
„Antykruchość” 
 
Nassim Nicholas Taleb wydaje się wierzyć cykl: „Trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni 
ludzie tworzą łatwe czasy. Łatwe czasy tworzą słabych ludzi, słabi ludzie tworzą trudne 
czasy”. Znajdujemy się gdzieś między trzecią i czwartą fazą. Dzisiejsze wartości wellness, 
empatii, delikatności, spokoju, wygody, humanitaryzmu, zrozumienia, łagodności, skupienia 
na sobie generalnie osłabiają nas. Sprawiają, że stajemy się krusi. Łatwo nas złamać i zmusić 
do wycofania się. A zawsze znajdzie się jakiś Putin, który będzie nas testował i na nas 
naciskał. Do tego dochodzi powszechna nuda dobrobytu i rozleniwienie. Wszystko w 
zasadzie zostało osiągnięte. Życie jest bezpieczne. Nieznośnie bezpieczne. Dusza traci 
sprężystość. Ekspansywność jest potępiana i karcona jako egoizm i agresja.  
 
Zamiast żyć wolimy zastanawiać się nad sobą. Szukamy wyjaśnień „dlaczego”. Wiedza stała 
się fetyszem, wyżywamy się w niej bez umiaru. Ma być czymś, co gwarantuje dalsze 
bezpieczeństwo – wartość pierwszą i dziś najważniejszą. Jesteśmy dla niego gotowi 
rezygnować z osobistej wolności. W rezultacie wszyscy stajemy się powoli pokoleniem 
„snowflakes”. Maleje tolerancja na niepewność. Za wszelką cenę unikamy kryzysu. Dlatego 
czasy stają coraz bardziej niepewne, najmniejsze wahnięcie wywołuje paniczne reakcje. 
Tłumione małe kryzysy podskórnie narastają i wybuchają jako ogromne. „Nowoczesność 
postawiła sobie za cel całkowicie pozbawić życie zmienności i losowości – co jak na ironię, 
uczyniło świat dużo mniej przewidywalnym.” 
 
Owszem Taleb jest pesymistą, ale do diagnozy dodaje receptę. Ta jest dwojakiego rodzaju. 
Po pierwsze, co zrobić, aby wzmocnić społeczeństwo. Tu odpowiedzią jest rozproszenie 
władzy, jej decentralizacja oraz indywidualizacja wiedzy i poszerzanie wolności osobistej. 
Konkurencja i wolność są niebezpieczne dla niektórych, ale wzmacniają całość. Tak działa 
natura. Naśladujmy ją. Po drugie, co zrobić, aby każdy z nas mógł wzmocnić się w trudnych 
czasach. Jak być rozważnie odważnym. Jak rozsądnie ryzykować. Temu poświęca najwięcej 
miejsca korzystając z przykładów w świecie finansów i gospodarki, medycyny i przyrody.  
 
Pisarz zaczyna od stwierdzenia oczywistego, ale dopiero, gdy ktoś je stwierdzi. Przyszłości 
nie da się przewidzieć. „Rzeczywistość jest zbyt złożona, żeby wyrazić ją słowami. Takie 
podejście zabija ludzi”. Wszelkie prognozy są bez wartości, a zatem nie powinniśmy ich brać 
pod uwagę w swoich kalkulacjach. Uznanie swojej niewiedzy może okazać się przewagą nad 
tymi, którzy twierdzą, że wiedzą, że umieją przewidzieć przyszłość. Jedyne, co powinniśmy 
rozważać, to rozłożenie ryzyka, aby minimalizować straty i maksymalizować zyski. „Łatwiej 
przygotować się na niekorzystne skutki niż przewidzieć zdarzenie, które je wywoła”. 
Rozsądnie zarządzać swoimi zasobami. Podejmować ryzyka z niższym potencjałem strat. 
Książka pomaga przemyśleć i zidentyfikować swoje kruchości; wyeliminować je poprzez 
zyskanie alternatywnych opcji.  
 
Autor jest krytyczny wobec wielkich narracji i teorii społecznych czy psychologicznych. One 
sprawiają, że popadamy w złudzenia pewności, a następnie wystawiamy się na zbędne 
ryzyko. Tracimy więcej niż byśmy tracili bez prognoz. Wiadomo, pycha "ja wiem" kroczy 
przed upadkiem. Uznanie swojej niewiedzy oraz pokora wobec wielkiego, złożonego i 
zmiennego świata sprawiają, że jesteśmy wstrzemięźliwi i ostrożni w działaniu. Skupieni i 
zapobiegliwi. Nie unikamy strachu, ale żyjemy z nim za pan brat. Taka postawa ma nas do 
działania zachęcać. Znany strach już tak nie paraliżuje. Szukamy wąskiej ścieżki między 
przesadą wycofania się w lęki, a brawurowymi skokami w przepaść. Oczy szeroko otwarte. 
Bohaterem „człowiek, którzy przekształca strach w rozwagę, ból w informację, błędy w 
nowy początek, a pragnienie w działanie.”  



To postawa harda, czasami okrutna, ale ze rozumieniem, że życie pragnie przypadkowości, 
pragnie ekscytacji i ryzyka. Ucieka od nudy. Pokazuje to przykład zblazowanych ludzi, 
żyjących w zupełnym komforcie, którzy, aby przeżyć w nudzie bawią się w ekscentryczności, 
w sztuczne dramaty i salonowe intrygi. Blaga, plotki i kawiarniana dekadencja. Po drugiej 
stronie przedsiębiorca, awanturnik, a nawet gangster. Patrzący prosto w pustkę, czujący 
rozkosze trwogi. Bez uśmierzania bólu i przyjemności pojęciami czy logiką. Człowiek dzielny 
i dumny sprawdzający granice możliwego. Walczący o bycie suwerennym. Bo przecież tak 
naprawdę rezultat zewnętrzny nie ma znaczenia. Świat wokół i tak jest chaosem bez zmysłu 
sprawiedliwości. Na koniec liczy się tylko własne, wewnętrzne sumienie i honor. 
 

Polecam książkę. Jedna z moich ciekawszych lektur w tym roku.  
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