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Przedmowa do wydania polskiego1
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddaje do rąk Czytelników przekład książki
Roberta J. Shillera pt. Finance and the Good Society. To kolejna książka
opublikowana w ramach serii wydawniczej Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego „Nobliści z ekonomii”. Te najwyższe naukowe, ekonomiczne
laury, tj. Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, Robert
J. Shiller uzyskał w 2013 r. wraz z Larsem Hansenem i Eugene Fama za
empiryczną analizę cen aktywów2.
Książka ta dotyczy jednego z obecnie najbardziej dyskutowanych zagadnień,
czyli wpływu sektora finansów na wzrost gospodarczy i dobrobyt społeczny.
Badania tej problematyki prowadzone przez wielu autorów wykazują, że wpływ
ten jest zróżnicowany w poszczególnych krajach, ale zawsze ma charakter
paraboliczny. Oznacza to, że do pewnego poziomu rozmiarów tego sektora wpływa
on pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy, natomiast po przekroczeniu
pewnego pułapu wpływ ten jest negatywny. Shiller przedstawia w swej książce
możliwości optymalnego wykorzystywania potencjału sektora finansowego jako
czynnika wzrostu dobrobytu społecznego oraz opisuje narzędzia przeciwdziałania
nieprawidłowościom w rozwoju tego sektora.
Autor zaczyna rozważania od pytania: „Do czego może się nam przydać ta
książka?”, zaznaczając przy tym, że „niektórzy czytelnicy mogą uznać, iż sam jej
tytuł: Finanse a dobrobyt społeczny zawiera dziwne połączenie pojęć”. Książka
zawiera przejrzystą odpowiedź na tak postawione pytanie, jak i wyjaśnienia wielu
innych złożonych kwestii. Jest tak napisana, że może być użyteczna zarówno dla
znawców tej problematyki, jak i dla mniej wtajemniczonych. Potwierdza to wielki
kunszt Noblisty. Choć książek na temat finansów napisano wiele, to tę wyróżnia jej
podporządkowanie wskazywaniu możliwości godzenia kapitalizmu finansowego z
realizacją ideałów godnego społeczeństwa i ładu społeczno-gospodarczego. A jest
to wielkie wyzwanie, zwłaszcza w sytuacji, gdy kryzys z 2008 r. doprowadził do
wielkiego rozgoryczenia społecznego i otwartego zakwestionowania użyteczności
kapitalizmu finansowego, niemalże uznania go za oksymoron ładu społecznego.
Takie ujęcie tematyki książki jest wyzwaniem trudnym, zwłaszcza w warunkach,
gdy nie ma wciąż pewności, czy kryzys ten już się skończył. Zdaniem Shillera nie
można bowiem wykluczyć, że „najgorsze jest jeszcze przed nami”, tym bardziej, że
podejmowane przez rządy próby rozwiązania niektórych problemów, które
doprowadziły do kryzysu, „nie posunęły się zbyt daleko, a »stress-testy« –
1

Tekst ten nawiązuje do wywiadu Rafała Wosia z Elżbietą Mączyńską – Brzydota i piękno
świata finansów. Wall Street to bestia, którą trzeba cały czas uczłowieczać. To zadanie,
które nigdy nie będzie miało końca, „Dziennik Gazeta Prawna”, 30 stycznia 2015, nr 20.
2
Szerzej na ten temat: Nobel z ekonomii 2013 dla Amerykanów: Hansen, Fama i Shiller.
Sylwetki tegorocznych noblistów przedstawia Elżbieta Mączyńska, „Biuletyn PTE”, 2013,
nr 4, s. 16–17.
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zastosowane dla podtrzymania zaufania do instytucji finansowych – były
»wątpliwej jakości«”.
Shiller podejmuje się zatem niemalże godzenia wody z ogniem. Podejmuje się
odpowiedzi m.in. na pytanie, w jaki sposób można wykorzystywać finanse do
wspierania wolności, prosperity, sprawiedliwości społecznej i bezpieczeństwa
ekonomicznego.
Lektura książki pomaga w zachowaniu równowagi ocen na temat finansów i ich
obiektywizacji. A o to wcale niełatwo. Zwłaszcza gdy chodzi o finanse, które dla
ekonomisty są tyleż fundamentalnym, co wielce kontrowersyjnym obecnie tematem.
Shiller eksponuje, że świat finansów ma w sobie wiele piękna pobudzającego
wyobraźnię i napędzającego innowacje ekonomiczno-finansowe, ale także sporo
brzydoty, przynajmniej w swym obecnym kształcie. Finanse stały się głównym
przedmiotem sporu w dyskusjach ekonomicznych. Trudno nie zauważyć, jak wiele
się w tej dziedzinie nagromadziło patologii. Od wybuchu kryzysu 2008 roku
występuje zjawisko, które Shiller nazywa „reakcją alergiczną”, czyli uznawanie
świata finansów za źródło wszelkiego zła. Odzwierciedla to chociażby takie
określenie jak „banksterzy”. Shiller przestrzega przed tak negatywnym
postrzeganiem świata finansów, wykazując, że takie oceny nie służą dobrze ani
gospodarce, ani społeczeństwu. Wskazuje na fundamentalne funkcje finansów, m.in.
podkreślając, że w świecie korporacyjnym banki inwestycyjne – w ostatecznym
rachunku – odgrywają rolę orędowników pokoju i promotorów postępu.
Jednak zarazem w tej książce Shiller występuje niejako w roli podwójnego
adwokata diabła. Gdy lektura prowadzi do wniosku, że kolejne wywody będą
stanowiły obronę sektora finansowego, autor wskazuje na jego słabości. A kiedy
czytelnik może oczekiwać, że Shiller zaraz obnaży wszystkie grzechy finansistów,
on nagle zaczyna bronić wielkie banki czy firmy ubezpieczeniowe. W tej książce
zawsze jest jakieś „ale”. I to traktuję jako jeden z wielu jej walorów. Nawet w
bańce na rynku kredytów hipotecznych, która pękła w USA w latach 2007–2008 –
i co niemalże powszechnie postrzegane jest jako zjawisko wręcz karygodne –
Shiller potrafi dostrzec pozytywy. Wskazuje, że był to czas, gdy wielu
Amerykanów uzyskało dostęp do taniego kredytu, który był dla nich wcześniej
nieosiągalny. Wielu podniosło w ten sposób standard swojego życia. Ale też
Shiller wskazuje, że wielu kredytobiorców wpadło w pułapkę kredytową.
Dowodzi tym samym, że sektor finansowy to jednocześnie koło zamachowe
gospodarki i hamulec, który stanowi zagrożenie dla sektora realnego i całej
gospodarki. Wykazuje, że sektor finansowy tworzy wiele zachęt do prowadzenia
interesów na pograniczu prawa lub wręcz wbrew jego intencjom. Niemało bowiem
pracujących w nim ludzi nierzadko koncentruje się bez reszty na robieniu
pieniędzy i brak im skrupułów moralnych. Ale jednocześnie Shiller natychmiast
dodaje, że żyjąc w otaczającym nas świecie musimy niestety niejednokrotnie
współpracować z takimi ludźmi. A nawet dla nich pracować. Shiller przestrzega
jednak, że jest to niebezpieczna pułapka, droga, która może okazać się równią
pochyłą. Jako ekonomista zajmujący się finansami i zachowaniami w świecie
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finansów, Shiller wie doskonale, jak działa sektor finansowy. Wskazuje, że Wall
Street to potężna machina lobbingowa, zdolna do wpływania na kształt
amerykańskiej (i zapewne nie tylko) legislacji. Sektor finansowy angażuje
olbrzymie rzesze najwyższej klasy fachowców. Te potężne grupy interesów w
momencie, gdy jakiś przepis mógłby narazić na szwank ich zyski – bez względu na
zasadność społeczną i ogólnogospodarczą – „z szybkością i precyzją skalpela
laserowego” podejmują działania, aby wyeliminować nawet najmniejsze
zagrożenia dla własnych korzyści.
Z drugiej strony, Shiller przekonująco wykazuje, że nie można sobie wyobrazić
dobrze funkcjonującej gospodarki bez sprawnego sektora finansowego. Dlatego też
fundamentalne znaczenie mają działania oraz regulacje na rzecz efektywnego
okiełznania tego sektora i podporządkowania go interesom całej gospodarki i
interesom społecznym. Shiller podkreśla, że sektor ten nieustannie trzeba
humanizować, uczłowieczać. To zadanie, które nigdy się nie skończy zupełnym
fiaskiem ani całkowitym sukcesem. Ale tylko tak można budować dobrobyt
społeczny, budować lepszy i bardziej harmonijny świat. Potencjał, energia i
inteligencja świata finansów są potrzebne, aby ten cel urzeczywistnić. W każdym
razie Shiller jest o tym przekonany i przekonująco dowodzi swoich racji,
podpowiadając, w jaki sposób w warunkach demokracji można pokierować potęgą
finansową i pogodzić ją z podstawowymi wartościami ludzkimi. Pozostaje tylko
mieć nadzieję, że racje Shillera potwierdzi przyszła rzeczywistość, stawiając świat
finansów w lepszym niż obecnie świetle.
Książka ta została wydana jako podręcznik dla studentów i jest pokłosiem
wykładów autora. Jednak powinna być obowiązkową lekturą dla każdego, kto chce
zgłębić wiedzę na temat istoty i specyfiki finansów, ich przemian oraz wpływu na
kształt ustroju społeczno-gospodarczego oraz na gospodarkę globalną. Publikacją
tą powinni się zainteresować zwłaszcza parlamentarzyści i kreatorzy polityki
społeczno-gospodarczej na szczeblach centralnych i innych. Jest to użyteczna
lektura zarówno dla praktyków, jak i badaczy finansów, dla naukowców, w tym
ekonomistów, prawników, socjologów, historyków gospodarczych i innych. Może
być przy tym wielce użyteczna dla zwykłych zjadaczy chleba, którzy chcąc nie
chcąc korzystają z usług sektora finansowego.
Dlatego też polecam tę książkę uwadze Czytelników z przekonaniem, że jest
ona bardzo kształcąca i otwiera oczy na złożoną i trudną, ale zarazem towarzyszącą
nam w życiu codziennym, problematykę finansów. Książka ta powinna
zainteresować wszystkich, którym na sercu leży dobrostan kraju i dobrobyt
żyjących w nim ludzi.
Polecam lekturę tej książki z tym większym przekonaniem, że została ona po
mistrzowsku (jak zwykle) przetłumaczona przez dr Zbigniewa Matkowskiego, co
zapewnia komfort lektury.
Elżbieta Mączyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
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Kiedy w maju 2014 r. podpisywałem umowę zawartą z Wydawnictwem Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego na przekład tej książki (mając za sobą pewną część
wykonanej już pracy), nie przypuszczałem, że praca nad tym przekładem zajmie
mi w sumie aż półtora roku. Jednak nie żałuję dużego wysiłku włożonego w tłumaczenie tej książki, gdyż uważam, iż jest to ważna pozycja w najnowszej światowej
literaturze ekonomicznej, dotykająca kluczowych problemów współczesnej gospodarki, w pełni zasługująca na to, aby przybliżyć ją szerszemu gronu polskich czytelników. Tym bardziej, że książka ta jest napisana przystępnym językiem i adresowana do szerokiego kręgu odbiorców.
Książka R.J. Shillera powstała na kanwie jego wykładów z finansów, prowadzonych na Uniwersytecie Yale. Dotyczy ona kształtu współczesnej fazy rozwoju
systemu kapitalistycznego, zwanej kapitalizmem finansowym, oraz miejsca i roli
sektora finansowego w tym systemie. Opisuje strukturę i funkcjonowanie sektora
finansowego w rozwiniętej gospodarce kapitalistycznej (głównie na podstawie
doświadczeń Stanów Zjednoczonych), skupiając szczególną uwagę na problemach
związanych z ekspansją tego sektora, które ujawnił z całą ostrością globalny kryzys
finansowo-ekonomiczny rozpoczęty w 2007 r., którego skutki gospodarcze i społeczne są nadal widoczne. Dwa kluczowe problemy to z jednej strony zahamowanie wzrostu wysoko rozwiniętych gospodarek i powiązanych z nimi gospodarek
średnio rozwiniętych oraz zwiększenie ich niestabilności, a z drugiej strony ogromny wzrost nierówności ekonomicznych, tzn. powiększająca się przepaść pomiędzy
krajami i ludźmi najbogatszymi a narodami i ludźmi naprawdę biednymi. Obydwa
te problemy mają wymiar społeczno-ekonomiczny oraz wymiar moralny. Książka
R.J. Shillera zawiera szeroką analizę tych problemów oraz wskazuje pewne drogi
do ich rozwiązania bądź złagodzenia.
Książka ta, pisana w duchu ekonomii behawioralnej, składa się z dwóch części.
Część pierwsza zawiera opis i analizę funkcjonowania poszczególnych ogniw sektora finansowego, prowadzoną przez pryzmat ról i zadań wykonywanych przez
różne grupy ludzi działających w tym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem
etyki zawodowej i moralności. Część druga zawiera przegląd najważniejszych
problemów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem współczesnej gospodarki
kapitalistycznej oraz szereg propozycji dotyczących pożądanych zmian w istniejącym obecnie systemie kapitalizmu finansowego, których wprowadzenie mogłoby
przyczynić się do tego, że ustrój ten będzie lepiej służył potrzebom wszystkich
ludzi i narodów, zapewniając pomyślny rozwój gospodarki i dalszy postęp w budowie powszechnego dobrobytu.
Rekomendując książkę J.R.Shillera polskiemu wydawcy i podejmując się jej
przekładu miałem na uwadze zarówno jej wartość merytoryczną, jak i niewątpliwe
zalety dydaktyczne i popularyzacyjne. Nie znaczy to oczywiście, że zgadzam się ze
wszystkimi poglądami i opiniami autora wypowiadanymi w tej książce. Rozumiem
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i podzielam zatroskanie autora o dalszy rozwój gospodarki amerykańskiej i światowej oraz bardziej równomierne i sprawiedliwe rozłożenie korzyści płynących z
tego rozwoju. Nie jestem jednak pewien, czy proponowane w książce korekty
istniejącego systemu finansowego (np. bardziej intensywne wspieranie filantropii,
zmiany w systemie podatkowym oraz lepsze dostosowanie instytucji i narzędzi
finansowych do potrzeb i możliwości wszystkich obywateli) – nawet w przypadku
ich pełnej realizacji – wystarczą do tego, aby zmniejszyć wyraźnie obecny stopień
nierówności majątkowych w społeczeństwie amerykańskim lub przynajmniej powstrzymać narastającą dyspersję dochodów. Nie sądzę również, aby kapitalizm
finansowy w swej obecnej postaci, najwyraźniej ukształtowanej w Stanach Zjednoczonych, był modelem ustroju społeczno-gospodarczego godnym polecenia krajom
słabiej rozwiniętym. Zresztą autor książki wcale tego nie postuluje, skoro zgłasza
tak wiele uwag dotyczących pożądanej naprawy tego systemu. Jednak wszystkie te
propozycje dotyczą jedynie pewnej korekty istniejącego już systemu zwanego
kapitalizmem finansowym, a nie budowania jakiegoś systemu alternatywnego,
który mógłby być skuteczniejszy w ucieleśnianiu idei dobrego ustroju i powszechnego dobrobytu – choćby na gruncie modelu „społecznej gospodarki rynkowej” w
jej wydaniu europejskim. Nie jest to jednak właściwe miejsce na podejmowanie
dyskusji na te tematy. Ograniczę się zatem do uwag związanych z samym tłumaczeniem książki.
Jest to już czwarta tłumaczona przeze mnie książka w serii „Nobliści z ekonomii”, wydawanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, której celem jest
przybliżenie polskiemu czytelnikowi dorobku naukowego laureatów Nagrody im.
Alfreda Nobla z ekonomii. Wcześniej przetłumaczyłem książki: Ch.A. Pissaridesa
Teoria bezrobocia w stanie równowagi (2012), D.T.Mortensena Dyspersja płac
(2012) oraz N. Barra i P. Diamonda Reformy systemu emerytalnego (2014). Każda
z tych książek nastręczała pewnych specyficznych trudności w tłumaczeniu. Tym
razem głównym źródłem trudności przekładu była rozległość problematyki, duża
ilość cytowań i odwołań do piśmiennictwa z różnych dziedzin oraz bogactwo
języka (tak w warstwie literackiej, jak i naukowej), ze słownictwem obejmującym
wiele specjalistycznych terminów nie tylko z zakresu ekonomii i finansów, lecz
także z zakresu socjologii, psychologii i medycyny (zwłaszcza neurologii i psychiatrii), co jest związane z podejściem interpretacyjnym charakterystycznym dla
ekonomii behawioralnej, którą autor próbuje wprowadzić do nauki finansów. Szukając właściwych polskich odpowiedników tych specjalistycznych terminów i rozszyfrowując dokładne znaczenie niektórych kategorii i instytucji oraz trudniejszych
sformułowań i fragmentów tekstu, starałem się wykorzystać wszystkie dostępne
źródła – poczynając od specjalistycznych słowników i encyklopedii, uzupełniających lektur, informacji dostępnych w Internecie aż do konsultacji terminologicznych ze specjalistami z różnych dziedzin. Mogę więc zapewnić Czytelników, że
dołożyłem wszelkich starań, aby możliwie wiernie i dokładnie przekazać przesłanie autora zawarte w tłumaczonej książce, przy jednoczesnym zachowaniu pewnych swoistych cech stylistyki językowej oryginału, charakterystycznych dla nar-
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racji wykładowej. Starałem się jak mogłem, aby polski przekład książki (podobnie
jak jej angielski oryginał) był zrozumiały nawet dla niewprowadzonego czytelnika,
a jej lektura była równie użyteczna, jak przyjemna. Na ile mi się to udało, ocenią
sami Czytelnicy.
Jednym z dość uciążliwych problemów w tłumaczeniu tej książki – obok wielości terminów specjalistycznych z różnych dziedzin nauki oraz licznych nazw
instytucji – była typowa dla narracji wykładowej skrótowość języka oraz wieloznaczność tych skrótowych pojęć. Na przykład, słowo „finanse” (używane niemal
na każdej stronie książki i widniejące również w jej tytule) jest skrótem myślowym
stosowanym co najmniej w pięciu różnych znaczeniach: a) działalność finansowa
(praktyka finansów), b) nauka finansów (jako część teorii ekonomii lub odrębna
dyscyplina), c) sektor finansowy (jako część gospodarki), d) system finansowy
(jako zbiór urządzeń i instytucji), e) kapitalizm finansowy (współczesna odmiana
kapitalizmu). Innym często stosowanym skrótem myślowym jest równie pojemne
słowo „rynek”, które pojawia się często w książce co najmniej w czterech znaczeniach: a) rynek w ogólności (lub mechanizm rynkowy), b) rynek dóbr i usług, c)
rynek finansowy, d) rynek giełdowy (lub jego fragment, np. rynek akcji). Konkretne znaczenia tych skrótowych terminów łatwo zazwyczaj ustalić z kontekstu, w
którym są używane. Jednak tam, gdzie było to celowe i możliwe, niejednokrotnie
próbowałem konkretyzować te pojęcia, aby ułatwić dobre zrozumienie wywodów
autora. W rezultacie, nazbyt pojemne słowo-rzeka „finanse” jest używane w polskim przekładzie znacznie rzadziej aniżeli w angielskim oryginale. W tytule książki zostało ono zachowane, ale w tytule części drugiej zastąpiłem je określeniem
„system finansowy” – adekwatnym do treści.
Tytułu książki R.J. Shillera Finance and the Good Society nie da się wprost
przetłumaczyć z braku bezpośredniego odpowiednika pojęcia good society (dosłownie: „dobre społeczeństwo”). Termin ten, szeroko stosowany w literaturze anglosaskiej, jest używany zazwyczaj w znaczeniu „dobry ustrój (ład) społeczno-ekonomiczny”. Po wielu konsultacjach (także z Autorem i Wydawcą) postanowiłem
ustalić tytuł polskiego wydania książki w brzmieniu podanym na okładce: Finanse
a dobrobyt społeczny. Taka jest bowiem w moim rozumieniu myśl przewodnia
książki. Pokazuje ona zalety i mankamenty kapitalizmu finansowego jako współczesnej odmiany systemu kapitalistycznego oraz przedstawia różne propozycje
jego naprawy, które mogą przyczynić się do tego, aby system ten mógł zapewnić
dalszy pomyślny rozwój gospodarki i dobrze służył budowaniu ogólnego dobrobytu.
Polskie wydanie książki zostało opatrzone licznymi przypisami pochodzącymi
nie tylko od autora, ale i tłumacza (z wyraźnym tego oznaczeniem). Krótkie przypisy umieszczone w nawiasach w tekście pełnią funkcję dopowiedzeń, przypomnień i uściśleń, ułatwiających zrozumienie treści wywodów. Dłuższe przypisy ujęte
w formie notek zawierają objaśnienie różnych terminów i sposobu ich tłumaczenia
oraz dodatkowe informacje dotyczące omawianych zdarzeń oraz przywoływanych
osób i instytucji; niektóre z nich zawierają również pewne dodatkowe informacje
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bibliograficzne o książkach, w których można znaleźć więcej informacji na omawiany temat. Nawet jeśli niektóre z tych przypisów przyjmują postać dość rozbudowanego komentarza, ich głównym celem jest ułatwienie lektury. Nie komentuję w nich opinii autora w omawianych kwestiach, podaję natomiast nieraz pewne
uściślenia lub uzupełnienia dotyczące omawianych faktów. Na przykład, podany w
rozdz. 14 opis rozwoju edukacji biznesowej w USA uzupełniłem przypisem zawierającym pewne informacje dotyczące historii edukacji ekonomicznej w Europie.
Podana na końcu bibliografia, obejmująca pozycje literatury cytowane w tekście, została uporządkowana zgodnie z normami bibliograficznymi obowiązującymi w Polsce oraz uzupełniona informacją o polskich przekładach cytowanych prac.
Wszystkie przytaczane w tekście cytaty zostały jednak samodzielnie przetłumaczone przez tłumacza książki. Indeks rzeczowy (szczególnie ważny ze względu na dydaktyczne walory książki) został opracowany całkowicie od nowa i znacznie rozbudowany. Sporządzony został jednocześnie odrębny indeks nazwisk. Całość zamyka wykaz laureatów Nagrody im. Alfreda Nobla z ekonomii.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które w różny sposób (i w
różnym stopniu) dopomogły mi w wykonaniu tego trudnego zadania. Dziękuję zatem przede wszystkim pani prof. Elżbiecie Mączyńskiej za przyjęcie mojej propozycji dotyczącej wydania polskiego przekładu tej książki oraz za uwagi zgłoszone
do pierwszej, surowej wersji przekładu. Autorowi książki, prof. Robertowi Shillerowi, jak również nestorowi polskiej ekonomii, prof. Zdzisławowi Sadowskiemu,
dziękuję za sugestie dotyczące tytułu książki. Dziękuję też dwóm znakomitym
recenzentom, prof. Andrzejowi Sławińskiemu i prof. Juliuszowi Kotyńskiemu, za
potwierdzenie celowości polskiego wydania książki oraz za życzliwą ocenę jakości
mego przekładu. Bardzo dziękuję wszystkim konsultantom, którzy pomagali mi w
znalezieniu właściwych polskich odpowiedników wielu fachowych terminów z zakresu finansów, rachunkowości, matematyki, prawa i innych dyscyplin; ich pomoc
merytoryczna i terminologiczna była całkiem bezinteresowna, a często wręcz bezcenna. Byli to profesorowie (in factum lub in spe): Tomasz Berent, Sławomir
Dorosiewicz, Witold Małecki, Jacek Mizerka, Stanisław Owsiak, Andrzej Sawicki,
Jan Solarz i Adam Zaremba. Dziękuję również osobom, które uczestniczyły w
techniczno-redakcyjnym przygotowaniu polskiej edycji książki: Aleksandra Bardadyn, Magdalena Matkowska i Mariusz Próchniak. Wielostronna pomoc, którą
uzyskałem od wymienionych wyżej i nie wymienionych z nazwiska osób, pozwoliła wydatnie zredukować ilość potknięć i błedów. Wszystkie pozostałe usterki
i niedoskonałości polskiego przekładu książki biorę oczywiście na siebie.
Chciałbym także serdecznie podziękować mojej żonie Lucynie za ogromną
cierpliwość i wyrozumiałość okazaną mi w długiej i żmudnej pracy nad przekładem tej książki oraz za nieocenioną pomoc w tłumaczeniu terminów medycznych.
Ostatnia faza pracy, obejmująca głównie czynności techniczne, była szczególnie
uciążliwa także dla domowników. Jestem bardzo szczęśliwy, że mam to już za
sobą.
Zbigniew Matkowski

