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Kalendarium 
Vaclava Havla 

·SX 1936 
. W Pradze, w rÓdzinie inż. Vaclava M. Havla i Bożeny z d. 
Vavrećkowej, przyszedł na świat Vaclav Havel. 
1951 
Kończy szkołę podstawową, lecz z powodu swego 
„burżuazyjnego pochodzenia" (ojciec był współwłaścicielem 
Barrandova oraz sieci restauracji i sal koncertowych, a stryj -
współzałożycielem wytwórni filmowej Barrandov) ma kłopoty z 

· dalszym kształceniem . Rozpoczyna pracę jako laborant w 
. Wyższej Szkole Technologicznej i jednocześnie uczy się w 

gimnazjum wieczorowym. 
1954 
Zdaje maturę . 

1955 
Debiutuje w czasopiśmie „Kveten" (krytyka teatralna). 
1955-1957 
Po kilku bezskutecznych próbach zostaje przyjęty na wydział 
ekonomiczny praskiej politechniki. Usiłowanie przeniesienia 
się do szkoły teatralnej kończy się niepowodzeniem i 
wyrzuceniem z politechniki. 
1957-59 
Odbywa zasadniczą służbę wojskową. 
1959 
Pracuje w praskim teatrze ABC w charakterze montażysty 
scenicznego. 
1960 
Pracuje w Teatrze N'a Balustradzie (Na zabradli)- początkowo 
jako montażysta sceniczny, później jako kierownik literacki (do 
sierpnia 1968). 
3Xll1963 
Premiera pierwszej samodzielnej sztuki Havla „Garden party" 
(Teatr Na Balustradzie). Wcześniej Havel był współautorem 
trzech przedstawień. 
9 VII 1964 
Bierze ślub z Olgą Splichalovą. 
1965 
Zastaje członkiem rady redakcyjnej miesięcznika literackiego 
„Tvai'", zlikwidowanego w tym samym roku. 
26VII1965 
_Premiera sztuki „Powi;\domienie" (Teatr Na Balustradzie). 
1966 
Kończy zaocznie studia scenopisarskie w praskiej Szkole 
Teatralnej. 
28VI1967 
Na IV zjeździe Związku Pisarzy Czechosłowacji wygłasza 
krytyczne przemówienie. 
29-301111968 
Powstaje Koło Pisarzy Niezależnych (w łonie ZPCz), a Vaclav 
Havel wybrany zostaje jego przewodniczącym . 

4IV1968 
Premiera sztuki „Puzuk czyli Utrudniona możliwość . 
koncentracji" (Teatr Na Balustradzie) . 
V-VI 1968 
Przez sześć tygodni przebywa w USA z okazji premiery 
„Powiadomienia" (The New York Shakespeare Festival). 
IX 1968 
Zostaje dokooptowany do zarządu Związku Pisarzy 
Czechosłowacji. · 
jesień 1968 
Obejmuje funkcję przewodniczącego rady redakcyjnej 
reaktywowanego miesięcznika „Tvai'" (definitywnie 
zlikwidowanego w czerwcu 1969). 
1968 
Otrzymuje Wielką Austriacką Nagrodę Państwową w 
Dziedzinie Literatury Europejskiej. 
1968 
Otrzymuje amerykańską nagrodę OBIE -za „Powiadomienie" 
wystawione w „off-Broadway Theatra" w Nowym Jorku. 
zlma1968 · 
Premiera słuchowiska „Anioł Stróż" (Radio Czechosłowackie). 

1970 
Otrzymuje pono_wnie nagrodę OBIE, tym razem za sztukę 
.Puzuk czyli Utrudniona możliwość koncentracji" (off
Broadway Theatra}. 
1971-72 
Trafia na listę autorów, których książki usunięto ze wszystkich 
bibliotek publicznych w Czechosłowacji. 



8111974 
Premiera sztuki „Spiskowcy" (Theater der Stadt, Baden
Baden). 
1974 
Przez kilka miesięcy pracuje fizycznie w browarze w Trutnovie. 
25111975 
Premiera sztuki telewizyjnej „Motyl na antenie" 
(Norddeutscher Rundfunk). 
8IV1975 
Wystosowuje list otwarty do prezydenta Gustava Husaka. 
1XI1975 
Premiera własnej adaptacji „Opery żebraczej" (wg. J. Gaya) w 
teatrze amatorskim w Hornich Poćernicach k. Pragi. 
41111976 
Premiera „Opery żebraczej" (Teatro di Stabile, Triest). 
9X1976 
Premiera jednoaktówek „Audiencja" i „ Wernisaż" 

(Akademietheater, Wiedeń). 
styczeń 1977 
Zostaje jednym z trzech pierwszych rzeczników Karty 77. 
14-20V 1977 
Przebywa w areszcie śledczym. 

18 X 1977 
Zostaje skazany na 14 miesięcy więzienia (z zawieszeniem na 
3 lata) za „działalność na szkodę interesów państwa 
zagranicą". 

28 1-131111978 
Przebywa w areszcie śledczym. 
27IV1978 
Zostaje członkiem nowo powstałego Komitetu Obrony 
Prześladowanych za Przekonania. 
X1978 
Kończy esej „Siła bezsilnych". 
6XI 1978 
Ponownie przyjmuje funkcję rzecznika Karty 77 (do 8111979). 
29V197p . 
Zostaje aresztowany pod zarzutem prowadzenia działalności 
antypaństwowej. 

23X 1979 
Skazany na cztery i pół roku więzienia. 
17XI 1979 
Premiera jednoaktówki „Protest", razem z jednoaktówką 
Pavla Kohouta „Atest" (Burgtheater, Wiedeń). 
23V1981 
Premiera sztuki „Górski hotel" (Akademietheater, Wiedeń). 
17111982 
Otrzymuje Nagrodę Jana Palacha za 1981 rok. 
10VI1982 -
Otrzymuje zaocznie tytuł doktora honoris causa York 

Andrzej Slawomir Jagodziński 

University w Toronto. 
17 VIII 1982 
Otrzymuje zaocznie tytuł doktora honoris.causa Uniwersytetu 

w Tuluzie. 
2811983 
Zapada w więzieniu na ciężkie zapalenie płuc. 

7111983 
Decyzją Sądu Miejskiego w Pradze otrzymuje urlop w 

odbywaniu kary. 
13IV1985 
Premiera sztuki „Largo desolato" (Akademietheater, Wiedeń). 
IV 1986 
Premiera sztuki „Kuszenie" (Burgtheater, Wiedeń). 
13 XI 1986 _ . 
Otrzymuje prestiżową, holenderską nagrodę Erazma z 

Rotterdamu. 
111988 
Premiera sztuki „Rewaloryzacja" (Burgtheater, Wiedeń). 
4X 1989 
Zostaje laureatem Nagrody im. Olofa Palmego. 
X 1989 
Nie otrzymuje zgody wiadz na wyjazd do Frankfurtu w celu 
odebrania Nagrody Pokoju, przyznanej przez Księgarzy 
zachodnioniemieckich. 
26X 1989 
Przymusowo hospitalizowany w związku z zapowiadanymi w 
Pradze demonstracjami z okazji rocznicy niepodległości. 

19 XI 1989 
Wchodzi w skład Forum Obywatelskiego. W następnych 
dniach bierze udział we wszystkich rozmowach opozycji z 

władzami. 

29Xll1989 
Zostaje jednogłośnie wybrany prezydentem Czechosłowacji. 
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Vaclav Havel ( ... )Przedtem opisywałem w moich sztukach z 
wszechogarniającym ironicznym spojrzeniem mechanizmy 
społeczne, w które wplątani ·są ludzie i które niszczą ich 
tożsamość, byłem więc takim wesołym i rozbawionym 
obserwatorem świata. I nagle to wszystko, co się stało - rok 
sześćdziesiąty ósmy, okupacja i jej dramatyczny finał, 

prowadzący do śmierci Palacha - do tego stopnia zmieniło 

klimat społeczny i również mnie samego, że nie byłem już 
zdolny pisać dalej jakichś zabawnych analiz mechanizmów 
społecznych. 

Chciało mi się krzyczeć raczej niż wyśmiewać, po prostu 
byłem jakoś egzystencjonalnie głębiej w tym wszystkim 
zanurzony i długo nie wiedziałem , jak sobie to ułożyć. Czułem, 

że pisać tak, jak pisałem dotychczas, już się nie da, ale nie 
wiedziałem, jak pisać inaczej.( ... ) Skończyła się trochę 
wesoła, trochę biedermeierowska era lat sześćdziesiątych, 

nagle wszystko było inaczej, jakby naraz powiał jakiś inny, 
azjatycki wiatr. Teatr jest zawsze taką bardzo delikatną gąbką, 

która wchłania w siebie różne prądy atmosferyczne i reaguje 
na nie; chyba dlatego odczułem to jako istotny przełom i 
dlatego byłem tak wytrącony z równowagi.( ... ) 

Jako autor bywałem kojarzony z teatrem absurdu. Chyba 
słusznie. Teatr absurdu, czy raczej dramat absurdu, można 
naturalnie opisywać lub definiować rozmaicie. W .zasadzie 
można by powiedzieć, że dramat absurdu w nowatorski i 
bardzo radykalny sposób uobecnił temat kryzys1,1 sensu albo 
jego utraty. Nie znaczy to, że chodzi o sztuki nihilistyczne. Są 
to po prostu sztuki ostrzegawcze. Tworząc na scenie świat, w 
któ,rym wszystko jest pozbawione sensu, konfrontują nas z 
podstawowym niębezpieczeństwem współczesnej ludzkości, 
a więc niebezpieczeństwem, które tak czy inaczej zagraża 
każdemu z nas. 

Kryzys sensu prowadzi jednak całkiem naturalnie do 
kryzysu ludzkiej tożsamości, jak ja to nazywam, czyli do 
kryzysu postaci dramatycznej, do kryzysu zdarzenia a zatem i 
do kryzysu czasu,. który poprzez utratę zdarzenia traci ludzką 
strukturę, zatrzymuje się albo toczy jakoś stale w tym samym 
kręgu. Wraz z kryzysem czasu przychodzi też - kryzys 
przestrzeni, z kryzysem ludzkiej tożsamości także kryzys 
komunikacji. Człowiek traci perspektywę, pewność, kierunek, 
cel, mocny grunt pod nogami. Wraz z tym kryzysem, jako jego 
konsekwencja i obraz, gubi się też wszystko, co tradycyjnie 
czyni z dramatu dramat; dlatego w kontekście teatru absurdu 
mówi się czasem a antyteatrze. 

Wszystko to niezwykle mnie pociągało, tym się i ja -choć na 
swój sposób - zajmowałem i zajmuję do dzisiaj. Niemniej 
jednak obserwuję u siebie-starając się jakoś wyjść z własnej 

skóry i spojrzeć na siebie jakby z zewnątrz - pewną zmianę. 
Nieraz słyszałem o sobie, że w moich nowszych sztukach 

opuszczam już albo przekraczam ramy „klasycżnego" teatru · 
absurdu. Nie wypada mi oceniać, czy tak jest naprawdę, tym 

. niemniej bardzo dobrze .rozumiem taką opinię. Ten wstrząs, 
wiążący się ze zmianą ogólnego klimatu, o którym mówiłem 
wcześniej, spowodował widocznie, że w moich sztukach 
pojawiły się jakieś „bardziej egzystencjonalne" czy · 

·. „ subiektywniejsze" płaszczyzny. Bardziej jakby interesowała 
mnie ambiwalencja ludzkiego postępowania w świecie 

odczłowieczonych struktur, ko11kretne położenie i życie 

. wewnętrzne podmiotu przytłaczanego przez te struktury, · 
: ciężar jego indywidualnego istnienia, etos jego nieudanych 
prób przeciwstawienia się przytłaczającym naciskom itp.( ... ) 
Ostatnio coraz bardziej interesuje mniE) jeden temat i myślę 

nawet, że kiedyś napiszę o tym jakiś esej: chodzi o problem 
zdarzenia. Zacznę może w ten sposób: kiedy odwiedzają mnie· 
różni zachodni dziennikarze, spotykam się często z tyrT\. że 
szukają jakiejś story. I są rozczarowani; nie żnajdując jej tu. 
Rzeczywiście, nie jesteśmy krajem oferującym storY. Jakby nie 
działy się tu żadne zdarzenia, jakby czas się tu zatrzyma/, 
jakby się zatrzymała historia, nic szczególnego się tu nie 
dzieje. ( ... ) I trudno wytłumaczyć, ż"e jest to jakaś nowa, inna i 
niezwykle tragiczna story .:.. ten brak story; że.właśnie w tym 
tkwi właściwie nasi pod~tawowY temat. I ze wiąże się to w 
.sposób ·naturainy z totalitaryzm~m. 
· Totalitaryzm jest zasadą zmierzającą do powszechnego 
ujednolicenia, do jak.iegoś zakwestionowania przeszłości, 

przyszłośCi, a tym samym także terażniejszo~i. Nie może być 
·niczego nieprzewidzianego, przypadkowego, szczególnego, 
nieprzeciętnego, oryginalnego, niezależnego; wszystko to, co · 
się w jakikolwiek sposób wymyka; jest za pomocą różnych . 
nacisków i manipulacji niszczone. Z samego charakteru 
totalit?ryżmu wypływa więc owa likwidacjaz'darzer'.t. destrukcja 
'czasu, utrata poczucia dziejowości. ( ... ); · · · · · 

System totalitarny odsuwa wszystko tó, co indywidualne i 
niepowtarzalne gdzieś na margine~. Na przykład do więzienia, .. · 

' typowego Żbiorowiska ludzi, którzy sję jakoś „Wychylają", 
wymykają. Zwykły, konsumpcyjnie nastawiony do życia . 
„osiedlowy" cżłowiek, żyjącyjak należy i mimowolnie 
ucieleśniający ideał; o jaki chodzi władzy totali~arnej, i;iie 
kończy w ~ięi;ieniu. Tam trafiają ludzie dziwni, lµdzie .. 
„ wychylający się"~ Jeden „ wychyla się" prze to, ż.e k.luje swoją . 
żonę nożem; drligi przez to, ze walczy o prawa człowieka. . 
Choć nikf w centrali tego nie zaplanował ani nie przemyślał, z 
samej istoty roŻwiniętej W ten sposób bezosobowej Władzy 
wyp/yV>'a fakt, że człowi~k pchany jest w tym ,kierunku. Byiem . 
zdumiony, jak oardió wif:zienie pełne jest zdarzeń i·jak ·.· · 
Od!J_awia srę:w Dim czas i prze~!rzeń. Kiedy człowiek prżesżedł 
(Jo.· i:iow~jcel.i, ~cljpieiw pytano·go, skĄdjest. J~ślipowiedział, 
że z f:>ragi1 ząraz pytano, skącj z Pragi, Z'Holesovi.c czy z Libn;. 
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( ... )Tam zaczęło to nagle odgrywać rolę, ponieważ tam 
jeszcze odgrywa rolę coś tak staromodnego, jak fenomen 
rodzinnych stron, rodzinnego domu, który system totalitarny 
znosi. Jeśli znajdujemy się na osiedlu, tej materializacji 
totalitarnego uniformizmu w·sferze mieszkaniowej, nie wiemy, 
czy jesteśmy w Pradze, w Pardubicach czy w Bratysławie. 

I stąd to znaczenie „własnych kątów", wiążące się ze 
znaczeniem zdarzeń. Każdy więzień niósł w sobie jakąś 
historię - kuriozalną, dziwną, wstrząsającą - i w jednej celi 
spotykało się więcej ludzkich dramatów i zdarzeń niż na 
dziesięciotysięcznym osiedlu! Wiąże się to również ze sferą 
życia prywatnego i publicznego. ( ... ) 
Konflikt totalitarnych intencji i ludzkiej tożsamości , świata 
zdarzeń i świata ich oestrukcji trwa i nie jest zakończony. Czyż 
nasze wysiłki, czy to obywatelskie, czy literackie, nie są same 
w sobie elementem tej walki? Czyż ta walka nie rozgrywa się 
dziś i codziennie w każdym człowieku , w każdej rodzinie, na 
każdym stanowisku pracy? Gdyby nie byJo tej walki nie byłoby 
niczego. Zdarzeniowość, indywidualność i tożsamość są 
bezustannie wpędzane w anonimowość, uniformizm, 
nieokreśloność , ale też wciąż się przed tym bronią i 
przeciwstawiają się temu w najrozmaitszy sposób. Nie tylko 
przez to, że się człowiek zbuntuje jako obywatel, podpisze 
Kartę itp. On się przed tym buntuje również w ten sposób, że 
trzyma się swej knajpy, swoich „kątów" i ich atmosfery, że 
pielęgnuje swój język, swoje więzi międzyludzkie , swoje 
tradycje. Dramat posiada szczególną zdolność dotykania 
zawsze tego najistotniejszego. Istotnego tematu , istotnego 

napięcia . ( .. . ) 
Na podstawie tego, co tu mówiłem , może powstać wrażenie , 

że jestem przede wszystkim teoretykiem, który rozmyśla na 
tym, jak to na świecie jest i na czym polegają jego podstawowe 
napięcia, a potem pisze o tym sztukę. Ale to nie tak. Ja piszę 
sztukę tak, jak umiem i jak mi to wychodzi , ponieważ jestem 
taki złośliwiec , później się na tym zastanawiam. Teorie, które 
tutaj rozwijałem , powstały właściwie dopiero ex post.( ... ) 

Nie wydaje mi się, żeby sztukę można było pisać jako 
zaplanowaną ilustrację jakiejś tezy czy myśli. To nie byłaby 
sztuka, a jeżeli - to byłaby ona dydaktyczna, zarozumiała. 
Nigdy nie przepadałem za Brechtem, właśnie z tych powodów 
- że jestto spryciarz, który wie lepiej niż inni, jak to z tym całym 
światem jest, i stale tych innych poucza. ( ... ) Każda sztuka 
musi mieć swoją tajemnicę, inaczej nie byłaby sztu~ą. 
Tajemnica ta może być w rozmaity sposób ukryta, ale musi tam 
być.( .. . ) Myślę, że tajemnica może być zawarta również w 
pozornie całkiem zmechanizowanej sztuce, i na odwrót - w 
sztuce bardzo psychologicznie nakreślonej, z wieloma 
indywidualnymi losami, żadnej tajemnicy być nie musi. ( ... ) 

Zawsze mnie irytowało, ilekroć czytałem w krytykach 

Fragmenty wypowiedzi opublikowanych 
w samizdatowym piśmie .o divadle". 
Przedruk za: „Kontur" nr 2-3, Wrocław, 

wrzesień 1989. 

teatralnych, że gdzieś grają Macbeta jako sztukę o tym i o 
owym, albo, że ktoś przedstawił Hamleta jako tego czy 
tamtego. Dlaczego nie grają Hamleta jako Hamleta, ta)< jak 
został napisany? Czemu muszą wciąż coś grać jako co innego, 
albo coś na swój sposób interpretować? Jeśli mają własne 

pomysły, dlaczego sami nie napiszą sztuki? Ja mam z tym bez 
liku własnych gorzkich doświadczeń i wiem, że najlepszym 
sposobem zepsucia sztuki jest wymyślenie sobie jakiejś 
własnej interpretacji. Przez cały czas trwania prób „Kuszenia" 
telefonowali do mnie z Wiednia i pytali o znaczenie różnych 
motywów, ciągle chcieli coś interpretować, wszystko chcieli 
mieć ideologicznie wytłumaczone . Na próbach bezustannie 
dyskutowali, zamiast nauczyć się porządnie tekstu i zagrać go 
żywo i z uczuciem. Jeżeli to wszystko posiada jakieś głębsze 
znaczenia, mogą one emanować tylko wówczas, jeśli nie będą 
grane - grana niech będzie sztuka. ( ... ) 

Teatr europejski roi się od asystentów Brechta; każdy, kto go 
kiedyś poczęstował kawą na próbie, podaje się za jego ucznia 
i udaje wielkiego mądralę . Sztukę chcą mieć przełożoną na 
socjologiczne, psychologiczne i inne kategorie pojęciowe , 

chcą widzieć w tym prawidłowości przyrody, świata a głównie 
społeczeństwa. Wszystko chcą mieć przekładalne na tezy i 
przypuszczają, że jeśli aktorzy będą te tezy znać, lepiej to 
zagrają. Nie pojmują, że każda sztuka ma swą tajemnicę i że • 
ma być zagrana, o ile to możliwe , tak jak jest napisana, z 
wewnętrznym zrozumieniem, prawdziwie, z poczuciem jej 
ambiwalencji. ( ... ) 

Problemem widza nigdy się tak naprawdę nie 
przejmowałem. ( ... )Teatr jest gatunkiem przeznaczonym· dla 
mniejszości. Na telewizję i na filmy w kinie będą zawsze 
pa~eć miliony ludzi , a na to będą przychodzić setki. 
Cieszyłbym się , gdyby moje sztuki były u nas grane i gdyby 
ludzie na nie chodzili, to oczywiste. ( ... )Ja jako autor nie chcę 
się nikomu narzucać . Napiszę tylko to, co napiszę, tak jak mnie 
to bawi , zaproponuję to widzom i czekam. Albo przyjdą i coś z 
tego wyniosą, albo nie przyjdą . Jeśli nie przyjdą, będzie mnie 
to mierzić, ale nic poza tym. Nauki z tego robić nie będę. 



Opis diabła Był u mnie diabeł. 
Odwiedzał mnie i dawniej, o czym nie mówiłem nikomu, bojąc 
się zrazić do siebie przyjaciół i opinię publiczną. Dłużej jednak 
milczeć nie mogę. Nci.jwyższy czas sprostować krążące o nim 
wiadomości i podania. Figlarz? O, nie: raczej ponurak, a jeśli 
czasem udaje wesołka, to aby zaskarbić sobie sympatię. 

Obrzydliwy zewnętrznie? Skądże znowu, nie należy wszakże 
wyobrażać go sobie jako przystojnego uwodziciela. Jest 
przeciętny. Intelektualista? To literacka legenda, której 
rozwianie najbardziej leży mi na sercu. Diabeł to idiota, a to 
właśnie zadziwia mnie w nim najbardziej i największe daje mu 
szanse. Jak można mieć go za mądrego, skoro przegrał swoje 
istnienie? To beztalencie, miernota, pechowiec, osobnik 
nieudały, który chce odegrać się, wciągając innych w swoją 

klęskę. Zdarza mu się, owszem, osiągać ogromne' sukcesy, 
ale rychło demaskuje swój beznadziejny brak zdolności, 

odchodzi skompromitowany, a wszyscy c~ym prędzej 
zapominają o nim ze wstydu, że mu ulegli. Zwróćcie uwagę, że 

władzę nad ludźmi zdobywa zwykle, zgłaszając się do nich 
jako wierzyciel: zobowiązuje ich mianowicie do spłacania 
jakichś długów dawnych, których wmówienie przychodzi mu 
łatwo, ponieważ człowiek jako ogół ma wysokie poczucie 
uczciwości i sprawiedliwości. Ogółowi wydaje się zatem, że 
zasada sprawiedliwości wymaga, aby to co było w dole -
znalazło się w górze i na odwrót, i z chęcią przyczynia się do 
takich wyrównań, po ezym cierpi ucisk w przekonaniu, że jest 
należyty. Ale rewanż nigdy nie przyniósł wyrównania; diabłu 
tylko daje szansę i to na krótko, jak powiadam, ponieważ diabłu 
nic nie uda)e się na długą metę. Wywołuje wojny, które 
przegrywa; przedsiębierze wielkie rzeczy, których skończyć 
nie umie; dokonuje gwałtownych zmian, których skutki długo 
trzeba potem odrabiać. Ile trudu kosztuje powrót do 
najprostszych zasad, które diabeł wywraca jednym hasłem 
rewanżu i wyrównania! 
Szczególnie łatwo zdobywa zwolenników wśród ludzi 
rozumnych, albowiem im kto więcej ma rozumu, tym silniej się 

go zapiera, jak brzydkiej choro.by. Rozum, przyznaję, bywa 
uciążliwy. Zalecenia jego są przeważnie nieefektowne, 
nieatrakcyjne, mało obiecują; rozum jest jak sprawiedliwy rząd, 
który łatwo wywrócić, bo nie stosuje siły, gdy staje się 
niepopularny. Rozum zaleca cierplfwość, gdy wydarzenia się 
spieszą; każe czekać, gdy wszyscy angażują się bez 
zastrzeżeń i bez zwłoki; zaleca ostrożnóść nawet w czerpaniu 
korzyści i milczenie pośród powszechnego konkursu. 
gadulstwa. Nie radzi dowierzać nawet faktom i przypomina 
zawsze, że każda sztuka sprawdza się dopiero w drugim akcie. 
Jakże trudno słuchać rozumu, gdy wszystko wokoło przybiera 
zdecydowany obrót, gdy już inni podjęli stosowne do chwili 
decyzje; jakże trudno ryzykować biernie, podczas gdy inni 



ryzykują czynnie. Stracisz, gdy inni zyskają i nawet aktywności 
nie będziesz miał na swoje usprawiedliwienie. Nie bądź frajer 
- oto co mówi w takich wypadkach diabeł. Przybiera postać 
życzliwego przyjaciela, czasem obrotnej żony, zaufanego 
doradcy, potentata z gębą pełną obietnic, lub tylko 
wpływowego zausznika, który może wiele. Często powołuje 
się na większość, najczęściej na wybraną mniejszość, czasem 
na Hegla. Łatwo go wtedy wziąć za mędrca, albo przynajmniej 
za genialnego taktyka. Jest poważny! Raczej bezinteresowny, 
nawet bywa sceptyczny. Rozum twój unicestwia jednym 
skrzywieniem lub ironicznym uśmiechem . Uznaje go za twoje 
prywatne dziwactwo, przyznając, że jest szlachetne. Z całym 
szacunkiem! I z odrobiną politowania - zawsze. Czujesz się 
swoim rozumem tak obciążony, że jeśli diabłu ulegniesz, 
rozumu właśnie starasz sję pozbyć tym prędzej, im bardziej ci 
ciąży. Im mądrzejszy byłeś przed wizytą diabła, tym głupszy . 
będziesz po jego odejściu, tym bardziej będziesz go 
potrzebował, jeśli zrobił na tobie wrażenie. Nie potrzebuje 
przychodzić po raz drugi, bo sam go poszukasz. 
A potem płacz i zgrzytanie zębów. Złość twoja nie ma granic, 
gdy już wiesz, żeś nie tylko popełnił błąd, ale postąpiłeś nadto 
wbrew sobie. - Przecież wiedziałem , że to idiotyzm -wyjesz w 
samotności jak potępieniec. Właśnie : jak potępieniec, boś w 
mocy diabła. 
Temu zaś klęska wcale nie szkodzi ; przegrana to jego 
wiectysty status. Czerpie ze swej klęski nowe korzyści, 
domagając się teraz litości, wybaczenia, a z czasem 
rehabilitacji. Skazany na żebraninę, odbiera chwałę z tego, co 
innych hańbi. 
Tak, przychodził do mnie jako żebrak z prośbą o pomoc i jako 
dobroczyńca z pakietem propozycji. Brał mnie na sentymenty 
i na taktykę. Gdy mu się p0wodziło, straszył mnie. Gdy upadał, 
schlebiał mi. Gdy przegrał ostatecznie, a mnie mój rozum 
wyprowadził jakoś z opresji, on, diabeł, zjawiał się przede mną 
jako uciśniona ofiara starając się wmówić mi, że jest moją 
także ofiarę, abym bodaj źle poczuł się w mojej pomyślności, 
skoro on w niej nie uczestniczy i skoro nie z jego przychodzi 
ręki. Chcąc mnie poróżnić z moim rozumem, przedstawiał mi 
go w niekorzystnym świetle. - To twój zły duch - powiadał

patrz co z ciebie robi ... Gdzie twoje porywy dawne, tw0ja 
młodość buntownicza, gdzie twa odwaga i szlachetność ... 
Zalecał mi bunt, ryzyko, kontestację, licząc , że już 

zapomniałem, jak był kiedyś rzecznikiem porządku, prawa i 
wyższych racji. Bywa nawettak, że powołuje się na zaziemską 
perspektywę, choć dawniej mawiał mi na ucho, że mam tylko 
jedno życie. Oto cecha głupca: żyje w przekonaniu, że się go 
nie pamięta. Zawsze zwycięski , choć nie zwycięża nigdy, 
zawsze rozumny, choć wciąż sobie przeczy. Geniusz na 
chwilę, a w całości idiota, monstrum idiotyzmu. 

Andrzej Kijowski, 
„Gdybym był królem", 
„W drodze", 
Poznań 1988 str. 186-188 

Ostatnio, jak już wspomniałem , odwiedził mnie znowu. Co mi 
radził? Do czego namawiał? Groził czym? Albo prosił o 
wybaczenie? Szantażował? Chwalił? Lamentował? Nie! 
Nawet nie narzekał. Spytał, co słychać , pogratulował dobrego 
zdrowia, a o sobie mówił otwarcie: ja, jako diabeł ... 
- Przyznajesz się , że jesteś diabłem? - spytałem zdumiony. 
- Przecież i tak to wszyscy wiedzą - odparł spokojnie. 
- Cóż więc będziesz robił? 

- To samo co dotychczas, ale jawnie. 
- To niemożliwe! 
- Dlaczego niemożliwe? Rozum i dobro będą mnie tolerować , 
jak toleruje się dzisiaj wszystkie przeciwieństwa. Będą mnie 
odtąd brać pod uwagę jako dopuszczalny margines błędu . 

Usłyszawszy to, zadrżałem przed jego geniuszem. Dać się 
pokonać pozwoli byle głupiec , ale zmusić do wkalkulowania 
siebie może tylko głupstwo diabelskie, czyli wieczne. 
I zatęskniłem wtedy do jego dawnych wcieleń , przeobrażeń i 
podstępów, a najbardziej do jego archaicznej już postaci: z 
rogami i ogonem. 
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