko w tych sprawach. Ja miałem
taki przypadek, będąc jeszcze w gimnazjum, nasz katecheta
zaprowadził nas kiedyś na teren biedaszybów pod Szopienica-
mi. Tam zobaczyłem dopiero co to jest nędza. Widziałem bose
i chore na gruźlicę dzieci, biegające po hałdach. Tam ludzie
żyli naprawdę w straszliwych warunkach. I wtedy sobie po-
wiedziałem, że muszę coś zrobić, abym miał środki, by tym
ludziom pomóc. Ten obraz wrócił do mnie i zacząłem widzieć
w studiach ekonomicznych realizację mego celu. Przepraszam,
że mówię o sobie w ten sposób, ale jestem przykładem czło-
wieka wychowanego w pewnych warunkach, idealisty. To
przesądziło w efekcie końcowym o wyborze studiów.

Czy zrealizował Pan Profesor swój cel?

Próbowałem. Trudno mówić o realizacji, ale zawsze kie-
rowałem się tym celem. Być może kiedy mówię o tym dzisiaj,
nie zawsze jest to zrozumiałe, ale ja zawsze byłem ekonomistą-
-społecznikiem. Dla mnie zagadnienia społeczne – płace, do-
chody ludności były podstawowym problemem i w tym za-
kresie mam największe osiągnięcia. Chodziło o to, by pokazać
ludziom co robić, by realizować cel. Ta myśl bez przerwy mi
przyświecała, choć dziś trudno zrozumieć, że można w ten
sposób myśleć. W związku z tym jest jeszcze następne zagad-
nienie, które warto podkreślić, kiedy mówimy o zmianach na
przestrzeni lat. To co różni obecne pokolenia od poprzednich
to wychowanie. O ile edukacja, jak z samej nazwy wynika:
educo oznacza wychowywać, to myśmy o wychowaniu w edu-
kacji zapomnieli. O tym się dzisiaj nie mówi. Tymczasem moje
pokolenie, jeszcze przedwojenne, było wychowane w innym
duchu – duchu pewnego patriotyzmu. Przejąłem pewne syste-
my wartości, które pozwoliły mi w życiu znaleźć oparcie
w ciężkich chwilach. W tej chwili w świecie powstaje ciekawe
zjawisko rozerwania się wszystkich więzi społecznych: rodzin-
nych, towarzyskich, międzyludzkich. Ludzie stają się sobie
obcy, powstaje nienawiść, która pewne rzeczy zupełnie prze-
kreśla, brakuje czegoś, co nazwałbym nawykami. Choć wszy-
scy głoszą wiele pięknych haseł, wszystko to trafia w próżnię,
to znaczy nie zmienia mentalności człowieka, jego wewnętrz-
nego ja. My nie uczymy sztuki życia, uczymy umiejętności
i kwalifikacji, a nie przekazujemy, jak człowiek sam z sobą ma
dać sobie radę. Wielu spraw nie potrafi on opanować, bo bra-
kuje mu rzetelnego wychowania, które nie może być tylko
wypowiadaniem haseł, a powinno być tym czymś, co ja pa-
miętam z moich czasów szkolnych. Wychowanie powodowa-
ło, że ja to przyjmowałem i przeżywałem jako coś własnego.
Dziś widzę, że powstaje dla świata, nie tylko dla Polski, wiel-
kie niebezpieczeństwo, że mamy coraz częściej do czynienia
z nastawieniem, żeby mieć, a nie być. Powstaje pewna sprzecz-
ność między hasłami a rzeczywistością i ta sprzeczność odbija
się na młodym pokoleniu. Młodzi ludzie czują, że coś tu nie

gra. Praktyka życia jest najczęściej niewłaściwa, ale żeby osią-
gnąć sukces, należy się okryć płaszczem pięknych ideałów i ha-
seł. Cały problem dziś polega na tym, że nie da się z całą pew-
nością powiedzieć, kto chce dobrze, a kto źle. Choć wszyscy
pięknie mówią, to gdy spojrzeć na efekty, to się okazuje, że
wszystko nie tak. To jest ta wielka sprzeczność między ha-
słem, ideałem, wychowaniem a rzeczywistością. Powoduje ona,
że mamy do czynienia z frustracją, nihilizmem i wszystkimi
tymi przejawami, które nie pozwalają młodemu człowiekowi
poznać siebie i sterować sobą. Ktoś powiedział mądrze, że ludz-
kości nie grozi wybuch bomby atomowej, ale nieumiejętność
opanowania sił swojej psychiki.

Jak to łączy się w kształceniem akademickim?

Jeśli chodzi o nauczanie ekonomii, to fakt, iż przeszliśmy
na daleko idący praktycyzm oraz nauczanie szczegółów. Da-
jemy przy tym coraz więcej wiedzy, ale co z tego. Ten biedny
człowiek nie wie co z tą wiedzą zrobić. I to jest cały problem.
Zatraciliśmy więź między teorią, między pewnymi ogólnymi
zagadnieniami a praktyką. Pójście na daleką specjalizację ma
swoje uzasadnienie. Chodzi jednak o to, że człowiek wyspecja-
lizowany w wąskim zakresie przestaje być w pełni kulturalnym
człowiekiem. Brakuje mu podstawy kulturowej, która do wy-
kształcenia jest potrzebna. Za mało uczymy samodzielności
myślenia, a przecież to jest cel szkoły wyższej. Chodzi o to, aby
ten człowiek był nie tylko rzemieślnikiem w swoim zawodzie,
ale był twórcą i potrafił z tej wiedzy, którą otrzymuje, tworzyć
coś nowego. Myśmy zatracili tę cechę. Zwłaszcza jest to wi-
doczne w szkołach prywatnych. Są tam bardzo wąskie kierun-
ki, takie jak marketing i zarządzanie, niedające tej podbudowy
kulturowej. Pozbawiliśmy wiele uczelni socjologii, psychologii,
filozofii. Brakuje podstawy teoretycznej, czyli czegoś, co nada-
je człowiekowi mającemu wyższe wykształcenie, gruntowną
bazę. Ona staje się wtedy pełnym człowiekiem, a nie tylko wą-
skim specjalistą. Ja na przykład uczyłem się etyki zawodowej.
Gdzie dziś można znaleźć szkołę, gdzie uczono by etyki?

Czy w Akademii Ekonomicznej powinny być zajęcia z etyki?

Byłoby dobrze. Ta etyka daje dopiero podstawę wycho-
wania. Wiedza musi mieć głęboką podbudowę humanistyczną,
żeby nauczyć młodego człowieka samodzielności myślenia,
tworzenia, satysfakcji z tego, że ma się swój własny pogląd,
swoje własne spojrzenie na wiele rzeczy. Tendencją ogólno-
światową jest uczenie ludziom poglądów, które pasują do pew-
nych koncepcji polityczno-społecznych, co nie zawsze jest naj-
lepszym rozwiązaniem. Potrzeba, aby człowiek sam rozróż-
niał, co jest dobre, a co jest złe. Teraz raczej mamy do czynie-
nia z daleko idącą prymitywizacją szkolenia; człowiek ma jak
najmniej myśleć, a tylko robić to, co się mu każe. Jest to
signum temporis, bardzo ciekawy, ale bardzo niebezpieczny.
Muszę powiedzieć, że na naszej Uczelni, według mnie, te zja-
wiska nie występują tak ostro. O pewnych rzeczach się myśli,
kadra jest inaczej przygotowana. Wychowuje przez swój przy-
kład i to już jest dużo. Brakuje jednak w skali kraju rozwiązań,
które byłyby do przyjęcia, a jest to zjawisko społeczne. Ważne
jest, aby człowiek z wiedzy potrafił pewne elementy wyciągnąć
i utworzyć nowe rozwiązania. Na uczelniach brakuje jednak
dyskusji. Ludzie się uczą, nieźle się uczą, ale brakuje efektów
tego uczenia. Uczenie jest jak gdyby jednostronne. Choć nie



9

WSPOMNIENIAAWSPOMNIENA

widzę innego wyjścia ze względu na ilość studentów, jestem
przeciwnikiem egzaminów testowych. Okazuje się, że dopiero
na egzaminie magisterskim student miał po raz pierwszy możli-
wość wypowiedzenia się. Nie jest on przygotowany do wymia-
ny poglądów i dyskusji. Za dużo jest formalnego stawiania
spraw. Kiedy stawiam krzyżyk na teście, to robię to dość me-
chanicznie, może się uda, może nie. Nie potrafię tych rzeczy
wiązać ze sobą. Brakuje tu uczenia inteligencji, umiejętności
kojarzenia pewnych zjawisk i ich interpretowania. Muszę się
przyznać, że najwyżej sobie cenię, że nauczyłem się myśleć sa-
modzielnie. Żadna teoria, żadne najpiękniejsze hasło nie trafia
do mnie bezpośrednio. Ja muszę to przemyśleć, sprawdzić, kry-
tycznie na to spojrzeć. Przez różne poglądy dojść do prawdy,
która nie zawsze okazuje się prawdą, a jeśli jest, to okazuje się
coraz bardziej oczywista. To daje mi największą satysfakcję –
niezależność w myśleniu. Człowiek, aby być naprawdę czło-
wiekiem, powinien mieć swoje wewnętrzne ja i umieć samo-
dzielnie myśleć, oceniać, krytykować, mieć swoje zdanie.

Panie profesorze, a mówiąc o Pana pracy na Uczelni, proszę
powiedzieć jak wyglądała ona w różnych okresach?

Byłem prawie 10 lat prodziekanem, potem rektorem przez
10 lat, przez wiele lat kierownikiem katedry. Byłem zawsze
ściśle związany z Uczelnią i to dawało mi dużo satysfakcji. Jest
jedna sprawa, która związana jest z moim emocjonalnym sto-
sunkiem do tej Uczelni. Ten stosunek z czasem się nie zmie-
nia, wciąż się pogłębia. Mam takie nastawienie życiowe, że
staram się być jak najbardziej w stosunku do innych ludzi życz-
liwy, nawet nie zwracając uwagi na pewne złośliwości. Uwa-
żam, że istotą rzeczy jest tworzenie właściwych stosunków
międzyludzkich. Mnie na tej Uczelni frapowały dobre stosun-
ki międzyludzkie.

Zawsze takie były?

Jak w każdej społeczność różnie to bywa, ale jeśli by brać
przeciętną, to przeważnie były one bardzo poprawnie. Z bie-
giem czasu zapomina się o mankamentach, a w pamięci pozo-
staje wyidealizowany obraz. Było tu wielu ludzi, którzy two-
rzyli niewłaściwe stosunki, ale na Uczelni się nie utrzymali. Ta
kadra, która pozostała, umiała ze sobą współpracować. Nie
jest to obraz idealny, ale dobry. Dlatego się bardzo dobrze tu
pracuje, bo mam do czynienia z bardzo życzliwymi ludźmi
i spotykam się z tym na co dzień. Kiedyś jadąc tramwajem
studenci omawiali profesorów i między innymi była mowa
o mnie. Jeden z nich powiada, że ten Melich to jest piła. Dru-
gi na to, że jest sprawiedliwy, że jak ktoś umie, to przejdzie,
ale jak ktoś nie umie, to mu wykaże, że nie umie. Ważne jest,
aby być surowo życzliwym, nie pobłażającym. Często rozu-
mie się życzliwość jako równoznaczną z pobłażliwością. To
jest zupełne nieporozumienie.

Gdyby sięgnąć do czasów, kiedy Pan Profesor był rektorem,
proszę powiedzieć, czy trudno było w tych czasach kierować
Uczelnią?

Muszę powiedzieć, że nie było mi trudno. Byłem o wiele
młodszy, zatem miałem o wiele więcej energii, wiele rzeczy
dało się zrobić. Wybudowaliśmy, szczególnie z profesorem
Messnerem, wiele nowych budynków, wykształciła się kadra.

Dziś mamy już silną kadrę profesorską. To cieszy. Ja traktuję
tę szkołę jak moje dziecko i cieszy mnie jak ono się rozwija. Ja
w jakimś sensie kocham młodzież. Potrafię zrozumieć. Życzli-
wość polega właśnie na zrozumieniu, a potem pomocy.

Kiedy był najlepszy okres dla rozwoju naukowego?
Czy było w tej dziedzinie lepiej kiedyś czy teraz?

To jest rzecz bardzo względna. Ja się przyzwyczaiłem do
pewnego systemu szkolenia, który wymagał od profesora bar-
dzo wysokich umiejętności. Dzisiaj obserwuję zjawisko dość
ciekawe i może konieczne. Przez rozwój Uczelni nastąpił szybki
wzrost kadry, ale obawiam się, czy jakość tej kadry jest zawsze
właściwa. Dziś mamy do czynienia ze sprawą profesorów uczel-
nianych. Jest to potrzebna rzecz, ale zahamowało to przyrost
liczby profesorów belwederskich. Ma to wiele przyczyn. Lu-
dzie są bardzo zajęci, pracują na kilku uczelniach i to wszyst-
ko odbija się na poziomie naukowym. Jeśli mogę sobie po-
zwolić na jakąś ocenę, poziom teraz jest nieco niższy. Wcze-
śniej te kryteria były wysokie, może za wysokie, a dzisiaj pró-
buje się je obniżać. Pośpiech w tym zakresie nie jest najlep-
szym doradcą, ale jest to choroba wzrostu ilości szkół. Być
może jest to chwilowe obniżenie i być może wrócimy do nor-
malnych czasów. Nienormalne czasy musiały stworzyć pewne
furtki, które z punktu widzenia obiektywnego nie były najlep-
sze, ale konieczne.

Kto był dla Pana autorytetem w sprawach naukowych i ży-
ciu osobistym?

W sprawach naukowych trzeba by wymienić wielu profe-
sorów, którzy byli wzorcami. Przypominam sobie mojego re-
cenzenta pracy doktorskiej, pana profesora Rosego. To był
człowiek niezwykle rzetelny, uczciwy, zrównoważony, o bar-
dzo wysokiej wiedzy. To pociągało. Tak samo profesor Frank.
Był przykładem, jak należy być profesorem. Stara kadra da-
wała impuls do pracy. Wielu było tu takich ludzi, których
przypominam sobie z wielką radością. Na przykład profesor
Izdebski, jeden z pierwszych rektorów tej uczelni, który w mo-
im życiu odegrał dużą rolę. Potrafiliśmy się zrozumieć bardzo
szybko i nawiązaliśmy bardzo żywe kontakty. Gdy tak wspo-
minam ludzi, było ich bardzo wielu, nie jestem w stanie ich
wszystkich wymienić. Także Tatarkiewicz czy Kotarbiński sta-
nowili dla mnie pewne wzorce podchodzenia do problemów
i rozwiązywania ich. Miałem kontakty z wieloma ludźmi, któ-
rych bardzo wysoko cenię. To ukształtowało mój pogląd na
wiele zagadnień. Nie twierdzę, że sam doszedłem do pewnych
rzeczy. Cała rzecz polega na tym, aby ludzie nauczyli się słu-
chać siebie, a nie tylko narzucać swoje myśli innym. Ja podcho-
dzę do tego w taki sposób, aby z każdej rozmowy wyciągnąć
coś konkretnego dla siebie. Żeby słuchając jednocześnie się
uczyć. Nie można twierdzić, że człowiek zjadł wszystkie mą-
drości świata, to nieprawda. Ciągle będzie się uczył i czasem
jedno zdanie lub jedno powiedzenie może wiele zmienić. Lu-
dzie mają wiele ciekawych pomysłów, tylko trzeba ich słuchać.

A czy tutaj na Uczelni nawiązał Pan Profesor jakieś przyjaź-
nie, bliższe stosunki, które przetrwały?

Ciekawa rzecz, że ja przyjaźń uważam za coś bardzo cen-
nego i wymagam od przyjaciela bardzo dużo. Trudno mi za-
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tem powiedzieć, że mam wielu przyjaciół. Oczywiście były
bardzo bliskie, dłuższe kontakty, ale w tej chwili patrzę na to
w inny sposób. Wiele rzeczy z czasem układa się inaczej, czło-
wiek staje się z biegiem czasu coraz bardziej samotny. Dla mnie
przyjaźń to była żona, rodzina. A jeśli chodzi o stosunki ze-
wnętrzne, to były one bardzo poprawne, bardzo serdeczne,
ale z ostrożności nie nazwałbym tego przyjaźnią. Trwały one
albo zbyt krótko, albo nie zawsze się sprawdzały. Ludzie są
niestety tylko ludźmi. Mam wysokie wymagania w stosunku
do przyjaźni. To nie tylko kwestia związków zawodowych czy
fachowych. Z wieloma ludźmi potrafię dyskutować bardzo
żywo i pięknie, mam wiele kontaktów bardzo stałych, ale trud-
no to nazwać bezpośrednio przyjaźniami.

Panie Profesorze, czym teraz zajmuje się Pan naukowo?

W moim życiu napisałem 27 książek, prawie 150 studiów
naukowych i około 500 artykułów. Teraz, z uwagi na wiek,
trochę osłabłem. Już nie mam tych sił, ale jeszcze próbuję coś
robić. Ostatnio wydałem ciekawe opracowanie, ocenę kryzy-
su finansowego w Rosji w 1998 roku. Ludzie nie bardzo się
orientują, co się w Rosji dzieje. Szczególnie nie wiedzą, że ten
kryzys spowodował dużą odmianę w tym kraju. Spowodował
on wstrzymanie procesu upadku Rosji, sprawił, że przemysł
rosyjski ruszył z produkcją i po raz pierwszy od dwóch lat
mamy postęp w tym zakresie. Mnie zainteresowała ta histo-
ria, ponieważ dotychczas mówiło się, że kryzys zawsze pro-
wadzi do załamania. Oczywiście nie chciałbym przesadzać, że
Rosjanie rozwiązali wiele problemów, ale ten dotychczasowy
okres jest znamienny w rozwoju. Napisałem jeszcze kilka drob-
nych rzeczy, ale to jest chyba najpoważniejsza z nich. Ciągle
piszę recenzje profesorskie, doktorskie. To zajmuje wiele cza-
su. W tym wieku to i tak dobrze, że mogę pracować. Ciągle
czytam, ciągle będę uzupełniał swoje wiadomości z różnych
dziedzin. I tu jest jedna rzecz. Wiele zawdzięczam Polskiej
Akademii Nauk, której jestem członkiem od 1971 roku. Tam
spotykam ludzi różnych profesji, różnych zawodów, różnych
przygotowań i wymiana poglądów między tymi ludźmi daje
niezwykle dużo. Jest to pewna forma odejścia od wąskiej spe-
cjalizacji. Czasami interesuje mnie problem sztuki czy biolo-
gii, ponieważ ktoś powiedział coś zaskakującego. Człowiek
nie jest w stanie sam objąć wszystkiego, ale daje mi bardzo
dużo to, kiedy inni, którzy są fachowcami w tej dziedzinie,
o tym mówią. Bardzo wysoko sobie cenię te wymiany poglą-
dów na zgromadzeniach, ponieważ są one utrzymane na naj-
wyższym poziomie, ale podane w formie syntetycznej.

Jakie było Pana największe przeżycie w pracy na Uczelni?

Tak się składa, że jestem pierwszym doktorem tej uczelni.
Była wtedy wielka impreza z tej okazji. Odbyła się w Auli
Major, trwała cała dzień. Było to coś niebywałego, cała aula
ludzi. To już nigdy się później nie zdarzyło. Jest to dla mnie
pewne przeżycie, ponieważ czułem jak głębokie są związki
między tymi ludźmi i mną, wiedziałem, że coś się udało roz-
wiązać. Był też problem płacowy i udało się dojść do rozwią-
zania. Była to rzecz, która dała mi dużo satysfakcji. Wiele było
takich elementów, które dają dużo satysfakcji. Kiedy byłem
rektorem były pewne naciski, aby przyjmować na studia pew-
nych ludzi. Ja wtedy prosiłem, żeby mi podać klika osób, któ-
rzy również nie zostali przyjęci, ale którzy są sierotami, miesz-

kają na wsi, nie mają środków do życia i przyjmowałem tych
ludzi bez żadnych nacisków. I to stanowiło dla mnie dużą ra-
dość. Najciekawsze było to, że przychodzi do mnie taki stu-
dent, taki biducha, i mówi: „Panie Rektorze, ja podobno zo-
stałem przyjęty, czy ja naprawdę zostałem przyjęty?”, ja na to,
dlaczego on pyta, a on odpowiada: „Wie Pan, bo ja nie mam
pieniędzy”. Nie chodziło o pieniądze, ale o to, aby ten czło-
wiek mógł studiować. Ci ludzie nie mogli pojąć, że jest to
możliwe. Dawało mi to ogromną satysfakcję, że można było
coś zrobić w tym duchu, o którym mówiłem na początku. Dla
mnie było zawsze najważniejsze, że można było coś komuś
dobrego zrobić. Nie chciałbym być uznanym za kogoś, kto się
chwali, bo jest mi to już na nic potrzebne, ale jest to jakaś
droga życiowa, która może być przykładem dla kogoś jak pew-
ne rzeczy rozwiązywać.

Jest Pan Profesor teraz autorytetem dla studentów, dla mło-
dych ludzi. Jak pan się czuje w tej roli?

Nawet wczoraj spotkałem się z takim poglądem, że ktoś
rozmawiając ze mną ma wrażenie, że rozmawia z arystokratą
ducha. Bardzo wysokie uznanie, ale mnie jeszcze daleko do
tego. Człowiek ma już dziś inne spojrzenie na wiele spraw.
Już się nie waha mówić, nie bacząc na reakcje. Daje to we-
wnętrzny spokój, zadowolenie z siebie. Ja to zadowolenie mam.
To jest bardzo ważne, że człowiek na końcu życia może po-
wiedzieć, że życia nie zmarnował. Żona nauczyła mnie bar-
dzo wielu rzeczy. Mówiła tak: „Nie patrz, ile dostajesz kwia-
tów, jak wchodzisz na stanowisko, ale ile dostajesz, jak z nie-
go schodzisz”. Wtedy dopiero jest to oznaka, że coś się zrobi-
ło. Mając pewną władzę nie można popaść w przesadę, nie
można się dać otumanić kadzidłami, bo traci się poczucie rze-
czywistości. I to jest właśnie cała umiejętność życia, aby nie
dać się zdeprawować przez władzę. A najczęściej tak się dzie-
je. O sobie mogę powiedzieć, że mnie rektorostwo zupełnie,
ale to zupełnie nie zdeprawowało. Pozostałem tym samym czło-
wiekiem, nie przewróciło mi się w głowie. Kiedy dzisiaj spo-
tykam się z przejawami takiego czy innego uznania, to muszę
powiedzieć, że mnie to cieszy, ale nie doprowadza do obłędu.
Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo cieszy. Byłem pre-
zesem Bratniej Pomocy Studentów i resztki tych ludzi, którzy
tu ze mną pracowali, do dziś utrzymują ze mną kontakt. Tak
dalece, że spotykamy się prawie co miesiąc w Amikusie, aby
pewne rzeczy omawiać. Oni chcą kontaktu, chcą porozma-
wiać. To starsi ludzie. Ale to jest szalenie przyjemne. To ozna-
cza, że człowiek życia nie stracił. Jeśli zostawił w sercach ludz-
kich dobre wspomnienia, to jest największa radość. I ci ludzie
są mi bliscy, oddani, powiedziałbym, że w jakimś sensie są to
przyjaciele, bo oni tyle lat potrafili ze mną wytrzymać. Różne
historie przechodziliśmy, tyle lat stale utrzymywaliśmy kon-
takty. Jest to wielka przyjemność. Trudno siebie oceniać, ja
patrzę na siebie bardzo samokrytycznie. Gdyby człowiek stra-
cił rozeznanie siebie w sposób samokrytyczny to byłoby bar-
dzo przykre. Wtedy człowiek przestaje być sobą. Dlatego sta-
ram się być możliwie obiektywny. Najważniejsze jest nie szko-
dzić innym.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:  Przemysław Zbierowski

* Przedruk z „AE Forum” 2001, nr 2.
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