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"Czas. Zajmuje wi~cej miejsca w wielkim slowniku Webstera niz rzeczow
niki tak ogolne, jak »rzecz<~ lub »bog« ... Znacznie wi~cej miejsca niz »przestrzen«,
jego archetypiczny odpowiednik. Mimo dogl~bnego przestudiowania 2006 stron
egzemplarza wielkiego slownika, trudno mi bylo znalezc slowo majqce wi~cej
opisow lub sprzecznych bqdz mylqcych znaczen niz ten nieszkodliwy czlonek
rodziny wyrazow czteroliterowych". To slowa wybitnego astronoma i antropolo
ga Anthonego Aveni, zawarte w jego fascynujqcej ksiqzce Inlperia czaSH. Wystar
czy zresztq si~gnqc do indeksu moze najbardziej znanej w Polsce ksiqzki Stephe
na Hawkinga Krotka historia czasu, by natrafic na czas: absolutny - rzeczywisty
- urojony - wzgl~dny, nie wspominajqc juz 0 czasoprzestrzeni - strzalce cza
su i jej odmianach: termodynamicznej, psychologicznej czy kosmologicznej.
Z innych publikacji dowiemy si~ jeszcze 0 czasie: liniowym, sekwencyjnym,
cyklicznym, punktowym etc. etc. Ostatnio Z. Bauman przedstawil interesujqcq
z punktu widzenia socjologii, ale i historii idei teori~ czasu pointylistycznego.
Mozna zatem rzec, ze problem ten daleki jest od wygasni~cia, zwlaszcza w sfe
rze konceptualnej.
Wobec tych konstatacji astronoma i antropologa oraz fizyka i kosmologa,
takze innych przedstawicieli roznych gal~zi nauk scislych i przyrodniczych sta
je nieco bezradny historyk doktryn politycznych, by w dodatku stwierdzic, ze
w obr~bie jego wlasnej dziedziny, przedmiot badan obfituje w rozne koncep
cje czasu stanowiqce immanentny skladnik idei polityczno-prawnych, od dok
tryn powstalych w starozytnosci na Bliskim Wschodzie do dzisiaj. Wystarczy
tu przywolac Arystotelesa, sw. Augustyna, G.B. Vico czy Herdera, by stwier
dzic, ze w ich dzielach'tkwi nie tylko proba opisania istoty czasu, lecz ze usta
lily one pewne wektory myslenia 0 nim w przyszlosci, limitujqc potem i dla in
nych okreslone skutki spoleczne, polityczne i prawne. Moze pomocnq staje si~
tu rada wybitnego znawcy problematyki porownawczej czasu G.}. Whitrowa,
ktory pisze: "Nasza koncepcja historii oparta jest na stworzonej przez nas kon
cepcji czasu, sposob zas, w jaki pojmujemy czas, jest konsekwencjq naszej his to
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rii". Korzystajqc z tej rady postaram si~ przedstawie moje widzenie tego proble
mu, choe Sq to tylko pytania i hipotezy sta\viane przy moze bl~dnym zalozeniu,
ze istnieje jakas wsp6lna wizja historii doktryn, a przynajmniej ze kazdy swojq
wersj~ tej historii nosi w sobie. Zaprezentowany wi~c tu esej jest wyrazem nie
tyle pewnosci w zapatrywaniach autora, co wqtpliwosci zrodzonych na tle ty
tulowego problemu i jego konsekwencji. Dlatego wi~cej w nim pytan i hipotez
niz odpowiedzi i udowodnionych racji. Problemy te obracajq si~ bowiem w sfe
rze bardzo mglistych i ulotnych relacji pomi~dzy czasem w jego r6znych posta
ciach, doktrynami poli tycznymi i zagadnieniem zachodzqcych w nich zmian.
Czynnikiem sprawczYln i zarazem katalizatorem tych relacji jest zapewne wlas
nie czynnik czasu, kt6rego jednak nie spos6b ogarnqe z racji jego natury i gdzie
pozostaje mozliwose jedynie wyrywkowej egzemplifikacji jego rzeczywistego
wplywu. Reszta si~ga juz w glqb grzqskiego terytorium rodzenia si~ doktryn,
dalszych ich interpretacji i reinterpretacji, wplyw6w, ocen pozornie obiektyw
nych i calkowicie subiektywnych, niejasnych oddzialywan i inspiracji, wreszcie
ewidentnych zafalszowaft i instrumentalnego ich traktowania.
Z racji nader obszernego zakresu tematyki w stosunku do obj~tosci eseju,
eliminuj~ z gory problematyk~ porownawczq czasu, ograniczajqc si~ do kr~gu
cywilizacji umownie nazwanej europejskq, stworzonej niegdys w basenie Mo
rza Srodziemnego, majqc jednoczesnie swiadomose odmiennosci pojmowania
tejze istoty w Chinach, Indiach czy Ameryce prekolumbijskiej, i pami~tajqc, ze
istnialy jeszcze do niedawna (wyspy Triobrianda i badania Malinowskiego),
a takze i dzis, enklawy cywilizacyjne (plemi~ Hopi w stanie Arizona), dla kt6
rych nawet linearna koncepcja czasu w swej najprostszej formie jest niezrozu
miala i zb~dna. Zostaje ona zastqpiona w zyciu i j~zyku alba forrnq horyzontalnq
czasu (terazniejszose nie jest drogq do przyszlosci, a przyszlose nie rna wartosci
- brak poj~cia czas6w oraz poj~cia post~pu), alba pewnymi stanami (llobiek
tywny", obejrnujqcy terazniejszose i przeszlose w sensie namacalnym i mate
rialnym - "subiektywny" 0 charakterze umyslowo-duchowym obejrnujqcy te
razniejszosc i przyszlose).
Cz~sciowo elirninuj~ tez z rnoich rozwazaft te koncepcje czasu, kt6rych
wlasciwyrn polem jest fizyka, astronornia, matematyka czy inne dziedziny nauk
scislych i empirycznych. Nie wynika to z ich lekcewazenia czy braku wiary w ich
aplikacj~ w rarnach nauk historycznych. Wprost przeciwnie, uwazam, ze rola
ich jest rosnqca, zas wplyw na oblicze przyszlych doktryn polityczno-praw
nych wr~cz zasadniczy. To raczej brak moich kompetencji wplywa na ostroz
nose w traktowaniu tego zagadnienia, by nie popelnie naduzye lub nie popasc
w pulapk~ slynnej historii tzw. modnych bzdur w stylu postmodernistycznym,
tak trafnie opisanych w pracy A. Sokala i J. Bricmont. Tu jednak nast~puje juz
pierwsze z mojej strony zastrzezenie, bowiem cz~sc tych koncepcji stworzonych
i przypisywanych naukom scislym rna jednak istotny zwiqzek z pierwszyrn ob
szarern moich zainteresowan, a wi~c empiryczn,! stron,! badania natury czasu,
a przyszlym rozwojem idei polityczno-prawnych.
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Punktem \\Tyjscia pozostaje zatem prosta linearna koncepcja czasu, gdzie
istnieje mniej lub bardziej uswiadomione poczucie przeszlosci, terainiejszosci
i przyszlosci, wlasciwe czlowiekowi, kt6remu zegar biologiczny odmierza czas
wlasny i indywidualny. Dotyczy to historyka, dla ktorego oczywiscie w jego
zyciu zawodowym przeszlosc stanowi warsztat pracy, terazniejszosc pewien
punkt odniesienia, przyszlosc zas - w zaleznosci od jego swiatopoglcldu lub
zapatrywan historiozoficznych - obiekt dzialania praw historii, pole skutkow
lekcji, jakich udziela IInauczycielka zycia", czy wreszcie snucie ptofetycznych
wizji. Strzalka czasu biegn'lca od momentu, jaki stawia za sw6j punkt wyj
scia dla badan w aspekcie synchronii i diachronii, jest jednoczesnie punktem
pocz'ltku czasu, zas cezura koncowa, jak'l zakresla, jest kresenl badanego od
cinka strzalki. Sluzy to wylqcznie zawodowemu i instrumentalnemu operowa
niu materiq czasu. Intuicyjnie wie on bowiem, ze czas zar6wno biologiczny, jak
i zegarovvy biegnie obiektywnie poza nim samym i jego badaniami.
Lineama koncepcja czasu charakteryzuje si~ r6wniez w tym wypadku zale
tq lahvego i zrozumialego przekazu dla odbiorcy, kt6ry nie zawsze jest swiadom,
ze chronologiczne podzialy czy daty Sq wylqcznie tworem sztucznynl, wynikiem
konwencji i narz~dziem, za pomocq kt6rego, zaglqdajqc do kalendarza lub zer
kajqc na zegarek, staramy si~ uzytecznie ogarnqc to, co nieuchwytnie przebiega
obok nas. To sarno odnosi si~ i do materii dydaktycznej naszego przedmiotu,
gdzie nawet w podr~cznikach czy syntezach schemat czasu linearnego pozosta
je warunkiem dla okreslenia nazwy przedlniotu jako "historii" i przynajmniej
wzgl~dnej przyswajalnosci go przez sluchaczy, zwlaszcza tych, kt6rych znajo
mose przeszlosci funkcjonuje na poziomie "dawno kiedys".
Linearyzacja czasu jest zresztq dominujqca w zyciu spolecznynl, poczyna
jqC od gl~bokiej starozytnosci az do dzis. Wielu znawc6w problematyki uwaza
zresztq, ze jest to proces pogl~biajqcy si~ i ulegajqcy przyspieszeniu, si~gajqc do
poczqtk6w wieku XX, co niekt6rzy wiqzq z gwaltownym skokiem naukowo
-technicznym, procesami globalizacji, rozwojem spoleczenstwa informatyczne
go, post~pujqCq unifikacjq kultury i stylu zycia, wreszcie z narzuceniem tego,
co okreslalo si~ niegdys wlasnie kulturq europejskq, a co uleglo zasadniczym
przemianom, stanowiqc dzis pewien model og6lnoswiatowy postrzegania cza
su i jego nast~pstw. Nie sposob ogarnqe calosci tej materii, dlatego skupiam si~
jedynie na d woch jej aspektach, a nlianowicie:
- dla wi~kszosci ludzi czas w r6znych epokach odgrywal zasadniczo innq
rol~, a koniecznose porzqdkowania czasu rniala charakter ewolucyjny,
scisle uzalezniony od okolicznosci religijnych, politycznych i ekonomicz
nych; calose zas oddzialywania spolecznego rniala zroznicowany i zin
dywidualizowany charakter;
- istnieje niezbyt pewna, ale zauwazalna korelacja porni~dzy post~pem
wiedzy, nauki i techniki w zakresie podzialu czasu i narz~dzi do jego po
rniaru a ideami rodzqcymi si~ w slad za okresami przelom6w naukowo
technicznych; proces ten w moim przekonaniu rna charakter gwaltow
nie narastajqcy i przechodzqcy w zupelnie nowe jakosci w sferze prak
tyki zycia spolecznego i swiadonlosci ludzkiej; por6wnywalny moze byc
z przelornern umyslowo-poznawczym wiek6w XVII i XVIII; w slad za
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tym wymusza on zmiany w zakresie powstawania nowych idei spolecz
nych, politycznych i prawnych; idei bye moze 0 zupelnie nowym obli
czu i sposobie funkcjonowania w spoleczenstwie.

***
Pierwszy obszar moich zainteresowan wynika z przekonania, ze rozwoj
refleksji nad czasem, drzemiqcy w ludziach, w polqczeniu z koniecznosciq zy
ciowego i praktycznego jego porzqdkowania jest nieodlqcznym skladnikiem
egzystencji ludzkiej z czasem zwiqzanej i przez czas ograniczanej. Arystoteles,
korelujqcy problem czasu z problemem zmiany i ruchu, czy sw. Augustyn, sta
wiajqcy najwazniejsze pytania w aspekcie psychologicznego odczuwania cza
su (slynny rozdziall1 Wyznaii), a potem caly legion myslicieli zmagajqcych si~
z tym zagadnieniem, wytyczyli drog~ refleksji teoretycznej. Rownolegle do tego
potrzeba porzqdkowania, dzielenia i mierzenia czasu byla tylko odwrotnq stronq
tego samego problemu i tych samych pytan, jakie stawiali sobie ludzie. BoV\riem
przywolani tu mysliciele zyli przeciez w okreslonym porzqdku czasowym, po
rzqdku sztucznym, wytworzonym przez innych w danym okresie historycznym.
Kalendarze ich byly rozne, lecz problem dokladnie ten sam.
Tu w pelni subiektywnie musz~ przyznae, ze postawione przez sw. Augu
styna pytania uwazam na sw6j sposob za uniwersalne w sferze psychiki czlo
wieka i w pelni aktualne do dzisiaj. Sqdz~, ze dotknql on SWq intuicjq badaw
CZq istotnych dla kazdego czlowieka problem6w, dlatego w dalszej cz~sci mo
jego wystqpienia nie unikam identyfikowania si~ z owym rozdzialem WyZlla11,
choe z pewnosciq nie akceptuj~ opartej na tych rozwazaniach historiozofii za
wartej w De civitate Dei.
W znacznej mierze podzielam poglqd, ze pierwotnym dla wi~kszosci cy
wilizacji impulsem obliczania i dzielenia czasu byla religia. Czas sacrum oddzie
lal i limitowal profanum, prowadzqc stopniowo w przypadku Europy do uregu
lowania dzisiejszego poj~cia roku i jego wewn~trznych podzial6w. Nie nalezy
zapominae, ze kalendarz julianski (46 r. p.n.e.; opiek~ nad nim sprawowal for
malnie pontifex maxhnus), skorygowany ze wzgl~dow politycznych przez Okta
wiana Augusta, w sposob niezbyt fortunny, byl w swym pochodzeniu oparty
na kulcie solarnym i kalendarzu egipskim (stworzonym przez kaplan6w), zas
jego panowanie z niewielkimi korektami rozciqgn~lo si~ na chrzescijanstwo az
po 1582 r., czyli zadekretowanie przez Grzegorza XIII kalendarza zwanego gre
gorianskim. Kalendarz ten panstwa europejskie wprowadzaly zresztq w r6z
nych momentach wlasnie w zaleznosci od uwarunkowan religijnych i politycz
no-spolecznych, az po poczqtek wieku XX (Rosja komunistyczna w 1918 r.). Nie
obywalo si~ to czasem bez dramatycznych wstrzqsow, by przypomniee powaz
ne zamieszki, z kilkoma ofiarami smiertelnymi, w 1752 r. (mimo perfekcyjnego
opracowania przez komisje, ktore powolal parlament angielski, wprowadzenia
tego kalendarza pod kqtem czasu pracy, wynagrodzen i podatk6w, ludzie Sq
dzili, ze czas ich zycia zostal skrocony 0 niemal dwa tygodnie).
Warto przypomniec, ze w katolickim Kosciele obowiqzuje kalendarz kos
cielny, wytyczajqcy glowne granice i daty czasu swi~tego, oparty na systemie
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solarnym i lunarnym (Wielkanoc jako najwazniejsze swi~to okreslana jest cza
sem lunarnym), na podstawie kt6rego ustanawiane sCI swi~ta stale i ruchome
oraz daty dzienne wedlug imion patron6w.
Kalendarz byl tez przedmiotem demonstracji i tryumfem okreslonych idei
politycznych i swiatopoglC}dowych, czy, jak kto woli, manipulacji. Najlepszym
dowodem byl francuski kalendarz rewolucyjny (formalnie obowiC}zujC}cy w la
tach 1793-1806), dose zasadniczo odbiegajqcy od ram gregorianskich, ustanawia
jC}cy nowy podzial roku, nowe swi~ta i dni wolne od pracy, nowe nazwy n1iesi~cy
(cz~sto pi~kne i poetyckie, stworzone przez komediopisarza Fabre D'Eglantine' a,
co nie uchronHo go zresztc} przed gilotynC}) i w sumie ustanawiajqcy nOV\Tq er~ li
czonC} od roku I Revvolucji. Innym przykladem demonstracji swiatopoglqdowej,
stanowiC}cej juz tylko zabieg majC}cy legitymizowae dawnose idei i ruchu, jest ka
lendarz wolnomularski, gdzie do aktualnej daty rocznej dodaje si~ 4000 lat od
rzekomej smierci Hirama, budowniczego Swiqtyni Salomona, oraz ustanawia
jC}cy dwa swi~ta: na dzien sw. Jana Ewangelisty i sw. Jana Chrzciciela.
WaznC} demonstracjq ideowq pozostawala zawsze domniemana data po
czC}tkowa kalendarzowego liczenia czasu, a wi~c ab urbe condita w Rzymie, na
rodziny Chrystusa w chrzescijanstwie, poczC}tek rewolucji czy smiere rzekome
go zalozyciela ruchu.
Wspomniee wreszcie wypada, ze w niekt6rych panstwach europejskich,
na przyklad monarchii austro-w~gierskiej, 0 wielonarodowym i wieloreligij
nym skladzie spolecznym, istniala tradycja wydawania niekt6rych kalendarzy
uwzgl~dniajC}cych r6wnolegle swi~ta katolickie, prawoslawne i zydowskie, jak
mialo to miejsce w Galicji.
Dokladnose kalendarzy, czy julianskiego, czy gregorianskiego, byla znacz
na, lecz zastosowanie ich nader problematyczne, co jest ZH10rq historyk6w do
dzisiaj. Wystarczy tu przytoczye wybitnego znawc~ problematyki, uczonego
angielskiego Poola. Pisal on 0 poruszajqcym si~ po stosunkowo niewielkim ob
szarze Europy podr6znym w XIII w., kt6ry b~dC}c na przyklad kupcenl wyru
szyl z Wenecji 1 marca 1245 r. (wspomniee tu wypada, ze w Republice Weneckiej
tradycyjnie Nowy Rok rozpoczynal si~ wlasnie w tym dniu, zwyczaj ten utrzy
mal si~ az do obalenia Republiki przez Napoleona), przybywal on do Florencji
w 1244 r., nast~pnie po kr6tkim pobycie znalazlby si~ w Pizie, gdzie zaczynalby
si~ rok 1246, w~drujqc do Prowansji znalazlby si~ ponownie w 1245 r., a wjez
dzajC}c do wlasciwej Francji, powr6cilby jeszcze raz do 1244 r., po to by powr6
cie wreszcie do Wenecji prawdopodobnie w 1246 r. Bye moze jednak dla ovvego
wspomnianego podr6znego, jesli rzeczywiscie byl kupcem, liczyly si~ bardziej
dni i ewentualne rniesiC}ce sp~dzone w interesach, a niekoniecznie daty dzienne,
miesi~czne czy kolejnose lat. I tu wkraczamy na grunt slynnych dzis i poniekC}d
juz historycznych artykul6w Jacques' a Le Goffa Czas Kosciola i czas kupca (1960)
oraz Od czasu srednio'lviecznego do czasu nowoiytnego (1964). Wspomniane publi
kacje bardzo przyblizyly swiadomosci czytelnik6w moment, kiedy czas IIswi~
ty" zaczC}1 bye przelamywany przez ekonomicznie narzucony czas "svviecki".
Trafnie napisze 0 tym sam autor w slowach: "A czas Kosciola? Istnieje nadal dla
kupca chrzescijanskiego jako inna plaszczyzna jego egzystencji. Czas, w kt6rego
ramach dziala on zawodowo, jest rozny od czasu, w kt6rym toczy si~ jego zycie
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religijne (...). Ze swych zyskow oddaje dziesi~cin~ na cele dobroczynne (...). Cza~
grzechu i czas laski (...) tak wi~c czas przyrodniczy, czas pracy zay\Todowej i cza~
nadprzyrodzony Sq w swej istocie oddzielone od siebie, a jednoczesnie stycz·
nose mi~dzy niemi nie jest wykluczona. Powodzie stajq si~ ir6dlem swiadome:
spekulacji, niegodziwie zdobyte bogactwa otwierajq wrota niebios (...) p6inie:
kupiec protestancki, wychowany na Biblii, b~dzie nadal ch~tnie utozsamial wy
roki Opatrznosci i wlasnq pomyslnose w interesach, choe swiat, ktorym zyje
przyzwyczail si~ je odrozniae".
Dla ludzi zyjqcych wowczas w rniescie irodlem wiedzy 0 czasie, tak swiec
kim, jak i koscielnym, byl zegar. Ludzie zyjqcy poza miastem nadal i dlugo pod
porzqdkowani byli przyrodzie, biciu dzwonu kosciola, 0 ile go slyszeli, i czasem
wyznaczanym przez swi~ta. (Tu dygresja 0 zegarze. Abstrahuj~ od jego pradzie
jow, to jest zegarow wodnych, poczqtk6w zegarow mechanicznych od Archime
desa poczynajqc, wreszcie od klepsydr czy zegarow slonecznych. Te dwa ostatnie
przetrwajq do dzis w symbolice jako archetyp i symbol uplywu czasu, zwlaszcza
gdy byly opatrzone wznioslymi inskrypcjarni w rodzaju Dies nostri quasi umbra
super terrnm et nulla est mora lub Omnes vulnerant - postulna necat).
Byly to zarazem pierwsze wizualizacj e czasu; wazne, bo uswiadamiajq
ce powszechnie ludziom jego istnienie, dzialanie i uplyw. Majstersztykiem sta
ly si~ jednak wielkie zegary konca sredniowiecza i przypisywane im znaczenie.
Uciekn~ si~ tu tylko do trzech, ale jakze znaczqcych przykladow: zegara w Stras
bourgu, zegara w Luwrze i zegara w Pradze.
Pierwszy powstal okolo 1350 r. (po wielu poiniejszych udoskonaleniach)
i podobnie jak wiele zegarow europejskich tej doby umieszczony zostal w kate
drze, stanowiqc od poczqtku swoisty "cud swiata" - jego skomplikowana budo
wa i zewn~trzny ksztalt byly tak zawile, ze po przebudowaniu go w wieku XVI
przez Conrada Dyasypodiusa wymagal pisemnych objasnien wraz z ilustracja
mi dla przybywajqcych rzesz 6wczesnych turyst6w. Bye moze obok zegarow
angielskich tego okresu w York i Wells stanowil najdoskonalszy przyklad me
chanicystycznej dydaktyki "czasu swi~tego".
Drugi, paryski, stworzony okafo 1370 r. przez Henriego de Vic, niezacho
wany do dzis w formie pierwotnej (zastqpil go potem zegar umieszczony w jed
nej z wiez Conciergerie), odegral rol~ szczeg6lnq i waznq. Oficjalnie bowiem stal
si~ symbolem powstania czasu swieckiej wladzy panstwowej. Rozkazem Karo
Ia V wszystkie dzwony Paryza mialy rozbrzmiewae zgodnie z dzwonami tegoz
zegara - tym samym kr61 stawal si~ symbolicznym wladc,! i regulatorem cza
su panstwa. Bye moze, choe to malo prawdopodobne, to ten wlasnie zegar po
dyktowal znajdujqcemu si~ opodal kosciolowi Saint Germain I' Auxerrois w 202
lata p6iniej uderzenie w dzwony dajqce znak do rzezi w noc sw. Bartlomieja. Na
marginesie mozna dodae, ze tenze Grzegorz XIII kazal wybie z tej okazji specjal
ny medal. Konsekwentnie potem niernal kazda wladza polityczna uznala i uznaje
nadal swoje prawo do rzqdzenia czasem, ustanawiajqc swi~ta panstwowe lub je
znOSZqC, regulujqc rytmy czasu pracy i wypoczynku, przyjmujqc lub odrzucajqc
czas sacrum bqdi dostosowujqC go do wlasnych racji politycznych.
Trzeci zegar to slynny praski Orloj, znajdujqcy si~ nie na scianie kosciola
czy palacu, lecz ratusza w rynku Stareho Mesta. Stworzony zostal okafo 1410 r.
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przez mistrza Hanusza. Tak miejsce, jak i czas powstania zegara w mieszczan
skiej, najbardziej zradykalizowanej, prohusyckiej cz~sci Pragi jest moze najlep
szym przykladem tego, co Le Goff okresla miejscem styku czasu Kosciola i czasu
kupca. Trese ideowa tego zegara rna z pewnosciq wydiwi~k religijny, lecz jego
umiejscowienie z pewnosciq mieszczanskie, biorqc pod uwag~ pierwszq defe
nestracj~ praskq dokonanq z okien tegoz ratusza. Dzis tez, podobnie jak inne ze
gary, wymaga on ze wzgl~du na stopien komplikacji szczeg6lowych objasnien
przewodnik6w. (Na marginesie mozna dodae, ze identyczny zegar znajduje si~
w Olon1uncu, lecz w latach pi~edziesiqtych xx w. zostal on od strony formal
nej gruntownie przeksztalcony w stylu socrealistycznym, co tez jest swoistym
"znakiem czasu").
Tak wi~c pomi~dzy scianami katedry, palacu i ratusza rozgrywala si~ hi
storia podzielenia czasu na ograniczany z wolna czas Kosciola i pretendujqce
do monopolizacji czas polityczny i czas interesu gospodarczego. Zachodzilo to
w momencie wkraczania w nOWq epok~ kielkujqcego odrodzenia. Epok~, kt6ra
w wieku XVI zmienila w dodatku wyglqd i funkcje tychze zegar6w, przeksztal
cajqc je dzi~ki technice w "zegary astronomiczne" i przydajqc im nie tylko funk
cje kalendarza, ale takze obraz "teatru swiata" juz niemal calkowicie swieckiego.
Funkcje mechanicystycznej dydaktyki i wizualizacji czasu zostaly zrealizowane
do granic owczesnych mozliwosci.

***
Nast~pstwem przyj~tej

tu perspektywy jest ch~e por6wnania krzywej wy
znaczajqcej postt;p w mierzeniu czasu z ewentualnymi jej konsekwencjami w hi
storii mysli politycznej. Z historii rozwoju techniki pomiaru czasu wyr6znie moz
na trzy glowne punkty chronologiczne.
Pierwszy przypada na okres od okolo 1300 r. do polowy XVII w. (wynale
zienie udoskonalonego wahadla przez Huygensa). Niedokladnosc na dob~ wy
nosila od 1000 do 10 sekund.
Drugi obejmuje przedzial od polowy XVII w. do polowy XX w. (udoskona
lenie mechanizm6w i powstanie zegara kwarcowego); niedokladnosc na dob~
wynosila od 10 sekund do jednej milionowej sekundy.
Trzeci natomiast od polowy XX w. do czas6w wsp6lczesnych (dalsze udo
skonalenie zegar6w mechanicznych, kwarcowych i powstanie zegar6w atomo
wych); niedokladnose wynosi tu od jednej milionowej sekundy na rok do jednej
sekundy na trzy nuliony lat w tzw. zegarach cezowych drugiej generacji.
Istnienie jakiejs korelacji w tym wzgl~dzie wydaje si~ dla niektorych bada
czy problemu czasu i chronologii czy wyznawc6w bezwzgl~dnej idei post~pu
sprawq pewnq i oczywistq. Osobiscie bylbym raczej zdania, ze mozna dostrzec
tylko pewne prawidlowosci lub zachodzqce zmiany, lecz czas historyczny idei
rna rytm meco odmienny od rytmu czasu rozwoju nauk technicznych, a nawet
odmienny od historii politycznej.
Nawet najbardziej ugruntowane w historii politycznej i swiadomosci spo
lecznej cezury nie pokrywajq si~ do konca z owym rytmem myslenia 0 panstwie
i prawie. Jest to bowiem cz~se szerszej historii idei, czyli jak pisze Foucault: ,,( ...)
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odtwarza genez~ tego, co poczynajqc od przyj~tych bqdi nabytych wyobrazen
da poczqtek systemom i dzielom. Pokazuje z kolei, jak stworzone w ten sposob
wielkie bloki rozpadajq si~ z "Tolna; jak rozplqtujq si~ wqtki, jak kontynuujq swoj
samotny zywot, by pojse w zapomnienie bqdi polqczye si~ w nowy spos6b. Hi
storia idei jest przeto dyscyplinq poczqtk6w i koncow, opisem niejasnych ciqg
losci i nawrot6w, odtworzeniem rozwoj6w w linearnym ksztalcie historii (...)
w tym sensie historia idei javvi si~ jako historia interferencji, jako opis koncen
trycznych kr~g6w, ktore otaczajq dziela, podkreslajq je, wiqzq ze sobq i wlqcza
jq je w to wszystko, co tymi dzielami nie jest" .
Mozna za podzialami F. Braudela mowie tu 0 czasie kr6tkim, "zdyszanym",
czasie srednim "koniunktur", czy wreszcie slawetnym "dlugim trwaniu", ale
dla historii doktryn cezurq moze bye zar6wno konkretna data, jak i bardzo dlu
gi odcinek czasu. Cz~stokroe tez okres historyczny, kt6ry nie obfituje w zdarze
nia lub fakty 0 gwaltownym charakterze (a przeciez historycy polityczni to lubiq
najbardziej), ale kumulujqcy sobie ciqg procesow 0 r6znym podlozu, pozomie
spokojnie przebiegajqcych i rownie pozornie malo znaczqcych. W przyszlosci
zostaje on uznany za prog, ktorego przekroczenie otwieralo perspektyw~ roz
woju nowej idei politycznej, si~gajqcej daleko w przyszlose danego panstwa, na
rodu czy wr~cz cywilizacji.
Nic wi~c tez nie stoi na przeszkodzie, by takie procesy zachodzqce w na
uce czy technice na dlugich odcinkach czasowych uznawae za wspolczynniki
ksztaltowania nowych idei, w ramach kt6rych na przyklad poglqd na rol~ czasu
jest skladnikiem waznym, jesli nie konstytutywnym. I tu bye moze dochodzi do
ewentualnej korelacji pomi~dzy rozwojem nauki i techniki a ideami polityczny
mi. Pozostaje to jednak raczej pytaniem, bo nawet nie hipotezq. Wynika to stqd,
ze post~p naukowo-techniczny wyprzedza do dzis rodzenie si~ nowych idei po
lityczno-prawnych, a wi~c i cezury ulegajq znamiennemu przesuni~ciu.
UsHujqc te kwestie w jakis spos6b unaocznie, ogranicz~ si~ do przewijajq
cego si~ przez wieki sporu dw6ch podstawowych koncepcji historiozoficznych:
wizji cyklicznosci i zarazem swoistej powtarzalnosci dziej6w oraz wizji ciqglej
zmiany cz~sto podkreslajqcej niepowtarzalnose czy jednorazowose wydarzen hi
storycznych. Paradoksalnie problem ten sensu stricto zwiqzany z naukq 0 prze
szlosci jest w swej istocie troskq 0 perspektywy przyszlosci.
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Okres pierwszy od okofy XIV w. do schylku XVIII w.
Klimat tej epoki wobec problemu czasu nacechowany byl ad poczqtku swo
istym falowaniem nastrojow. Wahaly si~ one od optymizmu, ze oto zyjemy w no
wej wspanialej rzeczywistosci (latwo zauwazalna samoswiadomose zycia w no
wej epoce i zadowolenie z niej w pismach np. G. Rucellai czy U. von Huttena),
postrzeganych we wczesnej fazie renesansu, do czasem przedwczesnego pe
symizmu w okresie poiniejszym, postrzeganego jako upadek sztuki (G. Vasa
ri), melancholi~ (A. Durer) utozsamianq z uplywem czasu (W. Szekspir, W. Ra
leigh, E. Spencer) lub rozkwit "faustycznych" t~sknot (Ch. Marlowe). Czas jawil
si~ tu jako wielki destruktor zycia czlowieka, swiata lub nawet wszechswiata,
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jak u Spencera. Nieublagany jego uplyw, utrata mlodosci, a jednoczesnie wspo
rnnienia wywolywaly skionnose do idealizacji przeszlosci lub t~sknot~ za po
wrotern wieku jesli nie "zlotego", to przynajrnniej lepszego od czas6w wlasnie
przernijajqcych. Klimat ten zaczql ulegac dose zasadniczej zrnianie juz w wieku
XVII i w okresie rozkwitu oswiecenia, wlasnie pod wplywem zdobyczy szcze
g6lnie na polu nauk scislych, przyrodniczych i rnedycznych. Empiryzm, racjo
nalizrn, poszerzenie wiedzy geograficznej, zrniana stylu zycia przy niemalym
udziale liberalizrnu gospodarczego i swobody obyczajowej (libertynizrn) wla
Iy wi~cej optyrnizmu w spojrzeniu na uplyw czasu i jego skutki wobec jednost
ki ludzkiej. W skrajnych przypadkach przechodzHy one w prospektywizrn na
cechowany euforiq nad urnyslern ludzkirn, nieograniczonyrni mozliwosciami
wiedzy i techniki oraz slepq wr~cz wiarq w nieustannie dokonujqcy si~ post~p.
W wielu wypadkach stalo to w razqcym kontrascie z okrucienstwern obyczajo
wym, wojnarni i metodami ich prowadzenia oraz relatywizrnern moralnym wo
bec zia. Oswiecenie swym polorem intelektualnym i osiqgni~ciami naukowymi
pokrywalo tylko cz~sciowo rudymentarne cechy natury ludzkiej, wierzqc prze
sadnie, ze w slad za nim idzie zasadnicza zmiana owych cech na rzecz huma
nitaryzmu i gl~bokiej poprawy obyczaj6w. Dlatego calkowicie zgadzarn si~ ze
slowami wywiadu udzielonego przez prof. A.K. Wr6blewskiego, kt6ry powie
dzial: "Post~p w genetyce, odkrywanie mechanizm6w dziedziczenia, wiedzy na
ternat ewolucji, wyprzedzH rozw6j psychologii czy badania nad swiadomosciq.
Rozrninql si~ takze z etykq, kt6ra od czasow starozytnych prawie w ogole si~ nie
zrnieniala. Rozdiwi~k mi~dzy naukami scislymi a humanistycznymi oraz psy
chologiq jest ogromny. Rozszyfrowujemy geny, zabierarny si~ za klonowanie,
ale jesli chodzi 0 stosunki mi~dzyludzkie, to jestesrny barbarzyncami".
W okresie tym dokonala si~ znaCZqca polaryzacja stanowisk w stosunku
do historii i historiozofii, zwlaszcza we wspornnianyrn aspekcie jej cykliczno
sci i linearnego przebiegu, a co za tym idzie - rowniez w stosunku do zagad
nienia czasu.
Klimat epoki wplywal ze swoimi niepokojarni na odnowienie istniejqcej od
czasow rzymskich (stoik6w, poet6w Lukrecjusza, Wergiliusza, historyk6w: Sa
lustiusza, Liwiusza, cz~sciowo Tacyta) pozornie tradycyjnej historiozofii 0 wy
miarze cyklicznym. Sladem tym podqzyli na przyklad Machiavelli i Guicciardi
ni, choe cyklicznosc u nich byla 0 wiele bardziej subtelna niz w wiekach minio
nych i nie sprowadzala si~ do zarnkni~tych i kolejno pojawiajqcych si~ kr~gow;
b~dqc realistami, wiedzieli, ze historia nie powtarza si~ literalnie i nie rna po
wrotu do wyimaginowanego "zlotego wieku"; wprost przeciwnie niz u Machia
vellego zio dluzej utrzymuje si~ u wIadzy.
Zadziwiajqce stanowisko posrednie zajmowal natorniast prekursor i en
tuzjasta nowych nauk, szczeg6lnie przyrodniczych, i propagator idei post~pu,
F. Bacon, ktory w jednym z ostatnich swych esej6w przyrownuje panstwo z two
rami organicznymi od momentu narodzin po srniere. Powracal on tym samym
poniekqd na tory tradycyjnej historiozofii 0 podlozu organicystycznym, choe
bez zabarwienia religijnego. Bylo to jednak moze uproszczone, ale linearne uj~
cie zagadnienia czasu.
Innq postaw~ prezentowal Bodin w Metodzie latwego rozumienia historii, nie
negujqcy cyklicznosci, lecz poszukujqcy odmiennych indywidualnych przyczyn
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powodujqcych rozw6j lub zmierzch panstw alba psucie si~ ustroj6w politycz
nych, byl zresztq r6wniez jednym z pierwszych historyk6w historiografii. Bieg
dziej6w powszechnych zblizal si~ u niego wyraznie w stron~ linearnosci, choc
nie calkiem prostej. Podobnq drogq zdqzal potem Bossuet, dostrzegajqcy w hi
storii "ciqg uporzqdkowany", wywodzqcy si~ z woH Boga.
Wyraznie w stron~ linearnosci dziej6w podqzali mysliciele zwiqzani z na
ukami scislymi, jak na przyklad Barrow i pozostajqcy pod jego wplywem New
ton, piervvszy oceniajqcy czas w kategoriach matematyczno-geometrycznych,
drugi tworzqcy id~ "czasu absolutnego", rzqdzqcego si~ wlasnymi prawami we
dIe ruch6w ziemi i cial niebieskich i tworzqcego ciqglq sekwencj~ liniowq. Inne
nieco stanowisko zajrnowal osobisty adwersarz Newtona, Leibniz, tw6rca "za
sady dostatecznej przyczyny", w konsekwencji okreslajqcej porzqdek chronolo
giczny i tym samyln linearnq koncepcj~ historii.
Histori~ jako nauk~ dezawuowal za to tw6rca nowej epoki myslenia, Kar
tezjusz, stojqcy na stanowisku, ze matematyka i problem"pewnosci absolutnej"
nie mogq miee tu zastosowania, a wi~c historia pozostaje zbiorem arbitralnych
i subiektywnych sqd6w.
Swoistym fenomenem omawianego tu okresu pozostajq G.B. Vico i J.G. Her
der, kt6rym 1. Berlin poswi~cil nader interesujqcq rozpraw~. Spojrzenie Vicona na
histori~ bylo rzeczyvviscie nowe, co doceniono znacznie p6zniej. Dzieje byly dIan
tworem czlowieka, kt6ry poznawal sam siebie przez pryzmat historii. Docenial
tu znaczenie wolnej woH ludzkiej, a nawet jego kaprysu. Dopuszczal ograniczo
ne zastosowanie nauk scislych w badaniach nad przeszlosciq. Szczeg6lny nacisk
kladl na zrozumienie historii i zachodzqcych w niej proces6w. Przypisywana mu
idea prostej cyklicznosci dziej6v" jest grubym uproszczeniem. Vico stworzyl mo
del historii cykliczny, ale w postaci spirali, gdzie nie moze bye mowy 0 powro
cie czy nawet literalnej powtarzalnosci historii. W sumie spirala owa zmierza
w kierunku Hnearnosci wydarzen i ich nast~pstw, tyle ze nie w formie linii pro
stej. Model ten pojawia si~ dziS w wielu wersjach, na przyklad p~tli, zachodzq
cych na siebie k6i, sinusoidy czy wlasnie spirali; nie wyst~puje juz jednak kla
syczna wersja \v postaci kola powracajqcego do punktu wyjscia.
Herder ze S\vojq koncepcjq dziej6w pozostawal poniekqd W orbicie ewolu
cyjnego historyzmu. Zaslugq jego stalo si~ stworzenie relatywizmu historyczne
go, \" ramach kt6rego kazda epoka rna sw6j niepowtarzalny przebieg i charak
ter oraz odr~bny i uksztaltowany system wartosci.
Obaj mysliciele nie byli progresistami w sensie wiary w nieustajqcy i nie
unikniony post~p, \vierzyli jednak w zachodzqcq nieustannie zmian~ oraz ja
kies formy rozwoju.
Po stronie progresist6w znalezli si~ tacy mysliciele oswiecenia francuskie
go jak chociazby Turgot i Condorcet. Kant zajql tu znacznie bardziej umiarkowa
ne stanowisko, widzqc w historii elementy harmonii, kt6rej oczekuje czlowiek,
i dysharmonii, jakq tworzy wobec niego przyroda. Na tym tIe dwaj najwi~ksi
wrogowie ideovvi Rousseau i Wolter stanowili wyjqtek, negujqc zasad~ post~
pu, choc zupelnie z innych pozycji.
Okres wiek6w od XVI do konca XVIII przyni6s1 zasadniczy przelom umy
slowy w ideach, W kt6rych czas i historia odgrywaly rol~ zasadniczq. Koncep
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cja czasu nlierzalnego fizykalnie w pol'lczeniu z astronomi'l, fizyk'l i matematy
k'l wlqczyly w swiadomosc myslicieli nie tylko mechanicystyczny obraz swiata,
ale uswiadomily, ze historia zmierza do ujt:cia jej w ramy dyscypliny naukowej.
Dyscypliny ze svvoimi regulanli, zasadami oraz pr6bq ustalania prawd niq rz'l
dzqcych, ktore wiodly potem w stron~ nomotetyzmu historycznego. Oboj~tne
jest, czy schemat historii cyklicznej czy lineamej ujmowany byl jako obraz dzie
j6w; odtqd zaczynal on jednak miec wymiar naukowosci, a nie tylko przymiot
egzemplifikacji wydarzen aktualnych lub pouczen na przyszlosc.
Om6wiony wczesniej pomiar dokladnosci czasu mial wi~c bezposredni
wplyw na rozwoj precyzyjnego zeglowania (za pomocq chronometru morskiego
okolo 1762 r.), czyli odkrywania nowych swiat6w i kr~g6w cywilizacyjnych oraz
uswiadomienie sobie istnienia innego spojrzenia na czas i histori~. Odkrycia te
w sferze idei polityczno-prawnych sklonHy myslicieli do refleksji nad wlasnym
rozwojem spolecznym, odkrywajqc "stany natury", nowe odczytanie praw na
turalnych czy wreszcie utopijne wizje "wysp szcz~sliwych" Iub "dobrego dzi
kiego" zyjqcego bez poczucia czasu, historii i grzechu. Moglo to zmierzac i w
stron~ odwrotnq, ukazuj'lcq okrucienstwo natury i przyrody, dzikie instynkty
ludzkie tlumacz'lce i usprawiedliwiajqce, moze czasem w zbyt wygodny spo
sob, zlo towarzysz'lce ludzkosci.
Odkrycia te mialy tez skutek niejako wewn~trzny, zmierzaj'lcy do skupie
nia si~ nad wlasnq historiq i odnowienia modnych paradygmatow 0 "prawdzie
jako c6rce czasu" oraz "historii jako nauczycielce zycia". Na tym gruncie rodzHa
si~ nowozytna, zaawansowana historiozofia oraz profesjonainy warsztat histo
ryczny, ktory opieral si~ wlasnie na badaniach nad czasem oraz doskonaleniem
jego pomiaru i osiqganiem wi~kszej dokladnosci chronologicznej.

WiekXIX
Klinlat ideowy tego wieku, nawet jesli zamknqc go w tradycyjnie historycz
nych ramach 1815-1914, z punktu widzenia nauki 0 czasie tudziez historii idei
polityczno-prawnych nie miesci si~ w nich i pozostaje w tym wzgh;dzie sztucz
nym tworem chronologicznynl. Jest on bowiem trudny do scharakteryzowa
nia z punktu widzenia stosunku idei politycznych do problemu czasu i historii.
Waha si~ on od programowej ucieczki od idei oswieceniowych z post~pem na
czele po gl~bokq wiar~ w ich kontynuacjt:. Od ch~ci powrotu do "zlotego wie
kul! do zqdania rewolucji i obalenia starego porz'ldku. Od skrajnego pesymi
zmu w ocenie przeszlosci do zachwytu nad ni'l i oczekiwania jeszcze lepszej
przyszlosci. W XIX w. dokonuje si~ bowiem proces faktycznej multiplikacji idei
polityczno-prawnych, ktore zaczynaj'l czerpac swe ir6dla spoza religii, filozo
fii czy nauki prawa, si~gajqc ku psychologii, socjologii, antropologii, a gl6wnie
filozofii nauki bardzo szeroko pojmowanej; tak'l tez jest mozaika idei politycz
nych i prawnych, w ktorych czas i historia juz jako pelnoprawna galqz nauki
odgrywajq rol~ zasadniczq.
Z punktu widzenia scierania si~ cyklicznosci i linearyzmu w widzeniu dzie
jow granica stanowisk nie jest juz tak jasna i nie da si~ polqczyc Ii tylko z ideq
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Iub jego negacjq. Z pewnosciq mozna wyr6znie kilka typ6w myslenia,
choe posiadajq one w tym wypadku jedynie walor egzemplifikacji.
Jeden, wiqzqcy powtarzalnose w widzeniu dziej6w (nie historii jako na
uki) z poszukiwaniem w niej oparcia dla terainiejszosci i przyszlosci. Wsr6d
nich znajd q si~ nie tylko myslicieIe, ale poeci i artysci - stqd proces mitologi
zacji przeszlosci. Mozna tu przytoczye na przyklad cz~se konserwatyst6w an
gielskich z Burkiem na czele, a potem jego spadkobiercami, az po Tennysona
i Kiplinga. Mozna go dostrzec u romantyk6w angielskich w typie Byrona Iub
niemieckich: w malarstwie C.D. Friedricha bqdi upoetyzowanej tw6rczosci No
valisa, choe wczesniej trzeiwy i cz~sciowo tylko romantyczny Goethe napisze
w Fauscie: "To, co nazywasz czasu duchem, / jest jeno duchem historyka, / kt6
ry z zacietrzewieniem gluchem / przeszlose jak rdzawe drzwi odmyka; / Iecz
c6z tam znajdzie w tym Ianlusie? / ozogi, z kanap stare wlosie - / czasem histo
ryk to przystroi / w mile powaby Isniqcej zbroi" (dum. E. Zegadlowicz). Poczet
romantykow mozna by w owym zapatrywaniu na przeszlose i histori~ znacz
nie jeszcze wzbogacae 0 jego poszczeg6lne wersje narodowe, na przyklad pol
skq czy rosyjskq, lecz przeciez chodzi tu wylqcznie 0 pewien typ myslenia: typ
cechujqcy bliskich, lecz nie tozsamych z romantyzmem teokratow francuskich
i caly legion innych im podobnych intelektualnie tworcow.
Inny typ myslenia to wynoszqcy histori~ jako nauk~ na piedestal, lecz wy
ciqgajqcy z niej zupelnie inne i rozne wnioski. Wystarczy tu wymienie Hegla,
Marksa, historycznq szkol~ niemieckq, Tocqueville'a, Thiersa, Guizota i wiele
innych nazwisk. Reprezentujqcy ten typ traktowali naukowo histori~ i jej pisa
nie, budowali mniej lub bardziej fachowy warsztat i instrumentarium historyka,
zmierzali wyrainie w kierunku jej ideologizacji, ukazujqc wielkie ciqgi i trendy
przeszlosci sluzqce jednak probom udowodnienia z g6ry zalozonej tezy politycz
nej. Polskim przykladem byly tu krakowska i warszawska szkola historyczna.
Inny jeszcze typ traktowal przeszlose dose dowolnie, jako przyklad lub two
rzywo dla przyszlosci. To myslenie 0 dziejach w kategoriach budulca wlasnych
idei, jak u Nietzschego, Carlyle'a czy H. Spencera. Przeszlose jest tu nie tylko
upoetyzowana, ale i zmitologizowana dla ukazania idei wlasnych. Rola jej po
zostawala sluzebnq, ograniczajqc si~ przewaznie do legitymizacji IIdawnosci q"
idei nowych, majqcych zresztq burzye 6w stary porzqdek swiata. W niekt6rych
przypadkach mozna wr~cz mowie 0 negacji przeszlosci, majqcej ustqpie nowe
mu obliczu swiata.
Wyliczone zupelnie przykladowo i wyrywkowo owe typy myslenia moz
na rozpatrywae pod kqtem przyszlosci, bo przewaznie po to powstaly. Wtedy
dostrzezemy dopiero ich umownie nazwany pesymizm lub optymizm historio
zoficzny.
Wiek XIX jest jednoczesnie wiekiem historii jako nauki. Wystarczy si~gnqe
do monumentalnego dziela A.F. Grabskiego, by przekonae si~, jaki skok uczy
niia metodologia historii w owym wieku. Metodologia tworzqca wr~cz nOWq
nauk~ 0 czasie i jego znaczeniu dla historii. Naukowosci historii juz wowczas
prawie nikt nie podwazal, wprost przeciwnie, zaczynaia ona czasem negatyw
nie ciqzye na innych gal~ziach nauk humanistycznych lub na mysleniu spolecz
nym i politycznym. Dowodem na to staly si~ wspomniane systemy, tak Hegla,
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jak i Marksa. Nie bez powodu Nietsche zgryzliwie stwierdzil: "Historyk patrzy
wstecz; w koncu wierzy tez wstecz" (Hum. S. Wyrzykowski).
Wiek ten stoi tez pod znakiem potwierdzenia i rozwini~cia naukowosci pra
wa i rozwoju tej gal~zi wiedzy (w tym r6wniez filozofii prawa i jej historii, czyli
poprzedniczki naszej dyscypliny). Powstanie rozlicznych szk61 prawa, si~ganie
do jego historii nie tylko bowiem legitymizowalo prawo jako nauk~, ale two
rzylo potrzeb~ badan nad chronologiq. i znaczeniem czasu w rozwoju prawa na
przestrzeni wiek6w. Na marginesie mozna dodae, ze istniejq.cy od czas6w rzym
skich, lecz uj~ty w karby nowoczesnych kodeks6w uksztaltowal si~ nowoczes
ny i do dzis obowiqzujqcy czas prawnika skr~powanego terminami procedur,
rozpraw, wnoszonych pism procesowych etc., w znacznej mierze determinujq.
cy zycie zawodowe i prywatne.
Dziewi~tnaste stulecie zaznacza si~ tez innq cechq, jakq. jest narastajqca ku
mulacja efekt6w badan w sferze nauk scislych i przyrodniczych z przyspiesze
niem przenoszenia ich w sfer~ idei spoleczno-politycznych. Klasycznym przy
kladem wydaje si~ tu Darwin i jego dzielo oraz skutki w sferze ideologicznej
w postaci darwinizmu spolecznego, niekt6rych szk61 socjologicznych, wreszcie
rasizmu w r6znych jego mutacjach.
Podobna kumulacja efekt6w nast~puje w omawianej tu sferze badan nad
czasem, jego pomiarem i technikami z tym zwiqzanymi. Wiek XIX w znacznej
mierze surnuje, dodaje i odkrywa nowe sposoby dzialania w tej dziedzinie. Zna
rnienne Sq slowa Lewisa Mumforda: "Zegar wlasnie, a nie rnaszyna parowa, jest
kluczowyrn rnechanizmem nowoczesnej ery przemyslowej". Skutkiem tego sta
je si~ kielkujqca juz przed renesansem, ale udoskonalona przez wieki i rozkwi
tajqca sztuka handlu czasem. Przeksztalcenie go w towar w pelnym tego slowa
znaczeniu dokonuje si~ wlasnie w wieku XIX, sprzyjajq.c jednoczesnie rozwojo
wi nowych szk61 ekonomicznych oraz rzutujqC posrednio na wiele kierunk6w
idei politycznych z liberalizmem na czele. Chronometraz i ergonomia skutecz
nie rozpoczynajq wlasnie wtedy proces dehumanizacji pracy czlowieka, kt6rego
symbolern stanie si~ w przyszlosci tasma produkcyjna H. Forda.
Ulega tez zasadniczej zmianie relacja pomi~dzy cyklicznosciq dziej6w a wy
pierajqcq jq linearnosciq. Nie rna tu jednak bezposredniej implikacji z ideq po
st~pu, bowiem w sferze doktryn idea ta przezywa swoje wzloty i kryzysy bez
zwiqzku z linearnyrn postrzeganiem czasu. Charakterystyczne jednak w sferze
j~zykowej staje si~ zacieranie granic poj~e, takich jak "post~p", "rozw6j" i "zmia
na", kt6re mirno odmiennych konotacji w warstwie idei, ale i opracowan nauko
wych zaczynajq bye uzywane zamiennie. Proces ten wydaje si~ post~pujq.cy az
do czas6w wsp6lczesnych.
Koniec wieku XIX przynosi jednak symboliczne odkrycie pozostajq.ce po
zornie bez zwiqzku z omawianq. tu problematykq.. Jest nim odkrycie zjawiska
radioaktywnosci oraz okresu polowicznego rozpadu pierwiastk6w radioaktyw
nych, a wreszcie w okresie p6zniejszym powstania metody w~gla C 14, czyli in
nymi slowy zegara mierzqcego czas wstecz, co w wieku XX b~dzie narz~dziem
dla wielu historyk6w i archeolog6w.
Ta garse refleksji bynajnmiej nie daje zadnej sumy wiedzy 0 wzajemnych
powiqzaniach historii rnysli z historiq odkrye i dokonan naukowych nawet na
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tak wycinkowym polu jak kwestia czasu, ale moze daje pewne poj~cie 0 tym,
co wiek XIX dal czasom nam bliskim i z czym sami mniej lub bardziej swiado
mie obcujemy.

Wsp61czesnosc
Granice wieku XIX, jak wspomnialem wyzej, byly calkowicie umowne i w
sumie z punktu widzenia omawianej tu problematyki - amorficzne. Podobnie
rzecz si~ rna z przyj~tym tu poj~ciem wsp6kzesnosci. Mozna 0 niej m6wic, za
kladajqc cezury czasowe przyjmowane w historii politycznej, a wi~c od 1918 r.
do dzis, lub tez biorqc pod uwag~ rozw6j nauki i odkrycia przelomowe dla na
szych czas6w przesuwac poczqtkowq cezur~ na przelom XIX i XX wieku. Jest
to zresztq sprawq drugorz~dnq, albowiem wsp61czesnosciq dla historii idei, jak
i rozwoju wiedzy jest to, co posiada ciqg dalszy dzis i co moze w spos6b zna
CZqcy oddzialywac na przyszlosc. Trafne wydajq si~ tu konstatacje neurobiolo
ga nuklearnego Guenthera Stenta, kt6ry analizujqc dzisiejsze rozumienie ter
minu "post~p" odrzuca interpretacje m6vvi qce 0 wi~kszej szcz~sliwosci" czy
"mozliwosci osiqgni~cia doskonalosci przez czlowieka" na rzecz IIch~ci pano
wania", zas "lepszym swiatem" b~dzie ten, w kt6rym "czlowiek rna ''''i~kszq
wladz~ nad rzeczywistosciq zewn~trznq; taki, kt6ry jest dla niego bezpieczniej
szy ekonomicznie". Jest moze nieco goryczy w tym stwierdzeniu, lecz trudno
tez odm6wic mu racji wobec proces6w spolecznych i gospodarczych zachodzq
cych na naszych oczach.
Usilujqc nieco przyblizyc i zobrazowae, jakim zmianom podlega problem
czasu w kontekscie ewentualnego oddzialywania na swiat idei polityczno-praw
nych, dose subiektywnie i arbitralnie wybralem cztery nader istotne, moim zda
niem, odkrycia naukowe.
Pierwszym z nich jest zakwestionowanie niemal wszystkich dotqd znanych
koncepcji czasu przez teori~ wzgl~dnosci Einsteina oraz niemal r6wnolegle te
ori~ i mechanik~ kwantowq Plancka, Bohra, Heisenberga i innych. Sprzecznosc
owych teorii, a jednoczesnie empiryczna ich potwierdzalnose wygenerowaly
ponad 25 innych hipotez (z tzw. teoriq strun na czele), pr6bujqcych doprowa
dzic do stworzenia jednej og6lnej, godzqcej sprzecznosci, teorii, co w przekona
niu wielu wybitnych fizyk6w jest niepodobienstwem. Powstanie owych teorii,
a nast~pnie ich upowszechnienie, nawet na poziomie popularyzatorskim (np.
wspomniany Hawking), literatury science fiction, filmu czy telewizji sprawily, ze
wielosc koncepcji czasu jest dzis faktem oczywistym, a poj~cia zakrzywiajqcej si~
czasoprzestrzeni czy ugi~cia swiatla nie budzq zdziwienia, a c6z dopiero konfu
zji. Akceptacja wielosci czas6w nie zmienia zresztq w niczym operowania cza
sem IIziemskim" (podobnie jak operowanie geometriq Euklidesowq), bo w swej
linearnej formie spelnia on wi~kszosc oczekiwan ludzkich.
Przykladem drugim zmieniajqcym obraz wszechswiata i swiata jest odkry
cie "uciekajqcych galaktyk" Hubbla, a potem dokonania wielu uczonych na te
mat"wielkiegowybuchu" (Bing Bang) oraz IIrozszerzajqcego si~ wszechswiata".
Dzis znaCZqca cz~sc astronom6w i kosmolog6w akceptuje t~ teori~, kt6ra r6wniez
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weszla do spolecznej swiadomosci, choc czasem w formie nader uproszczonej.
Z punktu widzenia swiatopoglqdowego ma ona znacznie wazniejszy i gl~bszy
wymiar. W 1951 r. papiez Pius XII, poznajqc zarys owej teorii, byl nadzwyczaj
zadowolony, uznajqc jq za dowod aktu kreacji boskiej. Odtqd tez rna owa teoria
s,-vojq podw6jnq wymowf? swiatopoglqdowq, dzielqcq jej zwolennik6w na dwa
obozy: podzielajqcych entuzjazm papieza oraz sceptyk6w co do boskiej ingeren
cji. SprawdzHa si~ natomiast intuicja badawcza sw. Augustyna, lqczqcego w jed
nosc moment powstania czasu oraz "nieba i ziemi", bowiem zwolennicy Bing
Bang" stojq r6wniez na tym stanowisku, widzqc w nim moment powstania cza
su w kazdym jego rozumieniu. Interesujqce zresztq Sq odpowiedzi na pytanie,
co bylo "przed"? Swi~ty Augustyn odpowie: "Zanim uczynil niebo i ziemif?, B6g
niczego nie uczynH/, zas S. Hawking na podobne pytanie odpowiedzial: "Pytac,
co bylo przed Wielkim Wybuchem, to jak pytac 0 punkt polozony 0 kilometr na
p6lnoc od bieguna p61nocnego". Wypada tu jednak zaznaczyc, ze zar6wno sam
Hawking, jak i powazna cZf?sc astronom6w i kosmolog6w podchodzi do hipo
tezy "Bing Bang" z duzq ostroznosciq lub jq wr~cz kwestionuje. Wyrazem tego
byl"List otwarty do spolecznosci naukowej" z 2005 r., podpisany przez grup~
wybitnych przedstawicieli poglqdow odmiennych z E. Lernerem na czele. Al
ternatywq mialby tu byc wszechswiat po prostu istniejqcy i niemajqcy poczqtku
podobnie jak czas. Biorqc jednak pod uwag~ fakt, ze kosmologia w gruncie rze
czy sklada si~ z wielkiej liczby hipotez, kt6re nie poddajq sif? falsyfikacji, wypa
da sif? zgodzic ze slowami L. Landaua, ze: "Kosmolodzy cz~sto si~ mylq, ale ni
gdy nie majq wqtpliwosci".
Trzeci przyklad, jaki mozna zaproponowac, to idea i pomysl tragiczne
go geniusza A. Turinga i J. von Neumanna, dotyczqce powstania komputera
i sztucznej inteligencji, a w konsekwencji przewidziana przezen idea kompute
ra osobistego i powstanie sieci, czyli dzisiejszego internetu. Idea tego wynalazku
zaowocowala i owocuje dalej tworzeniem altematywnego czasu wirtualnego nie
koniecznie pokrywajqcego si~ z czasem tzw. realu oraz stworzeniem przestrzeni
wirtualnej mogqcej stac w calkowitej opozycji do rzeczywistosci. W surnie po
wstala alternatywna czasoprzestrzen 0 nieprzewidywalnych, tak pozytywnych,
jak i negatywnych, konsekwencjach. Przyklad ten nalezy do tych, kt6re na r6z
ne sposoby dotyczq nas wszystkich i kt6rych poglf?bianie sif? jest procesem jak
na razie nieustajqcym.
Ostatnim przykladem jest odkrycie struktury DNA przez J. Watsona
iF. Cricka i zbudowanie w konsekwencji calej dziedziny tzw. inzynierii gene
tycznej, kt6rej lawinowemu wr~cz rozwojowi mozemy przyglqdac si~ niemal
z dnia na dzieft. Odkrycie to nalezy nie tylko do tych, kt6rych zastosowanie
staje si~ powszechne, na przyklad badania DNA w dziedzinie wymiaru spra
wiedliwosci czy medycynie, ale r6wniez to, kt6re z racji ingerencji w sferf? zycia
sprawia najwi~cej problem6w etykom i prawnikom. W stosunku do sfery czasu
oferuje nie tylko leczenie niekt6rych schorzen, a wi~c wydluzanie czasu biolo
gicznego czlowieka, lecz polaryzuje swiadomosc spoleczenstw, tworzqc jedna
kowe nadzieje i obawy co do calego rodzaju ludzkiego.
Wszystkie podane tu przyklady zostaly wybrane swiadomie, choc zapewne
mozna odnaleic ich wi~cej, bowiem kazdy z osobna nie stanowi jeszcze dowo
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du na jakosciowq zmian~ poglqdow na czas. W sumie jednak dajq one asumpt
do wysuni~cia hipotezy, ze zrniana ta nastqpHa. Dostrzec to mozna przez pry
zmat multiplikacji czasow, w jakich zyje niemal kazdy czlowiek, przez problem
post~pujqcej wizualizacji czasu wlasnie w ramach internetu, filmu czy telewizji,
przez rozciqgni~cie dyskusji 0 cyklicznosci historii na kwestie przyszlego i hipo
tetycznego kurczenia si~ wszechswiata. Wreszcie na poziomie jednostki, co naj
wazniejsze, perspektywy poprawy komfortu dluzszej jej egzystencji na swiecie.
Ma racj~ D. Bolter, gdy stwierdza: "Jest sens zajmowac si~ Platonem i ceramikq
lqcznie, dla zrozumienia swiata greckiego oraz Kartezjuszen1 i zegarem mecha
nicznym lqcznie dla zrozumienia Europy XVII i XVIII wieku. Podobnie ma sens
uznanie komputera za techniczny paradygmat nauki, filozofii, a nawet sztuki
nadchodzqcego pokolenia".
Tu tez przychodzi czas na zadanie ostatniego z pytan, a mianowicie czy je
sli rzeczywiscie nastqpila we wspolczesnosci zmiana na miar~ przelomu karte
zjanskiego, to jak si~ ona ma do swiat a idei politycznych i prawnych?
Odpowiedz na to pytanie jest nie tylko zlozona, ale i w znacznej mierze
hipotetyczna. Zlozonosc wynika bowiem z teoretycznego zabiegu rozdzielenia
doktryn politycznych od doktryn prawnych. Hipotetycznosc zas jest immanen
tnym skladnikiem kazdego prognozowania bliskiego w swej istocie futurologii
czy wr~cz profetyzmowi.
Zabieg rozdzielenia doktryn politycznych od doktryn prawnych jest sztucz
ny, bowiem cz~stokroc dochodzi tu do wzajemnych sprz~zen i implikacji, one
same zas pozostajq w stanach nader skomplikowanych zaleznosci. Niemniej gdy
spojrzec na histori~ doktryn i swiat wspolczesny, dostrzec mozna znacznie wi~k
SZq liczbf? odrnian mysli politycznej, ich wi~kszq modalnosc, zdolnosc adapta
cyjnq do powstajqcej rzeczywistosci, wreszcie specyficzny stosunek do post~pu
nauki i wiedzy. Cytowany juz A. Aveni, moze nieco brutalnie, ale trafnie napi
sze: "Ideologia jedynie usprawiedliwia, ale nie pobudza. Staje si~ wynalezionym
lub zaadaptowanym przez wladcow narz~dziem sluzqcym do uprawomocnienia
ich wladzy. Ludzkie wartosci i poglqdy zdajq si~ zawsze podqzac za post~pem
w sferze ekonornicznych srodkow utrzymania". Jest to zdanie nieco krzywdzqce,
bowiern kreowanie idei, w tym takze politycznych, jest jednak aktem tworczyrn
umyslu ludzkiego, a nie tylko odkrywaniern istniejqcych juz zjawisk i praw, jak
to rna rniejsce w swiecie przyrody, fizyki czy astronomii. Nie zmienia to jednak
faktu, ze owe idee nawet wtedy, gdy odwolujq si~ do przeszlosci lub ewokujq
lepszq czy wr~cz swietlanq przyszlosc, pozostajq wciqz na uslugach aktualnych
potrzeb politycznych. Stqd ich relacja do czasu, kwestii rozwoju czy post~pu,
a wreszcie stanu nauki i wiedzy jest procesem znacznie szybciej przebiegajqcym
niz w przypadku prawa czy przemian ustrojowych. Oddane juz w XIX w. na
uslugi partii politycznych, kreujq obraz rzeczywistosci nam wspolczesnej, taki,
jakiego potrzebuje sila perswazyjna partii i jakiego oczekuje ich klientela. Nie
neguje to istnienia samodzielnie tworzonych doktryn politycznych, kt6re jednak
w porownaniu z wiekarni ubieglymi tracq swoj indywidualizm i wplyw w zde
rzeniu z masowym odbiorcq, stajqc si~ z wolna polem dywagacji wqskiej gru
py znawcow, historyk6w idei czy intelektualnie zaawansowanych specjalistow
od tworzenia programu i wizerunku partii politycznych. Tak wi~c swiat wspolI
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czesnych idei politycznych jest vv stanie podqzac w miar~ szybko za rozwojem
nauki i wiedzy, choc zapewne zawsze b~dq istniec pewne op6znienia oraz ba
riery swiatopoglqdowe niepozwalajqce na przyklad uznac niekt6rych osiqgni~c
nauki z punktu widzenia moralnosci czy pryncypialnych zasad, jakie wyznaje
dana cz~sc spoleczenstwa. Mimo tego stosunkowo szybkiego nadqzania za rze
czywistosciq w XX w. nastqpHo zaskoczenie tw6rc6w idei i historyk6w przez
wydarzenia zmieniajqce zasadniczo ich poglqdy, jak na przyklad wybuch fun
damentalizm6w religijnych, od Chomeiniego poczynajqc, po rozw6j sieci glo
balnego terroryzmu w nowej postaci. Daleki tu jestem od prognoz w rodzaju
Fukuyamy zmieniaj'1cego swe pogl'1dy co kilka lat, a nawet od solidnie podbu
dowanych naukowo konstatacji Huntingtona. Przypuszczac jednak mog~, ze
i doktryny polityczne w "czystej" swej postaci nie tylko przyjmuj'1 nOWq form~,
ale i z trudem nad'1zaj'1 za wytlumaczeniern i uzasadnieniem rzeczywistosci. Tej
rzeczywistosci, kt6ra z biegiem czasu wymusza zmian~, a na\vet sarna rozwiq
zuje problemy, przed kt6rymi staje swiat doktryn politycznych.
Inaczej rzecz si~ rna z doktrynami prawnymi, kt6rych proces rozchodzenia
si~ z politykq rozpocz'1l si~ juz naprawd~ w renesansie, a osi'1gn'1l niemal osta
teczne rozdroze w XIX w. Dzis proces ernancypacji tych doktryn oraz kierun
ki rozwoju filozofii prawa Sq tak dalece zaawansowane, ze wspomniane wyzej
wzajemne implikacje i zwiqzki wprawdzie istniejq w moim przekonaniu nadal,
lecz S'1 od strony odbiorcy nie zawsze jasne i uchwytne. Ich zdolnosc adapta
cyjna i akomodacyjna w stosunku do szybkich zmian rzeczywistosci oraz roz
woju wiedzy i nauki jest znacznie mniejsza. Jesli wezmiemy przykladowo dwie
klasyczne grupy doktryn prawnych, to jest prawa naturalnego i pozytywizmu
prawniczego, latwo jest dostrzec trudnosci, z jakimi borykajq si~ one w zderze
niu ze zmieniajqcym si~ swiatem masowej informacji, inZynieriq genetycznq, bio
technologi'1 czy kwestiarni norm prawa rni~dzynarodowego, tam, gdzie w gr~
wchodz'1 sprawy integracji lub proces6w globalizacyjnych. Nie wspominam tu
o przyczynach, takich chociazby, jak rozpad tradycyjnego widzenia swiata op
artego na organicyzmie czy mechanicyzmie. Tu bowiem wlasnie na skutek ja
kosciowego skoku nauki dokonal si~ proces swoistej entropii niszczqcej w swo
ich skutkach podstawy tradycyjnych szk61 prawno-naturalnych, gdzie nawet
koncepcje tak wybitnych uczonych, jak: Stammlera, Radbrucha, Fullera, Coinga,
Finnissa, Oaekshotta i innych, zacz~ly szukac pr6b kompromisu z oddalajqcq si~
rzeczywistosciq. W sumie prowadzHo to i prowadzi nadal do swoistego "upo
zytywnienia" szk61 prawa naturalnego, a wi~c i odejscia od dawnego twardego
koscca zasad religijno-moralnych w stron~ jesli nie relatywizmu, to wzgl~dne
go, moim zdaniem, pojmowania sprawiedliwosci wlasciwej tak spoleczenstwom,
jak i jednostkom. Celowo pomijam tu tradycjonalist6w w rodzaju Straussa, Kir
ka czy Vogelina, kt6rych koncepcje, choc legitymowane przeszlosciq, zdajq si~
z wolna tracic racj~ bytu wraz z przyspieszeniem zachodzqcych zmian.
Odmienna, choc nie mniej opresyjna sytuacja dotyka pozytywizm praw
niczy, kt6ry pr6bujqc ogarnqc rzeczywistosc moze z natury rzeczy osuwac si~
w otchlan stopniowej kapitulacji, godzqc si~ na rozwiqzania naganne etycznie
i humanitarnie. W sumie dostrzec tu mozna raczej pr6b~ prawnego ratowania
i doraznego naprawiania istniejqcego juz stanu niz rzeczywiste tworzenie kon
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cepcji i doktryn na tyle uniwersalnych, by mogly one stanowie filozoficzno
-prawne oparcie dla rzeczywistosci nas otaczajqcej. Oparcie, kt6re byloby pod
stawq dla zmian nadchodzqcej przyszlosci. Doktryny wywodzqce sit? z klasycz
nego pozytywizmu cierpiq bowiem na swoiste pi~tno czy kompleks zrodzony
z doswiadczen obu totalitaryzm6w wieku XX. Brakuje im r6wniez rzeczywiste
go wsparcia w zasadach sprawiedliwosci i slusznosci majqcych wymiar choe
by powszechnej akceptacji w swiecie, kt6ry juz przestal bye wylqcznq domenq
kultury europejsko-amerykanskiej, swiecie rozdartym sporenl religijno-swiato
poglqdowym, swiecie b~dqcym w istocie i wielokulturowym, i wieloreligijnym.
Mam swiadomose faktu, ze jest to w najlepszym wypadku diagnoza lub postu
lat, kt6re mogq nie miee ani przyszlosci, ani faktycznego spelnienia.
W sumie sqdz~, ze oblicze doktryn polityczno-prawnych i ich historii jest
bardzo tradycjonalistyczne i zachowawcze, jesli rzeczywiscie mamy do czynienia
z przelomem naukowo-poznawczym. Nie zmienia to faktu, ze stoimy w moim
gl~bokim przekonaniu przed nadchodzqcym przelomem umyslowym, kt6ry
ogarnie takze swiat idei politycznych i prawnych. Bye moze swiadomie wkra
czam tu w sfer~ nieco profetycznego myslenia, realne wydaje si~ jednak po\vsta
nie doktryn prawnych szukajqcych innych podstaw dla tworzenia prawa. Bye
moze b~dq to doktryny usilujqce nie powstrzymywae zachodzqcych przenlian
lub je tylko uzasadniae, ale generowane b~dq one przez prawa natury, odkry
cia lub wynalazki, kt6re wcale nie mUSZq bye zawsze sprzeczne z \viarq, reli
giq, moralnosciq czy swieckq etykq. Wszak sarna nauka dostarcza na naszych
oczach swiadectw na to, ze odkrycia i wynalazki, chociazby z zakresu inzynie
rii genetycznej, ulegajq samorozwiqzaniu w miar~ zachodzqcego post~pu, jak na
przyklad prawdopodobnie kwestia etyczna tzw. kom6rek macierzystych. Usta
lenie rozdzialu magisterium wiary i magisterium nauki (podejmo\vane w ostat
nich latach, tzw. NOMA) stanowi bye moze zdrowy kompromis dla tych, kt6
rzy wqtpiq, i tych, kt6rzy wierzq, a zajmujq si~ jednoczesnie tymi samymi prob
lemami nauki. Osobiscie nie wierz~ w utopi~ IIreligii wiedzy" czy zbavvczq rol~
nauk przyrodniczych i scislych w tworzeniu dobrego i sprawiedlhvego pan
stwa, prawa i rzqdzonego nimi spoleczenstwa. Prawdopodobnie staloby sit? jak
w wierszu W.H. Audena: "Bo nie pytajq 0 Historii cele, / a przeto czyniq, jak
by nie wiedzieli; / Pragnq swobody, z Kodeksem niezgodni; / Kodeks odrzu
Cq i kroczq swobodni" (Hum. J.M. Rymkiewicz). Taka wlasnie wizja IIkroczenia
swobodnego" ku zmianom bylaby w gruncie rzeczy tylez fascynujqca, co i prze
razajqca. Jesli spojrzee na ten problem od strony historii filozofii, to natrafia si~
na stary, bo wywodzqcy si~ od Hume'a, problem braku racjonalnego dowodu
na to, ze prawa natury Sq niezawodne, a slonce, kt6re wstawalo co dzien, wsta
nie rowniez i jutro. B. Russell ujql to ironicznie, piszqc 0 codziennym karmie
niu kurczaka, kt6ry mogi w to wierzye jako w prawo natury, az po dzien, kie
dy utracil glow~. Bardziej aktualnie i groznie zabrzmial glos czIonka IRA, kt6ry
stwierdzil, ze ochrona politykow musi funkcjonowae codziennie, ale terrorysta
musi bye skuteczny tylko raz. Pomimo tych wszystkich wqtpliwosci i zastrze
zen, sqdz~ jednak, ze osiqgni~ta wiedza i rozwoj naukowy nie pozostanq bez
bardzo gl~bokiego wpIywu na ksztalt idei polityczno-prawnych, podobnie jak
to mialo miejsce w wiekach XVII i XVIII, choe zapewne i moze w zupelnie od
miennym ksztalcie i postaci.
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Jesli zdaniem czytelnikow wkradl si~ do tegoz eseju pewien chaos i nie
pokoj wywoiany jego tematem, to moze warto powrocic do przeszlosci i slow
Montaigne'a:
"Nic nie zrobilem dzisiaj. Jak to? Zali nie zyles. Toe to jest nie tylko
gl6wne, ale najchlubniejsze z twoich zatrudnien. Umiales Ii obmysIic i po
prowadzic swoje zycie? Dokonales najwi~kszego dziela ze wszystkich. Kto
umial nakreslic bieg wlasnego zycia, dokazal 0 wiele wi~cej niz ten, ktory
kresli ksiqiki; kto umial zdobyc sobie lad i spok6j, lepiej zyl niz ten, kto
ry zdobyl kr6lestwa i miasta" (Hum. T. Boy-Zelenski).
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