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Leszek Balcerowicz

WPROWADZENIE

ODK RY WA JĄC WOL NOŚĆ 

Przeciw zniewoleniu umysłów

Wolność jest jak zdrowie. Rozumiemy, co ona znaczy i jak wiele jest 
warta, gdy jej nie mamy. Taka była sytuacja w Polsce po II wojnie świa-
towej do 1989 roku. W ustrojach despotycznych, których skrajną od-
mianą był socjalizm, sprawa wolności jest prosta — wszyscy jej pragną 
(z wyjątkiem elity władzy), a nieliczni bohaterowie, jeśli tylko mogą, 
o nią walczą.

Od roku 1989 mamy w Polsce demokrację oraz związane z nią swo-
body obywatelskie i wielu ludziom się wydaje, że dzięki temu problem 
wolności został rozwiązany raz na zawsze. To jest niebezpieczne złu-
dzenie. Albowiem owe cenne wolności mogą służyć — i służą — ogra-
niczaniu innych wolności — poprzez nacisk rozmaitych grup, które wi-
dzą dla siebie fi nansowe lub ideowe korzyści w tych ograniczeniach. 
Dotyczy to szczególnie wolności gospodarczej, której znaczenia dla 
warunków życia wszystkich ludzi nie sposób przecenić. Postępujące 
ograniczanie wolności gospodarczej kończy się stagnacją lub kryzysem 
w gospodarce. Widać to obecnie m.in. w Grecji.

Odpowiedzią na antywolnościowe presje, które występują w demo-
kracji, nie jest oczywiście odejście od demokracji i związanych z nią 
obywatelskich swobód, lecz obrona zagrożonych wolności w ramach 
demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Wymaga to stałych sy-
stematycznych i profesjonalnych działań, bo antywolnościowe presje 
nigdy nie ustaną. A zatem walka o wolność nigdy się nie skończy — 
chyba że pozwolimy sobie tę wolność odebrać.

Obrona zagrożonych swobód jest w Polsce nadal zbyt słaba. Nie 
wszyscy rozumieją, że owa erozja wynika z presji rozmaitych grup (nie 
tylko związanych z państwem) i aby ją powstrzymać, trzeba tworzyć 
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10 Leszek Balcerowicz

silniejszą obywatelską przeciwwagę. Obronę wolności ogranicza też 
ogromne myślowe zamieszanie związane z podstawowymi pojęciami, 
takimi jak państwo, prawa, własność, sprawiedliwość i sama wolność. 
Obecnie zamęt dezorganizuje myślenie, a przez to — działanie.

W niniejszej antologii zgromadziłem kilkadziesiąt znakomitych, 
w mojej opinii, tekstów na powyższe tematy, w tym prace, które należą 
do klasyki klasycznego liberalizmu. Mam nadzieję, że ta książka (wraz 
z tym wprowadzeniem) pomoże zmniejszyć wspomniany myślowy za-
męt i wzmocni obronę zagrożonych wolności w naszym kraju.

CO TO JEST PAŃSTWO

Z wyjątkiem pustelników oraz Robinsona Crusoe, do chwili pojawienia 
się Piętaszka, ludzie żyli w mniejszych lub większych grupach. Z tym 
podstawowym faktem są związane bardzo ważne pojęcia, które odnoszą 
się do stosunków między ludźmi, takie jak wolność, własność, przymus, 
sprawiedliwość, państwo, prawo, władza itp. Nie możemy się bez tych 
ważkich pojęć obyć, choć nie są one powszechnie i w pełni zrozumiałe, po 
części ze względu na różnorodność form zbiorowego życia ludzi, a po czę-
ści dlatego, że owe pojęcia podlegały i podlegają — świadomym lub nie-
świadomym — operacjom, które wypaczają ich pierwotny sens. Jednym 
z celów tej książki z niniejszym wstępem włącznie jest rozrzedzenie mgły 
wieloznaczności i nieokreśloności, jaka spowija owe potężne pojęcia, 
a w tym szczególnie pojęcie wolności. Bombardowani wypowiedziami 
o sprawach ludzi w społeczeństwie zbyt rzadko zadajemy sobie elemen-
tarne pytanie: „O co chodzi?”. Mistrzowie myśli fi lozofi czno  -społecznej, 
tacy jak David Hume, Adam Smith, Benjamin Constant, John Stuart 
Mill, Alexis de Tocqueville, Frédéric Bastiat, Karl Popper, Ludwig von 
Mises, Friedrich August von Hayek, Milton Friedman, Robert Nozick 
czy Leszek Kołakowski, pokazują, że da się o trudnych kwestiach pisać 
prosto i zrozumiale. Wybrane teksty tych autorów są zawarte w niniejszej 
książce, tak więc każdy Czytelnik będzie się mógł o tym przekonać.

Patrząc na historię z lotu ptaka, dostrzegamy dwa rodzaje grup, 
w jakich żyli ludzie:

Niewielkie grupy oparte na więzach krwi: szczepy, klany, ple-1. 

miona, które nie mają organizacji nazywanej „państwem”.
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INDEK S AU TORÓW

Bruce Bartlett (ur. 1951) — publicysta, autor ponad 900 artykułów publi-
kowanych w wielu czasopismach, w tym „Wall Street Journal”, „New York Ti-
mes”, „Los Angeles Times” i „The Washington Post”, jak również w wielu ma-
gazynach, takich jak „Fortune”. Autor książki Impostor: How George W. Bush 
Bankrupted America and Betrayed the Reagan Legacy (Oszust. Jak George 
W. Bush doprowadził do bankructwa Ameryki i zdrady dziedzictwa Reagana). 
W latach 80. pracował również dla administracji republikańskich na licznych 
stanowiskach. Głównym obszarem jego zainteresowania są reformy podażo-
wej strony gospodarki (supply  -side economics).

Frédéric Bastiat (1801  -1850) — słynny francuski pisarz, legislator i poli-
tyk. Przez wielu uznawany za prekursora tzw. szkoły austriackiej w ekonomii. 
Jego liczne dzieła stanowią podstawę wolnorynkowej myśli ekonomicznej. 
Zdecydowany obrońca wolnego rynku i wolności jednostki. Według Bastiata 
działania rządu powinny być ograniczone tylko do ochrony życia, wolności 
i własności obywateli, a więc skupiać się na jego niezbywalnych, tradycyjnych 
funkcjach. W swoich esejach w przystępny dla czytelnika sposób rozprawiał 
się z licznymi mitami ekonomicznymi.

James McGill Buchanan (ur. 1919) — amerykański ekonomista, jeden 
z głównych przedstawicieli teorii wyboru publicznego (public choice), która 
stosuje metody ekonomiczne do sfery polityki. Doktoryzował się na uniwer-
sytecie w Chicago. Przez wiele lat był profesorem w Virginia Polytechnic In-
stitute, a następnie na Uniwersytecie George Mason w Fairfax. Laureat Na-
grody Nobla (1986) w dziedzinie ekonomii. W swych licznych publikacjach 
naukowych dowodził, że dobro publiczne nie jest jedynym motywem działa-
nia polityków i urzędników reprezentujących państwo, że starają się oni mak-
symalizować także własne cele, w dużym stopniu niezależnie od preferencji 
i oczekiwań społeczeństwa. Prace Buchanana przyczyniły się do popularności 
m.in. idei zmian konstytucyjnych, mających uniemożliwić politykom fi nanso-
wanie wydatków publicznych poprzez zwiększanie długu publicznego.

Benjamin Constant (1767  -1830) — francuski myśliciel pochodzenia szwaj-
carskiego, fi lozof liberalny, pisarz i polityk. W młodości studiował m.in. we 
Francji i w Wielkiej Brytanii. Największy wkład wniósł w dziedzinę fi lozofi i 
politycznej. Zdaniem Constanta państwo ma gwarantować bezpieczeństwo 
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działania jednostek, a rządy prawa są formą zapewnienia tej wolności. Prawo 
ma być tak skonstruowane, aby chronić przed arbitralnością władzy oraz za-
kreślać jak najszersze granice wolności. Najważniejsze jego dzieła to: O wol-
ności starożytnych i nowożytnych, Zasady polityki. Constant położył pod-
waliny pod rozwój teorii demokracji liberalnej.

James A. Dorn (ur. 1945) — wiceprezes do spraw naukowych oraz redaktor 
„Cato Journal” w Cato Institute. Jego zainteresowania badawcze obejmują: 
handel międzynarodowy, prawa człowieka, reformy gospodarcze w Chinach 
oraz przyszłość pieniądza. Od 1984 do 1990 r. zasiadał w Białym Domu w Ko-
misji Prezydenckich Naukowców. Wykładał w Estonii, Niemczech, Hong-
kongu, Rosji, Szwajcarii. Gościnnie wykładał również na Centralnym Uni-
wersytecie Europejskim w Pradze oraz na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju, 
a obecnie jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie Towsona w Maryland.

Richard A. Epstein (ur. 1943) — jest emerytowanym profesorem prawa Ja-
mes Parker Hall Distinguished Service Professor Emeritus of Law oraz star-
szym wykładowcą w Szkole Prawa Uniwersytetu Chicago, obecnie związany 
z Uniwersytetem w Nowym Jorku. Pisze w szerokim zakresie na tematy kon-
stytucyjne, ekonomiczne, historyczne i fi lozofi czne. Wykładał m.in. prawo ad-
ministracyjne, antymonopolowe, prawo komunikacji, prawo konstytucyjne, 
korporacyjne prawo karne. W rankingu czasopisma „Legal Affairs” został 
uznany za jednego z najbardziej wpływowych myślicieli prawnych czasów 
współczesnych.

Milton Friedman (1912  -2006) — syn żydowskich imigrantów, obok Key-
nesa najsłynniejszy i jeden z najbardziej wpływowych ekonomistów minio-
nego wieku. Powszechnie uważany jest za ojca monetaryzmu oraz czoło-
wego reprezentanta tzw. szkoły chicagowskiej. Laureat Nagrody Nobla (1976) 
w dziedzinie ekonomii. Ze względu na wkład w teorię ekonomii oraz działal-
ność publiczną jego nazwisko zostało utożsamione z walką o wolności osobi-
ste i ograniczenie roli rządu w społeczeństwie. Jego publikacje były inspiracją 
przy wolnościowych przemianach w wielu krajach świata, w tym Polski. Od 
2002 r. co dwa lata przyznawana jest Nagroda Miltona Friedmana za Pro-
mowanie Wolności (The Milton Friedman Prize for Advancing Liberty). Do 
końca uważał, że wolność nie jest darem danym raz na zawsze, lecz ciągle 
trzeba o nią zabiegać.

Michael S. Gazzaniga (ur. 1939) — amerykański psycholog, wybitny przed-
stawiciel neuronauki, kierownik Center Study of The Mind na uniwersytecie 
w Kalifornii. Członek amerykańskiej Prezydenckiej Rady ds. Bioetyki. Jego 
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badania znacznie przyczyniły się do zrozumienia m.in. kwestii komunikacji 
między obiema półkulami mózgu. Autor wielu publikacji naukowych i popu-
larnonaukowych, m.in. O tajemnicach ludzkiego umysłu czy Istota człowie-
czeństwa. Co czyni nas wyjątkowymi.

Friedrich August von Hayek (1899  -1992) — ekonomista austriacki, meto-
dolog nauk społecznych, fi lozof polityki i myśliciel społeczny znany z obrony 
zasad gospodarki wolnorynkowej. Laureat Nagrody Nobla (1974) w dziedzinie 
ekonomii. W 1944 r. wydał Drogę do zniewolenia, którą dedykował „socja-
listom ze wszystkich partii”. Podkreślał, że ingerencja rządów w gospodarkę 
jedynie wzmacnia takie choroby gospodarki jak infl acja, bezrobocie czy re-
cesja i prowadzi nieuchronnie do katastrofy, która toruje drogę dla totalitar-
nych przewrotów. Polskim czytelnikom znany jest przede wszystkim jako au-
tor Konstytucji wolności (1960), dzieła uznawanego za najwybitniejszą pracę 
dotyczącą wolności, jaka ukazała się w XX wieku.

David Hume (1711  -1776) — szkocki fi lozof, pisarz i historyk, jedna z najważ-
niejszych postaci w dziejach fi lozofi i. Wywarł znaczący wpływ na wielu my-
ślicieli, m.in. Kanta. Jego największe dzieła fi lozofi czne to: Traktat o naturze 
ludzkiej, Badania dotyczące rozumu ludzkiego oraz Badania dotyczące za-
sad moralności.

Anthony de Jasay (ur. 1925) — węgierski ekonomista i fi lozof. Autor licz-
nych artykułów i kilku książek, z których część została przetłumaczona na 
sześć języków świata. Pomimo początkowych zainteresowań ekonomią i wy-
kształcenia ekonomicznego pisał później teksty z zakresu fi lozofi i politycznej. 
Uważany jest za jednego z głównych liberalnych fi lozofów na świecie.

David Kelley (ur. 1949) — amerykański fi lozof reprezentujący nurt obiekty-
wistyczny, który uznaje za źródło poznania tylko rozum i logikę oraz sprze-
ciwia się socjalizmowi. W 1990 r. powołał Instytut Studiów Obiektywistycz-
nych, obecnie Atlas Society. Do jego dzieł należą m.in. The Evidence of the 
Senses, Unrugged Individualism, a także A Life of One’s Own, stanowiące 
krytykę państwa opiekuńczego.

Janusz Korwin  -Mikke (ur. 1942) — polityk, z wykształcenia fi lozof, stu-
diował również matematykę. Czołowa postać polskiego ruchu wolnościo-
wego. Obecnie jest prezesem partii Kongres Nowej Prawicy. W kilku tysią-
cach artykułów i felietonów konsekwentnie prezentował program wolności 
gospodarczej i konieczności powrotu do tradycyjnych wartości. Autor licz-
nych książek.
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Deepak Lal (ur. 1940) — brytyjski ekonomista pochodzenia indyjskiego. Od 
1991 r. wykłada na uniwersytecie w Kalifornii. Zajmuje się przede wszyst-
kim problematyką międzynarodowego rozwoju i ekonomią polityczną. Star-
szy ekspert amerykańskiego think tanku Cato Institute. Doradzał m.in. In-
dyjskiej Komisji ds. Planowania, Bankowi Światowemu, OECD i agencjom 
Narodów Zjednoczonych. Autor licznych publikacji, spośród których można 
wymienić The Poverty of Development Economics czy Reviving the Invi-
sible Hand: The Case for Classical Liberalism in the 21st Century. Twierdzi, 
że międzynarodowe instytucje, które po II wojnie światowej miały tworzyć 
tzw. liberalny międzynarodowy porządek gospodarczy, dzisiaj paradoksalnie 
szkodzą liberalizmowi. W latach 2008-2010 piastował funkcję przewodniczą-
cego Mont Pelerin Society.

Mario Vargas Llosa (ur. 1936) — peruwiański pisarz, publicysta i polityk. 
Laureat literackiej Nagrody Nobla w 2010 r. Jego najważniejsze dzieła to m.in. 
Rozmowa w Katedrze i Miasto i psy. W swej działalności politycznej badał 
zjawisko korupcji w Ameryce Południowej. W 1990 r. kandydował na prezy-
denta Peru. Zwolennik myśli liberalnej; o liberalizmie mówi, że nie jest to 
„dogmatyczna świecka religia, ale otwarta, ewoluująca doktryna”. Wskazuje, 
że słowo „liberał” zatraciło swe pierwotne znaczenie, a obecne sprzeczności 
w używaniu tego pojęcia utrudniają dyskurs publiczny.

James Madison (1751  -1836) — amerykański polityk i prawnik, czwarty w hi-
storii prezydent Stanów Zjednoczonych (1809  -1817). Działalność polityczną 
rozpoczął w czasie amerykańskiej wojny o niepodległość. Będąc w 1787 roku 
delegatem stanu Wirginia do Zgromadzenia Konstytucyjnego, odegrał główną 
rolę w tworzeniu amerykańskiej konstytucji — stąd nazywany jest często „oj-
cem konstytucji”. Wraz z Alexandrem Hamiltonem i Johnem Jayem jest au-
torem tzw. Esejów federalistów, czyli 85 tekstów przemawiających za ratyfi -
kacją amerykańskiej konstytucji. Był przeciwnikiem niewolnictwa. Uważał, 
że w dużej republice jest mniejsze prawdopodobieństwo zaistnienia „tyranii 
większości”. W okresie prac nad konstytucją popierał silny rząd federalny, 
jednak później stał się entuzjastą silnych rządów stanowych.

John Stuart Mill (1806  -1873) — angielski ekonomista, najbardziej wpły-
wowy anglojęzyczny fi lozof XIX wieku. W swoim dziele Zasady ekonomii po-
litycznej, które przez wiele lat pozostawało głównym podręcznikiem ekono-
mii, Mill czerpał z pomysłów Davida Ricardo i Adama Smitha. Rozwinął idee 
ekonomii skali, kosztu alternatywnego oraz koncepcję przewagi komparatyw-
nej w handlu międzynarodowym. W sferze publicznej bronił systemu bonów 
szkolnych oraz państwowego systemu egzaminów w celu zapewnienia mini-
malnego poziomu kształcenia.
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Charles Murray (ur. 1943) — amerykański libertariański politolog, autor, 
publicysta oraz ekspert w American Enterprise Institute, konserwatywnym 
think tanku w Waszyngtonie. Polskiemu czytelnikowi znany jest dzięki książce 
Bez korzeni. Polityka społeczna USA 1950  -1980, w której rozwiewa mit pań-
stwa opiekuńczego i redystrybucji dóbr. Artykuły Murraya ukazują się m.in. 
w „The Washington Post”, „Wall Street Journal” i „The New York Times”.

William A. Niskanen (1933  -2011) — był emerytowanym prezesem i star-
szym ekonomistą w Cato Institute. W latach 1985  -2008 Niskanen sprawował 
funkcję prezesa Cato Institute. W latach 80., podczas prezydentury Ronalda 
Reagana, przewodniczył Radzie Doradców Gospodarczych. Pracował także 
jako dyrektor ekonomii w Ford Motor Company oraz był profesorem ekono-
mii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i Los Angeles. Autor licznych 
publikacji w takich obszarach, jak: ład korporacyjny, polityka fi skalna, regu-
lacji, zabezpieczenia społecznego, podatków i handlu międzynarodowego.

Robert Nozick (1938  -2002) — amerykański fi lozof libertariański. Podobnie 
jak Locke, uważa, że jedyną rolą państwa powinna być ochrona życia i włas-
ności jego obywateli. Jego najsłynniejszym dziełem jest Anarchia, państwo, 
utopia. Twierdzi, że „państwo minimalne jest najbardziej rozbudowanym 
państwem, jakie można usprawiedliwić”. Autor libertariańskiej teorii spra-
wiedliwości, wedle której o tym, czy redystrybucja jest sprawiedliwa, decy-
dują nie rezultaty, ale procedury: sprawiedliwa redystrybucja panuje wtedy, 
gdy odbywa się na zasadach sprawiedliwego nabywania, sprawiedliwego 
transferu i naprawy niesprawiedliwości.

Tom Gordon Palmer (ur. 1956) — amerykański myśliciel libertariański. 
Doktor nauk politycznych uniwersytetu w Oksfordzie. Starszy ekspert ame-
rykańskiego think tanku Cato Institute i wiceprezes Atlas Economic Research 
Foundation. W swoich publikacjach i wykładach porusza kwestie konstytu-
cjonalizmu, wolnego rynku, swobód indywidualnych i pokoju. Przeciwnik 
wojny w Iraku. Na przełomie lat 80. i 90. popularyzował liberalną myśl eko-
nomiczną w Europie Wschodniej, organizując seminaria i tłumaczenia. Obec-
nie promuje idee wolności słowa, praworządności i wolnego rynku w krajach 
Bliskiego Wschodu.

Steven Pinker (ur. 1954) — amerykański psycholog eksperymentalny, pro-
fesor Harvardu. Słynie z badań nad językiem i poznaniem, w tym nad po-
wiązaniami języka i polityki. Pisze m.in. w „New York Times” i „Time”. Autor 
m.in. The Language Instinct, publikacji będącej studium różnych aspektów 
języka, a także Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, w której pisząc o boga-
ctwie ludzkiej natury, sprzeciwia się tezie, że każdy rodzi się jako „niezapi-
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sana karta”. Laureat wielu nagród za działalność publicystyczną i naukową, 
m.in. przyznawanych przez „Los Angeles Times” i National Academy of Scien-
ces; doktor honoris causa sześciu uczelni.

Richard Pipes (ur. 1923) — amerykański historyk i politolog polskiego po-
chodzenia. W 1950 r. uzyskał doktorat na Uniwersytecie Harvarda, gdzie wy-
kładał do roku 1996. W latach 70. i 80. czynnie zaangażowany w politykę 
antysowiecką; w latach 1981  -1982 był doradcą prezydenta Ronalda Reagana 
ds. ZSRR i Europy Wschodniej. Główny obszar jego zainteresowań nauko-
wych stanowi Rosja i ZSRR — jest autorem m.in. Rosji carów i Rosji bol-
szewików. Także Własność a wolność, w której autor przytacza trwające od 
starożytności dyskusje nad problematyką własności, opiera się na analizie 
porównawczej relacji między stosunkiem do własności a wolnością w historii 
Rosji i państw zachodnich.

Karl Popper (1902  -1994) — powszechnie uważany za jednego z najwięk-
szych fi lozofów nauki XX w., był także uznanym fi lozofem społecznym i poli-
tycznym. Swój system fi lozofi czny nazwał racjonalizmem krytycznym. W pra-
cach kontynuował fi lozofi ę Kanta. Sformułował zasadę falsyfi kowalności jako 
kryterium naukowości (tzw. popperyzm) oraz koncepcję społeczeństwa ot-
wartego, będącą rozwinięciem koncepcji demokracji Locke’a i Milla. W dys-
kursie politycznym znany z energicznej obrony liberalnej demokracji i zasad 
krytyki społecznej.

Robert A. Sirico (ur. 1951) — amerykański duchowny katolicki i działacz 
społeczny. Wychodząc naprzeciw problemowi nieświadomości zasad i proble-
mów ekonomii wśród studentów teologii, założył Acton Institute for the Study 
of Religion and Liberty. Instytut promuje wolność gospodarczą powiązaną 
z chrześcijańskimi wartościami moralnymi. Sirico wypowiada się na tematy 
społeczne, religijne, gospodarcze i polityczne w najpopularniejszych amery-
kańskich mediach, m.in. w „New York Times” i CNN. Doktor honoris causa 
Franciscan University of Steubenville i Universidad Francisco Marroquín.

Adam Smith (1723  -1790) — najwybitniejszy przedstawiciel szkockiego 
oświecenia. Powszechnie uznawany za twórcę liberalizmu gospodarczego 
oraz za ojca ekonomii klasycznej. Autor książki Badania nad naturą i przy-
czynami bogactwa narodów (1776), która przyczyniła się do powstania no-
wej gałęzi nauki — ekonomii politycznej. Rozgłos przyniosła mu jednak praca 
z 1759 r. Teoria uczuć moralnych. Jego prace naukowe zrewolucjonizowały 
naukę o gospodarce, kładąc podwaliny pod wydzielenie ekonomii jako od-
rębnej dziedziny naukowej. Z koncepcji Smitha czerpali później m.in. David 
Ricardo i Jean Baptiste Say.
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Vito Tanzi (ur. 1935) — włoski ekonomista. W 1967 r. uzyskał tytuł dok-
tora habilitowanego Uniwersytetu Harvarda. Przez niemal trzy dekady (1974-
 -2000) pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. W latach 
2001  -2003 pełnił funkcję włoskiego sekretarza stanu ds. gospodarki i fi nan-
sów. Był także doradcą Banku Światowego i ONZ. W swojej publikacji Gover-
nment versus Markets analizuje rolę państwa w gospodarce w XX i XXI w., 
łącznie z prognozami, jakiego charakteru nabierze ona w przyszłości. Do jego 
pozostałych publikacji należą Public Spending in the 20th Century: A Glo-
bal Perspective czy Policies, Institutions, and the Dark Side of Economics. 
Od jego nazwiska pochodzi związany z gospodarkami Ameryki Łacińskiej 
tzw. efekt Tanziego, czyli znaczne obniżenie się realnych dochodów z podat-
ków z powodu hiperinfl acji.

Alexis de Tocqueville (1805  -1859) — francuski myśliciel, socjolog, histo-
ryk, członek Akademii Francuskiej, polityk. Na kartach swoich licznych dzieł 
dowodził, że gwarantem demokracji są: aktywność obywatelska, swobodny 
przepływ informacji, wolna i niezależna prasa, a także niezawisłe sądy i sku-
teczny system kontroli władzy. Polskiemu czytelnikowi znany jest przede 
wszystkim z dwutomowego dzieła O demokracji w Ameryce, uchodzącego za 
najbardziej przenikliwą analizę demokratycznego społeczeństwa, oraz trak-
tatu Dawny ustrój i rewolucje, w którym analizuje przyczyny rewolucji fran-
cuskiej.

Gordon Tullock (ur. 1922) — amerykański ekonomista, współtwórca — 
obok J. Buchanana — teorii wyboru publicznego (public choice). Ukończył 
studia prawnicze na Uniwersytecie w Chicago. Przez wiele lat był profesorem 
ekonomii i prawa na Uniwersytecie George’a Masona w Fairfax (Wirginia). 
Kilkakrotnie wymieniany jako kandydat do Nagrody Nobla w dziedzinie eko-
nomii. Współtwórca tzw. teorii „aktywnego poszukiwania renty”.

Jan Winiecki (ur. 1938) — ekonomista, wykładał m.in. na Uniwersytecie 
Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie zajmował stanowisko 
profesora i kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodar-
czych. Należał do współzałożycieli Centrum im. Adama Smitha i do 1995 r. 
był jego pierwszym prezesem. Przez cztery kadencje pełnił funkcję Przewod-
niczącego Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Jest laureatem Nagrody 
Kisiela. Obecnie członek Rady Polityki Pieniężnej. Publikuje często w prasie 
artykuły z dziedziny ekonomii i polityki znane z ostrza satyry.

Erich Weede (ur. 1942) — niemiecki socjolog, politolog i psycholog, do czasu 
przejścia na emeryturę był profesorem socjologii na Uniwersytecie w Bonn. 
Jest członkiem m.in. Mont Pelerin Society oraz Hayek Society.
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Walter E. Williams (ur. 1936) — publicysta, ekonomista, ma doktorat 
w dziedzinie ekonomii z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Jest 
członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Gospodarczego, Mont Pelerin 
Society. Bierze udział w wielu debatach i konferencjach, często zeznaje przed 
obiema Izbami Kongresu. Jego teksty znane są z obrony zasad gospodarki 
wolnorynkowej.

Mao Yushi (ur. 1929) — ekonomista, jeden z najaktywniejszych i wpływo-
wych działaczy chińskich w obronie praw jednostki i wolnego rynku. W 2012 r. 
otrzymał Nagrodę Miltona Friedmana za Promowanie Wolności (The Milton 
Friedman Prize for Advancing Liberty) przyznawany przez Cato Institute. Po-
pularyzator ekonomii, jego książka Economics in Everyday Life (Ekonomia 
na co dzień) stała się bestsellerem, wyjaśniając zasady działania gospodarki 
rynkowej dla społeczeństwa w prosty i przejrzysty sposób.

Luigi Zingales (ur. 1963) — włoski ekonomista. W 1992 r. uzyskał doktorat 
z ekonomii w Massachusetts Institute of Technology. Obecnie ekspert m.in. 
National Bureau of Economic Research oraz European Corporate Governance 
Institute. Jego zainteresowania sięgają od kwestii nadzoru korporacyjnego 
po ekonomię polityczną i wpływ gospodarki na kulturę. Jego książka Saving 
Capitalism from Capitalists została nazwana „jedną z najmocniejszych obron 
wolnego rynku, jakie kiedykolwiek zostały napisane”. W 2003 r. został laurea-
tem Bernácer Prize dla najlepszego młodego europejskiego ekonomisty.

Opracowanie Anna Czepiel, Piotr Ptak i Błażej Moderski
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„W czasach rzeczywistego kryzysu kapitalizmu i liberalnej demokracji ważne jest, by pamiętać, że 
nadal nie zmieniły się fundamenty społecznego dobrobytu: wolność, indywidualna odpowiedzial-
ność, prawo własności i rządy prawa. Zbiór esejów wybranych przez Leszka Balcerowicza ponow-
nie poddaje analizie podstawowe tezy klasycznego liberalizmu, wyostrzając je i redeiniując, dzięki 
czemu lepiej przystają do czasów obecnych”.

Anne Applebaum, dziennikarka „he Washington Post”, 
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„Antologia ta stanowi nieocenioną pomoc dla tych wszystkich z nas, którzy chcą z perspektywy 
wolności postrzegać, porządkować i przeżywać otaczający nas świat idei i instytucji. Jest to lektu-
ra niełatwa, gdyż wymaga często radykalnego zrewidowania dominujących poglądów na naturę 
ludzką, społeczeństwo, państwo i prawo. Wysiłek ten jest jednak ze wszech miar opłacalny, niesie 
bowiem za sobą silną motywację do autonomicznego myślenia i działania”.

Prof. dr hab. Zbigniew Rau,

 kierownik Centrum Myśli Polityczno-Prawnej 

im. Alexisa de Tocqueville’a na Uniwersytecie Łódzkim

„Wolność, o której wiele można się dowiedzieć z kart książki profesora Balcerowicza, oznacza dla 
mnie brak ograniczeń. Jest niezależnością, możliwością decydowania o samym sobie. Dla mnie 
jest bardzo ważna, ponieważ jest źródłem godności człowieka. Wolność, godność, niezależność to 
słowa, które w słowniku prawdziwego mężczyzny i sportowca powinny być na pierwszym miejscu”.

Marcin Gortat, koszykarz Phoenix Suns, 

reprezentant Polski, inalista ligi NBA

„Przeczytałem Odkrywając wolność uważnie i z ogromną ciekawością. »Wolność« to najbardziej ta-
jemnicze słowo, jakie stworzył człowiek. Przypomina mi to moment, kiedy pierwszy raz związałem 
się liną i wszedłem w pionowy, skalny świat. Poczułem się wolny i odpowiedzialny zarazem. I tak 
zostało do dziś. Odnalazłem na stronach książki to magiczne dotknięcie słowa na »w«”.

Piotr Pustelnik, himalaista,

zdobywca Korony Himalajów

Odpowiedzią na antywolnościowe presje, które występują w demokracji, nie 

jest oczywiście odejście od demokracji i związanych z nią obywatelskich swo-

bód, lecz obrona zagrożonych wolności w ramach demokracji i społeczeństwa 

obywatelskiego. Wymaga to stałych systematycznych i profesjonalnych dzia-

łań, bo antywolnościowe presje nigdy nie ustaną. A zatem walka o wolność 

nigdy się nie skończy — chyba że pozwolimy sobie tę wolność odebrać.

 Leszek Balcerowicz
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