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Время в русской культуре

Utrwalone w świadomości Rosjan wyobrażenia o istocie czasu, odzwierciedlone w ich dziełach artystycznych, w myśli filozoficznej i teologicznej,
w praktykach społecznych, rytuałach, mitach, w przeświadczeniach o naturze
codzienności, stanowią materiał dla refleksji podjętej przez autorów tomu Czas
w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре.
Rosyjskie doświadczanie i konceptualizowanie czasu analizowane jest z perspektywy kulturoznawstwa, filozofii, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, językoznawstwa, folklorystyki, politologii i historii.
Rozważania o swoistym dla Rosjan odczuwaniu czasu, myśleniu o nim i jego
wyobrażeniach, przedstawione zostały w rozdziałach poświęconych następującym zagadnieniom: czas w języku – język w czasie; sakralne i mitologiczne
rytmy czasu; konceptualizacje czasu w rosyjskiej myśli teologicznej i filozoficznej; kulturoznawcze i historyczne ujęcia czasu; czas jako aspekt życia społecznego; temporalne aspekty literackiego obrazu świata.
W niniejszym tomie swoimi refleksjami dzielą się badacze reprezentujący
uniwersytety i centra badawcze z siedmiu krajów.
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Time in Russian Culture. Introductory Remarks
Abstract: The introductory article to the volume Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре presents the diversity of attitudes towards time. Special attention is payed
to culture-based notions of time. The text points out to the achievements of interdisciplinary time study (International Society for the Study of Time). The differences between
quantitative and qualitative time approaches were considered. Among important taxonomies worked out in time studies the culture division based on the dominating time aspect is mentioned. The author takes into account some general ideas concerning Russian
time perception (concepts developed by B. Yegorov, D. Likhachev, V.V. Ivanov, Y. Lotman,
L. Gudkov). Two Russian editorial initiatives, important as far as time research is concerned, are mentioned (periodicals: “Диалог со временем: Альманах интеллектуальной
истории” and „Пространство и время”).
Keywords: time, culture, Russian culture, Russian peculiarities of time perception, concepts of time in Russian culture

Przekonanie o decydującej roli czasu w życiu pojedynczego człowieka i całych
zbiorowości ludzkich, przyjmujące formę już to emocjonalnie nacechowanej, numinotycznej1 trwogi, charakterystycznej dla świadomości rytualno-mitologicznej,
już to świadomej refleksji, już to rozbudowanych idei filozoficznych, towarzyszy
człowiekowi od początku istnienia gatunku homo sapiens.
Kwestia postrzegania czasu to jeden z podstawowych aspektów funkcjonowania każdej kultury i cywilizacji. Wyobrażenia o istocie czasu utrwalone zarówno
bezpośrednio w świadomości uczestników kultury, jak i odzwierciedlone w dzie1
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Zob. R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. B. Kupis, Wrocław 1993, s. 39-45.
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łach artystycznych, w myśli filozoficznej i teologicznej, w praktykach społecznych,
rytuałach, mitach i w wyobrażeniach o naturze codzienności świadectwa swoistej
dla danej kultury konceptualizacji czasu to jeden z najważniejszych czynników
decydujących o normatywnych fundamentach wzorów kultury i systemu etycznego oraz o ich praktycznym urzeczywistnianiu. Refleksja nad określoną kulturowo
ideą czasu to jedna z dróg do zrozumienia specyficznej dla danej kultury wizji
człowieka, charakteru relacji międzyludzkich, roli sztuki w życiu człowieka i hierarchii wartości.
W dotychczasowej refleksji temporalnej trzy stanowiska zdecydowanie wyróżniały się swoimi ujęciami:
a) obiektywistyczne koncepcje kosmologiczno-fizyczne, dotyczące natury czasu,
jego początku, kierunku (tzw. strzałka czasu), bezwzględnego/względnego charakteru, metrologii, uznawania go za jeden z wymiarów Wszechświata, traktowania czasu jako czynnika zmian2;
b) ujęcia dotyczące psychologicznych mechanizmów indywidualnego, osobniczego poczucia czasu, uwzględniające subiektywnie doświadczany wpływ emocji,
nastrojów, środowiska, wskazujący na rolę typu osobowości w percepcji czasu3.
W ujęciu psychologicznym, jak powie Jean Michon, czas nie jest warunkiem
powstania świadomości, ale jej rezultatem4;
c) ujęcia o charakterze społeczno-kulturowym, przetwarzające i konceptualizujące5 zbiorowe doświadczenie czasu, uznające czas kulturowy6 za istotny czynnik
rozwoju i funkcjonowania zbiorowości.
Zdeterminowane przez kulturę ujmowanie czasu, jego wykorzystywanie, podleganie utrwalonym w świadomości społecznej i uznanym za istotne miarom czasu
2

3

4

5

6
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Zob. S. Carroll, Stąd do wieczności i z powrotem. Poszukiwanie ostatecznej teorii czasu, przeł.
T. Krzysztoń, Warszawa 2011, s. 10, 20; S.W. Hawking, Krótka historia czasu. Od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, przeł. P. Amsterdamski, Poznań 1996, s. 43, 136-137; C. Gryko, Czas w naukach przyrodniczych a czas w naukach o kulturze (tezy), [w:] Czas w kulturze. Praca zbiorowa,
pod red. A. Nowickiego, Lublin 1983, s. 29-39.
Zob. np. P. Fraisse, Perception and Estimation of Time, „Annual Review of Psychology” 1984,
vol. 35, s. 1-37; J.A. Michon, Concerning the Time Sense. The Seven Pillars of Time Psychology,
„Psychologica Belgica” 1993, vol. 33, s. 329-345; P.A. Hancock, R.A. Block, The Psychology of
Time. A View Backward and Forward, „The American Journal of Psychology” 2012, vol. 125, № 3,
s. 267-274. Zob. też: K. Pomian, Porządek czasu, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2014, s. 215.
Zob. J.A. Michon, Representing Time, [w:] Time, Action and Cognition. Towards Bridging the Gap,
eds. F. Macar, V. Pouthas, W.J. Friedman, Dordrecht–Boston–London 1992, s. 303.
W całościowym ujęciu historia koncepcji czasu zawarta jest świetnej monografii: G.J. Whitrow,
Czas w dziejach. Poglądy na czas od prehistorii po dzień dzisiejszy, przeł. B. Ostrowski, Warszawa
2004.
Zob. A.L. Zachariasz, Człowiek jako byt wobec czasu kulturowego, [w:] idem, Kulturozofia, Rzeszów 2000, s. 301.
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