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Aleksandra Tobiasz 

 

Kilka słów na temat środkowoeuropejskiej wizji dziejów 

 

Jak Środkowoeuropejczyk radzi sobie z własnym wrzuceniem w czas? Historia  

z perspektywy Europy Środkowej jawiłaby się jako domena konieczności czy wolności? 

Przeszkoda zagrażająca autentyczności, czy też jedyna sfera, w której należałoby szukać 

tożsamości? Przemijający czas w centrum Starego Kontynentu zachęcałby do ucieczki od 

ciężaru przeszłości, czy też nakładał brzemię odpowiedzialności? Skłaniał do przyjęcia 

postawy biernego obserwatora biegu wydarzeń, czy też aktywnie w nich uczestniczącego 

aktora? Wywoływał śmiech czy może zmuszał do przeżywania świata z perspektywy 

metafizycznej? Między wymienionymi wyżej przykładowymi parami przeciwieństw rozciąga 

się, jak sądzę, środkowoeuropejska wizja dziejów. Możliwość udzielenia dwojakiej 

odpowiedzi na te pytania kryje się w szczególnym ustosunkowaniu do czasu. Zaznaczająca 

swoją obecność nazbyt często w sposób gwałtowny i niespodziewany w prywatnym życiu 

mieszkańców Europy Środkowej Klio skłania ich do podjęcia egzystencjalnych refleksji na 

temat swojego bycia w świecie i własnej problematycznej tożsamości. Prowadzą one do 

różnych wniosków rozpiętych na skali od ujmowania historii jako wyzwania do historii jako 

kłopotu. Na wstępie zarysuję tę drugą drogę by następnie skonfrontować ją z Vaclava Havla 

idealistyczną wizją dziejów.  

„Szczęśliwym mógłbym być tylko w świecie, w którym nie istniałoby poczucie czasu. 

Mój kraj miał tę zaletę. Kościoły w nim nie miały – i z pewnością nadal nie mają – zegarów. 

Poza tym nikt nigdy nie wiedział, która godzina – przynajmniej na wsi. Mierzenie czasu to na 

pewno zamach nie tylko na sam czas, ale i na człowieka. Z chwilą, gdy zaczyna się coś 

analizować, bezcześci się to. Umysł jest profanatorem par excellence; niczego nie pozostawia 

w dawniejszym stanie – ani czasu, ani duszy. Tylko w spojrzeniu bezrefleksyjnym jest 

szczęście”
1
. Rumunia we wspomnieniach Emila Ciorana jawi się jako niemalże mityczny 

świat czy też pławiący się w szczęśliwości raj utracony, który z racji swojego zanurzenia  

w błogiej niehistoryczności nie potrzebuje narzędzi służących do pomiaru czasu. Stąd też 

szczególna topografia smaganych wiatrami wieczności rumuńskich przestrzeni 

rozciągających się w bezkres bezczasowości. Jej specyfika manifestowałaby się jak zauważył 

E. Cioran w architektonicznych drobiazgach – pustych miejscach na kościelnych wieżach 
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pozostawionych przez zegary. Mieszkańcom wsi, organizującym życie wedle cyklicznie 

powracających pór roku a nie linearnie następujących po sobie równych cząstek – części 

większych całości minutowych, godzinowych punkty orientacyjne w czasie pod postacią 

zegarów okazują się zbędnym naddatkiem pejzażu, łamiącym harmonijny symbiotyczny 

związek człowieka z naturą. Sprawiająca wrażenie pozornego bezruchu powtarzalność 

pewnych czynności zdawałaby się rozciągać czas aż po granice wieczności – bezkres nie 

objęty władzą zegarów.  

Zaznacza się tutaj wyraźna różnica i co najważniejsze niewspółmierność między 

zegarowym czasem zewnętrznym – deficytowym zawsze w odległych od metropolii 

„zapomnianych” wioskach – oraz wewnętrznym czasem świadomości wyznaczającym sobie 

tylko właściwy rytm. Podczas gdy na tarczy zegara piętrzą się coraz to nowe odkrajane przez 

wskazówki jednakowe drobiny momentów teraźniejszości, bez żadnego rozróżnienia na 

przeszłość i przyszłość, spożywająca je jednostka takiej jakościowej dywersyfikacji dokonuje 

odkładając w swoim organizmie ich strawione resztki bądź to pod postacią wspomnień bądź 

też zamierzeń skierowanych ku przyszłości. Skwantyfikowane na sekundy, minuty, godziny 

równomierne jednostki czasu ulegają wydłużeniu bądź skróceniu w fenomenologicznym, 

„odśrodkowym” procesie przeżywania własnego wrzucenia w czas, który okazuje się tym 

samym nie tylko statycznym zbiorem ilościowym ale właśnie wykazującą się różną 

rozciągliwością jakością. Wymykający się władzy zegarów „czas ciągnął się, jak gdyby był  

z gutaperki”
2
.  

Utrzymująca na powierzchni rzeki czasu a zatem na jakiś czas uniemożliwiająca 

zatonięciu w odmętach niehistoryczności świadomość przy użyciu broni zegarowych 

wskazówek ćwiartujących bezczasową jedność przyrody i biologicznego, popędowego 

istnienia staje się sprawcą zamachu na poczucie ciągłości. Winna jej rozbicia na przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość zegarowa czasowość przyspiesza nieustannie przelewając się przez 

palce uporczywie wyciągniętych ku nieuchwytnej zaklętej w chwili wieczności dłoni. 

Nawijający na sznur kolejne perły wydarzeń zdyszany jednokierunkowym biegiem ku 

przyszłości Chronos zwalania jednak swój krok by stanąć w miejscu bądź „przysiąść na progu 

chwili”
3
 w bramie gdzie napływające z dwóch stron wstęgi czasu zawiązują się w pętlę 

wiecznej teraźniejszości. Czy tylko wokół szyi francuskiego filozofa rumuńskiego 

pochodzenia czy też wszystkich Środkowoeuropejczyków? „Rzeczywiście uświadamiana 

teraźniejszość nie jest ostrzem noża; to raczej dwuspadowy dach o pewnej szerokości, na 

                                                 
2
 S. I. Witkiewicz, Nienasycenie, Warszawa 2003, s. 348.  

3
 F. Nietzsche, Niewczesne rozważania, Kraków 1996, s. 88.  
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którym usadowieni, spoglądamy w obie strony czasu”
4
. Zacierający swe ślady poprzez 

rozdrabniane bycia-w-świecie przy pomocy ostrego noża wskazówek zegara – narzędzia 

zbrodni na źródłowym doświadczeniu integralności – na nieskończoną ilość 

„mikroteraźniejszości” – chroni się na „dwuspadowym dachu” gdzie uchwycony staje się 

więźniem świadomości.  

W subiektywnej jedności od zarania uczasowionej świadomości następuje zatem złączenie 

temporalnych odcinków nierozerwalnie splecionych w jednostkowym przeżywaniu czasu. 

Jako wewnętrzna zasada jedności, ciągłości świadomości czas nie miałby wówczas 

właściwości jedynie dezintegrujących – charakteryzujących ćwiartujący na niezliczoną ilość 

cząstek dni, godzin, minut czas zegarowy – ale występowałby w roli integrującej 

gwarantującej poczucie tożsamości podmiotu i identyczności przedmiotu.
5
 Czy specyficzne, 

skazujące region Europy Środkowej nieraz na przedmiotową rolę w dziejach, usytuowanie  

w centrum Starego Kontynentu wpływać może również na szczególne odczucie czasu? Czas 

nie stanowiąc bezwzględnych ram przez które przelewałaby się niezróżnicowana masa 

wydarzeń, nie jest odczuwany w jednakowy sposób przez wszystkich bowiem zazębia się 

zawsze z podszewką zegarowej temporalności pod postacią wewnętrznej czasowości „ja”. 

Jeśli zaś miarą czasu jest zawsze dany układ odniesienia, zmienny zbiór relacji to śmiało 

można przyjąć, iż nurt temporalnej rzeki w każdym jej odcinku jest inny. 

Istnienie na modłę środka Europy przypominałoby raczej, wprawione w ruch przez obce 

mocarstwa, zegarmistrzów Zachodu i Wschodu, feeryczne krążenie wskazówek zegara wokół 

własnej osi. Nabierający tempa ruch w końcu osiąga tak zawrotną szybkość, że poddane mu 

oszalałe z pośpiechu wskazówki wypadają z orbity cyferblatu i nie służąc już odmierzaniu 

czasu łamią jego linearną i teleologiczną ciągłość. Ogołocona ze ścisłych mierników 

temporalności tarcza, swoim niezrozumiałym i autotelicznym tykaniem, swoją emancypacją, 

obnaża całą absurdalność środkowoeuropejskiego istnienia, polegającego nie na służącemu 

celowości, ciągłości „byciu ku”, przeżywaniu czasu „od-do”, ale na staniu w miejscu, trwaniu  

w cyklicznym przemijaniu, bezruchu melancholijnego spojrzenia, odmierzanego 

rozbrzmiewającym w „zbyt głośnej samotności”
6
 biciem serca.  

Uniezależnienie się od śledzenia nerwowego ruchu wskazówek, czyli od prospektywnego 

myślenia sprzyja emigracji wewnętrznej, retrospektywnemu spojrzeniu w głąb siebie,  

w meandry własnej pamięci i nie zapośredniczonemu zegarkową konwencją odmierzania 

                                                 
4
 W. James, The Principles of Psychology, 1890, s. 609, cyt. za: K. Michalski, Zrozumieć przemijanie, Warszawa 

2011, s. 135. 
5
 K. Michalski, op. cit., s. 132-135. 

6
 B. Hrabal, Zbyt głośna samotność, Izabelin 2003.  
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czasu, istnieniu na miarę własnej wyobraźni, wrażliwości, zmysłowości. 

Środkowoeuropejskie nie racjonalne, ale zmysłowe odczuwanie czasu pod postacią synestezji, 

umożliwia wyławianie z oceanów dwóch nieskończoności na plusie i minusie – otchłani 

lęków – objawiającego się w ułamkach sekund przeczucia nagiego bowiem, nie poddającego 

się zmierzeniu, wartościowaniu, określeniu, istnienia? Czy paralelność dwóch nurtów, rytmu 

krążącej krwi harmonizującego z tellurycznym pulsem cyklicznie powtarzających się zmian 

w przyrodzie, tykaniem zegara pozbawionego wskazówek, wydobywając na wierzch  

w nagłym błysku obezwładniający bezsens istnienia, nie reaktualizuje się w warunkach zbyt 

wartkiego nurtu środkowoeuropejskich dziejów, który nie dając się wtłoczyć w żadne 

racjonalne narzędzia kontroli temporalności, stawiałby jednostkę w obliczu braku innych niż 

metafizyczne bądź związanych z pamięcią punktów odniesienia? Tonący poezji czy absurdu 

się chwyta? Bez względu na rodzaj ratunku przyczyna pozostaje ta sama – rwący, 

egzystencjalnie obnażający nurt Historii, którego nadmiar, zaprzeczając linearności czasu, 

wykrzywia jego linię prostą w okrąg – symbol wieczności, metafizycznej doskonałości, bądź 

w jego wcieloną w życie wersję – groteskową karuzelę absurdu.  

Nawarstwianie, czy też zazębianie się różnych odcinków czasu – nieciągłości w historii 

Europy Środkowej – nierzadko przyjmuje charakter tak głęboki i nieprzenikniony, że 

podróżnym wydawać się może, iż skazani są na nieustanne gubienie drogi w labiryncie czasu, 

przyprawiające o zawrót głowy stałe krążenie po orbicie nieistniejącego – a jednak 

przyciągającego siłą dziejowego absurdu – centrum. W obliczu powtarzających się błędów, 

przestępstw, podłych czynów odarta ze wzbudzającej poważanie roli nauczycielki życia, 

dostarczającej przykładów godnych naśladowania – Klio – traci „wertykalną” równowagę  

i w ostateczności degradowana jest do narzędzia feerycznej, dziecięcej zabawy – karuzeli. 

Ulegająca wzburzeniu pod wpływem komunistycznego przypływu rzeka czasu, na 

kilkadziesiąt lat porwać miała Środkowoeuropejczyków w odmęty wirów – cyklicznie 

powtarzającej się rzeczywistości, tak dobrze oddanej w teatrze absurdu Václava Havla. Jak 

skomentował również Bora Ćosić sytuację komunistycznej Jugosławii: „odnoszę wrażenie, że 

życie kręciło się w jakimś kręgu identyczności i tylko czasem karuzela przystawała na 

moment”
7
. Ów krąg identyczności w Jugosławii przejawiać się miał chociażby pod postacią 

tańczonego przy uroczystościach państwowych kola. Jak wskazuje Dubravka Ugresić, ten 

symbol komunistycznej Jugosławii, po rozpadzie wielonarodowego państwa, przekształcić się 

                                                 
7
 B. Ćosić, Konsul w Belgradzie, Sejny 2012, s. 298-299. 
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miał w swoje przeciwieństwo czyli w śmiercionośną pętlę.
8
 „Absolutny horyzont istnienia” 

łagodnie nas ogrania jak chciałby V. Havel czy też zapętla się w nas, a może na naszej szyi? 

Gdy chodzi o Bycie lub Nicość mowa jest o „tkaczu, który wysnuwa swoje promieniste nici  

z jednego punktu”
9
? Niewidoczna pętla, nić, której początek znajduje się w środku okręgu  

i która utrzymuje nas w ruchu po orbicie – cyrkową tresurą? Historia przez wielkie „H” jako 

zagarniająca wszystkich ponura błazenada?  

Chęć wymknięcia się fatalistycznej sile dziejów jako tej, która „przyprawiając gębę” 

narzuca odstającą, a zatem skrzywiającą tożsamość Formę, dobrze wyrażają słowa Witolda 

Gombrowicza: „Upatrując naszą wartość nie w tym, czym jesteśmy, a w tym, że zdolni 

jesteśmy przezwyciężać siebie, nasz kształt obecny, moglibyśmy odnieść się do historii jak do 

wroga. Ja jestem wynikiem mojej historii. Ale ten wynik wcale mnie nie zadowala […] moja 

historia staje się historią mojego paczenia i ja zwracam się przeciwko niej – staję się przeto 

swobodny wobec historii”
10

. 

Defensywna postawa, jako pewna odpowiedź na stawianie Europy Środkowej w obliczu 

wyzwania ustosunkowania się do dwóch nurtów dziejów, wschodniego i zachodniego, 

wyraźnie odzywa się także z kart dziennika S. Máraia, który nieraz odczuwać miał na własnej 

skórze w sposób bezpośredni rozgorączkowany „puls historii”. Następujące słowa 

węgierskiego intelektualisty dobrze oddają sposób radzenia sobie z absurdem dziejów:  

„W straszliwym i szalonym procesie ludzkości nie mogę być ani sędzią, ani oskarżycielem, 

ani obrońcą; nie mogę być nawet świadkiem. Mogę tylko siedzieć w ławkach dla publiczności 

i słuchać”
11

…i śmiać się jak zauważyłby Haškowski antybohater, dobry wojak Szwejk.  

W obliczu przemożnego odczucia determinizmu Historii, skazana na konieczność uwikłania 

w czas jednostka dokonać może bowiem nie tylko skoku do królestwa literackiej, kulturowej 

wolności, ale również do prywatności relatywizującej wszelkie miary i nierzadko będącej 

domeną Szwejkowego prześmiewczego nihilizmu. S. Márai w swoim dzienniku odnotowuje 

także ciekawą myśl, zrodzoną pod wypływem doświadczanej rzeczywistości wojennej. Wśród 

zapisków sporządzonych w 1944 roku odnaleźć można „tragikomiczną” obserwację 

węgierskiego pisarza, poczynioną po rozmowie z zaniepokojonym sytuacją na świecie 

ogrodnikiem. Tego ostatniego mają przejmować zawiłości Wielkiej Historii tylko z racji, iż 

boi się o swój dobytek, a konkretnie o świnię, którą stracić może z jednej strony wraz  

                                                 
8
 D. Ugresić, Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne), Wrocław 1998, s. 70. „Dawni tancerze jugosłowiańskiego 

kola z takim samym zapamiętaniem, przy dźwiękach tych samych ludowych melodii wzajemnie się zabijają, 

mocniejsi – słabszych”. 
9
 M. Kovać, Krystaliczna sieć, Sejny 2006, s. 38. 

10
 W. Gombrowicz, Dziennik 1957-1961, Kraków 1988, s. 27.   

11
 S. Márai, Dziennik, Warszawa 2006, s. 99. 
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z nazistowską nawałnicą a z drugiej strony w zawierusze nadchodzącego zimnowojennego 

ładu międzynarodowego. S. Márai konstatuje obawy ogrodnika w następujący, dobrze 

odzwierciedlający środkowoeuropejską tendencję do miniaturyzowania Historii, sposób:  

„W końcu zawsze chodzi o tę świnię. Taka jest prawda. Wszystko inne, co się na niej 

zasadza: ustrój światowy, światopogląd, organizacje społeczne – to mgliste miraże”
12

.  

Z zawartych w dzienniku przemyśleń, za sprawą których węgierski pisarz stara się 

przepracować własne uwikłanie w czas, wywnioskować można, iż schronienia przed 

napierającą Historią szukał przede wszystkim w swoim przepełnionym książkami pokoju  

i świecie wyobraźni. W 1947 roku S. Márai zanotował następującą myśl: „Co się teraz 

zacznie? Terror i racjonowanie żywności. Trzeba czytać więcej wierszy. Historia ogłupia”
13

. 

Nieufność do zaskakującej Środkowoeuropejczyka Historii – nieproszonego gościa 

manifestuje się wyraźnie w powieściach Milana Kundery, gdzie główni bohaterowie 

sprawiają wrażenie bezwolnych marionetek poruszanych ręką kapryśnej Klio. Czy bowiem 

losy głównego bohatera powieści M. Kundery – Ludwika – nie dowodzą, iż pozbawiona 

rozumności historia może sobie z człowieka żartować?
14

 O zdegradowaniu Historii jako 

bożyszcza Hegla i Marksa do roli historyjki, czy też wyniesienie tej ostatniej do rangi 

absolutnego, na miarę historii prywatnej, sensu, świadczyłyby najlepiej pewne drobiazgi, 

przypadki, zaczerpnięte z codzienności, które tak jak wysłana przez Ludwika pocztówka, 

wpływają na dalszy bieg życia. Przyznając, iż jego powieści „zieją wstrętem do Historii, tej 

wrogiej, nieludzkiej siły, która, nie proszona, nie pożądana, osacza z zewnątrz nasze życie i je 

niszczy”
15

 M. Kundera sam najchętniej identyfikuje się z postacią z jednej ze swych powieści 

„Życie jest gdzie indziej”, z czterdziestolatkiem hedonistą, który „marzy o „idylli swego nie-

losu” […] Hedonista broni się bowiem przed zmianą swego życia w los. Los wampiryzuje 

nas, ciąży nad nami, jest jak żelazna kula przymocowana do stóp”
16

.  

Piętrząca się kula przeszłości, uwiązana do nogi każdej istoty, która wkroczywszy  

w historyczność przyjąć musi pozycję wertykalną, uniemożliwia ucieczkę od bagażu swego 

dziedzictwa, sprawiając, że zachłysnąwszy się przeszłością człowiek zaczyna zataczać się  

w upojeniu byłością a wzrok swój utkwiwszy w tym co pozostawia za sobą potyka się co rusz 

o przeszkody – ślady przemijających chwil. Żyjąc w cieniu przeszłości nie może się od niej 

uwolnić. Niedomknięta przestrzeń minionego nie anihiluje się raz na zawsze w trybach 

                                                 
12

 Ibidem, s. 80. 
13

 Ibidem, s. 129 
14

 M. Kundera, Żart, Warszawa 1991. 
15

 M. Kundera, Zdradzone testamenty, Warszawa 1996, s. 20.  
16

 M. Kundera, Słownik (III), „Res Publica” 1988, nr 3, s. 103. 
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teraźniejszości – ta nie pochłania przemijającej chwili bez reszty. „Przeżuwana” byłość – 

nieraz ciężkostrawna w świadomym siebie organizmie – przyprawia o mdłości w swoim 

trwaniu, odbija się czkawką w powtórzeniach czy też wręcz womitowana pod wpływem 

traumatycznego ciała obcego trwa namacalnie w teraźniejszości. W pozostawionych 

resztkach siebie, w otwartych ranach. Czy jednak wszelkie próby rektyfikacji okręgu czyli 

strzelistego wyrwania się w projekcie siebie w przyszłość z koła czasu będącego 

niedomkniętą przeszłością bądź też odzywającą się absurdem wieczną teraźniejszością 

skazana jest z góry na porażkę? Historiozofia V. Havla, która wykrzywioną w absurd linię 

stara się na powrót wyprostować i na gruncie linearności biegu historii ugruntować nową 

wizję dziejów, udowadnia że tak nie jest.  

W poszukiwaniu autentyczności, prawdziwości, integralności własnej tożsamości  

V. Havel wykorzystywał przede wszystkim dwie formy wypowiedzi – dramat i esej. Mimo, iż 

teatr absurdu i polityczna eseistyka zdają się wykluczać, to tak naprawdę okazują się dwiema 

stronami tego samego medalu – głodu transcendencji zaspokajanego poprzez „bycie-w-

pytaniu”. Absurd i poszukiwanie sensu wzajemnie się warunkują. V. Havla czynione  

w publicystyce odwołania do różnie określanego Absolutu („absolutny horyzont naszych 

dążeń”, „tajemna pamięć bytu”, „świat naturalny”), narzucającego na bycie w świecie 

wyraźne ramy teleologii, stanowią rodzaj antidotum na komunistyczny wieczny powrót 

unifikującej, zamglonej rzeczywistości, utkanej z jednakowych dni – miniaturowych 

wieczności, współtworzących codzienny absurd, tak dobrze przedstawiony w sztukach 

teatralnych czeskiego dramaturga.  

Odczuwanie sytuacji dziejowej jako absurdu wynikać ma, zdaniem czechosłowackiego 

dysydenta, z niedoboru historii, której zaczęło niepokojąco ubywać, aż to, co pozostało jako 

jej marna namiastka, pusta łupina, pozbawiona miąższu życia skorupa, aspirować mogło 

jedynie do miana „pseudohistorii”. Niewyczerpane źródło dziejów w systemie 

komunistycznym, w przekonaniu V. Havla, wysycha. Wyeliminowaniu wszelkiej 

niepewności, tajemniczości kryjącej się w przyszłości sprawia, iż „dzianie się traci swoją 

niepowtarzalność, a więc również ciągłość, wszystko zlewa się w jeden szary obraz stale tego 

samego krążenia w kółko”
17

. Życie natomiast w takich warunkach wprzęgnięte zostaje  

w „kołowrót wiecznych iluzji i deziluzji, piekielny taniec wolności ze śmiercią”
18

. 

                                                 
17

 V. Havel, List otwarty do sekretarza generalnego KPCZ, [w:] idem, Siła bezsilnych…, Warszawa 2011, s. 77. 
18

 Idem, Wspólny powrót do Europy, [w:] idem, Zmieniać świat. Eseje polityczne, Warszawa 2012, s. 223.  
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„Na stałe historia nie może się toczyć wbrew sumieniu”
19

, czyli wbrew sensowi. Ten jest 

jej niejako immanentną właściwością, której oddziaływanie może się jedynie okresowo 

osłabiać. Nadając reżimowi komunistycznemu miano systemu „entropijnego”, 

przesiąkniętego duchem mechanicyzmu, a zatem śmiercionośnego, przeciwstawia mu życie – 

źródło niepowtarzalności, indywidualności, kreatywności. Odwołując się do życia jako 

Tajemnicy, nieskończonej różnorodności mającej uniemożliwić zachłyśnięcie się pokusami 

ideologicznej standaryzacji, schematyzacji V. Havel opiera się dążeniom do wpasowania 

bogactwa życia, jego nieprzewidywalności „w sztywne ramy marksistowskiej klatki”
20

. 

Odwołuje się przy tym do koncepcji społeczeństwa otwartego na zmiany, na przyszłość. 

Pragnie tym samym przerwać spiralę absurdu, która, sprawiając pozory postępowania 

naprzód, tak naprawdę, kultywując „wieczną teraźniejszość”, petryfikowała wszelki ruch już 

w zarodku.  

W następującym stwierdzeniu V. Havla kryje się, jak sądzę, istota zarysowanej powyżej 

wielowarstwowej i wyraźnie zhierarchizowanej ontologii historii przyjętej przez 

czechosłowackiego dysydenta: „Może obok znanej, oficjalnej i widzialnej historii istnieją też 

jakieś podziemne strumyki historyczne, które tej pierwszej dostarczają wilgoci i współtworzą 

jej wielobarwność”
21

. Ich niezauważalne istnienie, wymykające się na co dzień ludzkiej 

świadomości, zawsze jednak dawać ma o sobie znać pod postacią „szczególnego pola 

radiacyjnego”, czyli pola pytań i wymagań, które swoim zasięgiem obejmuje w danym 

okresie i miejscu wszystkich.  

Rzeczywistość w ujęciu V. Havla składałaby się zatem przynajmniej z dwóch poziomów: 

pierwszy i najważniejszy współtworzyłyby podziemne strumyki historyczne, które jako 

domena Ducha, Idei i źródło sensu, przesądzałyby o biegu rzeki – historii na powierzchni. 

Czeski intelektualista mówi także o wielowarstwowym horyzoncie. Fizycznie najbliżej 

człowieka znajduje się ograniczony przestrzennie horyzont otoczenia. Za murami przestrzeni 

bytu („pseudodomu”) roztacza się ważniejszy, bowiem związany z czasowością niewidoczny, 

ale bardzo konkretnie odczuwalny egzystencjalny widnokrąg bycia, trwania („dom”). Ten 

ostatni zaś wpisuje się w jeszcze szerszy, trzeci, metafizyczny horyzont nieskończoności, 

najbardziej abstrakcyjny, ukryty, ale jednocześnie najbardziej pewny, absolutny
22

. 

Nieprzerwana nić łącząca jednostkę z Absolutem, czyli najbardziej oddalonym horyzontem, 

swoje zaczepienie znajduje w świadomości. Rekognicja własnej tożsamości za 

                                                 
19

 Idem, Wśród nas – grzeszników, [w:] idem, Siła bezsilnych i inne eseje, Warszawa 2011,  s. 229. 
20

 Idem, Szanse społeczeństwa otwartego, [w:] idem, Siła bezsilnych…, s. 290. 
21

 Idem, Ukryta historia duchowości, [w:] idem, Siła bezsilnych…, s. 418. 
22

 Idem, Listy do Olgi, Warszawa-Wrocław 1993, s. 29-30. 
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pośrednictwem szerszego ponadjednostkowego widnokręgu stanowić ma jedyną dźwignię, 

wprowadzającą dzieje na odpowiednie koleiny. Warstwa historyczna, polityczna pełni tutaj 

rolę epizodycznych dekoracji, które mogą tylko sprzyjać bądź zakłócać a nie determinować 

rozwój akcji na scenie.  

Idealista V. Havel dokonuje łatwej do przewidzenia hierarchizacji poszczególnych 

elementów tak zarysowanej wielowarstwowej rzeczywistości. Na pierwszym, najwyższym 

miejscu stawia historię ukrytą, pomijaną i zapominaną, a w istocie decydującą, rozumianą 

jako „historia wyzwań, pytań, prześladowanych wartości i ideałów, nigdy niekończącego się  

i dlatego pozornie pozbawionego sukcesów wznoszenia się ku wyższym horyzontom”
23

, by 

na drugim, mniej znaczącym, miejscu ulokować widoczną, zewnętrzną historię jako 

przemijający derywat tej pierwszej, dobrze ją odzwierciedlający, bądź też groteskowo 

zdeformowany i nieprzystający do swojego wzorca. 

Historia w ujęciu V. Havla nie jest demoniczną siłą, która płynąc gdzieś obok nagle nas 

zaskakuje i obezwładnia by przeistoczyć się w ciężar, którego jednostka chce się jak 

najszybciej pozbyć i wymazać z pamięci. Zanurzeni w czasie pozbawieni są możliwości 

wyjścia na brzeg tej rzeki i obserwowania jej biegu z zewnątrz. Historię pisze jednostka,  

w niej dokonując wyborów realizuje swoją wolność, nadaje swojej egzystencji i cząstce 

świata, który konstytuuje sens, by jednocześnie ponosić za nią odpowiedzialność. Historia 

jako ryzykowana gra, w której nie jest się bezwolnym pionkiem zobowiązuje do aktywnego 

działania. Tak jak życie jednostki w kontekście egzystencjalizmu, który tworzy tło wizji 

świata V. Havla, jawić się powinno jako zadane, tak historia – wyzwanie, narzucać ma 

konieczność moralnego ustosunkowania. V. Havel wyraźnie podąża w tym ujęciu historii 

tropem Jana Patočki, który przeciwstawiał się postrzeganiu historii w kategoriach 

nieuchronnej konieczności, żelaznego prawa. Silnie normatywna wizja świata, wyłaniająca 

się z esejów V. Havla, zbliża się również w pewnej mierze do filozofii Emmanuela Lévinasa. 

Za francuskim filozofem V. Havel przyjmuje, iż poziom etyki poprzedza poziom ontologii,  

a porządek odpowiedzialności jest tym, który czyni jednostkę wolną.  

 

 

                                                 
23

 Idem, Ukryta historia duchowości…, s. 418. 


