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wiatopogl¹d a waloryzacja czasu
View of the world and valorisation of time

Koncepcje ujmuj¹ce czas jako kategoriê spo³eczn¹ oraz kulturow¹ podkrelaj¹ jego zwi¹zek z wartociami i znaczeniami. Istotnym zagadnieniem wydaje
siê sposób, w jaki czas jest odnoszony do wartoci, czyli jak jest waloryzowany
w danej kulturze. Sposób ten jest wyznaczony przez dan¹ odmianê waloryzacji
wiatopogl¹dowej. Koncepcje ujmuj¹ce czas jako kategoriê spo³eczn¹ oraz kulturow¹ podkrelaj¹ jego zwi¹zek z wartociami i znaczeniami. Istotnym zagadnieniem wydaje siê sposób, w jaki czas jest odnoszony do wartoci, czyli jak jest
waloryzowany w danej kulturze. Sposób ten jest wyznaczony przez dan¹ odmianê
waloryzacji wiatopogl¹dowej.
Wed³ug spo³ecznoregulacyjnej koncepcji, kultura stanowi uk³ad respektowanych w danej spo³ecznoci s¹dów normatywnych, wyznaczaj¹cych nadrzêdne
wartoci wiatopogl¹dowi oraz przyporz¹dkowane im wartoci instrumentalne.
Wartoci nadrzêdne wyznaczaj¹ odpowiednie kierunki dzia³añ w ich realizacji1.
Normatywne przekonania kulturowe wskazuj¹ na dwa rodzaje wartoci do realizacji: bezporednio praktyczne (uchwytne w terminach potocznego dowiadczenia) oraz wartoci wiatopogl¹dowe (praktycznie nieuchwytne). Za porednictwem
przekonañ dyrektywalnych kultura reguluje dwa ró¿ne sposoby realizacji wartoci. Odpowiadaj¹ im dwa rodzaje czynnoci kulturowych: technicznou¿ytkowe
oraz symbolicznokulturowe. Te ostatnie s¹ nastawione na interpretacjê. Efektem
1

J. Kmita, Kultura i poznanie, Warszawa 1985.
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spo³ecznoregulacyjnego funkcjonowania kultury jest formowanie siê spo³ecznie
obowi¹zuj¹cego wyobra¿enia wiata obiektywnego. Konstytuuje siê on w kategoriach wartoci nadrzêdnych, ukierunkowuj¹cych nasze dzia³ania. Normatywne
przekonania wiatopogl¹dowe lub wartoci przez nie wyznaczane waloryzuj¹ cele
praktyczne. Porednio waloryzuj¹ równie¿ te dzia³ania2.
Mo¿na wyodrêbniæ trzy podstawowe odmiany waloryzacji wiatopogl¹dowej: magiczn¹, religijn¹ oraz nowo¿ytn¹. Konstytuuj¹ one odpowiednio trzy podstawowe typy waloryzacji czasu. Wed³ug A. Pa³ubickiej poszczególne odmiany
waloryzacji nale¿y traktowaæ jako dominuj¹ce w pewnych krótkich przedzia³ach
czasowych. Po nich nastêpuje d³u¿szy okres p³ynnego przechodzenia w odpowiedni¹ odmianê kolejn¹3.
MAGICZNA WALORYZACJA CZASU

Waloryzacja magiczna charakteryzuje siê tym, ¿e w wiadomoci spo³ecznej
wartoci wiatopogl¹dowe nie funkcjonuj¹ autonomicznie wzglêdem wartoci
bezporednio praktycznych. Odpowiednie efekty technicznou¿ytkowe i zarazem
symbolicznokomunikacyjne s¹ jednoczenie wartociami wiatopogl¹dowymi. Ten
typ waloryzacji konstytuuje magiczny obraz wiata, którego cech¹ charakterystyczn¹ jest mylenie pierwotnie synkretyczne. W jego ramach dokonuje siê swoiste stopienie praktycznego, komunikacyjnego i wiatopogl¹dowego aspektu
kultury. Ka¿da czynnoæ realizuje sens, który jednoczenie jest technicznou¿ytkowy, symboliczny (obrzêdowo-wiatopogl¹dowy) oraz komunikacyjny. wiat
w magicznym obrazie stanowi jednoæ4. Antropomorfizowana przyroda jest to¿sama ze wiatem ludzkim. wiat wartoci nie oddziela siê od wiata przyrody.
Dzia³ania ludzkie i zjawiska przyrody postrzegane s¹ jako tak samo celowe i racjonalne. Wartoci s¹ realizowane w zrytualizowanych dzia³aniach.
Czas waloryzowany magicznie jest jakociowy, niejednorodny i nieci¹g³y.
Nie stanowi on ani miary, ani rytmu. Nie funkcjonuje jako samodzielna kategoria,
lecz zawsze jest powi¹zany z konkretnymi czynnociami. Poszczególne wymiary
czasu (przesz³oæ i przysz³oæ) koegzystuj¹ w teraniejszoci. Czas magiczny przedstawia siê jako wieczne teraz. Jego jakoæ jest to¿sama z jakoci¹ wiata. Mo¿na o niej wnioskowaæ poprzez interpretowanie zjawiska przyrody (np. zachowanie zwierz¹t, wegetacja rolin, po³o¿enie cia³ niebieskich, wró¿by). W magicznych wyobra¿eniach stanowi¹ one znaki okrelaj¹ce stan wiata. Orientacja w odniesieniu do jakoci czasu jest bardzo wa¿na ze wzglêdu na powodzenie dzia³añ
A. Pa³ubicka, Kulturowy wymiar ludzkiego wiata obiektywnego, Poznañ 1990, s. 9095.
Ta¿, O trzech historycznych odmianach waloryzacji wiatopogl¹dowej Studia Metodologiczne 1985, nr 24, s. 5253.
4
M. Buchowski, Magia jej funkcje i struktura, Poznañ 1986, s. 69.
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ludzkich. Wszelkie prace rozpoczête lub prowadzone w nieodpowiednim czasie
s¹ skazane na fiasko lub mog¹ przynieæ negatywne skutki dla ca³ej spo³ecznoci.
Dlatego okrelenie najdogodniejszej chwili jest nie tylko zadaniem wa¿nym, ale
i delikatnym oraz wymagaj¹cym starannoci. Wskazuje na stan wiata, którego
integraln¹ czêci¹ jest cz³owiek. Dlatego wszelkie dzia³ania ludzkie wp³ywaj¹ na
kondycjê wiata5.
Jakoæ czasu wyznaczaj¹ odpowiednie dzia³ania. Niemal ka¿da czynnoæ musi
byæ wykonana w cile okrelony sposób i przybieraj¹c formê rytua³u. Wszelkie
odstêpstwa od obowi¹zuj¹cego wzoru s¹ grone dla ca³ej spo³ecznoci. Rytualny
sposób wykonywania waloryzuje dan¹ czynnoæ. Ka¿de dzia³anie ma zatem jednoczenie wymiary: technicznou¿ytkowy, komunikacyjny i wiatopogl¹dowy.
Czas waloryzowany magicznie nie jest ustalony. Ludzie s¹ zmuszeni do sta³ej czujnoci i kontrolowania jakoci czasu. Nie jest oczywista regularnoæ zjawisk, np. przyrody. Aby utrzymaæ po¿¹dany, sprzyjaj¹cy cz³owiekowi stan wiata, nale¿y podj¹æ okrelone dzia³ania. Ludzie za porednictwem magii kreuj¹ czas.
Jego jakoæ mo¿e byæ zmieniana, kontrolowana, przekszta³cana przez dzia³ania
magiczne. Czas magiczny poddaje siê kontroli i manipulacji. Moc¹ magii towarzysz¹cej codziennym dzia³aniom trwa wiêc i czas, i wiat. Tê cechê czasu magicznego ilustruje indyjskie powiedzenie: Je¿eli kap³an nie z³o¿y³by codziennie
rano ofiary ognia, s³oñce by nie wzesz³o6. To nie zjawiska przyrody wyznaczaj¹
rytm czasu, lecz dzia³ania ludzkie odpowiedni czas kreuj¹.
E. E. Evans-Pritchard zwróci³ uwagê na tê w³aciwoæ pojmowania czasu
w spo³eczeñstwach pierwotnych. Cz³onkowie nilotyckiego plemienia Nuerów nie
dostrzegali zwi¹zku przyczynowo-skutkowego miêdzy zmianami klimatycznymi
a podejmowanymi czynnociami. Jakoæ czasu wyznaczaj¹ powtarzaj¹ce siê cyklicznie rodzaje prac7.
Przyk³adem czasu waloryzowanego magicznie jest czas mityczny. Ma charakter aktu, a nie procesu. Znajduje siê wiêc poza czasem rozumianym jako sekwencja wydarzeñ. Jest to praczas, gdy wiat jeszcze nie istnia³ w swej obecnej
formie, lecz dopiero objawia siê po raz pierwszy. Wed³ug M. Eliadego, jest to
czas pocz¹tkowy w tym sensie, ¿e nagle wytrysn¹³, ¿e nie by³ poprzedzony przez
¿aden inny czas, gdy¿ ¿aden czas nie móg³ istnieæ przed wyst¹pieniem rzeczywistoci, o jakiej mit opowiada8. H. Hubert dodaje, ¿e czas mityczny bywa umiejscawiany w przesz³oci  na koñcu czasu (w przypadku mitów eschatologicznych).
A. Waligórski, Woun Dula Day, Zeszyty Etnograficzne Muzeum Kultury i Sztuki Ludowej
w Warszawie 1961, t. 2, s. 137.
6
R. Panikkar, Czas i historia w tradycji indyjskiej: Kala i karman [w:] Czas w kulturze, pod red.
A. Zaj¹czkowskiego, Warszawa 1988, s. 113.
7
E. Tarkowska, Czas w spo³eczeñstwie. Problemy, tradycje, kierunki badañ, Wroc³aw 1987, s. 4142.
8
M. Eliade, Sacrum, mit, historia, Warszawa 1993, s. 92.
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W tym sensie zdarzenia, o których opowiadaj¹ mity, zachodz¹ jakby poza czasem lub na przestrzeni ca³ego czasu9.
Czas mityczny jest wzorcem wszystkich czasów wiêtych. Przywo³ujemy go
w niemal wszystkich obrzêdach. Ma wartoæ i funkcjê wzorcow¹, dlatego w obrzêdach jest reaktualizowany. Tym samym jest odnawiany w³aciwy porz¹dek.
wiat w czasie mitycznym by³ doskona³y. Jego dalsze trwanie i jakoæ zale¿¹ od
tego, czy uda siê ten wzorzec odtworzyæ.
Czas mityczny, wed³ug C. Lévi-Straussa, ³¹czy przeciwstawne cechy. Jest
odwracalny i nieodwracalny, synchroniczny i diachroniczny zarazem, roz³¹czny
z teraniejszoci¹ i  moc¹ obrzêdu  do niej przywo³ywany. Funkcj¹ systemu
rytualnego jest przezwyciê¿enie i zarazem zintegrowanie tych sprzecznoci10.
Cech¹ charakterystyczn¹ magicznej waloryzacji czasu jest dominacja teraniejszoci nad innymi wymiarami czasu. W skrajnej formie mo¿e ona polegaæ na
postrzeganiu tylko teraniejszoci. Przesz³oæ i przysz³oæ stanowi¹ sui generis
aspekty teraniejszoci. Za przyczyn¹ magii przesz³oæ jest aktualizowana, a przysz³oæ kreowana w teraniejszoci. Jest to czas manipulowany przez ludzi  nastawiony na teraniejszoæ.
Czas waloryzowany magicznie jest przesycony znaczeniami i nieod³¹czny
wzglêdem konkretnych czynnoci i zdarzeñ: czerpie z nich sw¹ jakoæ. Kreowanie czasu polega wiêc na przywo³aniu okrelonych jakoci, które jest równoczenie kreowaniem wiata. Magiczna waloryzacja czasu, podobnie jak magiczna
waloryzacja wiatopogl¹dowa, nie wystêpuje samodzielnie w konkretnych spo³eczeñstwach. Jej elementy s¹ obecne w ró¿nym stopniu we wszystkich rodzajach
spo³eczeñstw: wszêdzie tam, gdzie pojawia siê mylenie magiczne11.
Wed³ug E. R. Leacha, najprostsz¹ form¹ czasu spo³ecznego jest czas wahad³owy, typowy dla spo³eczeñstw pierwotnych. Polega na opozycji doczesnej
teraniejszoci (czas profanum) wzglêdem odtwarzania rzeczywistoci mitycznej
w rytua³ach (czas sacrum). ¯ycie spo³ecznoci toczy siê na przemian w zwyk³ej
teraniejszoci i w czasie obcym cz³owiekowi, w którym urzeczywistnia siê mityczny chaos. Czas wahad³owy stanowi ci¹g oscylacji pomiêdzy biegunowymi
przeciwieñstwami: noc¹ i dniem, zim¹ i latem, susz¹ i powodzi¹, staroci¹ i m³odoci¹, ¿yciem i mierci¹12. wiat jest postrzegany poprzez tê opozycjê. Teraniejszoæ nabiera swoich najwa¿niejszych cech dziêki rytualnej obecnoci czasu
mitycznego. Staje siê wiecznym teraz, a wiêc syntez¹ synchronii i diachronii.
9
H. Hubert, Étude sommaire de la représentation du temps dans la religion et la magie [w:]
H. Hubert et M. Mauss, Mélanges dhistoire des religions, Paris 1909, s. 192.
10
C. Lévi-Strauss, Myl nieoswojona, Warszawa 1969, s. 354356.
11
M. Eliade, Kilka uwag o czarach w Europie [w:] M. Eliade, Okultyzm, czary, mody kulturalne,
Kraków 1992, s. 83111.
12
A. Flis, S. Kapralski, Czas spo³eczny: miêdzy zmian¹ a niemiertelnoci¹, Studia Socjologiczne 1988, nr 2, s. 65.
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Jest rzeczywistoci¹ ustanowion¹ na wzór mitycznego prototypu. Czas wahad³owy jest pozbawiony cyklicznoci. Oznacza to, ¿e zdarzenia s¹ postrzegane tylko
jako wystêpuj¹ce regularnie. Opozycje pomiêdzy cz³onami czasu s¹ wyrane i ostre.
Czas wahad³owy ewoluuje w kierunku czasu cyklicznego. W tej koncepcji
zmiany s¹ ujmowane jako elementy procesu powracaj¹cego do punktu wyjcia.
Czas stanowi zbiór jakociowo ró¿nych segmentów (czas profanum), powtarzaj¹cych siê cyklicznie. Przedzielaj¹ je daty krytyczne wyznaczaj¹ce wiêta (czas sacrum), przerywaj¹ce ci¹g³oæ czasu. Wyodrêbnione czêci nie s¹ homogeniczne.
Czas sacrum rozgranicza poszczególne segmenty czasu zwyk³ego. Wkraczaj¹c
w ¿ycie spo³ecznoci, zawiesza³ ustalony porz¹dek wyznaczony przez aktywnoæ
cz³onków. Nastêpowa³ chaos mitycznego prapocz¹tku, z którego wy³ania³ siê moc¹
obrzêdu czas jakociowo odmienny od poprzedniego segmentu. Czas sacrum jest
zatem ród³em czasu profanum. Ich opozycjê, tak ostr¹ w czasie wahad³owym,
³agodzi³y elementy porednicz¹ce oraz rozbudowane obrzêdy przejcia, które
wype³nia³y wiêta.
Cykliczna koncepcja czasu jest charakterystyczna dla spo³eczeñstw agrarnych. Du¿ym uproszczeniem by³oby stwierdzenie, ¿e rytm czasu wyznaczaj¹ nastêpuj¹ce po sobie pory roku. M. Eliade podkrela³, ¿e taka koncepcja czasu pojawia siê nie tylko w spo³eczeñstwach rolniczych. Wed³ug niego, podstaw cyklicznej formy czasu nale¿y upatrywaæ w rytmie obrzêdów religijnych towarzysz¹cych cyklicznoci ruchów ksiê¿yca. Czas cykliczny jest syntez¹ ró¿nych cykli
dowiadczanych przez spo³ecznoæ. O istocie cyklicznoci czasu nie stanowi dostrzeganie cyklu rocznych zmian sezonowych. Decyduj¹cy jest tu czas strukturalny, czyli postrzeganie spo³ecznych relacji w danej strukturze spo³ecznej jako cyklicznych.
Czas cykliczny nie jest stanem eschatycznym, lecz periodycznym powracaniem wszystkiego do pocz¹tku, po osi¹gniêciu kresu. wiatem ludzi rz¹dzi ruch
powracaj¹cych zdarzeñ13. Wyró¿nionym obszarem czasu w cyklicznej koncepcji
jest przesz³oæ. Jest ona wyra¿ona przez genealogiê obejmuj¹c¹ od kilku do kilkunastu pokoleñ ( niekiedy nawet setki). Zawsze jednak siêga do mitycznego pocz¹tku (np. z³oty wiek w greckim micie piêciu ras, odnotowanym przez Hezjoda)
idealnego ³adu, sprawiedliwoci i dobrobytu. wiat dewaluuje siê wraz z up³ywem czasu. Przysz³oæ przyniesie krañcow¹ degeneracjê (¿elazny wiek), po którym nast¹pi zniszczenie i kolejne odrodzenie wiata14.
Czas cykliczny jest odmian¹ czasu spo³ecznego, która neutralizuje znaczenie
zmian i dostarcza poczucie stabilnoci. Jest ona zwi¹zana z deprecjacj¹ przysz³oci i umiejscowieniem wiata wartoci w przesz³oci. Taka waloryzacja czasu powoduje preferencje dzia³añ nastawionych na kultywowanie tradycji.
M. Filipiak, Aksjologiczne aspekty biblijnej problematyki czasu [w:] Czas, wartoci, historia.
Studia nad aksjologi¹ czasu historycznego, pod red. J. Czarneckiego, Lublin 1990, s. 105.
14
Hezjod, Prace i dnie, Wroc³aw 1952, s. 1014.
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Czas cykliczny stanowi przyk³ad poredniej waloryzacji czasu, a wiêc miêdzy waloryzacj¹ magiczn¹ a religijn¹. Charakteryzuje j¹ typowy dla waloryzacji
religijnej dualizm sacrum i profanum. Z waloryzacj¹ magiczn¹ ³¹czy j¹ ca³ociowa wizja wiata i wynikaj¹ce z niej rozumienie sacrum. Magia nie oddziela porz¹dku ludzkiego od ³adu przyrody. W niewielkim stopniu dokonuj¹ tego antyczne religie praktyczne, w których osobowe bóstwa reprezentuj¹ poszczególne grupy wartoci praktycznych i ponadpraktycznych. W kosmocentrycznej filozofii
greckiej obecny by³ równie¿ pogl¹d ujmuj¹cy cz³owieka jako element kosmosu,
podlegaj¹cy tym samym wp³ywom oraz maj¹cy zdolnoæ racjonalnego poznawania porz¹dku wszechwiata15. Sacrum albo podlega tym samym wp³ywom, co
pozosta³e elementy wiata, albo wycofuje siê z niego po akcie kreacji, nie ingeruj¹c w jego losy.
RELIGIJNA WALORYZACJA CZASU

Religie teologiczne (judaizm, chrzecijañstwo, islam) oddzielaj¹ wiat wartoci od przyrody. Cechy dzia³ania celoworacjonalnego przys³uguj¹ tylko czynnociom ludzkim i boskim. Sacrum jest zobiektywizowane i transcendentne, porednio wp³ywa na porz¹dek wiata. Waloryzacjê religijn¹ cechuje autonomizacja
wartoci wiatopogl¹dowych, którym instrumentalnie podporz¹dkowane s¹ wartoci bezporednio praktyczne. Ten typ waloryzacji powoduje, ¿e wyodrêbniaj¹
siê dwie sfery kultury: wiatopogl¹dowa i komunikacyjno-technicznou¿ytkowa.
wiatopogl¹dowa sfera kultury jest ród³em systemów przekonañ daj¹cych siê
porz¹dkowaæ dedukcyjnie, np. jako doktryny religijne. Wed³ug M. Webera, jest to
cecha, która odró¿nia magiê od religii. Magia nie tworzy systemu daj¹cego siê
porz¹dkowaæ dedukcyjnie. Warunku tego nie spe³niaj¹ równie¿ praktyczne religie antyczne16.
Obraz wiata konstytuowany przez religijn¹ waloryzacjê wiatopogl¹dow¹
charakteryzuje siê rozszczepieniem na dwie sfery: sacrum i profanum. Sacrum
stanowi wiat ponadzmys³owy, wiat wartoci wy¿szych, idei. Podporz¹dkowuje
on sobie i jednoczenie uzasadnia profanum: zmys³owy i praktyczny wiat zjawisk. Sacrum wyznacza przedmiotowy porz¹dek wiata poprzez wskazanie wartoci nadrzêdnych. Tym samym wskazuje odpowiednie i spo³ecznie akceptowane
kierunki dzia³añ17.
Czas waloryzowany religijnie jest jakociowy i nieci¹g³y. Dzieli siê na czas
sacrum i czas profanum. Czas sacrum jest naznaczony obecnoci¹ transcendencji,
a wiêc jest czasem, w którym dzia³a Bóg. wiêta s¹ obchodzone na pami¹tkê konkretnych zdarzeñ historycznych. W przeciwieñstwie do magiczno-religijnej waG. Mitrowski, Kosmos, Bóg czas, Katowice 1993, s. 51.
A. Pa³ubicka, O trzech historycznych , s. 5961.
17
Ta¿, Kulturowy wymiar , s. 101.
15
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loryzacji czasu, nie maj¹ one treci agrarnych. W waloryzacji religijnej pozostaje
ten sam rytm wi¹t, pierwotnie okrelony przez naturalny porz¹dek pór roku, ale
dotyczy on innej rzeczywistoci, która jest histori¹ boskich interwencji w ¿ycie
cz³owieka. Tworz¹ one ci¹g zdarzeñ zmierzaj¹cy ku okrelonemu celowi. wiat
zosta³ stworzony w pewnym celu i wed³ug pewnego planu, który zostanie objawiony i osi¹gnie spe³nienie w oznaczonym momencie. Czas waloryzowany religijnie ma rytm cyklu wi¹tecznego. Równoczenie jest czasem linearnym, skierowanym ku okrelonemu celowi. Jest on zwi¹zany z kreacj¹, czyli z ci¹g³ym dzia³aniem Boga. Jest jednokierunkowy: a wiêc od niepowtarzalnego pocz¹tku jest
zorientowany ku niepowtarzalnemu celowi, od przesz³oci ku przysz³oci18. Podstawowe ogniwa tego procesu, którego kanwê stanowi walka Dobra ze Z³em, stanowi¹: stworzenie, upadek, odkupienie i wizja zbli¿aj¹cego siê ostatecznego zwyciêstwa Dobra. Jego skutkiem bêdzie unicestwienie wszelkiego z³a i ludzkiego
cierpienia oraz zapanowanie idealnego porz¹dku, czyli Królestwa Niebieskiego.
Czas waloryzowany religijnie nie rozwija siê, lecz jest nieci¹g³ym nastêpstwem danych w dowiadczeniu chwil. Istniej¹ce zwi¹zki pomiêdzy kolejnymi
zdarzeniami tworz¹ ci¹g³oæ na mocy Boskiego dzia³ania, a nie na mocy chronologii. Religijna waloryzacja czasu powoduje interpretacjê zdarzeñ jako niepowtarzalnych i wyj¹tkowych. wiêta s¹ obchodzone na pami¹tkê wyj¹tkowych zdarzeñ  objawieñ Boskiej obecnoci. Jednoczenie obchody wi¹t polegaj¹ na wkroczeniu w sytuacjê historyczn¹ okrelan¹ przez dane wiêto. Nie jest to jednak
wkroczenie w czas mityczny, lecz w sakraln¹ historiê. Powoduje ono odnowienie
relacji miêdzy Bogiem a cz³owiekiem, a nie odnowienie porz¹dku wiata przyrody19. Przyk³adem wiadomej reinterpretacji treci wi¹t jest ustanowienie Bo¿ego
Narodzenia w dniu obchodzonych w Rzymie obrzêdów przesilenia zimowego (Dies
Natalis Solis Invicti). Wybór daty zosta³ podyktowany ideologi¹, a nie chronologi¹.
Czas waloryzowany religijnie nie podlega cz³owiekowi. Nie mo¿na wiêc ani
wp³ywaæ na bieg wydarzeñ, gdy¿ to Bóg kreuje porz¹dek wiata, ani go przewidzieæ, gdy¿ przysz³oæ nie jest powtórzeniem przesz³oci. Przysz³oæ mo¿e byæ
jedynie objawiona. Cz³owiek mo¿e modliæ siê o Bosk¹ ingerencjê w jego losy.
Raz ustanowiony porz¹dek naturalny (profanum), toczy siê wed³ug racjonalnej
przyczynowoci ziemskiej. W waloryzacji religijnej wiat przyrody jawi siê jako
realizacja doskona³ego planu Boskiego. Transcendentalne sacrum ingeruje w naturalny porz¹dek jedynie incydentalnie (cuda). Boskie interwencje gwarantuj¹
zaplanowany przebieg wydarzeñ i tworz¹ historiê zbawienia. To wyobra¿enie
wiata dyktuje interpretacjê wydarzeñ i faktów historycznych. Czas profanum zyskuje sens przez wkraczanie weñ sacrum.
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W przeciwieñstwie do magii religia nie systematyzuje potocznego dowiadczenia. Reguluje natomiast bezporednio praktykê technicznou¿ytkowo-komunikacyjn¹. Wskazuje nadrzêdne wartoci, a tym samym wyznacza odpowiednie kierunki dzia³añ. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ sytuacja redniowiecznych cechów.
Organizacje te kszta³ci³y rzemielników, co zapewnia³o odpowiedni poziom techniczny wyrobów. Sposób wykonywanej pracy nie by³ cile okrelony, panowa³o
bowiem przekonanie, ¿e jakoæ produktu zale¿y od umiejêtnoci rzemielnika20.
Cechy kontrolowa³y produkcjê i jej jakoæ oraz ustala³y ceny. W razie potrzeby
nios³y pomoc zrzeszonym i ich rodzinom. Organizowa³y tak¿e ¿ycie towarzyskie
i religijne. Przynale¿noæ do cechu i wspólnoty chrzecijañskiej jednostka powiadcza³a rodzajem wykonywanej pracy i przestrzeganiem obowi¹zuj¹cych norm zachowania. Realizowa³a w ten sposób wartoci  rodki wzglêdem wartoci nadrzêdnych. Te by³y wyznaczone bezporednio przez religiê: zbawienie duszy, g³oszenie chwa³y Bo¿ej, oddawanie czci Bogu. Sfera sacrum nie tylko wyró¿nia wartoci aksjologiczne nadrzêdne wzglêdem wartoci daj¹cych siê realizowaæ praktycznie, nale¿¹cych do sfery profanum, lecz tak¿e uzale¿nia realizacjê od porz¹dku wystêpuj¹cego w sferze sacrum. Wyra¿aj¹ to bezporednio przekonania normatywne, wskazuj¹ce cel ¿ycia ludzkiego, wiatopogl¹dowe wartoci ostateczne,
a tak¿e przekonania dyrektywalne, wyznaczaj¹ce sposoby praktycznej realizacji
wartoci ostatecznych. Czas ¿ycia by³ rodkiem do osi¹gniêcia wartoci nadrzêdnych. Nie nale¿y do cz³owieka, lecz jest dany cz³owiekowi do wype³nienia powo³ania. Czas nale¿y wy³¹cznie do Boga. Schwytanie go, zmierzenie, wykorzystanie
stanowi³o grzech. Zabraæ jego cz¹stkê dla siebie  to kradzie¿21. Dlatego czerpanie
zysku ze spekulacji czasem w redniowiecznej Europie by³o uznawane za naganne. Dotyczy³o to lichwy i handlu opartego na oprocentowanym kredycie. Chrzecijanin powinien by³ wyrzec siê wiata, który stanowi jedynie jego przejciow¹
siedzibê. Jednoczenie powinien uczestniczyæ w jego przemianach, gdy¿ jest on
terenem, gdzie rozgrywa siê historia zbawienia. Jak zauwa¿y³ A. Guriewicz, rezultatem liniowego przebiegu i jednokrotnoci czasu oraz wyranego przeciwstawiania go wiecznoci by³a deprecjacja tej kategorii w nauce chrzecijañskiej. Czas
by³ znakiem niedoskona³oci i marnoci ziemskiego pado³u cz³owieka. Upragniona stawa³a siê wiecznoæ, usytuowana jednak w przysz³oci22. Taka waloryzacja
czasu zachêca do aktywnoci nakierowanej na transcendencjê. Religijnie waloryzowany czas kupca ostatecznie by³ podporz¹dkowany czasowi Kocio³a. Ze swych
zysków kupiec oddaje dziesiêcinê na cele dobroczynne. [ ], gdy zbli¿a siê godzina, zawsze pe³na grozy, przejcia na tamten wiat, skrela zobowi¹zania d³u¿niM. Buchowski, Magia , s. 90.
J. Le Goff, Kultura redniowiecznej Europy, s. 120.
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ków, mno¿y pobo¿ne dary i dobroczynne przedsiêwziêcia23. Przysz³oæ jest zatem oczekiwana z nadziej¹ i z jeszcze wiêkszym lêkiem.
Spo³eczeñstwom, w których dominuje waloryzacja religijna, rytm ¿ycia spo³ecznego wyznacza kalendarz religijny. Jemu s¹ podporz¹dkowane wszystkie sfery ¿ycia, nadaje bowiem wartoæ poszczególnym odcinkom czasu. Jest to jednak
czas niepewny. Dzwon kocielny obwieszcza wydarzenia epizodyczne i wyj¹tkowe. Jest to czas wiêta, przeznaczony na modlitwê lub czas kataklizmu. ¯ycie
codzienne, zw³aszcza praca, podlega temu rytmowi i porednio jest przez niego
waloryzowana24. W redniowieczu, obok przejêtych po antyku prostych urz¹dzeñ
do mierzenia czasu (zegar s³oneczny, klepsydry piaskowe i zegar wodny), krótkie
odcinki czasu by³y mierzone liczb¹ odpiewanych psalmów, odmówionych modlitw, przeczytanych stron. £aciñski rzeczownik hora (godzina) by³ u¿ywany przede
wszystkim na oznaczenie czasu odprawienia mod³ów. Odnosi siê nie tylko do
czasu w sensie chronologicznym, lecz tak¿e do tego, co musi zachodziæ w danym
momencie. Godziny kanoniczne (zwykle siedem) by³y pocz¹tkowo nierówne: ich
d³ugoæ zmienia³a siê wraz z por¹ roku25.
Rytmy, w których tocz¹ siê ró¿ne dziedziny ¿ycia spo³ecznego, ró¿ni¹ siê od
siebie. Waloryzacja religijna powoduje ich podporz¹dkowanie czasowi teologicznemu. Dopiero rozdzielenie czasu: przyrodniczego, pracy zawodowej i nadprzyrodzonego, które, jak pisze J. Le Goff, pozwala kupcowi modliæ siê o pomylnoæ
w interesach, jest wynikiem autonomizacji poszczególnych sfer kultury26. W tym
przypadku sacrum nie determinuje przebiegu procesów sfery profanum. wiatopogl¹d nie wp³ywa na wybór dyrektyw dzia³ania praktycznego, lecz s³u¿y jedynie
do waloryzacji efektów tego dzia³ania. Jest to cecha charakterystyczna nowo¿ytnej waloryzacji wiatopogl¹dowej. Jej pocz¹tki pojawiaj¹ siê u schy³ku redniowiecza w spo³ecznociach miast zachodniej Europy. Rozdzielenie symbolicznokomunikacyjnej sfery kultury od sfery technicznou¿ytkowej, autonomizuj¹cej siê
w coraz wy¿szym stopniu, prowadzi³o do ukszta³towania siê autonomicznych dziedzin kultury symbolicznej, np.: jêzyki narodowe, sztuka, nauka27.
NOWO¯YTNA WALORYZACJA CZASU

Nowo¿ytna waloryzacja wiatopogl¹dowa jest skutkiem oddzielenia siê
symbolicznokomunikacyjnej sfery kultury od sfery technicznou¿ytkowej, autoJ. Le Goff, Czas Kocio³a i czas kupca [w:] Czas w kulturze, s. 347.
J. Le Goff, Od czasu redniowiecznego do czasu nowo¿ytnego [w:] Czas w kulturze, s. 366.
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s. 305.
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nomizuj¹cej siê w coraz wy¿szym stopniu. W wyniku tego wykszta³caj¹ siê autonomiczne dziedziny kultury symbolicznej, np. jêzyki narodowe, sztuka, nauka.
Natomiast wartoci praktyczno-u¿ytkowe s¹ w coraz mniejszym stopniu podporz¹dkowane ponadpraktycznym wartociom wiatopogl¹dowym28.
Postêpuj¹ca autonomizacja sfery technicznou¿ytkowej powoduje, ¿e wiatopogl¹d nie reguluje dzia³añ gospodarczych nawet porednio. W konsekwencji
wiatopogl¹d jednostki staje siê jej prywatn¹ spraw¹, daj¹c pocz¹tek niespotykanej dot¹d w dziejach indywidualizacji.
Postêpuj¹ca autonomizacja technicznou¿ytkowej sfery kultury wymaga³a innego ni¿ dotychczas obchodzenia siê z czasem. Czas staje siê czym, co trzeba
mierzyæ. Zyskuje bowiem wymiar ekonomiczny i ulega utowarowieniu29. Kszta³towa³ siê system ekonomiczny, który opiera³ siê na prawach rynku, abstrahuj¹cych od wyj¹tkowoci b¹d od wartoci u¿ytkowej wymienianych towarów. Czas
mierzony z coraz wiêksz¹ dok³adnoci¹ za pomoc¹ mechanicznych zegarów: czas
pracy, kredytu, podró¿y itp. staje siê towarem. Ten czas zaczyna siê nacjonalizowaæ i jednoczenie podlega laicyzacji. Bardziej ze wzglêdów praktycznych ni¿
z powodów teologicznych [ ]. Czas Kocio³a zostaje zast¹piony przez kupców
i rzemielników czasem dok³adnie mierzonym, odpowiadaj¹cym pracom wieckim, czasem zegarów [ ]. Jednoczenie okresy postu, abstynencji, niedzielnego
odpoczynku nie s¹ ju¿ traktowanymi dos³ownie nakazami, lecz wobec koniecznoci wynikaj¹cych z pracy zawodowej staj¹ siê zaleceniami wedle ducha30.
Od Renesansu (N. Machiavelli, J. Bodin) historia jawi siê jako ci¹g przyczynowo-skutkowy dzia³añ wy³¹cznie ludzkich, sk³adaj¹cych siê na powtarzalne procesy. Jej znajomoæ uzbraja w wiedzê pozwalaj¹c¹ osi¹gaæ zamierzone cele. Czas
ludzi zaczyna byæ postrzegany nie tylko jako nastêpuj¹ce po sobie pokolenia.
Zdarzenia s¹ interpretowane jako skutek aktywnoci ludzi, a nie ingerencji Opatrznoci31.
Nowe postawy wobec zmiennoci wiata spo³ecznego znalaz³y wyraz w teoriach postêpu. Kategorie zmiany i nowoci zaczynaj¹ byæ wartociowane pozytywnie. Rozpowszechniaj¹ca siê idea postêpu niesie pe³n¹ optymizmu wiarê
w lepsz¹ przysz³oæ. Staje siê ona wyró¿nionym obszarem czasu, z którym wi¹¿e
siê nadzieja na poprawê warunków ¿ycia. To, co by³o pierwotnie wyj¹tkow¹,
jednokierunkow¹ histori¹ religijnej eschatologii, z czasem zaczyna³o byæ rozumiane jako postêp: ekonomiczny, techniczny i spo³eczny rozwój32.
Ta¿, O trzech historycznych , s. 58.
A. Giddens, A Contemporary Critique of Historical Materialism, London 1981.
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Wzrastaj¹cej popularnoci idei postêpu towarzyszy³a orientacja prezentystyczno-prospektywna. Charakteryzuje j¹ poczucie ci¹g³oci czasu. Teraniejszoæ jest
punktem oparcia w kszta³towaniu przysz³oci. Generuje dzia³ania celowo-racjonalne nastawione na realizacjê okrelonych planów, wyznaczaj¹cych horyzont
czasowy przysz³oci. Przesz³oæ jest o tyle istotna, o ile odniesienie do niej wiadczy o ci¹g³oci, czyli procesualnoci danej dziedziny, a wiêc o jej rozwoju.
Czas waloryzowany nowo¿ytnie nale¿y do cz³owieka. Jest to czas wyznaczony przez ludzkie dzia³ania. Treci¹ historii jest rozwój ludzkoci. Przysz³oæ
jest polem realizacji ludzkich planów. Odpowiedzialnoæ za ni¹ spoczywa równie¿ na cz³owieku. Nowo¿ytna waloryzacja czasu odnosi siê pierwotnie do oddzielonych od siebie sfer obyczajowo-komunikacyjnej i technicznou¿ytkowej. Czas
wiecki, a wiêc czas pracy, jest tylko porednio waloryzowany wiatopogl¹dowo
poprzez odniesienie do wartoci autotelicznych. Waloryzacja nowo¿ytna mo¿e
³¹czyæ siê z wierzeniami religijnymi, czego przyk³adem jest etyka protestancka;
lub te¿ z ideologi¹ wieck¹. Sacrum wieckie, które w kulturze europejskiej pojawia siê w sposób wa¿ki spo³ecznie dopiero w ramach Owiecenia, wyra¿a siê
w mitach (w rozumieniu L. Ko³akowskiego) wieckich, sankcjonuj¹cych np. porz¹dek Natury i oparty na nim porz¹dek spo³eczny, ¿ycie zgodne z Natur¹, poznanie naukowe, mylenie naukowe, typ spo³eczeñstwa nazwany póniej obywatelskim itp.33.
W miarê postêpu autonomizacji sfery technicznou¿ytkowej w spo³eczeñstwach
industrialnych, czyli Weberowskiej racjonalizacji dzia³añ, czas pracy przestaje byæ
nawet porednio regulowany przez przekonania wiatopogl¹dowe. Dzia³ania z tej
sfery nie s¹ odnoszone do wartoci wiatopogl¹dowych czy ideologicznych.
Równolegle do powstaj¹cego kapitalistycznego systemu ekonomicznego,
kszta³tuje siê mechanicystyczna kosmologia, która le¿a³a u podstaw wy³aniaj¹cych siê nauk przyrodniczych i do XX w. panowa³a w miejskim i wykszta³conym
spo³eczeñstwie Zachodu. Jej g³ównymi twórcami byli: Galileusz, Kartezjusz, J. Kepler, I. Newton i J. Dalton. Pocz¹wszy do Kartezjusza, wiat pojmuje siê jako doskona³y mechanizm na wzór zegara, dzia³aj¹cego niezmiennie w homogenicznym, ci¹g³ym, jednokierunkowym i nieodwracalnym czasie Newtona34.
Ta koncepcja czasu staje siê w pocz¹tku XX w. charakterystycznym elementem kultury spo³eczeñstw industrialnych. Dla tych spo³eczeñstw czas zacz¹³ byæ
linearny, podzielony na odcinki, zewnêtrzny, homogenicznie posuwaj¹cy siê naprzód. Ka¿dy odcinek stanowi identyczn¹ formê, która mo¿e byæ wype³niona dowoln¹ treci¹. Ka¿da jednostka czasu tej samej mierzalnej wartoci jest wspó³mierna ka¿dej innej, tak jak wspó³mierne s¹ towary. Jest to czas abstrakcyjny,
jednokierunkowy, ci¹g³y i ilociowy. Jest bytem autonomicznym oraz zobiekty33
34
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wizowanym. Nie jest ci¹giem zdarzeñ, lecz szeregiem jednostek czasu, w którym
maj¹ miejsce zdarzenia. Czas ten jest niezale¿ny od cz³owieka. Zegar i kalendarz
narzucaj¹ i wyznaczaj¹ porz¹dek zajêæ. Jest to czas wyalienowany, przeciwstawiaj¹cy siê cz³owiekowi, zmuszaj¹c go do nieustannego popiechu, obsesyjnego
liczenia i oszczêdzania czasu.
Charakterystyczn¹ kategori¹ nowo¿ytnej waloryzacji jest czas wolny od pracy. Problem wolnego czasu powsta³ wraz ze zjawiskiem uprzemys³owienia na prze³omie XVIII i XIX wieku. Tradycyjnie czas pracy by³ ograniczony czynnikami
naturalnymi, np. rytmem dobowym lub zjawiskami atmosferycznymi. Tempo pracy rzemielnika by³o urozmaicone ze wzglêdu na szeroki zakres czynnoci. wiêta wprawdzie przerywa³y pracê, lecz cech¹ czasu sacrum jest zakaz wykonywania
pewnych czynnoci, np. pracy zarobkowej. Nie by³ to jednak czas bezczynnoci
lub biernego odpoczynku. By³ to okres obrzêdów i nabo¿eñstw. Uczestnictwo
w nich nie by³o spraw¹ prywatn¹, lecz obowi¹zkiem, który podlega³ kontroli spo³ecznej. Czas wi¹teczny by³ równie¿ czasem zabawy lub na przyk³ad konkursów,
czêsto o charakterze wró¿ebnym. Zabawy ujmowa³y wiat na opak: odwraca³y
ustalony porz¹dek, obala³y za pomoc¹ miechu ustalone zwi¹zki i pojêcia, oswaja³y i unieszkodliwia³y nieuchronnoæ przemijania i mierci. Zabawy by³y znakiem zawieszenia zwyk³ego porz¹dku poprzez odwrócenie jego regu³. By³ to czas
mityczny, w którym dzia³ania ludyczne kreowa³y ³ad codziennoci. Mia³y charakter zbiorowy: zazwyczaj dotyczy³y ca³ej spo³ecznoci35.
Postêp techniczny oraz manufakturowa organizacja pracy pozwoli³a na przed³u¿anie czasu pracy oraz jej intensyfikacjê. Pocz¹tkowo postulat czasu wolnego
odnosi³ siê do ograniczenia czasu pracy, szczególnie uci¹¿liwej z powodu du¿ego
i monotonnego tempa. Czas wolny jest przeznaczony na odpoczynek i regeneracjê si³. Dopiero nadwy¿ka czasu wolnego, zagwarantowana ustawodawstwem
w XX w., zaczyna rodziæ problem jego wykorzystania. Jest to bowiem czas prywatny cz³owieka. Nie ma tu okrelonych wzorów dzia³ania, jak w przypadku czasu wi¹tecznego. Jego niew³aciwe wykorzystanie stanowi powa¿ny problem spo³eczny. Rodzi siê koniecznoæ wskazania wzorów konsumpcji czasu wolnego.
Organizacje owiatowe propaguj¹ po¿¹dane wzory spêdzania wolnego czasu:
dokszta³canie, podnoszenie poziomu umys³owego, uprawianie sportu, turystyki
itp. Czas wolny trzeba wype³niæ, gdy¿ jest czasem nudy, przed któr¹ trzeba uciekaæ. Jest czasem marnowanym, zabijanym. Pozornie k³óci siê to z towarow¹
wartoci¹ czasu. Jego wartoæ jest okrelona przez wartoæ czasu pracy, od której
jest wolny i przez poda¿36.
W spo³eczeñstwach industrialnych czas rozszczepia siê na liczne czasy
wyznaczone przez rytm poszczególnych dziedzin ¿ycia i grup spo³ecznych. ¯aden
35
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z nich nie mo¿e byæ narzucony wszystkim grupom. Jedyn¹, zdoln¹ narzuciæ siê
heterogenicznym spo³eczeñstwom, jest abstrakcyjna i ilociowa koncepcja czasu.
Ka¿da grupa spo³eczna, ¿yj¹c w³asnym rytmem, waloryzuje czas po swojemu,
nadaj¹c inne znaczenia i wartoci poszczególnym jego odcinkom. E. T. Hall podkrela, ¿e ró¿nice w wartociowaniu czasu wystêpuj¹ równie¿ miêdzy spo³eczeñstwami pos³uguj¹cymi siê potocznie t¹ sam¹ Newtonowsk¹ koncepcj¹ czasu37.
Czas spo³eczny w istocie jest zawsze jakociowy, a wiêc zró¿nicowany przez wieloæ rozmaitych zwi¹zków znaczeniowych, charakterystycznych dla danej spo³ecznoci.
Wieloæ czasów spo³eczeñstw industrialnych wymaga precyzyjnej komunikacji kulturowej. Jakoæ czasu i przestrzeni wskazuje na okrelon¹ sytuacjê spo³eczn¹, wp³ywaj¹c tym samym na dzia³ania ludzi. Czas spo³eczny stanowi produkt interakcji. W przeciwieñstwie do spo³eczeñstw tradycyjnych, w których czas
stanowi obiektywne i zewnêtrzne wyobra¿enie zbiorowe dane jednostce, we wspó³czesnych, heterogenicznych spo³eczeñstwach, mamy do czynienia z intersubiektywnym doznawaniem czasu. Ludzie, wspólnie dzia³aj¹c, zestrajaj¹ swoje indywidualne czasy. Czas spo³eczny jest zatem dynamiczny, nieustannie bowiem jest
kreowany w dzia³aniach spo³ecznych38.
Newtonowska koncepcja czasu spe³nia rolê koordynuj¹c¹ dziêki sformalizowaniu, umo¿liwiaj¹c funkcjonowanie nowo¿ytnych spo³eczeñstw. Nie eliminuje
czasu jakociowego, w³aciwego poszczególnym dziedzinom ¿ycia. Rozszerzaj¹c
siê w czasie i przestrzeni wraz z cywilizacj¹ Zachodu, mo¿e równie¿ funkcjonowaæ w spo³eczeñstwach, w których dominuje inna koncepcja czasu. We wspó³czesnej Japonii europejska koncepcja czasu zosta³a wch³oniêta przez kulturê na
zasadzie wyranego wyodrêbnienia zakresu, do jakiego siê odnosi (postêp techniczny, nauka), bez naruszania czasów reguluj¹cych inne sfery (np.: obyczaje,
relacje rodzinne, regu³y awansu spo³ecznego)39.
Nowoczesna fizyka odrzuci³a Newtonowsk¹ koncepcjê czasu. XX-wieczna
sztuka odesz³a od linearnego i racjonalnego toku narracji na rzecz kondensacji
i aktywnej mozaiki obrazów40. Zauwa¿alny wzrost fragmentaryzacji dowiadczenia wspó³czesnej kultury Zachodu znajduje odbicie w poezji i plastyce, zmierzaj¹cych do scalania ró¿norodnych elementów i tworzenia kszta³tów z najró¿niejszych fragmentów. Kola¿ w³anie przypomina multitemporalny teatr Artauda
lub Brechta. Kulturê ponowo¿ytn¹ charakteryzuje pluralizm, brak powszechnie
obowi¹zuj¹cych autorytetów, zrównanie hierarchii oraz interpretacyjna wielowartociowoæ. Podlega nieustannym przemianom, jednak nie ma ju¿ wyró¿nionej
E. T. Hall, Bezg³ony jêzyk, Warszawa 1987, s. 56.
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linii rozwoju. Jej elementy zdaj¹ siê byæ nie powi¹zane ze sob¹ w czasie. Objawia
siê jednostce jako obszar nieustannie zmieniaj¹cych siê, nie po³¹czonych ze sob¹
fragmentów. Wspó³czesne rodki masowej komunikacji znosz¹ nastêpstwo czasu.
Konstruuj¹ obraz wiata pozbawiony przyczynowego zdeterminowania i konsekwencji. Sk³adaj¹ siê nañ zdarzenia wzajemnie nie powi¹zane i samorzutne. Brakuje w nim miejsca na uporz¹dkowan¹ pamiêæ, rozumian¹ jako rozwijaj¹ca siê
liniowo i ci¹g³a historia. Kulturê postmodernistyczn¹ charakteryzuje ahistorycznoæ41. Objawia siê to poprzez odrzucenie zarówno przesz³oci, jak i przysz³oci
na rzecz teraniejszoci. Nastêpuje zerwanie nowo¿ytnego porz¹dku temporalnego i upadek charakterystycznego dlañ horyzontu czasowego. Zatomizowane jednostki spo³eczeñstwa, w którym przewa¿a solidarnoæ organiczna, s¹ w³¹czone
w ró¿norodne rytmy rozcz³onkowanej rzeczywistoci.
Struktura czasowa naszej cywilizacji jest z³o¿ona z nak³adaj¹cych siê na siebie w ci¹gu dziejów kolejnych warstw. Poszczególne koncepcje czasu, odmienne
jego waloryzacje wystêpuj¹ obok siebie. Tworz¹ niepowtarzalne systemy temporalne charakterystyczne dla konkretnych spo³eczeñstw i dziedzin kultury.
SUMMARY
The concepts that interpret time as a social and cultural category emphasize its connection with values and meanings. A significant problem is the mode in which time is
related to values, that is how it is valorised in a specific culture. This mode is determined by
a given variety of worldview-related valorisation: magic, religious and modern. The models of worldview valorisation of time present the ways of perceiving and understanding
time, and of the classification and evaluation of its specific areas.
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