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Dynamikę książki Wojciecha Za-
łuskiego można przewidzieć już 
przed rozpoczęciem jej czytania.  
Wystarczy jedynie spojrzeć na 
ujęty w krótkich punktach życio-
rys naukowy Autora na stronie  
Uniwersytetu Jagiellońskiego, je- 
go macierzystej uczelni, będącej 
jednocześnie obecnym miejscem 
pracy. Wyczytać tam można, iż 
jest on, oprócz zajmowania stano-
wiska profesora UJ w Katedrze Fi-
lozofii Prawa i Etyki Prawniczej, 
posiadaczem drugiego tytułu dok-
torskiego – z filozofii. Już sama 
ilość i rozpiętość tematyczna pu-
blikacji książkowych Wojciecha 

Załuskiego sugeruje, iż czytel-
nik, sięgając po Przeciw rozpaczy, 
otrzyma dzieło dynamiczne i eru-
dycyjne. Na szczęście książka ta 
nie zawiedzie jego oczekiwań.

Przeciw rozpaczy podzielono 
na sześć rozdziałów. Pierwszy 
z nich określa, czym jest tragiczna 
wizja świata. Pozostałe pięć przed-
stawia próby usytuowania się 
człowieka wobec tej tragiczności 
i jej pokonania. Już we wprowa-
dzeniu Autor zaznacza, że książka 
dotyczy klasycznie rozumianej 
etyki – jako swoistej antropologii 
filozoficznej, mającej ustalić miej-
sce człowieka w świecie i wska-
zać właściwą wobec tego świata 
postawę. Książka ta ma na celu 
ukazanie historii etyki jako cią-
głej konfrontacji człowieka z tra-
gizmem życia i istnienia (s. 13). 
Aby móc się wiarygodnie w tak 
rozumianej dyskusji ustawić, Za-
łuski rozpoczyna pracę od zdefi-
niowania tragicznej wizji świata, 
która następnie ma być prze-
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zwyciężana. Zdaniem Wojcie- 
cha Załuskiego tragiczna wizja 
świata pojawiła się w momencie do-
świadczenia przez człowieka jego 
indywidualności. Zanim pojawiła 
się indywidualność, człowiek uwa-
żał się za nierozdzielny składnik 
natury, całej rzeczywistości. Do-
piero kiedy stał się samodzielnym 
podmiotem, opozycyjnym wobec 
świata, dostrzegł, że świat ten nie 
jest – eufemizując – łatwym miej-
scem do życia. Na dodatek przemi-
janie i śmierć z naturalnych sytu-
acji dotyczących wszystkiego, co  
istnieje, stały się osobistym, przej-
mującym doświadczeniem, z któ-
rym można się tylko osobiście skon- 
frontować. Tragiczna wizja świa- 
ta narodziła się na gruncie reflek-
sji filozoficznej, teologicznej i lite- 
rackiej, a rozwinęła w trzy podsta- 
wowe nurty, nazwane przez Zału-
skiego homeryckim, dionizyjsko-tra- 
gicznym oraz egzystencjalistycznym.

W wersji homeryckiej (rozu-
mianej jako rozwiniętej w antycz-

nej greckiej tragedii) człowiek ma 
nadzieje wobec świata, które do-
tyczą piękna, przyjemności życia 
w sensie pozamoralnym. Tragicz-
ność życia, ujmując rzecz ogól-
nie, polega na napięciu pomiędzy 
tymi oczekiwaniami wobec świata 
a ograniczeniami, uniemożliwia-
jącymi ich realizację. Napięcie tra-
giczne pojawia się wówczas, gdy 
po pierwsze, okazuje się, iż ży-
cie ludzkie – zbyt kruche i krótkie 
na pełne urzeczywistnienie tych 
oczekiwań, nie zawierało wizji ży-
cia po śmierci, zostało zanurzone 
w nieprzyjaznym świecie, los jest 
zjawiskiem nieuniknionym, a re-
lacje w życiu rozstrzyga głównie 
siła. Po drugie, kiedy dochodzi do 
niezgodności, konfliktu pozytyw-
nych wartości moralnych i nastę-
puje rozdarcie etyczne w sytuacji, 
gdy trzeba poświęcić jedną war-
tość wobec innej. Po trzecie, tra-
gedie greckie promowały wizję 
sprawiedliwości kosmicznej, która 
ściągała karę na sprawcę złych 
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uczynków, jego rodzinę i otocze-
nie, nie dając jednocześnie na-
grody za postępki właściwe. 

Drugi pesymistyczny sposób 
widzenia rzeczywistości stanowi 
zapoczątkowana przez Nietzsche- 
go wizja dionizyjsko-tragiczna, 
która wskazuje na wartość życia 
i przyjemności, ale podkreśla, że 
ich urzeczywistnienie będzie nie-
zwykle utrudnione. Wizja trze-
cia, czyli egzystencjalistyczna, 
zakłada, że człowiek nie ma wi-
zji nieśmiertelności, podczas gdy 
jego życie doczesne jest niezwy-
kle kruche, a na dodatek zanu-
rzone w świecie z zasady mu nie-
przyjaznym. Tym samym życie 
naznaczone jest radykalną skoń-
czonością.

Te sposoby postrzegania 
ludzkiego życia jako sytuacji tra-
gicznej, według Załuskiego będą 
się przewijać w całości lub frag-
mentach przez całą historię cy-
wilizacji, nie tylko zachodniej. 
Jest to stanowisko przekonu-

jące, gdyż faktycznie da się za-
uważyć w różnorakich tekstach, 
nie tylko filozoficznych, przewi-
jające się motywy trudności ży-
cia. Na przykład zaś same kon-
flikty wartości zajmują niejedną 
pokaźną pozycję z zakresu etyki. 
Autor dość wyczerpująco wska-
zuje poszczególne elementy tra-
gizmu losu, które poza źródłami 
przez niego wskazanymi, mogą 
być odnalezione w wielu innych 
miejscach.

Jedną z możliwych odpo-
wiedzi na tragiczną wizję jest 
rozpacz, która otępia i pozbawia 
możliwości oraz chęci do dzia-
łania. Odbiera nadzieję. Z dru-
giej strony, można jednak pró-
bować przezwyciężyć tragiczną 
wizję rzeczywistości i nie pod-
dawać się rozpaczy. Sposobów 
na takie radzenie sobie z nieprzy-
jaznością świata jest wiele, we-
dług Załuskiego można je pogru-
pować w pięć nurtów. Pierwszym 
nurtem jest heroiczna afirmacja, 
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czyli zgoda na świat taki, jakim 
jest, ze względu na inne czyn-
niki. Tymi czynnikami mogą 
być piękno świata (Grecja ho-
merycka), fascynacja procesem 
stawania się (Nietzsche) lub też 
bunt wobec absurdu istnienia ze 
względu na godność człowieka 
(egzystencjalizm). Jest to po-
stawa pobrzmiewająca rozpaczą, 
ale walcząca z nią, dążąca do 
zwycięstwa pomimo przeciwno-
ści. Drugą odpowiedzią jest po-
stawa hedonistyczna, zainicjo-
wana przez Epikura, a rozumiana 
przez Autora szeroko, jako dąże-
nie do minimalizacji odczuć ne-
gatywnych, w tym dyskomfortu 
spowodowanego rozpoznaniem 
tragiczności życia. Odbywać się 
to może poprzez stopniowe od-
rzucanie wymagań stawianych 
życiu, przy jednoczesnym pod-
noszeniu poziomu zadowolenia 
i przyjemności z innych dziedzin 
życia. Załuski trafnie zauważa, że 
epikureizm tak naprawdę nie jest 

przezwyciężeniem tragiczności, 
lecz próbą udowodnienia, że tra-
gizm de facto nie istnieje.

Kolejną próbą przeciwsta-
wienia się tragiczności egzystencji 
ma być obojętność, czyli postawa 
stoicka. Stoicyzm przekształca 
założenie tragicznej wizji świata 
w taki sposób, iż uznaje za warto-
ści tylko wartości moralne. Zda-
niem stoików życie może być 
piękne, tylko jeśli jest cnotliwe. 
Tym samym, dobre i złe życie, 
wszystkie uznane wartości za-
leżą tylko od samych ludzi i ich 
wyborów etycznych, a nie od nie-
przyjazności świata. Aby odrzu-
cić tragizm egzystencji można 
pójść jeszcze dalej i zanegować 
wszelką wartość istnienia. Po-
wstaje wtedy metoda wyrzecze-
nia. Załuski wskazuje na jej bud-
dyjskie pochodzenie. Buddyzm, 
pisze Załuski, definiuje całość 
rzeczywistości obecnej w świe-
cie materialnym jako cierpienie 
(rozumiane szerzej niż zazwy-
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czaj w kulturze zachodniej), tym 
samym znosząc napięcie pomię-
dzy potencjałem dobra w świe-
cie a jego realizacją, zwyczaj-
nie nie uznając istnienia takiego 
potencjału. Jednocześnie bud-
dyjska ścieżka przezwyciężenia 
tragizmu wskazuje sposoby, aby 
się z okowów tego materialnego 
cierpienia wyzwolić. 

Ostatnią wskazaną przez 
Autora metodą przezwycięże-
nia tragiczności życia jest, ma-
jąca chrześcijański rodowód, 
nadzieja. Chrześcijaństwo, jak 
wskazuje Załuski, nie przekształ-
ciło żadnego z założeń tragizmu 
życia, ale stara się przezwycię-
żyć go poprzez rozszerzenie per-
spektywy istnienia poza świat 
doczesny. Obietnica idealnego 
bytowania po śmierci ma więc 
równoważyć niedostatki świata 
materialnego. Autor omawia 
także chrześcijański sposób prze-
zwyciężenia tragiczności egzy-
stencji. Dużą część rozdziału 

omawiającego wizję nadziei Za-
łuski poświęca charakterystyce 
napięć pomiędzy współczesną 
nauką a religią, w dużym stop-
niu starając się wskazać, iż wiele 
z nich jest wyolbrzymionych lub 
pozornych.

Za niewątpliwe zalety ksią- 
żki Przeciw rozpaczy należy uz- 
nać bardzo szeroki zakres oma-
wianych koncepcji i duży wkład 
pracy Autora w zapoznanie się 
z nimi w tak dużym stopniu. 
Wzmiankowana na początku eru-
dycja Wojciech Załuskiego po-
zwala czytelnikowi na dogłębne 
zapoznanie się z szerokim wa-
chlarzem pojęć i koncepcji, które 
zostały rzetelnie usystematy-
zowane wokół koncepcji fun-
damentalnej tragiczności ludz-
kich losów. Jedyne zastrzeżenia 
może budzić podrozdział Na-
uka a religia w rozdziale doty-
czącym nadziei. Autor przytacza 
tam bardzo wiele koncepcji zwo-
lenników teistycznego spojrzenia 
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na świat, wskazując na istnienie 
różnorakich koncepcji starają-
cych się w mniejszym lub więk-
szym stopniu uzasadniać spoj-
rzenie religijne. Niestety, zdarza 
mu się pozostawić pewne bardzo 
kontrowersyjne, z punktu nauko- 
wego, twierdzenia bez komenta-
rza. Może to budzić pewne zasta-
nowienie odnośnie jednostronno-
ści w przytaczaniu argumentów 
w tym sporze. 

Nawet jednak takie drobne 
zastrzeżenia nie mogą podwa-
żyć wartości książki, która sta-
wia czytelnika przed koniecz-
nością postawienia sobie bardzo 
ważnych pytań odnośnie wła-

snego stosunku do życia, świata 
i drugiego człowieka. Załuski 
pokazuje, że takie pytania o stan 
świata i warunki szczęśliwości są 
wciąż aktualne, a udzielone na 
nie już kiedyś odpowiedzi wciąż 
mogą być inspiracją do budowa-
nia własnych postaw etycznych. 
W zasadzie pozycja w całości na-
pisana jest klarownym, przystęp-
nym językiem, co pozwoli na za-
poznanie się z nią nawet osobom 
bez przygotowania filozoficz-
nego. Spokojnie mogą po nią się-
gnąć wszyscy ci, dla których re-
fleksja nad światem nie jest tylko 
pustym frazesem.

Jacek Olender


