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Czy tak przenikliwa i !wie"a intelektualnie 
ksi#"ka jak „W$druj#cy !wiat” mog%aby 
powsta& na wakacjach typu all inclusive? 
O nie! Lubi! ruch, w!drówk!, tempo. 
Doprawdy z niejednego pieca trzeba chleb 
je"#, by wiedzie#, co od czego zale$y – na "wie-
cie, w $yciu, kulturze, polityce, gospodarce. 
Jestem pasjonatem zarówno natury, jak i kul-
tury. Podró$e kszta%c&, bo kto podró$uje, ten 
porównuje.
Jak si$ pisz$ ksi#"k$ o ekonomii, by sta%a 
si$ takim bestsellerem? Na dodatek arcy-
ciekawym, o którym dyskutuje ca%y !wiat?

To ksi&$ka interdyscyplinarna, swoisty tour 
de force w czasie i przestrzeniu. To opowie"# 
pisana w konwencji beletrystyki naukowej 
o wielkiej, nieko'cz&cej si! w!drówce, o proce-
sach rozwojowych. Moje podró$e wzbogacaj& 
studia teoretyczne i do"wiadczenia polityczne. 
Raz podpowiadaj& mi pytania, innym razem 
u%atwiaj& udzielenie odpowiedzi.
Ale czy ksi#"ka naukowa mo"e by& 
przyst$pna, jak jaki! romans czy powie!& 
sensacyjna albo przygodowa?
Nie ma nic ciekawszego ni$ intelektualna przy-
goda. Zadaniem uczonego jest my"le# w sposób 

z%o$ony, wspó%zale$ny, wyrafi nowany intelek-
tualnie. Przedstawia# za" swe odkrywcze my"li 
nale$y w sposób przyst!pny, klarowny, przeko-
nuj&cy. Podj&%em tak& prób! w „W!druj&cym 
"wiecie” i powsta% traktat o sprawach wa$kich, 
wielkich i fundamentalnych dla przysz%o"ci 
"wiata, pokazuj&c j& na tle dziejów i nieorto-
doksyjnej interpretacji wspó%czesno"ci.
Zadedykowa% Pan ksi#"$ Wszystkim…
Kto" powiedzia%, bym napisa% ksi&$k! pe%n& 
niezrozumia%ych terminów i upstrzon& mate-
matycznymi wzorami tak, by nikt niczego nie 
zrozumia%. Post&pi%em odwrotnie – napisa%em 
j& tak, by wszyscy (prawie) wszystko (prawie) 
zrozumieli. Dlatego dedykuj! j& Wszystkim, 
wszystkim ciekawym "wiata i naszych losów, 
tera(niejszo"ci& i tym, co nas czeka.
Jakie kraje zafascynowa%y Pana w ostat-
nim czasie?
Jestem pod wra$eniem Boliwii, która z punk-
tu widzenia kulturowego i przyrodniczego jest 
fascynuj&ca. Poci&ga Gwatemala. Ekscytuj&cy 
jest Laos i Kambod$a. Trudno orzec, czy bar-
dziej porywaj&ca jest w!drówka po Etiopii, 
czy po Mali, po Namibii, czy Mauretanii. 
Urzeka unikatowa Wyspa Wielkanocna i da-
leka Czukotka. Cz!sto pytaj&, dok&d bym 
pojecha%, gdybym móg% wyjecha# tylko raz. 
Jak$e$ okrutne to pytanie! Pewnie do Arktyki 
albo na Sahar!?
Co Pan radzi studentom, gdy pytaj#, 
jak "y&?
Có$, na pewno mówi!, $e warto si! uczy#. 
Najlepiej przez ca%e $ycie. Odpowiadam, $e 
cz%owiek musi by# ciekaw "wiata, poznawa# 
innych ludzi, odmienne kultury, odleg%e miej-
sca. To wzbogaca i uczy tolerancji, a to wielka 
warto"#. To otwiera oczy, a wtedy %atwiej si! 
w!druje przez "wiat i $ycie. Radz! im, by 
starali si! stawia# w%a"ciwe pytania i by# we 
w%a"ciwym miejscu we w%a"ciwym czasie. I by 
go nie marnowali, bo czas dany jest ka$demu 
z nas raz tylko.
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PRZYSZ!O"# DZIEJE SI$ TERAZ
!wiatowy autorytet w dziedzinie ekonomii. Zapalony podró"nik, 
fotograf i marato#czyk. Najcz$%ciej cytowany i najwi$cej publikuj&cy 
za granic& polski ekonomista. Jego prace ukaza'y si$ w 24 j$zykach 
w ponad 40 krajach. Ksi&"ka „W$druj&cy %wiat” wywo'a'a w %wiecie 
kultury, nauki, polityki i biznesu szerokie dyskusjena temat kondycji 
i przysz'o%ci %wiata. 
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