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Drogi Czytelniku!
Skoro czytasz te s³owa, to albo ju¿ kupi³eœ tê ksi¹¿kê, albo

zastanawiasz siê w³aœnie czy j¹ kupiæ. Czysto ekonomiczna anali-
za jest nastêpuj¹ca:

Wszystko, co znajdziesz na tych kartach ju¿ kiedyœ opubli-
kowa³em. Wiêkszoœæ  artyku³ów to posty z mojego bloga – mo-
¿esz je przeczytaæ w Internecie za darmo. Ale s¹ te¿ artyku³y
z ró¿nych tygodników i dzienników. Mog³eœ je ju¿ czytaæ. Jeœli
nie czyta³eœ – a chcia³byœ przeczytaæ – to proporcje tekstów
z bloga i z prasy drukowanej s¹ takie, ¿e bardziej op³aca siê ku-
piæ tê ksi¹¿kê, ni¿ tygodniki i dzienniki, w których by³y te arty-
ku³y. Oczywiœcie pod warunkiem, ¿e uznasz, i¿ w ogóle chcesz
je przeczytaæ. Czy warto? Jeœli jesteœ „wra¿liwym spo³ecznie”
zwolennikiem interwencjonizmu pañstwowego, stawiaj¹cym
„sprawiedliwoœæ spo³eczn¹” ponad wolnoœæ „prywaciarzy” to
chyba nie warto, ¿ebyœ mêczy³ siê dalsz¹ lektur¹. Co prawda ja
osobiœcie czyta³em kiedyœ i Marksa i Lenina, a dziœ czytujê wielu
postkomunistów nazywaj¹cych siê, dla zmy³ki, „alterglobalista-
mi”, ale wiem, ¿e czytanie pogl¹dów, których siê nie podziela
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jest generalnie trudne. S³ynny in¿ynier Mamoñ z kultowego fil-
mu „Rejs” lubi³ s³uchaæ tylko te piosenki, które zna³. Podobn¹,
zdaje siê, zasadê wyznaje s³ynna dziennikarka Naomi Klein,
która tak gwa³townie skrytykowa³a Miltona Friedmana i neoli-
beralizm w ksi¹¿ce Doktryna szoku, choæ z ca³¹ pewnoœci¹ nie
czyta³a wiêkszoœci ksi¹¿ek Friedmana. Wiem, bo ja czytaj¹c ich
oboje mog³em porównaæ, co pisa³ Friedman, a co napisa³a o nim
Klein.

¯eby kupiæ tê ksi¹¿kê musisz mieæ odwagê skonfrontowaæ
swoj¹ wiarê w sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ osi¹gan¹ przy pomo-
cy rz¹du z pogl¹dami, ¿e najlepsz¹ form¹ gospodarowania jest
prawdziwa gospodarka rynkowa. Jeœli jednak lubisz czytaæ tyl-
ko o ideach, które znasz, lepiej od³ó¿ tê ksi¹¿kê szybciutko na
pó³kê, a jeœli ju¿ j¹ nieopatrznie kupi³eœ – odnieœ do ksiêgarni
i spróbuj oddaæ.

Jeœli zaœ jesteœ zwolennikiem gospodarki rynkowej, a zw³asz-
cza czytelnikiem mojego bloga to ta ksi¹¿ka dziœ mo¿e mieæ dla
Ciebie jedynie wartoœæ sentymentaln¹. Wartoœæ ekonomiczn¹ bê-
dzie mia³a wówczas, gdy publikowanie takich ksi¹¿ek znowu
bêdzie zakazane. Czy mo¿e do tego kiedyœ dojœæ? A czy cztery
lata temu ktoœ rozs¹dny móg³by wieœciæ, ¿e dojdzie do upadku
banku Lehman Brothers, a potem Grecji i byæ mo¿e innych pañstw
europejskich?

Dla w³adzy, której zakres jest coraz wiêkszy, która stara siê
kontrolowaæ Internet, która nie potrafi uporaæ siê z kryzysem, do
wywo³ania którego sama siê zreszt¹ mocno przyczyni³a, pogl¹dy
wolnoœciowe s¹ bardziej niebezpieczne ni¿ pornografia dzieciêca.
Wiêc chêtnie ich g³oszenia by zakaza³a.

„Ludzie postêpuj¹ rozs¹dnie dopiero wówczas, gdy inne
mo¿liwoœci zawiod¹” – powiada jedno ze s³ynnych Praw Mur-
phy’ego. Niestety w miarê jak ró¿ne mo¿liwoœci zawodz¹ ludzie
maj¹ sk³onnoœæ powracaæ do tych, które zawiod³y ju¿ wczeœniej.
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Trzeba wiêc ci¹gle i ci¹gle od nowa przypominaæ idee, które ju¿
wczeœniej zawiod³y i te, które odnios³y sukces. Zbiór artyku³ów,
które trzymasz w rêku to takie w³aœnie przypomnienie. I jedno-
czeœnie obrona pewnej idei. Idei, któr¹ jej przeciwnicy staraj¹ siê
w jakiœ sposób zdeformowaæ, aby ³atwiej j¹ skompromitowaæ. To
idea wolnoœci. Ta sama, dziêki której ludzkoœæ wyzwoli³a siê
z feudalizmu, dokona³a rewolucji przemys³owej i skolonizowa³a
Amerykê. I bynajmniej nie ta sama, która pozwoli³a bankom in-
westycyjnym „wyp³ukiwaæ z³oto z powietrza” – czyli kreowaæ
w sposób niekontrolowany pieni¹dz bankowy w oderwaniu od
stanu gospodarki realnej.

Ci, którzy czytuj¹ mojego bloga wiedz¹ ju¿ kiedy i dlaczego
go za³o¿y³em. Dla tych, którzy na nim nie byli wyjaœniam, ¿e za-
cz¹³em go prowadziæ po powrocie z Forum Ekonomicznego
w Krynicy w 2006 roku, a wiêc w okresie najwiêkszego boomu
gospodarczego, gdy prasa „fachowa” bezkrytycznie donosi³a
o spadku cen ropy naftowej pod horrendalnymi tytu³ami: „z³e wie-
œci dla sektora naftowego”. Okaza³o siê, ¿e æwieræwiecze rz¹dów
„rynków finansowych” na rynku ropy doprowadzi³o do tego, ¿e
im wiêcej terrorystów, huraganów i polityków idiotów w krajach
produkuj¹cych ropê naftow¹, tym by³o lepiej dla akcjonariuszy
firm paliwowych! Czy to mog³o nie doprowadziæ do katastrofy?
Dziœ mogê spytaæ z gorzk¹ satysfakcj¹: „a nie mówi³em”? Znaj-
dziecie tu te¿ wiele innych rzeczy, o których mówi³em i – nie-
skromnie dodam – ¿e mia³em racjê. Ale skromnoœæ nigdy nie by³a
moj¹ siln¹ stron¹ – miêdzy innymi dlatego przysta³em na propo-
zycjê Wydawnictwa PROHIBITA, zebrania tego co mówi³em
w postaci tej ksi¹¿ki.

Robert Gwiazdowski
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