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Jeśli Hereforda odrzesz z praw należnych,
Więc i czas wywłaszcz z praw zwykłych i biegu.
Po dniu dzisiejszym niech jutro nie idzie,
Przestań być sobą, bo wszakżeś jest królem
Tylko z następstwa i słusznej kolei1.

Wprowadzenie

Społeczeństwa nie pozostają w stanie stagnacji, ale nieustannie się zmieniają. 
Ta refl eksja w odniesieniu do przyrody, poczyniona już przez Heraklita, jest szcze-
gólnie aktualna w obecnych czasach. Zmiany zadomowiły się w życiu społecznym 
i w społecznej świadomości, często przekraczając możliwości indywidualnego 
doświadczenia. Dotyczą prawie wszystkich idei, instytucji i struktur życia społeczno-
-politycznego, zaskakują i przygniatają, przyczyniając się do występującego coraz 
częściej poczucia zagubienia. Stały się powszechnym społecznym elementem 
doświadczenia, tak jednostek, jak i całych pokoleń.

Życie w ciągłej zmianie społecznej, będące cechą egzystencji ludzkiej, jest trudne, 
ale życie w zmianie gwałtownej – tak niebezpieczne, jak życie w „pomieszczeniu 
z przeciągiem”. Szybka labilność rzeczywistości jest bowiem źródłem traumy 
w formie nieznanej dotąd człowiekowi. Koniec XX wieku okazał się dla polskiego 
społeczeństwa takim czasem przemian o niespotykanym w historii zakresie, isto-
cie i charakterze. Sens tych zmian i ich interpretacja budziły, budzą i będą budzić 
najprawdopodobniej dyskusje i spory2. Po 1989 roku zostały zapoczątkowane 
przemiany w sferze politycznej, społecznej i gospodarczej, które nie tylko były dla 
wszystkich widoczne, ale dla dużej części społeczeństwa okazały się wyjątkowo 
dotkliwe, co potwierdzają analizy socjologiczne oraz społeczne oceny. Przejście 
z jednego ustroju do drugiego ustroju było rozciągniętym w czasie procesem mniej 
lub bardziej kontrolowanych szybkich przemian. W celu podkreślenia głębokości 
zmian zastosowano celowo w tytule pracy termin „rewolucja”, nie jest to jednak 
uznanie [podkreślenie – PB], że taka gwałtowna zmiana społeczna nastąpiła 
w Polsce w 1989 roku. Mijający czas stanowi istotny czynnik, umożliwiający nowe 
spojrzenie na przebyty okres, stawianie nowych pytań albo zadawanie starych po 
raz kolejny i szukanie nowych, bardziej zadowalających odpowiedzi.

Przypominanie powyższych kwestii ma służyć wyodrębnieniu przedmiotu 
niniejszej rozprawy. Głównym bohaterem pracy nie jest jednak zmiana społeczna 
– jak by z tego wstępu wynikało – ale czas, w którym ona następowała, i sposób 
jego wykorzystania. Nie ma wątpliwości, że zmiana społeczna jest powiązana 

1 W. Shakespeare, Ryszard II, przekład: S. Koźmian, Warszawa 1981, akt 2, scena I. 
2 A. Dudek, Ślady PeeReLu, Kraków 2001, s. 156. 
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z czasem; mówi się o niej, gdy istnieje „różnica między dwoma stanami systemu 
społecznego w czasie”3. Okresy wielkich zmian społecznych i kulturowych pocią-
gają za sobą przewartościowanie orientacji temporalnych, a tym samym zmiany 
w społecznym doświadczaniu czasu. Kategorie czasowe odgrywają istotną rolę 
w konstruowaniu rzeczywistości politycznej. Badanie czasu jest szczególnie frapu-
jące w okresach „zawiśnięcia na krawędzi czasu”, czyli doświadczania przez jedną 
generację nieciągłości życia społecznego4. Innymi słowy – badanie wyjątkowych 
momentów historycznych, w których elementy temporalne przyjmują nieznane 
dotąd naukowcom oraz społeczeństwom oblicza. Istnieje wtedy szansa na odkrycie 
nowych obszarów wiedzy, czyli potwierdzenia po raz kolejny tezy, że „wielkie teorie 
są dziećmi wielkich czasów”5.

Podstawowym celem niniejszej pracy jest opisanie czasu politycznego w świado-
mości społecznej, jego cech oraz różnych orientacji temporalnych, wytworzonych 
i wykorzystywanych w dyskursie politycznym przez polskie elity symboliczne po 
1989 roku. Zadaniem autora było także wyjaśnienie sposobów „wykorzystania” 
kategorii czasowych do tworzenia ówczesnej rzeczywistości politycznej czy też 
funkcjonowania społeczeństwa z wykorzystaniem kategorii temporalnych. Za sto-
sowanymi orientacjami temporalnymi (retrospektywną, prezentystyczną i prospek-
tywną) podążają właściwe dla nich defi nicje rzeczywistości, wartości oraz sposoby 
uprawiania polityki. Dominująca perspektywa czasowa kształtuje cele i kierunki 
działalności politycznej. W ten sposób wpisuje się w nieustanną walkę elit o władzę 
symboliczną, o sposób defi niowania społecznej i politycznej rzeczywistości. Pojęcia 
i orientacje temporalne, wykorzystywane do zbudowania przewagi w defi niowaniu 
polityki, funkcjonujące w dyskursie politycznym, umożliwiają lepsze poznanie 
osobliwości okresu polskiego przełomu.

Główna tematyka pracy koncentruje się wokół kilku podstawowych pojęć, które 
określają badaną rzeczywistość: zmiany społecznej, czasu społecznego, elit sym-
bolicznych oraz wykorzystaniu przez nie kategorii temporalnych do zbudowania 
uprzywilejowanych w dyskursie politycznym reprezentacji społecznych. Wynika 
z tego podstawowa teza niniejszej pracy. Mówi ona, że kategorie temporalne słu-
żyły polskim elitom symbolicznym do „kontrolowania” rzeczywistości, poprzez 
instrumentalne działania zmniejszania lub zwiększania w społeczeństwie poczucia 
społecznego lęku. Manipulacje czasem były najbardziej skuteczną metodą tworzenia 
dominacji politycznej poprzez narzucanie ówczesnej sytuacji politycznej własnej 
defi nicji temporalnej.

Praca jest próbą przygotowania interpretacji historycznych doświadczeń okresu 
przełomu. Analizuje procesy przemian historycznych po 1989 roku poprzez pryzmat 
wykorzystania czasu, a tym samym stosunku do czasu, dostrzegalnego w zmienia-
jącym się o nim dyskursie. W ten sposób zmiana społeczna, zawsze następująca 

3 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, przekład: J. Konieczny, Kraków 2005, s. 53. 
4 B. Misztal, Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Kraków 2000, s. 103.
5 P. Sztompka, Teorie zmian społecznych a doświadczenia polskiej transformacji, „Studia Socjologiczne” 

1994, nr 1, s. 9. 
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w czasie – w tym przypadku przyspieszona – zostaje w przeważającym stopniu 
określona przez przeobrażenia strategii prezentowania wyobrażeń o czasie w dys-
kursie publicznym. Jest to podstawowa perspektywa teoretyczna niniejszej pracy.

Zakres chronologiczny badań obejmuje okres pomiędzy rokiem 1989 a 2007, choć 
dla rekonstrukcji kontekstu historycznego ramy te bywają przekraczane, w niewielkim 
zakresie, sięgając lat 1980–1989, a nawet wcześniejszych. Zatem badania dotyczą 
pewnego wycinka tematycznego w określonym momencie czasowym. Żadna z tych 
dat nie jest przypadkowa. Lata 80. XX wieku to czas bezpośrednio poprzedzający 
„pokojową rewolucję” 1989 roku. W tym okresie czas polityczny w Polsce nie uległ 
jeszcze gwałtownemu przyspieszeniu ani innym przekształceniom. Charakterystyczne 
zmiany nastąpiły dopiero po roku 1989. Rok 2007 stanowi natomiast koniec idei IV 
Rzeczypospolitej, czyli nieudanej próby przerwania ciągłości politycznego okresu 
III RP. Była to najbardziej wyrazista próba politycznego manipulowania czasem po 
1989 roku, bezpośrednio odnosząca się do transformacji rozpoczętej w 1989 roku.

Społeczno-polityczne doświadczenia ostatnich lat pozwalają wyciągnąć wnioski 
przydatne do określenia wielu relacji, np. między kategoriami czasu czy zmianą 
społeczną a polityką. Polityka, jako sfera walki o władzę, także w postaci możliwości 
ustanawiania za pomocą dyskursu reprezentacji społecznych jako prawomocnych, 
a więc jedynych uzasadnionych czy adekwatnych obrazów rzeczywistości, posiadała 
wiele odniesień do czasu po 1989 roku. Fakt ten pozwala – za Elżbietą Tarkowską – 
mówić o zjawisku polityzacji czasu, czyli zdominowaniu przez politykę także tej 
ważnej dla człowieka sfery istnienia społecznego i biologicznego6.

Do podjęcia badań nad rolą czasu i kategoriami temporalnymi w okresie ostatnich 
lat w Polsce skłania fakt, że w literaturze naukowej brak pełniejszych i komplek-
sowych opracowań, zawierających szczegółową analizę zagadnień czasowych tego 
okresu – takich, które ukazywałyby jednocześnie relacje pomiędzy poszczególnymi 
kategoriami czasu oraz ich wykorzystanie w defi niowaniu rzeczywistości politycz-
nej i do realizacji bieżącej polityki. Brakuje też opracowań ukazujących ogólne 
„oblicze” czasu politycznego po 1989 roku, obejmujących bardziej holistyczną 
próbę spojrzenia na występujące zagadnienia. Prezentowane badania wpisują się 
w dziedzinę rozważań naukowych realizowanych w ramach fi lozofi cznej refl eksji na 
temat społecznego kontekstu czasu7, czyli socjologii czasu, zwanej chronosocjologią.

Przedstawiane zjawiska i doświadczenia z „czasem” wpisują się w scenariusz 
bogatej analizy teoretycznej i empirycznej8, prowadzonej głównie przez socjolo-
gów, „wiernych” durkheimowskiej zasadzie włączania do badań innych dyscyplin 
humanistycznych, rzadziej przez politologów. Wytyczoną przez Émile’a Durkheima 
drogą poszli kolejni badacze, m.in.: Marcel Mauss, Henri Hubert, Stephen Kern, 

6 E. Tarkowska, Wokół czasu i polityki. Wstęp, [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach i czasie 
polityków, Warszawa 1996, s. 10.

7 B. Misztal, Czas społeczny i czas narodu w koncepcjach Jana Szczepańskiego, „Przegląd Socjologiczny” 
2005, t. LIV, nr 1–2, s. 212. 

8 Zob. np.: W.E. Pentland, A.S. Harvey, M.P. Lawton, M.A. McColl (red.), Time Use Research in the 
Social Sciences, New York–Boston–Dordrecht–London–Moscow 2002; J.R. Kelly, J.E. McGrafh , On Time 
and Method, Newbury Park, CA 1988. 
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Pitirim Sorokim, Robert Merton, Georges Gurvitch, Norbert Elias, Pierre Bourdieu, 
Anthony Giddens, Niklas Luhmann, Zygmunt Bauman, Helga Nowotny, Eviatar 
Zerubavel, Barbara Adam, Michael Young. Zdecydowana część prac nad „temporal-
nością” wymienionych autorów stanowi podstawę teoretyczną niniejszych badań9.

Polska literatura przedmiotu wydaje się tu ważna i nowatorska, ale ma ona wciąż 
jeszcze charakter wycinkowy i szczegółowy, ograniczając się właściwie do prac 
Elżbiety Tarkowskiej, której pionierskie badania stały się bezpośrednią inspiracją 
do powstania niniejszej rozprawy. Niektórzy z polskich socjologów czy politologów 
prowadzących badania nad procesem zmiany czy jej „wycinkami” podejmują próby 
ustosunkowania się do znaczenia w tym procesie czasu i kategorii temporalnych. 
Dotychczasowe polskie publikacje dotyczące zagadnień temporalnych mają charakter 
bardzo szczegółowy i rozproszony. Większość pozycji na ten temat lub pokrewne 
związane z czasem społecznym przygotowała samodzielnie lub z zespołem Elżbieta 
Tarkowska10. Cennymi opracowaniami okazały się monografi e i artykuły naukowe11.

Kolejną grupę źródeł wykorzystanych przez autora niniejszej pracy stanowią 
rozproszone informacje i zachowane wypowiedzi w dyskursie toczonym przez 
elity symboliczne: dziennikarzy, publicystów, ekspertów, polityków i inne osoby 
wypowiadające się na tematy polityczne. Interpretacje i oceny sytuacji politycznej 
dokonywane przez dziennikarzy i naukowców można zaliczać do dyskursu poli-
tycznego, przypisując im rolę podobną jak wypowiedziom polityków. Wynika to 
z założenia, że dyskurs jest odbiciem rzeczywistości, a zarazem narzędziem sprawo-
wania władzy nad społeczeństwem przez elity. Dyskurs toczony w opiniotwórczych, 
ogólnoinformacyjnych gazetach i czasopismach, w szczególności w dziennikach: 
„Gazeta Wyborcza”, „Trybuna”, „Rzeczpospolita” oraz tygodnikach: „Polityka”, 

9 Wymienić należy następujące prace: T.J. Fraser, Time, the Familiar Stranger, Amherst 1987; J. Rifk in, 
Time Wars: Th e Primary Confl ict in Human History, New York–London–Toronto–Sydney–Singapore 1987; 
M. Young, Th e Metronomic Society: Natural Rhythms and Human Timetables, New York 1988; M. Young, 
T. Schuller (red.), Th e Rhythms of Society, London–New York 1988; B. Adam, Time and Social Th eory, 
Cambridge 1990; J. Hassard, Th e Sociology of Time, London 1990; N. Elias, Time: An Essay, Oxford 1992; 
A. Gell, Th e Anthropology of Time: Cultural Constructions of Temporal Maps and Images, Oxford 1992; 
H. Nowotny, Time: Th e Modern and Postmodern Experience, Cambridge 1994; B. Adam, Timewatch: 
Th e Social Analysis of Time, Cambridge 1995.

10 Prace te to m.in.: E. Tarkowska, Czas w społeczeństwie. Problemy, tradycje, kierunki badań, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987; E. Tarkowska, Czas w życiu Polaków: wyniki badań, hipotezy, 
impresje, Warszawa 1992; E. Tarkowska, A. Jawłowska, M. Kempny (red.), Kulturowy wymiar przemian 
społecznych, Warszawa 1993; E. Tarkowska, Czas w kampanii wyborczej, „Kultura i Społeczeństwo” 1994, 
nr 3; E. Tarkowska (red.), O czasie.,.

11 Zob. m.in.: A. Flis, S. Kapralski, Czas społeczny: między zmianą a nieśmiertelnością, „Studia 
Socjologiczne” 1988, nr 2; M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, przekład: M. Król, Warszawa 2008; 
M. Król, Ewolucja, restauracja, amnezja. O pamięci w czasach postkomunistycznych, [w:] S. Mocek (red.), 
Moralność i polityka, Warszawa 1991; P.T. Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie 
transformacji, Warszawa 2008; L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008; 
G. Sędek, S. Bedyńska (red.), Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu, Warszawa 2010;
J. Staniszkis, Ciągłość i zmiana, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, t. XXXVI, nr 1; B. Szacka, Pamięć zbiorowa 
i wojna, „Przegląd Socjologiczny” 2000, t. XLIX, nr 2; B. Szacka, Czas społeczny – pamięć – mit, Warszawa 
2006; A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski, Przeszłość jako przedmiot przekazu, Warszawa 2006; P. Śpiewak, 
Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005.
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„Wprost”, „Tygodnik Solidarność”, stanowi dla niniejszej pracy podstawowy materiał 
źródłowy. Wszystkie wykorzystane tu źródła znajdują się w bibliografi i, jednak dla 
usprawnienia narracji i większej czytelności wywodu nie każde z nich ma odnośnik 
bezpośrednio w tekście rozprawy.

Szczególną rolę przy analizie programów politycznych odegrały publikacje 
Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, poświęcone przedsta-
wieniu programów i ugrupowań politycznych, biorących udział w poszczególnych 
elekcjach w Polsce. Bez takich opracowań odtworzenie elementów temporalnych 
byłoby wyjątkowo trudne.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym zostały przedstawione 
najważniejsze kategorie teoretyczne, wykorzystywane w niniejszej publikacji. 
Omówiono główne rodzaje czasu: cykliczny, wahadłowy, linearny, społeczny, po-
lityczny, historyczny, biografi czny i inne. Zaprezentowano syntetyczne spojrzenie 
na samo zjawisko czasu, jego mierzenie oraz podstawowe sposoby interpretacji 
czasu przez fi lozofów. Ponadto pojawiły się informacje o przekształceniach uj-
mowania czasu i przestrzeni, jakie zaszły w kulturze w okresach nowoczesności 
i ponowoczesności.

Tematem rozdziału drugiego są kolejne zagadnienia i pojęcia powiązane z cza-
sowością, z czasem jakościowym i ilościowym, rozwojem ciągłym i nieciągłym, 
defi niowaniem wymiarów czasu: przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, 
rozwojem linearnym, cyklicznym i wahadłowym. Omówiono również podstawo-
we zjawiska, z jakimi jest powiązana analizowana kategoria czasu społecznego. 
Wyjaśnienie zasadniczego problemu niniejszej pracy nie byłoby możliwe bez 
omówienia takich zjawisk, jak np. współczesne gwałtowne zmiany społeczne czy 
konteksty tych zmian w Polsce po 1989 roku.

W rozdziale trzecim przedstawiono główne cechy polskiej „porewolucyjnej” 
temporalności. Rozdział rozpoczyna omówienie kilkunastu miesięcy wyjątkowego 
czasu, który nastąpił w polityce po utworzeniu pierwszego rządu, w którego skład 
weszli przedstawiciele opozycji. Zakończenie tego „czasu społecznej nadziei” wiązało 
się z gwałtownym przyspieszeniem czasu politycznego oraz wykorzystywaniem 
temporalności do bieżącej gry politycznej. W dalszej części przedstawiono cechy 
symbolicznego czasu tymczasowego, który był wykorzystywany szczególnie przez 
elity symboliczne w odniesieniu do społeczeństwa. Rozdział dopełnia omówienie 
podstawowych wykorzystywanych wówczas metafor temporalnych: rewolucji, 
przejścia, przełomu oraz transformacji.

Rozdział czwarty dotyczy wykorzystania czasu jako narzędzia do sformułowania 
symbolicznej defi nicji ówczesnej rzeczywistości politycznej. Spory dotyczące defi -
niowania czasu trwania, punktualności wprowadzania reform oraz wartościowania 
i wielości czasów politycznych wpływają na temporalne tworzenie rzeczywistości. 
Następnie przedstawiono zasady korzystania przez polityków z przeszłości, z „czasu 
wygasłego”. Dalej omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem czasu jako 
narzędzia do ograniczania i zwiększania społecznego lęku i niepewności. W ostat-
nim fragmencie pracy przedstawiono strategię zrywania z rozwojem ciągłym, jako 
metodę gwałtownego oddziaływania na strukturę temporalną.

Wprowadzenie
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Dialog, dyskusja, porozumienie stały się podstawami konstytuującymi polską 
rzeczywistość społeczną w ostatnich dwudziestu latach. Porozumienia gdańskie, 
szczecińskie, jastrzębskie czy Okrągłego Stołu są przykładami na osiągnięcie kon-
sensusu społecznego metodą pokojowego zasypywania istniejących w polskim spo-
łeczeństwie podziałów. Wymienione porozumienia wyznaczyły wzorzec „radzenia 
sobie” z innymi społecznymi konfl iktami, gdyż wcześniej nie zawierano raczej tego 
typu umów społecznych1. Jednocześnie stały się one momentami symbolicznymi, 
od których można wywodzić początek zmian społeczno-politycznych w Polsce, 
kiedy totalitarna władza, postawiona w sytuacji bez wyjścia, odwoływała się do 
metody dialogu społecznego. Wcześniejsze konfl ikty w Polsce były przeważnie 
rozwiązywane za pomocą innej metody – przez użycie przemocy fi zycznej.

Kategoria dialogu społecznego zdobyła sobie w ten sposób w Polsce miejsce 
wyjątkowe. Podkreślali to politycy, przedstawiciele pracodawców, związków za-
wodowych oraz reprezentanci świata nauki, twierdząc (choć chyba z coraz mniej-
szym przekonaniem), że jest to najskuteczniejsza metoda wspierania i umacniania 
polskiej demokracji2. Oddaje ona jedną z cech demokracji, dzięki której wzrasta 
współuczestnictwo obywateli w życiu społecznym poprzez branie przez jednostki 
odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie3. Organizując się, ludzie zmieniają 
otoczenie, współtworzą nowe więzi społeczne. Zasada dialogu stała się jedną z pod-
stawowych form regulowania współżycia społecznego w Polsce, a doświadczenia 
historyczne przyczyniły się do uwzględnienia jej w Konstytucji RP; uzyskała w ten 
sposób rangę ustrojową. Największą zaletą dialogu społecznego jest budowanie 
pokoju społecznego, minimalizowanie liczby konfl iktów i wystąpień społecznych4.

Powstanie instytucji dialogu społecznego jest istotne z punktu widzenia niniej-
szej rozprawy. Stało się ono pierwszym doświadczeniem polskiego społeczeństwa 
w zakresie prowadzenia wolnego dyskursu i pomogło doprowadzić do tworzenia 
w następnych latach zrębów społeczeństwa pluralistycznego. Pluralizm przejawia 
się m.in. występowaniem szeregu wolnych dyskursów na wszelkie istotne dla społe-
czeństwa tematy. Dyskursy stają się odbiciem, a zarazem „zapisem” rzeczywistości, 
pozwalają tę rzeczywistość lepiej wyjaśniać. Stają się one w praktyce ważnymi 
składnikami, a także „wskaźnikami” stanu czy kondycji społeczeństwa. Z tego po-
wodu należy je archiwizować, a następnie badać, także w kontekście ich struktury 
wewnętrznej, odpowiadać na pytania o sposób ich funkcjonowania, zasady służące 
do ich tworzenia, a później przyczyny i sposoby ich przekształcania.

1 K.B. Janowski, Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce 1980–1989, Toruń 2003, s. 20.
2 J. Męcina, Dialog społeczny w Polsce a integracja z Unią Europejską, Warszawa 2005, s. 9.
3 K.W. Frieske, L. Machol-Zajda, Instytucjonalne ramy dialogu społecznego w Polsce: szanse i ograni-

czenia, [w:] K.W. Frieske, L. Machol-Zajda, B. Urbaniak, H. Zarychta, Dialog społeczny. Zasady, procedury 
i instytucje w odniesieniu do podstawowych kwestii społecznych, Warszawa 1999, s. 9.

4 B. Gąciarz, W. Pańków, Dialog społeczny po polsku – fi kcja czy szansa, Warszawa 2001, s. 7.
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Z drugiej strony, nie tylko ten aspekt zastosowania dyskusji w formie dialogu 
społecznego, wynikający ze zmiany 1989 roku, wart jest przypomnienia. Przemiany 
społeczno-polityczne otworzyły przestrzeń dla pojawienia się różnych punktów 
widzenia. Różnorodność opinii jest widoczna zarówno u jednostek, jak i po stronie 
mediów. Wszyscy zyskali możliwość swobodnego wypowiadania się na dowolny 
temat, jednak nie bez ograniczeń. Jednym z nich były media, które stały się elemen-
tem decydującym i kształtującym większość występujących dyskursów publicznych. 
Wyprowadziły dyskurs z przestrzeni elitarnych, dostępnych tylko dla wybrańców, 
i uczyniły go masowym, chociaż raczej nie w sensie uczestnictwa, ale obserwacji. 
W ten sposób doszło do powstania zjawiska nieskrępowanej wypowiedzi, ale 
zarazem ogromnej jej infl acji, gdy „słowa znalazły się na wolności”5. Nikt nie jest 
bowiem w stanie śledzić całości nieograniczonego potoku wypowiedzi. Z drugiej 
strony, media doprowadziły do „kontrolowania” dyskursów poprzez praktyczne 
decydowanie o tym, co zasługuje na dyskusję, a co nie.

Przed omówieniem pojęcia „dyskursu” należy przypomnieć, czym jest dyskusja. 
Według etymologii, łacińskie słowo discussio oznacza głównie ‘roztrząsać’. Zakłada 
się sytuację, w której dochodzi do wspólnego „roztrząsania”, rozpatrywania jakiegoś 
zagadnienia czy sprawy. Z punktu widzenia najbardziej akceptowanego, dyskusja jest 
wymianą zdań między co najmniej dwiema osobami: „Jest to jednak nadal wyraźnie 
warunek konieczny, ale niewystarczający. Wspólnym wysiłkiem możemy dochodzić 
do jakiegoś uogólnienia podczas nowocześnie prowadzonego wykładu, którego 
rodzajem jest na przykład tzw. rozmowa kierowana, czyli pogadanka”6. Występuje 
tutaj odpowiednio skonstruowany proces komunikacyjny, polegający na wymianie 
zdań między nadawcą a odbiorcą komunikatu. Jednocześnie w jego tracie docho-
dzi często do zamiany ról. Odbiorca staje się nadawcą, a nadawca odbiorcą. W tak 
skonstruowanym układzie następuje zbliżenie między dwiema stronami procesu 
komunikacji. Nawet jeśli strony znajdują się w konfl ikcie, to jednak zachodząca 
między nimi interakcja w praktyce zbliża je do siebie. Dlatego w takim układzie 
interakcyjnym zakłada się przynajmniej możliwość porozumienia. Dyskusja jest 
traktowana jako przeciwieństwo monologu, ale warto wspomnieć, że nie każda 
rozmowa dwu lub więcej osób jest dyskusją; są takie sytuacje, jak np. zwierzanie 
się, których dyskusją nazwać nie można7. Tym, co najbardziej odróżnia dyskusję 
od niedyskusji, jest odmienność stanowisk, połączona z próbą ich uzgadniania 
na drodze przekonywania rozmówcy do własnego stanowiska8. Bez względu na 
cechy odbiorcy i nadawcy, przedmiot dyskusji, emocjonalne zaangażowanie osób 
biorących w niej udział itd., zawsze w dyskusji następują po stronie dyskutujących 
osób działania, mające różne oblicze, a zmierzające do przekonania drugiej strony 
do przyjęcia argumentów.

5 Zob. I. Kamińska-Szmaj, Słowa na wolności, Wrocław 2001. 
6 J. Żurawicki, O dyskusji, Opole 1994, s. 8.
7 Tamże, s. 7 i 8.
8 W. Marciszewski, Sztuka dyskutowania, Warszawa 1969, s. 9. 
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Chęć „pokonania” czy wpływania na myślenie i działanie drugiej strony może 
być w części przyczyną wchodzenia w tego typu relacje z rozmówcą. Oprócz tej 
konfl iktowej motywacji prowadzenia dyskusji istnieją także inne motywacje. Wśród 
nich należy wymienić wszelkie cechy misyjne i edukacyjne. Niektórzy ludzie idą 
przez życie tylko po to, by przekonywać i „nawracać” innych, czynią to w prze-
konaniu, że dysponują prawdą absolutną, a ich obowiązkiem jest zaznajomienie 
z nią innych. Często u podstaw takich działań leżą potrzeby ekspresyjne jednostki. 
Dyskusja służy do realizacji własnych potrzeb oraz pragnień: „Według niektórych 
celem, który sobie stawiają dyskutanci, jest poznanie. Uczestniczę w dyskusji, by się 
czegoś dowiedzieć, bo mam wątpliwości, sam nie mogę się uporać z jakimś zagad-
nieniem. A uogólniając rzecz: mam nastawienie poszukiwacza – chcę wiedzieć, jak 
jest naprawdę. Jeszcze inny może być przeświadczony o tym, że motywem głównym 
przystąpienia do dyskusji nad jakimś problemem jest chęć przeżycia przygody 
intelektualnej, satysfakcji z kontaktu umysłowego z innymi ludźmi”9.

Z motywacją wchodzenia w dyskusję jest związana kwestia jej charakteru czy 
też przebiegu. Dyskusja może być zamierzona i zorganizowana, a może być przy-
padkowa i niezorganizowana10, czyli mieć charakter spontaniczny. Może też być 
świadomym, celowym działaniem, zaplanowanym i odpowiednio wyreżyserowanym, 
także jeśli chodzi o jej przebieg. Spontaniczna będzie przebiegała według przyjętych 
zasad prowadzenia rozmowy, ale może ona zostać w każdym momencie przerwana. 
Inaczej będzie z dyskusją w miejscach do tego przeznaczonych, np. uczelniach, 
gdzie dyskusja przybiera charakter bardziej unormowany, podlega regulowaniu. 
Jest wtedy zwykle mniej lub więcej rygorystycznie prowadzona, choć nie do koń-
ca można ją regulować. Przykład wojska dowodzi, że prowadzenie dyskusji „na 
baczność” zabija ją11.

Bez względu na to, gdzie dyskusja się odbywa, czy jest regulowana i czego dotyczy, 
zawsze, w mniejszym lub większym zakresie, pojawiają się w niej emocje. Dyskusja 
wymaga emocjonalnego zaangażowania uczestników. Jeśli uwzględni się fakt, że 
dyskusja jest konfl iktem, grą czy nawet niezgodą, to można sobie wyobrazić katalog 
emocji, jakie mogą się wtedy pojawić. W ogniu dyskusji występują najróżniejsze, 
często niespodziewane, zachowania uczestników. Oczywiście, każda dyskusja może 
zakończyć się zwycięstwem, czyli pokonaniem przeciwnika, osiągnięciem pożą-
danych celów, dojściem do porozumienia i wyciągnięciem z niej jakiś wniosków, 
albo rozstaniem się dyskutantów bez próby dojścia do zgody12.

W dyskusji dochodzi do wielu różnorodnych, często niedobrowolnych działań 
jednostek. Wszystkie one są uwarunkowane i określane przez czynniki niezwią-
zane z cechami osobowościowymi uczestników dyskusji. Są to przede wszystkim: 

9 J. Żurawicki, O dyskusji, s. 15.
10 W. Witwicki, Co to jest dyskusja, Lwów 1938, s. 9. 
11 J. Żurawicki, O dyskusji, s. 9 i 12.
12 Wielu fi lozofów próbowało ułożyć zasady prowadzenia dyskusji, by uzyskać przewagę i pozory racji. 

Zob. A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, przekład: J. Lorenowicz, Kraków 2007; 
M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005. 
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sytuacja, w jakiej dochodzi do dyskusji, reguły utrwalone i zaakceptowane w danym 
społeczeństwie, czyli dziedzictwo kulturowe oraz kod językowy. Sytuacją będzie 
określony zespół uwarunkowań fi zycznych – czasowych i przestrzennych. Każde 
zachowanie jednostki jest nośnikiem znaczeń, które docierają do odbiorcy i są 
przez niego interpretowane. Aby proces nadawania i interpretacji znaczeń zacho-
waniom jednostki był możliwy, interakcja musi przebiegać według pewnych spo-
łecznie zaakceptowanych reguł, nabytych w drodze socjalizacji. Warto podkreślić, 
że reguły rządzące zachowaniami społecznymi decydują także w dużym stopniu 
o zastosowanym języku13.

Dyskusja toczy się głównie za pomocą języka, który określa uczestnictwo jed-
nostki w życiu grupy i łączy z nią jednostkę. Mówiąc, korzystamy z języka, czyli 
najbardziej skomplikowanego, rozbudowanego systemu znaczeń kulturowych, 
z dźwiękami i znakami grafi cznymi, który jest podzielany, stanowiąc „własność” 
tej zbiorowości, w której dana jednostka uczestniczy. Język pozwala prowadzić 
rejestrację spostrzeżeń i doświadczeń, budować tożsamość zbiorowości, ale przede 
wszystkim ułatwia komunikację międzyludzką. Z kolei język pisany „dopuszcza 
interakcje osób w różnym czasie i w odległej przestrzeni, łamiąc w ten sposób naj-
bardziej rygorystyczne ograniczenia, ograniczenia czasowo-przestrzenne, jakim 
bezwarunkowo podlega interakcja niejęzykowa”14.

W czasie, gdy w Polsce na początku lat 80. XX wieku dopiero poznawano dialog 
społeczny i reguły dyskusji, pojęcie dyskursu stało się podstawowe w naukach spo-
łecznych na świecie. Było ono powszechnie wykorzystywane do opisu, kształtowania 
i badania rzeczywistości społecznej. Kiedy humanistyka światowa badała dyskurs, 
doceniając to, że język w dużym stopniu tworzy dostępną nam rzeczywistość, 
w Polsce zajmowano się wyznaczaniem granic toczenia wolnej dyskusji.

Odwołując się do celu niniejszej pracy, podjęto tu próbę przedstawienia podsta-
wowych ujęć i defi nicji dyskursu. Konieczność taka wynika z faktu, że wokół tego 
pojęcia powstało szereg nieporozumień. Ponadto rozpocząć należy od zwięzłego 
omówienia charakteru badanych źródeł15 oraz operacjonalizacji podstawowych pojęć.

Słowo „dyskurs” jest bez wątpienia powiązane z dyskusją i dlatego została ona 
omówiona tak dokładnie. Dyskurs wywodzi się z niej i można uznać, że potocznie 
oznacza to samo. Podstawowe, słownikowe rozumienie pojęcia „dyskurs” (łac. 
discursus – bieg z jednego miejsca w inne) oznacza synonim: „rozmowy, dyskusji, 
przemówienia”16. Chociaż takie uproszczone podejście wskazywałoby, że są to 
terminy tożsame, współczesne zmiany w zakresie znaczeniowym doprowadziły 
jednak do jego przeformułowania. Dyskurs jest słowem o szerszym zakresie, ale 
zdecydowanie obejmującym dyskusję. Mówienie, że dyskurs to pojedyncza dyskusja, 

13 S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2001, s. 248–259.
14 Tamże, s. 258.
15 T.A. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] T.A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, 

przekład: G. Grochowski, Warszawa 2001, s. 9. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty tekstów obco-
języcznych w tłumaczeniu autora. 

16 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1979, s. 488; W. Kopaliński, Słownik 
wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1993, s. 208. 
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jest dopuszczalne, nie oddaje jednak całości jego znaczenia. Dyskurs potocznie bę-
dzie już raczej połączonym „strumieniem” dyskusji na określony temat. Kategoria 
dyskursu może być użyta jako klamra, spinająca rozproszone dyskusje w jeden, 
homogeniczny czy heterogeniczny dyskurs, rozłożony w czasie. Nie znaczy to, że 
nie można zastosować lub nie używa się słowa „dyskurs” do nazwania pojedynczej 
rozmowy, ale dobrze by było taki dyskurs dokładnie wyodrębnić i doprecyzować. 
Często termin ten jest stosowany w znaczeniu wyjątkowego, specyfi cznego wyko-
rzystania języka – mówi się wtedy np. o dyskursie politycznym czy prawniczym17.

Bardziej niejednoznaczny charakter ma pojęcie dyskursu w naukach społecz-
nych. Wskazuje na to przegląd różnych zastosowań tego terminu w literaturze 
naukowej. Wieloznaczność pojęcia „dyskurs” wynika z faktu, że jest powiązane 
ono z różnymi, często nawzajem wykluczającymi się, teoretycznymi podejściami 
naukowymi i orientacjami ideologicznymi. Pojęcie to, przywoływane niemal 
w każdym kontekście rozważań myśli społecznej, „cierpi” na brak teoretycznego 
doprecyzowania, podobnie jak inne pojęcia nauk społecznych, takie jak np.: język, 
komunikacja, teoria naukowa, kultura polityczna czy społeczeństwo obywatelskie18. 
Dyskurs stał się „jedną z tych kategorii analitycznych, których wszechobecność 
zaciera już poziom zrozumiałości i adekwatności zastosowań. Została wyzuta 
ze znaczenia”19. Pomimo tych istotnych niedoskonałości dyskurs jest w dalszym 
ciągu podstawową kategorią badawczą i przedmiotem licznych sporów20, „stał się 
nieomal magicznym słowem kluczem (…)”21, mającym otworzyć przed światem 
nauki nowe, niedostępne dotychczas pola badawcze. Przez to posiada zarówno 
gorących zwolenników, jak i zdecydowanych przeciwników. Niechętne stanowiska 
nie przeszkodziły temu, aby ten, wywodzący się z piśmiennictwa anglojęzycznego, 
termin zaczął się cieszyć coraz większą popularnością także w polskiej literaturze 
przedmiotu. Innymi słowy, pojęcie „dyskursu” staje się wszechobecne zarówno 
w naukach humanistycznych i społecznych, jak i w mediach czy potocznej dyskusji 
społecznej. Wielość ujęć czy – często sprzecznych – defi nicji nie zniechęca jednak 
coraz liczniejszego grona potencjalnych badaczy do jego stosowania.

Zainteresowanie dyskursem nie było chwilowym kaprysem naukowym, ale kon-
sekwencją przemian, jakie przyniosła w nauce epoka ponowoczesna. W praktyce 
dyskurs i język stały się kołem ratunkowym dla przeżywającej potężny kryzys nauki. 
Epoka ponowoczesna podważyła fundamentalne podstawy nauki neopozytywi-
stycznej, na których budowała ona swoją tożsamość. Uświadomienie sobie granic 
własnego poznania oraz pogodzenie się z niemożnością wypracowania uniwersalnej 
metody naukowego badania rzeczywistości podważyło racjonalizm nauki. Winny tej 

17 A. Grzymała-Kazłowska, Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych badań 
nad dyskursem, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, t. XLVIII, nr 1, s. 15. 

18 P. Borowiec, Główne przeszkody w realizacji społeczeństwa obywatelskiego, [w:] B. Krauz-Mozer, 
P. Borowiec (red.), Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką, Kraków 2006, s. 146. 
Zob. także: Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przekład: E. Klekot, Warszawa 2000, s. 5.

19 J. Marzec, Dyskurs, tekst i narracja. Szkice o kulturze ponowoczesnej, Kraków 2002, s. 37.
20 D. Hicks, Discourse, Learning and Teaching, „Review of Research in Education” 1995, t. XXI, s. 49–99. 
21 M. Czyżewski, Dyskurs, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa 2005, s. 50.
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katastrofy został precyzyjnie wskazany – to „czas wszystko wywrócił”22. Od połowy 
XX wieku stopniowo odchodzono od empiryczno-analitycznego wzorca nauki i po-
dążano ścieżką paradygmatu interpretacyjnego, bazującego na „badaniu znaczenia”: 
„Dyskursywna walka o znaczenia – i narzucanie ich – jako obowiązujących – jest 
związana z dążeniem do uprawomocnienia w społeczeństwie określonych »wersji 
rzeczywistości«, kosztem wersji alternatywnych. Takie uprawomocnienie stanowi 
»operacje zamykania«: chroni jedne interpretacje, a inne – za pomocą sankcji 
społecznej – marginalizuje i zmusza do milczenia. W ten sposób ustanawia się 
metanarracje, poprzez które społeczeństwo żyje – przy czym alternatywne »wersje 
rzeczywistości« są represjonowane”23.

Wraz z nowym podejściem coraz częściej pojawiała się kategoria dyskursu, która 
powoli stawała się nową szansą24. Okres ponowoczesny przyjął własne, dominujące 
oblicze, charakteryzujące się dyskursyfi kacją i narracyjnością. Nastąpił „gwałtowny 
rozpad dyskursu nauki na wiązkę heterogenicznych i rozproszonych dyskursów 
lokalnych pozbawionych ambicji do przekraczania granic swojego terytorium”25. 
Ratunkiem było wykorzystanie kategorii narracji, została ona zastosowana jako 
„klamra spinająca rozproszone i heterogeniczne dyskursy w jedną metanarrację”26. 
Powyższe procesy miały zdecydowanie burzycielski charakter, wprowadziły jed-
nocześnie nowe, radykalne spojrzenie na świat, w tym na naukę, charakteryzujące 
się pluralizmem i równoprawnością dostępnych tekstów. Występujący obecnie 
w nauce pluralizm metod badawczych oraz wykorzystywanych paradygmatów, 
służących do opisu i badania rzeczywistości, potwierdza tylko dokonanie się zmian 
we współczesnej humanistyce.

Omawiana tu rewolucja rozpoczęła się na polu fi lozofi i i stąd nastąpiła ogrom-
na ekspansja na inne dyscypliny. W ten sposób występowanie i rola „języka” we 
współczesnej nauce nie mogą już dzisiaj być pomijane w jakiejkolwiek dziedzinie. 
Zmieniła się jednak funkcja języka: „Czas pożegnać złudzenie, rozwiane już w fi lo-
zofi i języka, że nasz język ma charakter opisowy, że jest po prostu i jedynie odzwier-
ciedleniem (mniej lub bardziej adekwatnym) rzeczywistych stanów rzeczy”27. Taka 
metoda naukowa, wykorzystując dyskurs i język, w większym stopniu opiera się na 
percepcji niż eksplikacji, polega na ustanawianiu swojego przedmiotu poznania. 
W praktyce dyskurs stał się znaczącym narzędziem metodologicznym. Wychodząc 
z założenia, że zachowaniami jednostek rządzą takie same prawa jak ich mową, 
trudno się dziwić, że dyskurs i język stały się przedmiotem badań tekstologii 

22 W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, przekład: R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, 
Warszawa 1998, s. 3. 

23 Z. Melosik, Poststrukturalizm jako teoria życia społecznego, „Kultura Współczesna” 1997, nr 1, 
s. 111–112.

24 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002, s. 905. 
25 J. Marzec, Dyskurs, tekst i narracja..., s. 10. 
26 Tamże, s. 11. 
27 M. Karwat, Metodologiczne przewartościowania politologów, „Studia Nauk Politycznych” 2004, nr 1, 

s. 22. 
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lingwistycznej28, pragmatyki, socjolingwistyki, psycholingwistyki, fi lozofi i, teorii 
literatury czy socjologii29. Mimo to niektóre dyscypliny rzadko z niego korzystały. 
Pisząc o dyskursie, należy wspomnieć przytaczane często zdanie Teuna A. van Dijka 
o małym zainteresowaniu politologów badaniem tego zjawiska. Uważa on, że na 
długiej liście nauk zainteresowanych dyskursem brakuje tylko nauk politycznych, 
które „wydają się systematycznie nieobecne. A przecież chyba nie trzeba nikogo 
przekonywać, że tekst i wypowiedź stanowią centralne i konstytutywne części 
procesów politycznych”30. Jak jednak wykazuje obserwacja, z roku na rok coraz 
bardziej badacze zjawisk politologicznych sięgają po tę analizę, badają w różnych 
kontekstach i za pomocą różnych metod dyskurs polityczny31.

Paradygmat interpretacyjny spowodował, że dyskurs naukowy został przez 
postmodernistyczną refl eksję epistemologiczną zredukowany do jednej z wielu 
możliwych opowieści32, tworzonych na podstawie odczytywania znaczeń.

Próbując przedstawić defi nicję dyskursu, można powiedzieć, że składają się 
na niego: komunikowanie się lub przekazy (treści) znajdujące się w społecznym 
obiegu, czyli także wypowiedzi mówione oraz często teksty pisane. Takie ujęcie 
bliskie jest zarazem zdroworozsądkowemu podejściu do „dyskursu”, można je 
odnaleźć w potocznej i codziennej komunikacji. Tak ujmowany dyskurs podkreśla 
znaczenie praktycznego stosowania języka; jest on rodzajem interakcji społecznej 
budowanej na podstawie użycia języka. W praktyce mówimy o używaniu języka 
w celu wypowiadania się, a najdobitniej jest to widoczne w wystąpieniach publicz-
nych. Jednocześnie w literaturze anglojęzycznej doprowadzono do rozróżnienia 
terminów: discourse – który odnosi się do języka mówionego, oraz text discourse 
– odnoszącego się do języka pisanego. Tekst jest wytworem czynności pisania, 
a wypowiedź to wytwór mówienia i komunikacji.

Dylemat, czy w skład dyskursu wchodzą tylko teksty mówione, czy również pi-
sane, został już rozstrzygnięty jednoznacznie, można jednak powiedzieć, że wokół 
niego ukształtowały się dwie tradycje prowadzenia badań nad dyskursem33. Z jednej 
strony w Europie rozwijały się w praktyce badania nad tekstem, z kolei w Stanach 
Zjednoczonych przeważały badania etnolingwistyczne, socjologiczne i kulturowe, 

28 Termin „dyskurs” najwcześniej pojawił się w lingwistyce. Zob. A. Bullock, O. Stallybrass (red.), 
Th e Fontana Dictionary of Modern Th ought, London 1981. 

29 U podstaw socjolingwistyki czy socjologii języka znajduje się teza o społecznym pochodzeniu języka. 
Język jako twór społeczny jest jednocześnie bytem tworzącym i warunkującym istnienie grup społecznych. 
Będąc wytworem społeczeństwa, sam konstruuje życie społeczne. Zob. S. Grabias, Język w zachowaniach... 
Zob. także: I. Kurcz, Język a reprezentacja świata w umyśle, Warszawa 1987; E. Rewers, Teorie dyskursu i ich 
znaczenie dla badań nad literaturą, „Kultura i Społeczeństwo” 1995, nr 1.

30 T.A. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] T.A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura..., s. 37. 
31 Zob. B. Jabłońska, O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie. Debata nicejsko-konstytucyjna 

w prasie codziennej, Kraków 2009; G. Zarzycka, Dyskurs prasowy o cudzoziemcach, Łódź 2006; B. Dobek-
-Ostrowska (red.), Media masowe w systemach demokratycznych. Teoretyczne problemy i praktyczny wymiar 
komunikowania politycznego, Wrocław 2003.

32 J. Marzec, Dyskurs, tekst i narracja..., s. 18. 
33 Zob. K.B. Jensen, N.W. Janowski, A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication 

Research, London 1991. 
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dotyczące przede wszystkim języka mówionego34. Doświadczenia ostatnich lat po-
zwalają na to, aby – mówiąc o dyskursie – odwoływać się zarówno do wypowiedzi, 
jak i do tekstów: „Choć wielu badaczy dyskursu skupia się szczególnie na języku 
mówionym, na wypowiedzi, wydaje się, że w obręb pojęcia dyskursu warto włączyć 
też teksty pisane. Istnieje wiele podobieństw między sposobami mówienia i pisa-
nia, jakie dane osoby stosują w celu wyrażania swoich przekonań. To samo zresztą 
dotyczy procesów odbioru dyskursu – słuchania wypowiedzi i czytania tekstów. 
(…) teksty, podobnie jak wypowiedzi, również mają swoich »użytkowników«, 
a mianowicie autorów i czytelników. Możemy mówić o »komunikacji pisemnej«, 
choć jej uczestnicy nie kontaktują się ze sobą twarzą w twarz, a czytelnicy bardziej 
pasywnie uczestniczą w interakcji. Z wyjątkiem wymiany korespondencji oraz de-
baty w mediach, rzadko mają oni możliwość odpowiadania piszącym autorom. Nie 
znaczy to bynajmniej, że czytając i rozumiejąc teksty są mniej aktywni niż uczestnicy 
komunikacji ustnej. A zatem, mimo szeregu znaczących różnic, między językiem 
mówionym i pisanym istnieje dostatecznie dużo podobieństw, by usprawiedliwić 
objęcie obu tych trybów komunikacji jednym ogólnym pojęciem dyskursu”35. Oba 
rodzaje składników: język werbalny oraz tekst, wchodzą w zakres pojęcia dyskursu.

Jednoznaczne zdefi niowanie „dyskursu” utrudnia częste, choć niezbyt zgodne 
z rzeczywistością, zastępowanie tego terminu takimi pojęciami, jak: „interakcja”, 
„komunikacja” czy – zdecydowanie najczęściej – „język”36, albo mówienie o nim, 
że jest to „bliżej nieokreślone pojęcie komunikacji językowej”37. Ponadto używa się 
często dla dyskursu określeń: „zdarzenie komunikacyjne” lub „interakcja werbalna”. 
Powyższe ujęcie dyskursu wskazuje na ogromną rolę, jaką ogrywa w nim język, 
ujmowany jako całość – struktura werbalna i niewerbalna. Można powiedzieć, że 
język jest warunkiem sine qua non dyskursu38 i że dyskurs może się odnosić do 
różnych praktyk językowych.

Wszystkie dotychczasowe sposoby przedstawiania dyskursu podkreślają, że jest 
on formą wykorzystywania języka przez jednostki. Tak rozumiany dyskurs zawsze 
łączy się komunikowaniem. Takie spojrzenie pozwala wyodrębnić kilka składników 
każdego zdarzenia komunikacyjnego, czyli: kto używa danej formy językowej, jak, 
dlaczego i kiedy? Ludzie używają języka, by przekazywać różne idee, przekonania 
i poglądy. Czynią to w ramach wyznaczonych przez przebieg sytuacji społecz-
nych, które de facto też są interakcjami lub, dokładniej, interakcjami werbalnymi. 
Omawiając dyskurs, można wyodrębnić trzy jego główne aspekty: a) użycie języka, 
b) przekazywanie idei oraz c) interakcję w sytuacjach społecznych39. Dyskurs, jako 
proces komunikacyjny, wymaga rozmówców oraz przedmiotu ich kontaktu. To ciąg 

34 Zob. H. Grzmil-Tylutki, Francuski i polski dyskurs ekologiczny w perspektywie aksjologii, Kraków 2000. 
35 T.A. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] T.A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura..., s. 11.
36 Zob. B. Jabłońska, O polskim dyskursie..., s. 20, A. Grzymała-Kazłowska, Socjologicznie zorientowana 

analiza..., s. 15. 
37 A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998, s. 14.
38 S. Rittel, Dyskurs w fi lozofi i politycznej: podejście lingwistyczno-politologiczne i systemowe, Kielce 

2005, s. 21.
39 T.A. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] T.A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura..., s. 10.
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zachowań językowych, kształtowanych przede wszystkim przez tego, kto mówi, 
do kogo mówi, w jakiej sytuacji oraz w jakim celu. Zatem dyskurs jest określany 
przez poziomy trzech różnych zjawisk: psychofi zycznych, społecznych oraz języka 
jako systemu semiotycznego rządzącego się własnymi regułami. Poszukując reguł 
dyskursu, Stanisław Grabias zakłada, że interakcję językową określają w szczegól-
ności: a) psychofi zyczne możliwości nadawcy oraz rodzaj i stopień jego uczestnic-
twa w życiu społecznym, b) psychofi zyczne możliwości odbiorcy i także rodzaj 
oraz stopień jego uczestnictwa w życiu społecznym, c) sytuacja, w jakiej zachodzi 
interakcja językowa, i d) intencja, jaką nadawca chce realizować i realizuje40.

Nadawca jest wyposażany w jeden lub więcej kodów językowych, uwarunkowa-
nych społecznie lub terytorialnie. Znając kody, jest jednak zdeterminowany własną 
osobowością, własnym rozwojem umysłowym i społecznym, będącym pochodną 
procesu socjalizacji. Poprawnie przebiegająca socjalizacja zwiększa szansę na lepsze 
opanowanie kodu językowego, jego odmian i reguł funkcjonowania. Przygotowując 
tekst, nadawca „kopiuje” niejako „językowe role społeczne, dostosowując się w ten 
sposób do umysłowych możliwości odbiorcy, specjalizacji zawodowej i pozycji zaj-
mowanej przez niego w hierarchicznie ukształtowanym społeczeństwie. Jednocześnie 
dostosowuje się do sytuacji, w której akt językowy się dokonuje, dobiera sposób 
przekazywania intencji i językowe środki, za pomocą których ten sposób realizuje”41. 
Podstawowym elementem przekształcającym wypowiedź w komunikat jest występo-
wanie psychicznej gotowości do podjęcia interakcji oraz wspólnego sytemu wartości 
kulturowych, podzielanego przez obie strony. Pomaga w tym wspólny język narodowy, 
który w dużym stopniu determinuje przyjęte w procesie interakcji postawy42.

Przechodząc do konkretnych definicji, można przytoczyć ujęcie Marka 
Czyżewskiego, który stwierdził, że w naukowych koncepcjach dyskursu dominują 
trzy punkty widzenia:

a) traktowanie dyskursu jako pozytywnie nacechowanej rozmowy. Takie ujęcie 
było przyjmowane we wcześniejszych epokach kulturowych. Jest to ożywiona wy-
miana zdań i wielostronne roztrząsanie jakiejś kwestii. Konsekwencją tej tradycji 
jest naukowe pojmowanie dyskursu jako dialogu, rozmowy, konwersacji;

b) pojmowanie dyskursu jako szczególnej odmiany myślenia, polegającej na 
uporządkowanym w postaci systematycznego rozumowania dążeniu do prawdy 
lub do intelektualnego rozważania spornych kwestii. Takie myślenie staje się po-
średnią formą poznania;

c) używanie języka jako struktury werbalnej. W tym ujęciu można podkreślać 
werbalny charakter rozmowy albo możliwość wyrażenia logicznego rozumowania 
lub komunikacyjnej racjonalności w języku. To podejście zbliża do siebie dwa 
podstawowe pojęcia w dyskursie, mianowicie „wypowiedź” i „tekst”43.

40 S. Grabias, Język w zachowaniach..., s. 265.
41 Tamże.
42 Tamże.
43 M. Czyżewski, Dyskurs, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, s. 51 i 52.
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Przegląd prezentowanych przez badaczy ujęć dyskursu należy rozpocząć od 
przypomnienia tłumaczenia Michela Foucaulta, które można przyjąć za genetyczną 
podstawę wyjaśnień tego terminu. Foucault raczej nie defi niował pojęć, którymi się 
posługiwał. Jego koncepcja dyskursu stanowiła nowe pole badań, częściej określane 
jako „historia systemów myślenia” niż jako interdyscyplinarny sposób badania. 
Punktem wyjścia było założenie, że władza i wiedza występują na wszystkich pozio-
mach struktury społecznej, a wiedza pojawiająca się w relacjach społecznych wpływa 
na jednostkę i manifestuje się w działaniach i wypowiedziach44. Związek władzy 
i wiedzy jest u niego nierozerwalny45. Społeczeństwo jest kształtowane przez ukryte 
i nieuświadomione struktury. Mogą one jednak się przekształcać i ulegać radykalnym 
załamaniom. Wtedy w ich miejsce mogą powstawać nowe. Foucault określa je mianem 
światów społecznych, czyli dyskursów. Wszystko, co istnieje w społeczeństwie, zostaje 
sprowadzone do dyskursów. To one wywierają wpływ na działanie i zachowanie 
jednostki. Władza działa na jednostkę za pomocą dyskursów. Inaczej – dyskursy to 
takie systemy wypowiedzi lub „zdarzenia komunikacyjne”, wiążące struktury komu-
nikacji – dyskurs i język. Specjalistycznemu dyskursowi, tworzonemu przez ludzi 
sprawujących władzę, można próbować przeciwstawić zawsze inny dyskurs. Dyskurs 
dominujący ogranicza jednak inne sposoby myślenia i wypowiedzi.

Michel Foucault pisał: „Co się tyczy słowa dyskurs, którego dotąd używałem 
i nadużywałem, nadając mu bardzo różne znaczenia, zrozumiała staje się teraz jego 
wieloznaczność. W systemie najogólniejszym i najbardziej chwiejnym oznaczało 
ono zbiór relacji werbalnych, a zatem przez dyskurs rozumiano w tym wypadku 
to, co zostało stworzone (ewentualnie wszystko, co zostało stworzone) w zakresie 
zbiorów znaków. Ale rozumiano również przez dyskurs zespół aktów formułowania, 
serię zdań gramatycznych lub logicznych. Wreszcie – i to właśnie znaczenie zostało 
w końcu uprzywilejowane (wraz z pierwszym, służącym mu za horyzont) – dyskurs 
jest tworzony przez zbiór sekwencji znaków, jeżeli sekwencje te są wypowiedziami, 
a więc jeżeli można im przypisać szczególny sposób istnienia”46. Takie ujmowanie 
dyskursu dało szansę na wyjście tego pojęcia poza zjawisko polegające na używaniu 
i badaniu języka. Badanie dyskursu umożliwia wyciągnięcie nowych wniosków, od-
krycie ukrytych znaczeń i reguł produkcji wiedzy oraz form jej wcielania. Dyskurs 
staje się podstawą do badań krytycznych, jak i przedmiotem samej krytyki, przy-
czyną i medium wykluczenia dokonywanego przez kompleks wiedzy i władzy47.

Dyskurs jest zawsze obszarem zjawisk rozproszonych, lecz nieprzypadkowych, „bo 
układających się w regularnie pojawiające się serie. Porządek w dyskursie ustanawiają 

44 Tamże, s. 51. 
45 Według Foucaulta: „Dwa słowa podsumowują wszystko: wiedza i władza” – zob. M. Foucault, 

Archeologia wiedzy, przekład: A. Siemek, słowo wstępne: J. Topolski, Warszawa 1977, s. 153. 
46 Tamże, s. 12. Zob. także: M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przekład: T. Komendant, 

Warszawa 1998; M. Foucault, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 
2 grudnia 1970 roku, przekład: M. Kozłowski, Gdańsk 2002; M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk 
humanistycznych, przekład: T. Komendant, Gdańsk 2002.

47 K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komunikacyjnym, 
dyskursem a kulturą masową, Wrocław 2003, s. 40. 
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anonimowe mechanizmy wykluczenia, m.in. tematów i sposobów komunikowa-
nia, z których jedne mogą występować w ramach kultury ofi cjalnej i uznawanej za 
prawomocną, inne zaś mogą być realizowane tylko poza jej granicami”48. Według 
Foucaulta, w dyskursie zawsze mamy do czynienia z asymetrycznością, polegającą 
na wykluczeniu, podboju, stosowaniu przewagi i siły, które w rezultacie prowadzą 
do ustanowienia ładu społecznego. Asymetryczność wynika z dyskursu, który za-
myka usta wykluczonym. Foucault był pomysłodawcą połączenia władzy, ideologii 
i dyskursu w kontekście analizowania współczesnych organizacji.

Według Foucaulta, podstawą pracy badacza są dokumenty, ale nie należy ich 
utożsamiać z praktykami dyskursywnymi. Badania należy prowadzić szczególnie 
na tekstach wyjątkowych, które stają się podstawą do rekonstrukcji określonego 
dyskursu: „Dokumentów nie należy zamieniać w pomniki, jak czyni to tradycyjna 
historia, nie należy ich niszczyć, nadając im sens pasujący do przyjętej wizji dziejów. 
Należy traktować je jak pojedyncze zdarzenia, szanować je pomimo świadomości 
(a może właśnie ze względu na nią), że nie przedstawiają całej prawdy, odwoływać 
się do tego, czego nie zawierają, co przemilczają – wskazując tym samym granice 
praktyki dyskursywnej danego czasu”49. Należy badać, uwzględniając pytanie, 
dlaczego zostało powiedziane właśnie to, a nie coś zupełnie innego.

Konkurencyjną koncepcję dyskursu sformułował Jürgen Habermas, wywodząc ją 
z krytyki współczesnych społeczeństw opartych na pieniądzu oraz prób doszukania 
się nadziei na poprawę sytuacji w rozwoju sfery publicznej. Jego koncepcja dyskursu 
jest także rekonstrukcją procesów modernizacji, sekularyzacji i demokratyzacji 
społeczeństw zachodnich. Na dyskurs składają się „te formy argumentowania, 
w ramach których uczestnicy muszą wychodzić z (często kontrafaktycznego) za-
łożenia, iż w dostatecznie przybliżonym stopniu spełnione są warunki »idealnej 
sytuacji porozumiewania się« [niem. ideale Sprechsituation; dosł. „idealna sytuacja 
mówienia”]. W ramach założeń określających ową idealną sytuację, kluczową 
rolę odgrywają uniwersalne »roszczenia do ważności« [niem. Geltungsansprüche; 
dosł. „roszczenia do mocy wiążącej”] ze względu na prawdziwość, normatywną 
słuszność, zrozumiałość i szczerość wypowiedzi. Właśnie dzięki generalnemu 
założeniu »idealnej sytuacji porozumiewania się« uczestnicy dyskursu mogą ją 
niejako praktykować, poddając sprawdzeniu te roszczenia ważnościowe, które 
w danym przypadku stały się problematyczne i rozstrzygając je w ramach dyskursu: 
w dyskursie teoretycznym sprawdzeniu podlega prawdziwość zdań, w dyskursie 
praktycznym rozstrzygana jest ich normatywna słuszność, natomiast w dyskur-
sie eksplikującym racjonalne porozumienie – zrozumiałość bądź poprawność 
sformułowania”50. Habermas podkreślał normatywną koncepcję dyskursu, którą 
rozwijał, badając zjawiska polityczne i prawne. W przeciwieństwie do Foucaulta, 
widział on możliwość rozdzielenia władzy i wiedzy: „wiedza i procesy komunika-
cyjne mogą być powiązane w postaci dyskursu właśnie dlatego, że jego uczestnicy 

48 M. Czyżewski, Dyskurs, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, s. 53. 
49 K. Stasiuk, Krytyka kultury..., s. 112. 
50 M. Czyżewski, Dyskurs, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, s. 51 i 52. 
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odnoszą się do siebie jak równorzędne, racjonalne podmioty”51. Dyskurs został 
pozbawiony wszystkich cech, które są związane z każdą interakcją, porzucił też 
wszystkie motywy poza racjonalnie ugruntowanym konsensem52. Innymi słowy, 
dyskurs to symetryczna, racjonalna relacja między równymi sobie podmiotami, 
nastawionymi na osiągnięcie celu, czyli porozumienia.

Obaj wspomniani wyżej badacze wykorzystują dyskurs jako sferę badań w relacji 
z innymi formami życia społecznego, dążą do odkrycia uniwersalnego prawa rzą-
dzącego dyskursem. Dopuszczają język jako istotny element badania współczesnych 
społeczeństw. Stawiają zarazem język w sytuacji najbardziej uprzywilejowanej – jest 
to „ostateczny architekt wszelkich procesów uspołecznienia”53. Habermas czyni 
z języka element harmonizujący życie społeczne – ma on pomagać przywracać 
porządek historii, osiągnąć społeczny konsensus oraz umocnić demokrację54.

Na znaczenie dyskursu występującego w odpowiednich kontekstach zwra-
cał uwagę Pierre Bourdieu, który z kolei nadawał językowi zdecydowanie inny 
charakter; u niego język to źródło przemocy oraz ukrytych stosunków władzy55. 
Lech M. Nijakowski podkreślał, że dyskurs to nic innego jak tekst w kontekście, 
„(…) zatem nie tylko utrwalony system znaków, ale również społeczny kontekst 
jego powstania, rozpowszechniania i odbioru. Tekst rozumie się tutaj szeroko, 
w sensie semiotycznym, jako dowolny uporządkowany system znaków, nie tylko 
językowych – zarówno zapisanych, jak i mówionych – ale również grafi cznych czy 
muzycznych”56. Kontekst obejmuje całą sytuację społeczną, która oddziałuje na 
strukturę komunikatu. Z tego powodu, mówiąc o analizie dyskursu, należy pamię-
tać, że dyskurs to „wypowiedź i tekst w kontekście”57. Kontekst dyskursu oznacza 
umiejscowienie w odpowiedniej grupie społecznej, budującej za pomocą własnych 
konstrukcji językowych spójny zestaw znaczeń, które następnie są akceptowane 
przez inne osoby. Akceptacja zakłada, że mamy do czynienia z występowaniem 
publiczności, która ma możliwość nie tylko wysłuchiwania stron, ale także wzię-
cia udziału w dyskursie. Reprezentuje ona różne grupy społeczne, zróżnicowane 
kulturowo. Poprzez swoje wypowiedzi może nie tylko potwierdzać swoje systemy 
wartości, ale także kwestionować inne. Dzieje się to w ściśle określonym czasie oraz 
z określonymi partnerami interakcyjnymi58. Kontekst to takie uwarunkowania, jak: 
czas, miejsce, okoliczności zachodzenia dyskursu oraz funkcje społeczne, jakie pełnią 
jego uczestnicy. Katalog składników kontekstów może być rozbudowany i zależy od 

51 Tamże, s. 52 i 53. 
52 J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność społeczna, 

przekład: A.M. Kaniowski, t. I, Warszawa 1999, s. 89. 
53 T. Mendelski, Habermas i Foucault: spory wokół wiedzy jako władzy, „Colloquia Communia” 1986, 

nr 4/5, s. 103. 
54 Tamże.
55 R. Jenkins, Pierre Bourdieu, London–New York 1992, s. 152 i 153. 
56 L.M. Nijakowski, Mowa nienawiści w świetle teorii dyskursu, [w:] A. Horolets (red.), Analiza dyskursu 

w socjologii i dla socjologii, Toruń 2008, s. 114.
57 T.A. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] T.A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura..., s. 11–12.
58 P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja: wybór pism, przekład: P. Graff , K. Rosner, Warszawa 1989.
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badacza oraz problemu badawczego. W praktyce wpływ jest obustronny, kontekst 
wpływa na wypowiedź, a ona może zmienić kontekst. Konteksty nie są dane raz na 
zawsze i statyczne, odtwarzają się tak jak całe społeczeństwa w ludzkiej praktyce. 
Zmiana w strategii patrzenia na dyskurs polega na przeniesieniu punktu ciężkości 
z analizy wytworu na uwarunkowane kulturowo strategie jego wytwarzania.

W literaturze przedmiotu występują różne defi nicje dyskursu. Takie zróżnicowa-
nie jest konieczne ze względu na zainteresowanie się różnych specjalności nauko-
wych badaniem tego zjawiska59. Upraszczając taki podział do trzech podstawowych 
dziedzin humanistyki, które zajmują się badaniem dyskursu, można powiedzieć, 
że w lingwistyce dyskurs jest ujmowany jako element języka – „odcinek językowy” 
większy niż zdanie. Jest on wypowiedzią, w której przejawia się podmiot mówiący 
wraz z siecią relacji łączących go z adresatem wypowiedzi; w fi lozofi i dyskurs to 
element czy też aspekt procesów poznawczych i komunikacyjnych, łączony zarazem 
z problematyką moralną; w socjologii jest on społeczną konstrukcją, a także posiada 
moc tworzenia rzeczywistości, co oznacza, że dostarcza uczestnikom „partyku-
larnych objaśnień” świata i wzorów jego rozumienia60. Z przytoczonych defi nicji 
dyskursu wynika, że w poszczególnych dyscyplinach naukowych przeprowadzono 
własne procesy defi nicyjne i sformułowano osobne defi nicje dla własnych potrzeb, 
wykluczając w ten sposób jakąkolwiek możliwość porozumienia.

Powyższy fakt unaocznia jednak odrębność języków poszczególnych dyscyplin 
oraz pokazuje ich umiejscowienie. Pozwala w dużym stopniu pominąć problem 
podziału dyskursu, tzn. wyodrębnienia z całości jakiejś jego szczegółowej części. 
W odniesieniu do tego mówi się o dyskursie publicznym jako o całości, zaś o po-
zostałych dyskursach (np. dyskurs polityczny) – jako jego częściach. Pomimo 
stosowania odpowiednich nazw dokładne zidentyfi kowanie poszczególnych dys-
kursów nie jest jednak takie proste, chociaż niekiedy udaje się pokazać, gdzie się 
one zaczynają i gdzie się kończą. Pojawiają się dyskursy, w których można to zrobić 
łatwo, jak w przypadku niewielkiej liczby wyrazistych tematycznie rozmów, ale są 
też wielomiesięczne debaty, toczone w różnych miejscach, przez różnych uczest-
ników, tematycznie wielowątkowe, w których przeprowadzenie prostego podziału 
staje się sprawą skomplikowaną. Ostateczne rozróżnienie wielu aspektów kontekstu 
komunikacyjnego wydaje się mieć charakter wyłącznie subiektywny. Wyodrębnienie 
tych problemów pozwala na wprowadzenie rozróżnienia na dyskursy „proste” 
i „złożone” oraz na dyskursy i całe „kompleksy dyskursów”61. Wyodrębnienie 
dyskursów szczegółowych jest zabiegiem wykonywanym zawsze przez badacza, 
wynika z problemu badawczego, do którego ma on być wykorzystany.

Przeprowadzona powyżej próba przedstawienia znaczenia pojęcia dyskursu 
wskazuje na konieczność wyodrębnienia z istniejącego dyskursu publicznego 

59 J. Ożdżyński, Niektóre cechy dyskursu edukacyjnego, [w:] T. Rittel (red.), Dyskurs edukacyjny, Kraków 
1996, s. 155–173. Zob. także: S. Rittel, Dyskurs w fi lozofi i politycznej..., s. 23–24.

60 T. Krakowiak, Analiza dyskursu – próba nakreślenia pola badawczego, [w:] A. Horolets (red.), Analiza 
dyskursu w socjologii..., s. 50–52. 

61 T.A. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] T.A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura..., s. 12–13.
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dyskursów o węższych zakresach tematycznych. Badacz, kierując się zamierzeniami 
i celami, może je „tworzyć”, poprzez dookreślenie dyskursu ze względu na jego cechy 
dominujące, dostrzegalne w tekstach stanowiących przedmiot analizy. Wydzielone 
w ten sposób rodzaje dyskursów, przedmiotowe i zindywidualizowane, można na-
zwać subdyskursami. Kierując się zasadą: od najbardziej ogólnego do najbardziej 
szczegółowego, można wymienić przynajmniej kilka ważnych subdyskursów: oby-
watelski, edukacyjny, akademicki, naukowy, polityczny, prawny itd.62 Wszystkie one 
mają charakter podrzędny w stosunku do dyskursu publicznego, mniejszy wtapia 
się w większy, w znacznym stopniu przejmując jego cechy. Oczywiste jest, że cechy 
dyskursu publicznego mogą znacząco wpływać na kształtowanie przebiegu innych 
subdyskursów. Proces ten zachodzi także w kierunku odwrotnym. W niektórych 
sytuacjach dyskurs publiczny przejmuje elementy pozostałych dyskursów, szczególnie 
dobrze widoczne jest to w przypadku dyskursu politycznego. Dyskurs publiczny 
jest klamrą spinającą rozproszone dyskursy w jedną narrację.

Podstawę analizy w niniejszej pracy stanowi dyskurs polityczny. Niezbędne 
wydaje się jednak przedstawienie dyskursu publicznego i obywatelskiego, one bo-
wiem pokrywają się w znacznym stopniu z dyskursem politycznym. Wymienione 
dyskursy charakteryzują się tym, że są w dużej mierze zależne od funkcjonowania 
środków masowego przekazu, wprowadzających w krąg uczestników danego dys-
kursu wielką liczbę odbiorców. W wyniku przemian społeczno-gospodarczych, 
rozwoju środków masowego komunikowania, uczestniczenie w tych dyskursach 
po raz pierwszy stało się dostępne dla każdego. We wcześniejszych okresach histo-
rycznych elitom symbolicznym znacznie trudniej było przekazywać własne treści 
pozostałej części społeczeństwa.

Dyskurs publiczny jest największą reprezentacją zbioru dyskursów, jakie moż-
na wyodrębnić we współczesnym świecie. Określenie granic tego dyskursu też 
nie należy do zadań łatwych, wymaga bowiem podejmowania jednostkowych 
wyborów w trakcie badań. Niektórzy badacze w naukach społecznych, np. Lech 
M. Nijakowski, traktują ten dyskurs jako jedyny możliwy w analizie naukowej63. 
W socjologii mówi się o zintegrowanej koncepcji dyskursu publicznego, czyli o jego 
wpływie na różne obszary i poziomy życia społecznego. Powszechna dostępność 
środków komunikacji oraz waga poruszanych problemów to podstawowe kryte-
ria dotyczące dyskursu publicznego. Niestety, współczesne tendencje świadczą 
o tym, że następuje raczej rozdział tych dwóch sfer niż ich łączne występowanie. 
Powszechność i dostępność, jako ważne cechy organizacji dyskursu, prowadzą do 
jego wzmożonej teatralizacji i rytualizacji64.

Stworzone przez Victora Turnera kategorie dyskursu publicznego zostały następ-
nie rozwinięte przez Marka Czyżewskiego, Sergiusza Kowalskiego oraz Andrzeja 
Piotrowskiego. Wymienieni autorzy, modyfi kując nieco istniejącą teorię dyskursu, 

62 S. Rittel, Komunikacja polityczna. Dyskurs polityczny. Język w przestrzeni politycznej, Kielce 2003.
63 Por. P. Tomanek, O swoistości socjologicznej analizy dyskursu, [w:] A. Horolets (red.), Analiza dys-

kursu w socjologii..., s. 31. 
64 M. Czyżewski, Dyskurs, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, s. 56. 
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wyszczególnili dominujące mechanizmy dyskursu publicznego: 1) porozumienie, 
2) ceremonie, 3) dramat społeczny, 4) rytualny chaos.

Porozumienie zakłada dojście do wspólnych wniosków. Zakłada także branie 
pod uwagę odmiennych punktów widzenia o różnym stopniu złożoności i wypra-
cowanie drogi do porozumienia. Dyskutanci muszą się z sobą zgodzić, ale często 
za porozumienie może być uznana sytuacja, kiedy dyskutanci, pozostając przy 
swoich stanowiskach, wzajemnie respektują swoje racje. W praktyce jednak rzadko 
dochodzi do porozumienia, można wtedy doprowadzić do zawarcia „porozumienia 
roboczego”. Opiera się ono na wspólnych ustaleniach dotyczących spraw zasad-
niczych czy głównych. Jego zawarcie jest już sporym osiągnięciem, a każda próba 
doprecyzowania go czy uszczegółowienia musi uwzględniać załamanie się procesu 
komunikacyjnego, czyli powrót do punktu wyjścia.

W momencie, gdy obie strony zajmują stanowisko: „zawsze możemy się porozu-
mieć”, mamy do czynienia z ceremonią. Jest to pozorowane porozumienie, polega-
jące na konwencjonalnej wymianie części argumentów, przy celowym pominięciu 
pozostałych. Zakłada ono stosowanie odpowiednich symboli i znaków, mających 
na celu pokazanie dobrej woli każdej ze stron. Najgorsza dla stron konfl iktu sy-
tuacja byłaby wtedy, gdyby obserwatorzy uczestniczący odnieśli wrażenie, że nie 
są one w praktyce zainteresowane porozumieniem. Wypowiadane formułki mają 
najczęściej charakter następujący: „zawsze możemy się porozumieć, ponieważ ro-
zumiemy prymat dobra wspólnego nad dobrem patrykularnym”, „zawsze możemy 
się porozumieć, ponieważ żyjemy w demokratycznym państwie prawa” itp.

Z kolei dramat społeczny składa się z czterech faz ewentualnego konfl iktu: 
1) artykulacja, 2) eskalacja, 3) opanowywanie i 4) zakończenie. Dwie pierwsze 
fazy umożliwiają poznanie pól potencjalnych nieporozumień i sprzeczności, dwie 
pozostałe koncentrują się na rozwiązywaniu konfl iktu oraz na doprowadzeniu do 
zawarcia „porozumienia roboczego”. Ogólnie dramat społeczny to dodatkowy, 
alternatywny wobec porozumienia, mechanizm dyskursywny, prowadzący od 
konfrontacji do zakończenia sporu.

Faza ostatnia – rytualny chaos – pokazuje sytuację w momencie braku szans 
na porozumienie. Strony nie są zainteresowane zawarciem porozumienia i okazu-
ją to w każdy możliwy sposób. Rytualny chaos stanowi karykaturalną, nieudaną 
formę dramatu społecznego. Jego stan przedstawia się w ten sposób, że obie strony 
znajdują się w fazie eskalacji konfl iktu i bezowocnie artykułują swoje stanowiska65.

Dyskurs publiczny, ale i inne dyskursy są prowadzone przez elity symboliczne 
danego społeczeństwa. Do tej szerokiej grupy należą publicyści, dziennikarze, 
redaktorzy, eksperci, ludzie biznesu, autorzy podręczników, naukowcy, duchowni, 
intelektualiści, a także występujący w środkach masowego przekazu politycy – ina-
czej mówiąc, te grupy i osoby, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad publicz-
nie dostępną wiedzą, publicznie prawomocnymi przekonaniami, nad kształtem 

65 Tamże; M. Czyżewski, W stronę dyskursu publicznego, [w:] M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski 
(red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków 1997. 
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i treściami dyskursu publicznego66. W czasach znaczeniowej dominacji dyskursu 
medialnego wśród dyskursów publicznych wzrasta popularność aktorów spo-
łecznych zapraszanych do środków masowego przekazu: „Medialna atrakcyjność 
postaci komentujących rzeczywistość na łamach gazet, w radiu czy telewizji, po-
woduje, że posiadają one nieproporcjonalnie duży wkład w tworzenie publicznie 
usankcjonowanych ram odniesienia. Bez względu na przymioty instytucjonalne 
i indywidualne związane z autorytetem czy prestiżem, osoby takie zaliczyć może-
my do kategorii elit w związku z ich oddziaływaniem na charakter i zakres treści 
wprowadzanych do obiegu publicznego, a stanowiących »zaplecze« interpretacyjne 
jednostek będących odbiorcami owych treści”67.

Powyższe wyliczenie wskazuje na różnorodność elit pod względem składu, liczby 
i preferowanych wartości68 oraz sugeruje ich konkurencyjność. Rywalizując o swoje 
wartości, różnie defi niują rzeczywistość i prawa nią rządzące. Zwycięzcy narzucają 
własną wizję69 i hierarchię wartości w społeczeństwie, w ten sposób sprawując nad 
nim władzę: „Poprzez kontrolę treści dyskursu publicznego elity symboliczne spra-
wują władzę nad członkami społeczeństwa w sferze oceny rzeczywistości aktualnej 
i przeszłej, a tym samym znacząco wpływają na zachowania polityczne”70. Kontrola 
nad dyskursem publicznym odbywa się na dwóch poziomach – poprzez wywieranie 
wpływu na poglądy i zachowania obywateli, tworzenie listy spraw ważnych oraz 
przez tworzenie kryteriów ich ocen i uwiarygodniania71.

W kontekście dyskursu publicznego oraz elit symbolicznych można mówić 
o wpływie dyskursu publicznego na socjalizację polityczną. Dyskurs publiczny 
stanowi najważniejszy element tej socjalizacji. Zainteresowanie wpływem dyskursu 
publicznego na socjalizację jest związane z cechami tegoż dyskursu, do których 
należy zaliczyć:

a) specyfi czne, społecznie uregulowane i kulturowo zmienne cechy na poziomie 
słownictwa, typów argumentacji i językowego stylu;

b) odmienną od bezpośredniej, nastawioną na intensyfi kację cech dramatur-
gicznych „polityczną” funkcjonalność zachowań komunikacyjnych;

c) możliwość kształtowania władzy symbolicznej poprzez nadawanie publicznej 
prawomocności określonym zagadnieniom i stanowiskom;

d) zjawisko dekompozycji autorytetów, charakteryzujące się tworzeniem osob-
nej, medialnej, częściowo autonomicznej wobec „zewnętrznego” środowiska 
społecznego hierarchii statusowej aktorów72.

66 K. Kubala, Analiza dyskursu a badania semantycznych fundamentów socjalizacji politycznej, 
[w:] A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii..., s. 138.

67 Tamże, s. 139.
68 J. Sztumski, Elity i ich miejsce i rola w społeczeństwie, Katowice 2003, s. 11 i następne. 
69 P. Bourdieu, Language and Symbolic Power, Harvard 1991, s. 127. 
70 K. Kubala, Analiza dyskursu a badania..., [w:] A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii..., s. 138.
71 C. Trutkowski, Społeczne reprezentacje historii PRL, [w:] J. Raciborski (red.), Elity rządowe III RP 

1997–2004. Portret socjologiczny, Warszawa 2006, s. 186. 
72 M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos..., s. 12–15; K. Kubala, Analiza 

dyskursu a badania..., [w:] A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii..., s. 137–138.
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Omawiając dyskurs publiczny, należy jeszcze wspomnieć o dyskursie obywa-
telskim, ze względu na ich duże podobieństwo. Czym zatem będzie dyskurs oby-
watelski, jeśli nie jest on tożsamy z dyskursem publicznym? Stefan Rittel twierdzi, 
że „z jednej strony jest on dyskursem, a zatem posiada właściwości dane każdemu 
dyskursowi ex defi nitione, z drugiej zaś – jest to dyskurs o szczególnym nacecho-
waniu. Oba rodzaje charakterystyk stanowią całość, w której spotykają się genus 
proximum i diff erentia specifi ca tego dyskursu”73. Umieszczając ten dyskurs „wo-
kół” społeczeństwa obywatelskiego, czyni się go właściwym dla tego społeczeń-
stwa. Przyjęcie takiego rozumienia dyskursu obywatelskiego może zdecydowanie 
wykluczać ogromną część dyskursu, w którym biorą udział wszystkie jednostki 
będące obywatelami państwa, niekoniecznie uczestniczące w życiu społeczeństwa 
obywatelskiego, ponadto naraża na wejście w niekończący się spór o to, czym jest 
owo społeczeństwo. Rittel defi niuje społeczeństwo obywatelskie jako sieć relacji 
występujących pomiędzy społeczeństwem (rozumianym jako system społeczny) 
a państwem (rozumianym jako system polityczny)74. Przyjęcie jednak najszerszego 
zakresu rozumienia społeczeństwa obywatelskiego powoduje, że dyskurs obywatelski 
staje się tożsamy z dyskursem publicznym.

Wyjątkowo blisko analizowanych wyżej dyskursów znajduje się dyskurs poli-
tyczny. Samo pojęcie dyskursu politycznego bardzo często pojawia się w różnych 
ujęciach, także potocznych. Termin ten jest wykorzystywany do bieżących celów 
politycznych. Występuje w sferze sobie właściwej, czyli w polityce, a dokładnie – jest 
w dużej części tworzony i konstytuowany wokół składników systemu politycznego. 
Dyskurs polityczny, jak każdy dyskurs werbalny, ma charakter dwoisty: z jednej 
strony językowy – tworząc, podobnie jak inne dyskursy, wspólne pole semantyczne; 
z drugiej relacyjny – występując w przestrzeni politycznej. Posiada też centrum 
tematyczne oraz własne peryferia, które zachodzą na inne dyskursy szczegółowe, 
utrudniając często ich odróżnienie.

Jak w każdym dyskursie, ważnym elementem jest język wykorzystywany w prze-
strzeni dyskursu. Aby odpowiednio przedstawić ten element, należy odwołać 
się do lingwistyki, która nie wyróżniła języka politycznego. Konsekwencją tego 
braku jest przyjęcie założenia, że badanie zjawisk z obszaru polityki powinno być 
prowadzone analogicznie do analizy języka dowolnej grupy zawodowej75. Język 
stosowany w debatach politycznych wydaje się „przesiąknięty” językiem ogól-
nym, który jest nabywany przez uczestników w drodze socjalizacji. W dyskursie 
politycznym można mówić o połączeniu języka naturalnego z „językiem zjawisk 
i procesów zachodzących w przestrzeni politycznej, w której występuje on, jako 
środek komunikacji na różnych jej poziomach (struktura władzy) oraz w komuni-
kacji między różnymi poziomami (komunikacja między centrum a tzw. terenem). 
Jest więc pojęciem przestrzennym (przestrzeń polityczna, systemy polityczne), 
pojęciem lingwistycznym (szczególnie leksyka i frazeologia) oraz prakseologicz-

73 S. Rittel, Kultura w dyskursie obywatelskim, Kielce 2004, s. 9.
74 Tamże, s. 11. 
75 S. Rittel, Dyskurs w fi lozofi i politycznej..., s. 51–52. 
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nym (zapewnienie sprawności komunikacji)”76. Czym innym jest język opisujący 
zjawiska polityczne, czyli język politologii, czym innym język dyskursu bieżącej 
polityki, kształtowany w głównej mierze przez marketing polityczny i reguły gry 
politycznej. Ten ostatni staje się środkiem, za pomocą którego aktorzy polityczni 
dążą do osiągnięcia wyznaczonych celów politycznych: „Natura polityki jest defi -
niowana poprzez organizację określonej politycznej konwersacji, zaś sama polityka 
po prostu nie może być prowadzona bez języka. Całokształt realiów politycznych 
jest konstruowany w trakcie i poprzez taki dyskurs, będący zarazem środkiem 
uruchamianym dla potrzeb polityki i czynnikiem tworzącym politykę”77.

Dyskurs polityczny może być lokowany jako subdyskurs dyskursu publicznego. 
Na dyskurs polityczny składają się wypowiedzi polityków, ale także pozostałych osób 
zaliczanych do elit symbolicznych, które biorą udział w walce o władzę. Koncepcja 
dyskursu politycznego nawiązuje bezpośrednio do poglądów Teuna A. van Dijka 
oraz Pierre’a Bourdieu. Niektórzy autorzy, obok dyskursu politycznego, wyodręb-
niają jednak jeszcze dyskurs polityki78. Defi niują go jako część dyskursu publicz-
nego, obejmującą wypowiedzi polityków w ramach ról przypisanych im w obrębie 
wykonywania swoich zadań w instytucjach publicznych, np. w parlamencie. Takie 
dodatkowe podzielenie dyskursów w świecie polityki na dwa wzajemnie się uzupeł-
niające wydaje się jednak całkowicie nieuzasadnione i nieprzydatne. W praktyce nie 
istnieje łatwa możliwość zaliczenia poszczególnych wypowiedzi i działań polityków 
w parlamencie do dyskursu polityki, szczególnie, gdy te wystąpienia docierają za 
pomocą mediów do społeczeństwa i nie wiadomo, czy są wypełnianiem funkcji 
publicznej, czy grą polityczną. Zważywszy na to, należy wszystkie wypowiedzi 
polityków zaliczyć do dyskursu politycznego.

Na dyskurs polityczny najlepiej spojrzeć poprzez określenie jego podstawowych 
składników79. Wiadomo, że jednym z nich są elity symboliczne, które sprawują 
kontrolę nad „treścią i kształtem dyskursu”. Sprawowanie kontroli odbywa się 
m.in. poprzez udzielanie wypowiedzi na tematy nie tylko polityczne. Przeważnie 
jednak to cecha polityczności wypowiedzi wskazuje na to, czy zaliczona zostanie 
do dyskursu politycznego. Umożliwia także zaliczenie do niego zestawu poglądów 
głoszonych w ramach dyskusji związanych z polityką80. W stosunku do poszcze-
gólnych wypowiedzi wchodzących w skład dyskursu politycznego można pytać 
o ich podmiotowość, cel i sposób realizacji. Van Dijk stwierdził, że elity, uczestni-
cząc w dyskursie, poza wszystkimi innymi określonymi czynnościami, przekazują 
w jego trakcie idee, co jest szczególnie widoczne w dyskursie politycznym81. Elity 
symboliczne, przedstawiające te wypowiedzi, mają specyfi czne właściwości, w tym 

76 Tamże, s. 272.
77 J. Chłodna, Rola komunistycznej przeszłości w polskim dyskursie politycznym, [w:] P. Woroniecki 

(red.), Odmiany dyskursu politycznego, Olsztyn 2007, t. 6, s. 82.
78 M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos..., s. 10–20. 
79 S. Rittel, Dyskurs polityczny, „Przegląd Politologiczny” 1998, nr 1–2, s. 109.
80 K. Stasiuk, Krytyka kultury..., s. 33.
81 J. Chłodna, Rola komunistycznej przeszłości..., [w:] P. Woroniecki (red.), Odmiany dyskursu..., s. 81.
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kompetencję dyskursywną, umożliwiającą uczestniczenie w dyskursie. Wykorzystują 
one wówczas właściwy sobie katalog elementów symbolicznych. Za ich pomocą 
(m.in. defi nicje temporalne) budują podstawowe defi nicje rzeczywistości, dostęp-
ne dla całego społeczeństwa. W ten sposób uzyskują narzędzia do wpływania na 
społeczeństwo poprzez ciągłe kształtowanie i modyfi kowanie rzeczywistości.

Dyskursy polityczne odbywają się bez wątpienia także na poziomie lokalnym, 
chociaż najczęściej nie są w stanie przebić się na poziom krajowy, wyznaczany 
głównie przez ogólnokrajowe media. Oznacza to praktycznie centralizację dys-
kursu. To elity polityczne na szczeblu krajowym decydują przeważnie o jego 
kształcie, czyli o najważniejszych tematach, jakie są poruszane i dyskutowane. Nie 
lekceważąc dyskursów lokalnych, należy stwierdzić, że mają one małe szanse na 
wykreowanie nowych tematów dla polityki centralnej. W przeważającej mierze 
kształtowany oddolnie dyskurs polityczny nie jest przedmiotem zainteresowania 
mediów, co nie znaczy, że nie korzystają z niego politycy na poziomie krajowym. 
Przeważnie dyskurs lokalny jest tylko konsekwencją dyskursu krajowego, jego 
pochodną lub uzupełnieniem. Przeprowadzenie analizy dyskursu politycznego 
pod kątem przyjętego problemu badawczego niesie z sobą konieczność dokonania 
marginalizacji i wykluczenia przede wszystkim dyskursów lokalnych, które nie 
były w stanie przebić się na poziom krajowy. Każda „mniejsza opowieść” została 
pominięta. W tym miejscu należy jednak podkreślić rolę i znaczenie dyskursów 
lokalnych, a także wielu wypowiedzi, pomijanych często w ofi cjalnym dyskursie 
publicznym. Sprawy pomijane albo uznane za nieistotne są – zgodnie z tezą Michela 
Foucaulta – „dyskursem wykluczonych”. Zatem „rejestr spraw i głosów ignorowanych 
lub lekceważonych w dyskursie publicznym może stanowić istotniejszą informację 
na temat kondycji społeczeństwa niż rejestr spraw publicznie nagłośnionych”82.

Scena polityczna jest miejscem sporów i polemik, co jest zjawiskiem zrozumiałym 
ze względu na różne wartości, jakie reprezentują uczestnicy dyskursu politycznego. 
Często jednak mówi się o zjawiskach patologicznych w polskim dyskursie poli-
tycznym. Do najczęściej wymienianych zalicza się: algorytmizację, ideologizację, 
brutalizację oraz instrumentalizację debat publicznych. Algorytmizacja polega na 
stosowaniu schematycznych procedur, które uniemożliwiają realistyczne rozwiązy-
wanie konfl iktów i blokują rozwój obywatelskiej sfery publicznej. Ideologizacja służy 
przenoszeniu sporów wyłącznie na płaszczyznę aksjologiczną. Instrumentalizacja 
to posługiwanie się językiem pogardy i poszukiwanie winnych. Jedynym celem 
debat toczonych przez polityków jest eliminacja przeciwników, a nie przekonanie 
ich do własnego poglądu. Katalog zjawisk negatywnych może być jeszcze uzupeł-
niony o nieautentyczność, rytualizację, prowincjonalizację dyskursu politycznego83. 

82 M. Czyżewski, Dyskurs, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, s. 56. 
83 B. Jabłońska, O polskim dyskursie..., s. 28–30. Zob. także: M. Czyżewski, Algorytmizacja debat publicz-

nych. Główne tendencje i ich społeczno-kulturowe uwarunkowania, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska 
(red.), Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, Warszawa 2001; J. Hausner, M. Marody, Polskie 
talk-show: dialog społeczny a integracja europejska, Kraków 2001; A. Piotrowski, O dyskursie politycznym, 
[w:] J. Miodek (red.), O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, Wrocław 1996; J. Szacki, O języku debaty 
europejskiej, [w:] L. Kolarska-Bobińska (red.), Polska eurodebata, Warszawa 1999.
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Tego typu opinie powinny jednak wynikać z badania dyskursu politycznego, a nie 
z przytaczanych w mediach opinii i wypowiedzi rozczarowanych polityką uczest-
ników dyskursu.

W praktyce przeprowadzenie badań nad sposobami wykorzystania kategorii 
czasu przez polską klasę polityczną polega na wykorzystaniu i badaniu dostępnych 
tekstów i zapisów dyskursu politycznego. Z perspektywy badacza nauk społecznych 
rzeczywistość wydaje się „udokumentowana” w procesie dyskursu. Dyskurs staje 
się cennym źródłem, które pozwala na nowo spojrzeć na wiele – jak by się mogło 
wydawać – rozstrzygniętych dziś i przebadanych zagadnień. Z kolei liczne pyta-
nia, na które nie umiano dotychczas odpowiedzieć, mogą znów się stać obiektem 
dociekań, ze względu na „odkrycie” dyskursu. Dyskurs stanowi proces, w którym 
„zapisują się” fakty społeczne, a zadaniem badacza jest „pokazanie, w jaki sposób 
zawarty w kontekście komunikacji poznawczy, społeczny, polityczny, historyczny 
i kulturowy potencjał odzwierciedla się w analizowanym dyskursie. Z drugiej strony, 
analiza dyskursu pokazuje też, w jaki sposób dyskurs oddziałuje na kontekst, w któ-
rym zachodzi”84. Współcześnie coraz częściej są prowadzone interdyscyplinarne 
badania dyskursu politycznego, wykorzystujące teksty zastane85.

Istotnym elementem jest określenie właściwej metodologii niezbędnej do mie-
rzenia problemów przedstawionych w temacie rozprawy na podstawie badania 
dyskursu politycznego. Dotyczy to rozstrzygnięcia odnośnie do zastosowania 
ilościowych czy jakościowych metod badawczych, a tym samym rodzaju wnio-
sków badawczych, ale także wyboru paradygmatu metodologicznego. Wiąże się 
to z przyjęciem dodatkowych założeń ontologicznych, dotyczących takich zagad-
nień jak umiejscowienie czasowe i historyczne badań. Najprościej byłoby przyjąć 
postawę pluralizmu metodologicznego, z której wynika, że dominującą metodą 
poznawania dyskursów jest przyjęcie wobec nich interdyscyplinarnego podejścia. 
Metody badania dyskursów są różne, a do analizy dyskursu również nie stosuje się 
jednej, uniwersalnej metody, ani tym bardziej powszechnej akceptacji i uznania86. 
Każda dyscyplina próbuje tworzyć własne i z nich korzystać. W praktyce badania 
nad dyskursem są prowadzone według różnych metodologii, przyjmujących za 
punkt wyjścia bardzo różne koncepcje teoretyczne.

W kontekście badań społecznych do prowadzenia analizy dyskursu najczęściej 
wykorzystywane są trzy nurty badawcze, odwołujące się do socjologii, lingwistyki 
oraz tzw. stanowisko krytyczne87. Socjologowie przywiązują wagę do uwzględnia-
nia zagadnienia kontekstu (analiza konwersacyjna), lingwiści zajmują się przede 
wszystkim tekstem pisanym i opisem strukturalnym dyskursu, natomiast zwolen-
nicy stanowiska krytycznego skupiają się wokół założeń metodologicznych takich 

84 T. Krakowiak, Analiza dyskursu – próba..., [w:] A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii..., s. 52. 
85 O wzroście zainteresowania analizą dyskursu pisze Anna Horolets – zob. Wprowadzenie – Status 

dyskursu w badaniach socjologicznych, [w:] A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii..., s. 5.
86 C. Trutkowski, Wybór czy konieczność – o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu w socjologii, 

„Kultura i Społeczeństwo” 2004, t. XLVIII, nr 1, s. 49.
87 A. Grzymała-Kazłowska, Socjologiczne zorientowana analiza..., s. 24. 
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autorów, jak Pierre Bourdieu i Michel Foucault. Wszystkie te metody przyjmują 
w różnej wersji tzw. krytyczną analizę dyskursu. Próbą pogodzenia tych stanowisk 
jest najbardziej znana, interdyscyplinarna koncepcja analizy dyskursu przedstawio-
na przez Teuna A. van Dijka. Według niego, należy badać wszystkie trzy aspekty 
dyskursu: użycie języka, procesy poznawcze oraz jego społeczne uwarunkowania. 
Taka strategia odwołuje się zarówno do metod charakterystycznych dla języko-
znawstwa, jak psychologii poznawczej oraz socjologii88. Podstawowym zadaniem 
analizy dyskursu staje się poznanie i odtworzenie związków występujących między 
wypowiedzią a jej kontekstem sytuacyjnym, społecznym i kulturowym.

Analiza konwersacyjna, zaliczana do metod jakościowych, cieszyła się najwięk-
szym zainteresowaniem i rozwinęła się na polu socjologii, tworząc w dużym stopniu 
podłoże do rozwoju analizy zjawisk opartych na badaniu dyskursu. Stanowiła ona 
na przełomie lat 60. i 70. XX wieku odgałęzienie etnometodologii. Głównym jej 
celem jest rekonstrukcja formalnych reguł wewnętrznego uporządkowania rozmów, 
czyli mechanizmów, za pomocą których uczestnicy kształtują swoją wymianę zdań. 
Rozmowy są ujmowane jako wielopoziomowe struktury, czyli procesy samoor-
ganizującej się i samoeksplikującej się komunikacji. Rekonstrukcja rozmowy jest 
przeprowadzana za pomocą wybranych kategorii analitycznych, które odpowiadają 
kategoriom stosowanym przez interlokutorów podczas rozmowy. W praktyce me-
toda ta polega na zapisywaniu wypowiedzi, a następnie dokładnym ich odtwarzaniu 
i analizowaniu zgodnie z przyjętymi celami i założeniami badawczymi. Najczęściej 
za pomocą tej metody są badane rozmowy potoczne oraz wszelkie wymiany zdań 
w różnych kontekstach instytucjonalnych, czyli dyskursach przebiegających w ra-
mach pewnych instytucji. Celem tej analizy jest opis reguł, które rozmówcy biorą 
pod uwagę, tworząc własną strukturę rozmowy89.

Najważniejsze założenia krytycznej analizy dyskursu zostały dokładnie przedsta-
wione przez Teuna A. van Dijka90. Krytyczna analiza dyskursu (CDA – ang. Critical 
Discourse Analysis) ma charakter zdecydowanie interdyscyplinarny, nie rości sobie 
pretensji do przynależności do jakiejkolwiek szkoły czy paradygmatu. Może być 
zastosowana do dowolnie wybranej przez badacza teorii. Jest to podejście, w którym 
nacisk jest kładziony na teorię – opis rzeczywistości oraz zastosowanie tej teorii do 
tej rzeczywistości. Cel naukowy staje się mniej ważny91, a większe znaczenie ma 
problem społeczny. Podstawowym celem tej metody jest odsłonięcie negatywnych 
cech dyskursu oraz przeprowadzenie ich krytyki92. Będąc zespołem krytycznych 

88 T.A. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] T.A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura..., passim.
89 M. Czyżewski, Analiza jakościowa, [w:] Encyklopedia socjologii, t. I, Warszawa 1998, s. 25.
90 T.A. van Dijk, Principles of Critical Discourse Analysis, „Discourse and Society” 1993, nr 4(2); 

B. Jabłońska, Krytyczna analiza dyskursu na przykładzie debaty „nicejsko-konstytucyjnej” w polskiej prasie, 
[w:] A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii..., s. 167–168; N. Fairclough, Critical Discourse Analysis 
in Transdisciplinary Research, [w:] R. Wodak, P. Chilton (red.), A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis, 
Amsterdam 2005, s. 53–70. 

91 B. Jabłońska, Krytyczna analiza dyskursu..., [w:] A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii..., 
s. 168.

92 M. Czyżewski, Dyskurs, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, s. 54. 
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podejść badawczych do skomplikowanej relacji między językiem czy dyskursem 
a elementami procesów społecznych93, jest ona oparta na analizie tych procesów 
społecznych w wymiarach semiotycznych. Stanowi „semiotyczny »punkt wejścia« 
w procesy społeczne, które są wewnętrznie ukonstytuowane, jako dialektyczne 
relacje między rozmaitymi elementami i momentami społecznymi, obejmującymi 
dyskurs i momenty niedyskursywne”94. Uznaje dyskurs za podstawowy czynnik 
w społecznej konstrukcji rzeczywistości i ważny element w stosunkach władzy. 
Przywiązuje szczególne znaczenie do analizy tekstów, rozumianych w wyjątkowo 
szerokim znaczeniu: interakcje mówione, teksty w telewizji i w Internecie, pisane 
i publikowane. Tekst jest traktowany jako nieredukowalna struktura, która pozwala 
poznać wyjątkowe sposoby użycia języka oraz odczytanie roli języka w stosunkach 
społecznych.

Krytyczna analiza dyskursu niesie za sobą istotne zaangażowanie. Wybierając 
ją, badacz jest zmuszony stosować określony system wartościowania, postawić 
sobie za cel zmianę rzeczywistości, a sam stać się jej propagatorem. Badacz po-
maga formułować wskazówki i zalecenia praktyczne, często odkrywa dyskursy 
pomijane w sferze publicznej. Metoda służy głównie do badania takich zjawisk, 
jak: nierówności społeczne, rasizm, seksizm, uprzedzenia, wrogość wobec innych 
oraz stereotypy społeczne. W dużym stopniu pomaga demaskować występującą 
w społeczeństwie przemoc. Pojęcia stereotypu i uprzedzenia, odnoszone wcześ-
niej do procesów poznawczych i stanów emocjonalnych, stały się podstawowymi 
zagadnieniami w analizie dyskursu.

Przedstawienie podstawowych metod analizy dyskursu miało za zadanie przy-
bliżenie najważniejszych form prowadzenia badań nad dyskursem politycznym. 
Dokonany tu przegląd metod pozwala stwierdzić, że wykorzystanie krytycznej 
analizy dyskursu oraz metody konwersacyjnej nie jest w niniejszej pracy możliwe. 
Badanie polegające na dokonywaniu wewnętrznej rekonstrukcji sekwencyjnego 
porządku rozmowy, dyskursu, a dopiero później prowadzenie analizy zjawisk nie-
jako nałożonych na formalną strukturę rozmowy, nie odpowiada celowi pracy. Tak 
wszechstronne badanie, polegające na łączeniu analitycznych struktur konwersacyj-
nych i tekstowych z płaszczyzną socjologiczną, historyczną i psychologiczną, wydaje 
się trudne i częściowo w tej analizie zbędne. W większym stopniu uwaga koncentruje 
się na elementach uwarunkowań historycznych, społecznych i politycznych, a nie 
np. na układzie słów czy wyrażeń w zdaniu, zaś poza zakresem zainteresowania 
autora pozostają takie kwestie, jak np. poprawność gramatyczna zdań.

Do badania przekazów medialnych, szczególnie dyskursu prasowego, często 
stosuje się metodę systematyczną i obiektywną, czyli analizę treści. Badając prasę, 
korzysta się z niej także ze względu na dokładność, z jaką można określać często-
tliwość i treść wypowiedzi. Jest to badanie ludzkich przekazów, zarejestrowanych 

93 N. Fairclough, A. Duszak, Wstęp: Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy dla lingwistyki 
i nauk społecznych, [w:] A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne 
podejście do komunikacji społecznej, Kraków 2008, s. 8. 

94 Tamże, s. 15. 

 Dyskurs, dyskurs polityczny i założenia metodologiczne pracy



38 Dyskurs, dyskurs polityczny i założenia metodologiczne pracy

w gazetach, książkach, przemówieniach, listach. Wyprowadza wnioski z określo-
nych cech przekazu. Odnosi się częściowo do analizy „języka w użyciu”, ale nie 
jest z nim tożsame. Taka analiza wykracza daleko poza ujęcie ilościowe. Liczenie 
słów w tekstach w przypadku omawianego problemu badawczego nie na wiele się 
przydaje, gdyż tak uzyskane informacje nie są najlepszym wskaźnikiem. Analiza 
treści wymaga systematycznego sposobu oceny i jednorodności procesu kodowania 
– innymi słowy, przez cały okres badań należy stosować ten sam zestaw wytycz-
nych. Nie można zmieniać procedur, rozszerzać kategorii w trakcie analizy. Inną 
niedogodnością jest fakt, że w przypadku badań nad kategorią czasu wiele jednostek 
analizy nie jest jednoznacznych, wymaga dodatkowych interpretacji. Ostatecznie 
przekłada się to na wybór jednostki analizy, najmniejszego i najważniejszego ele-
mentu analizy treści. Budowa z odpowiednich słów kategorii kluczy jest zadaniem 
trudnym. Poszukując wyodrębnionych słów kluczy, dochodzi się do przekonania 
o konieczności badania większych całości (zdań), które wymagają szybkiej inter-
pretacji, a następnie określania ich roli w dyskursie. Przedstawione zastrzeżenia 
wpisują się w brak dostatecznej gwarancji, że badania przy wykorzystaniu analizy 
treści będą spełniały wymagania wiarygodności i trafności. Istnieją przesłanki, że 
zastosowana metoda nie będzie mierzyła tego, co w założeniu powinna. Wszystkie 
te zastrzeżenia wykluczyły jej zastosowanie.

Przedstawiona wyżej argumentacja wskazuje na konieczność powrotu do metod 
jakościowych. Z drugiej strony, podjęty problem badawczy, analizowanie dyskursu, 
nieuchronnie narzuca częściowo korzystanie z paradygmatu interpretacyjnego. 
Jego wykorzystanie wydaje się logiczne i całkowicie uzasadnione. Podstawowym 
celem badań jest zrozumienie znaczenia, jakie ludzie nadali swoim zachowaniom, 
i ich interpretacja. Założeniem badań staje się stanowisko, że nie ma jednej rzeczy-
wistości badawczej, ale że jest ona w dużej części wytworem społecznym i istnieje 
w obserwatorze. Znaczenie pozycji badacza nie pozwala na zapominanie o roli 
i różnorodności badanych jednostek ludzkich, wyposażonych we własne, specy-
fi czne, niemożliwe do sumowania cechy.

Paradygmat interpretacyjny czyni z badacza element danych, bez niego bowiem 
żadne dane nie istnieją, jego aktywność i sposób interpretacji stają się częścią wkła-
du w końcowy wynik badawczy. W tym podejściu instrumentem jest badacz, nikt 
inny nie może za niego zbierać danych. Umożliwia to jednocześnie skupienie się na 
jednym, podstawowym wyjaśnieniu, pozwala poznać głębię problemu badawczego. 
Wynika to z faktu, że przed rozpoczęciem badań przyjęty plan nie jest zdefi niowany 
do końca, istnieje możliwość jego modyfi kowania w trakcie. Rozpoczynając bada-
nia, można zrezygnować z teorii, czyli z uteoretycznionej wiedzy, która zawsze jest 
punktem orientacyjnym. W przypadku paradygmatu interpretacyjnego teorie są 
częścią procesu badawczego, wyłaniają się z danych, zmieniają się tak, jak zebrane 
dane95. Jednocześnie współczesne podejścia interpretacyjne dopuszczają „wspólne” 
spojrzenie na przedmiot badawczy: „Jest rzeczą oczywistą w społecznych naukach 

95 R.D. Wimmer, J.R. Dominick, Mass media. Metody badań, przekład: T. Karłowicz, Kraków 2008, 
s. 158–160. 
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niepozytywistycznych, że zjawiska społeczne są społecznie konstruowane, a zarazem 
stanowią domenę znaczenia – ale i związków przyczynowo-skutkowych; domenę 
interpretacji – ale i objaśnienia; kultury – ale i materialności; subiektywizmu – ale 
i obiektywizmu; działania – ale i struktury”96.

Współczesne interpretacje rzeczywistości zakładają, że ani świat, ani jednostka 
nie są źródłem znaczenia, a jedynie ich produktami, czyli – słowa mogą znaczyć 
cokolwiek, w zależności od toczonego dyskursu. Dystrybutywne ujęcie dyskursu 
zakłada, że w ramach jednego sytemu językowego może istnieć wiele dyskursów, 
a ich zależność od świata i świadomości jednostki jest wzajemna. Przyjęcie takiego 
stanowiska pozwala stwierdzić, że mamy do czynienia z dyskursem jako procesem 
społecznego reprodukowania i wytwarzania sensów97. Źródła leżące u podstaw 
danego znaczenia zawsze mają podłoże historyczne, są w dużej części wynikiem 
stosunków społecznych. Z tego wynika, że dyskursy i język, będące produktami 
tych stosunków, są czymś więcej niż tylko sposobami przenoszenia myśli.

Wykorzystane w pracy dane funkcjonowały głównie w formie wypowiedzi poli-
tyków, zamieszczonych w prasie oraz różnych dokumentach politycznych, np. pro-
gramach wyborczych, broszurach i ulotkach. Analizowanie znaczenia zawartych 
w tych źródłach informacji było zadaniem szczególnie trudnym. Wykorzystano 
do tego metodę indukcyjną, a ściślej, procedurę zbierania informacji i grupowa-
nia ich w wyodrębnione kategorie. Do analizowania danych zastosowano w dużej 
części technikę stałego porównywania danych98. W uproszczeniu polegała ona 
na przejściu w procesie badawczym czterech podstawowych etapów: rozpoczęcie 
od porównawczego przypisania zdarzeń do odpowiednich kategorii, następnie 
dokonania ciągłego opracowywania i udoskonalania przyjętych kategorii, później 
szukania związków i tematów pokrewnych w wyodrębnionych kategoriach, a na 
koniec dokonania upraszczania i integrowania danych w spójną strukturę teo-
retyczną. W praktyce ostatni etap polega na spójnym wyjaśnianiu zjawiska oraz 
przedstawieniu zasięgu badań.

Metoda stałego porównywania danych polega na dokładnym przypisaniu każdej 
wyodrębnionej jednostki do wstępnego zbioru. Przypisanie następuje poprzez po-
równywanie jej z jednostkami do tej kategorii poprzednio dodanymi, na zasadzie 
znajdowania podobieństw. W przypadku braku możliwości przyłączenia do jakieś 
kategorii, tworzy się nowe. Udoskonalając kategorie, formułuje się twierdzenia, 
które pozwalają lepiej opisać wyodrębnione kategorie. Następnie poszukuje się 
związków i wspólnych elementów między stworzonymi twierdzeniami. Niektóre, 
wyjątkowo wyraziste, otrzymują status samodzielny, inne zostają przegrupowane. 
Celem jest stworzenie takich twierdzeń, które będą wyjaśniały badane zjawisko, 

96 N. Fairclough, A. Duszak, Wstęp: Krytyczna analiza dyskursu..., [w:] A. Duszak, N. Fairclough (red.), 
Krytyczna analiza dyskursu..., s. 8. 

97 T. O’Sullivan, J. Hartley, D. Saunders, M. Montgomery, J. Fiske (red.), Key Concepts in Communication 
and Cultural Studies, London–New York 2000, s. 93.

98 Zob.: B. Glaser, A. Strauss, Th e Discovery of Grounded Th eory, Chicago 1967; Y. Lincoln, E. Guba, 
Naturalistic Inquiry, Beverly Hills 1985. 
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ostatecznie następuje to poprzez integrowanie twierdzeń i opisów w celu spójnego 
wyjaśnienia99.

Po przeprowadzaniu tego typu badań widać, że niektóre kategorie odgrywają 
ważniejszą niż inne rolę w rozwijaniu dyskursu, dlatego zostają wykorzystane do 
zbudowania podstawowej ramy kategoryzacyjnej, „ustawiającej” całą tematykę 
badań. W ten sposób wydobywa się najistotniejsze wątki dyskursu. Innymi słowy, 
centralne kategorie ustala się m.in. przez analizowanie konkretnych wypowiedzi 
z ich kontekstami i konfrontowanie ich z przyjętym kluczem. Kontekst społeczny 
wypowiedzi jest określony przez wszystkie oceny, skojarzenia, nasuwające się 
problemy, uwarunkowania, historyczne, polityczne i społeczne. Uzyskane dane 
mogą być porządkowane ze względu na natężenie cech zawartych w analizowanych 
kontekstach. Założeniem tej metody jest podążanie badacza „za tekstem”, ale także 
konfrontowanie wyników ze zmiennym układem kategorii. W ten sposób unika 
się narzucania przyjętych kategorii badanym obiektom. Dyskurs zawiera przekaz 
wykorzystany do interpretacji, a wypowiedzi są traktowane jako świadectwa.

99 R.D. Wimmer, J.R. Dominick, Mass media..., s. 164–165. 



Rozdział I

PODSTAWY TEMPORALNE ANALIZY 
RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ

1. Zrozumieć czas – czas w ujęciu fi lozofi cznym

a) Problemy ze zrozumieniem czasu

Czym jest czas?1 W iluż publikacjach występuje to podstawowe pytanie fi lozofi czne! 
Pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a zarazem uniwersalne, na 
które wszelka refl eksja ludzka, ale także każdy indywidualny człowiek ma własną 
odpowiedź2. Czasowość bowiem, będąca podstawową cechą rzeczywistości, ujawniła 
się u człowieka jako odczuwanie czasu, właściwe jedynie rodzajowi ludzkiemu3. 
Wieloznaczność rozumienia czasu wynika z faktu jego powszechności oraz zain-
teresowania nim. Najprawdopodobniej pytanie to było z człowiekiem od chwili, 
gdy uświadomił sobie własną zmienność, przemijanie i skończoność. Odpowiedzi 
sformułowano wiele, niektóre przetrwały do dziś, najczęściej te najbardziej ory-
ginalne. Ludzie pierwotni raczej nie byli w stanie podejmować zaplanowanej ani 
tym bardziej uporządkowanej refl eksji na temat czasu, choć z drugiej strony, nie-
które społeczności pierwotne z dużą precyzją, jak na ówczesne warunki, potrafi ły 
praktycznie sobie z nim radzić, czyli z coraz większą dokładnością go mierzyć. 

1 Często rezygnuje się z próby odpowiedzi na to pytanie, przyjmując, że jest ono nierozstrzygalne czy 
też pozorne. Zakłada się, że jest to pojęcie pierwotne, a więc niedefi niowalne, przynajmniej w ścisłym sensie. 
Ponadto podnosi się, że jest to pojęcie uwikłane znaczeniowo w kontekst innych pojęć mających charakter 
czasowy, a zatem próba odpowiedzi na to pytanie nieuchronnie prowadzi do wystąpienia „błędnego koła”. 
Ogólnie tematyka temporalna charakteryzuje się wielością ujęć oraz kontrowersyjnością stanowisk teore-
tycznych. Zob. S. Snihur, Czas i przemijanie. Studium fi lozofi czne, Warszawa 1990, s. 15 i 18. 

2 Wyjątkowość problematyki czasu polega na tym, że: „Każdy człowiek, który wzniósł się ponad poziom 
codziennej wegetacji, jest mniej lub bardziej opętany fi lozofi ą czasu. Świadomość przemijania nie dlatego 
jest straszna, że daje świadectwo niepowtarzalności tego, co minęło, lecz dlatego, że mówi o zbliżaniu się 
do śmierci. (…) Niepowtarzalność może być wyzwoleniem, koniec zawsze jest zagrożeniem. Te dwie siły 
są napędem ludzkiego myślenia o czasie” – zob. M. Heller, Wieczność. Czas. Kosmos, Kraków 1995, s. 73. 

3 G.J. Whitrow, Czas w dziejach. Poglądy na czas od prehistorii po dzień dzisiejszy, przekład: B. Orłowski, 
Warszawa 1988, s. 24.
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Nie oznaczało to jednak umiejętności wyjaśniania czy prowadzenia logicznej, 
spekulatywnej refl eksji nad czasem.

Dopiero fi lozofowie cywilizacji starożytnych zajmowali się czasem systema-
tycznie, dochodząc różnymi drogami do prób jego zrozumienia4. Dokonując 
fi lozofi cznych impresji temporalnych, przynieśli światu pierwsze uporządkowane 
myśli o czasie, dali pierwsze odpowiedzi na podstawowe pytania, szukali związków 
czasu z innymi zjawiskami. Najczęściej temporalność była łączona z poglądami 
na naturę społeczeństwa i wszechświata. Ostatecznie brak „skłonności” czasu do 
poddania się łatwo ramom racjonalizmu5 uczynił go jednym z podstawowych 
przedmiotów zainteresowania fi lozofów, wywołującym ciągłe ich „zdziwienie”. 
Widoczne jest ono także współcześnie, szczególnie u tych, którzy zajmują się 
fi lozofi ą egzystencjonalną.

Późniejsza, doświadczana w następnych wiekach bezradność nauki wobec czasu, 
potwierdzająca jego skomplikowaną naturę, znalazła swoje metaforyczne odbicie 
w anegdocie, funkcjonującej wśród naukowców zajmujących się czasem – o przy-
byłym do Stanów Zjednocznych imigrancie, który zgubił zegarek. Podszedł on do 
przechodnia i zapytał: What is time? (ang. – Czym jest czas?), zamiast: What is the 
time? (ang. – Która godzina?). Zapytany, który okazał się naukowcem, odrzekł: 
„Przykro mi, o to musi pan zapytać fi lozofa. Ja jestem tylko fi zykiem”6. Ta anegdota 
nie tylko wskazuje, gdzie powinno się szukać pierwszych, wyjściowych odpowiedzi 
dotyczących czasu, ale też podkreśla, że czas stał się ogromnym „(…) wyzwaniem 
dla ludzkiej myśli. Nie jest on tylko miarą zjawisk, gdyż – szczególnie współcześnie 
– stał się tym, co samo wymaga zrozumienia”7.

W pierwszym podejściu podjęto próbę zrozumienia czasu8, bo – jak pokazuje 
powyższa anegdota – jego charakter zdecydowanie jest podatny na refl eksję fi lo-
zofi czną. Zrozumienie czasu stało się istotnym problemem intelektualnym, postu-
latem badawczym, celem dociekań, niosącym za sobą szereg kolejnych trudnych 
problemów. Wynikały one z niesłychanej złożoności zagadnienia, przenikającego 
wszystko, istnienia układu zależności, wynikających głównie z subiektywnych 
doświadczeń jednostki z czasem. Wszystko to czyniło odpowiedzi na te pytania 
również dwuznacznymi i niespójnymi, budowało sceptycyzm, szczególnie egzy-
stencjalny ciężar doświadczania czasu przez człowieka, wpływający na sposób jego 
zrozumienia. Ponadto wszelkie próby całościowego ujęcia czasu, a tym samym 
odpowiedzi na niektóre przynajmniej pytania szczegółowe, pociągały za sobą 
konieczność posługiwania się pojęciami a priori, które w praktyce stawały się 

4 B. Skarga, Kwintet metafi zyczny, Kraków 2005, s. 25. 
5 G.J. Whitrow, Refl ections on the History of Concept of Time, [w:] J. Fraser, F.C. Haber, G.H. Müller, 

Th e Study of Time. Proceedings of the First Conference of the International Society for the Study of Time, 
Berlin–Heidelberg–New York 1972, s. 4. 

6 C.A. Pickover, Czas. Najbardziej tajemnicze zjawisko Wszechświata, przekład: P. Lewiński, Warszawa 
1999, s. 12. 

7 G. Mitrowski, Kosmos. Bóg. Czas, Katowice 1993, s. 7.
8 Etymologia pojęcia „czas” najczęściej jest tłumaczona za pomocą greckich słów: aion – trwanie oraz 

chronos – następstwo. 
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niemożliwe do zastąpienia9, a same teorie czasu – wyjątkowo trudne do interpretacji, 
zrozumienia, a nawet omówienia. Niektórzy, jak np. Edmund Husserl, dostrzegali 
to wyraźnie i postulowali konieczność posługiwania się metaforycznością przy 
opisywaniu czasu10.

Wśród najczęstszych kwestii fi lozofi cznych, które składają się na katalog pod-
stawowych pytań temporalnych, pojawiają się też dotyczące źródeł i struktury 
czasu. Na uwagę zasługuje pytanie o sposób odczuwania czasu przez jednostkę, 
czyli poczucie przemijania. Relacje między czasem, przestrzenią, materią i ruchem, 
między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, stanowią kolejne obszary za-
interesowania fi lozofów. Często szukano odpowiedzi na pytania, czy istnieje jeden 
czas, czy też jest ich wiele, lub też, w jakim kierunku płynie i czy można ten kierunek 
odwrócić11. Kolejne kwestie dotyczyły roli czasu w życiu człowieka, m.in. znaczenia 
determinującej właściwości czasu dla ludzkich działań czy wpływu poszczególnych 
wektorów czasu – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości na życie.

Pomimo trudno uchwytnej natury czasu prowadzono jednak szeroką refl eksję 
na jego temat, dostarczając mniej lub bardziej zadowalających odpowiedzi. Celem 
niniejszego podrozdziału nie jest przedstawianie wszystkich wątków dyskusji, ani 
tym bardziej szczegółowe ich omówienie. Przedstawiony tu wybór kilkunastu 
koncepcji jest w dużym stopniu subiektywny, oparty na ocenie ważności każdej 
z nich. Chodzi o uchwycenie podstawowych podejść i wyobrażeń fi lozofi cznych 
dotyczących zagadnień temporalnych, które przeszły do historii fi lozofi i i wpłynęły na 
późniejsze myślenie intelektualne, ale także społeczne uwikłanie czasowe człowieka.

b) Starożytne koncepcje czasu

Z doskonałym znawstwem tematu myśliciele starożytni podjęli zadanie stworzenia 
pierwszego spojrzenia na kwestię czasu. Starożytna grecka fi lozofi a, sztuka12, wyko-
rzystując bogactwo przedfi lozofi cznych spojrzeń na czas13, uczyniła go przedmiotem 
swej refl eksji, doceniła znaczenie czasu w życiu człowieka. Na polu analiz tempo-
ralnych autorami największych osiągnięć, które zostały docenione przez fi lozofów 
w następnych epokach, byli: Archytas z Tarentu14, Demokryt z Abdery, Zenon z Elei, 
Zenon z Kitionu, Heraklit z Efezu, Platon, Arystoteles, Chryzyp, Sekstus Empiryk, 

9 A. Bobko, Wprowadzenie. Odwieczne pytania o czas, [w:] A. Bobko, M. Kozak (red.), Czas, przemi-
janie, wieczność, Kraków 2008, s. 5.

10 J. Chłopecki, Czas, świadomość, historia, Warszawa 1989, s. 20.
11 Zob. I. Szumilewicz, O kierunku upływu czasu, Warszawa 1964. 
12 Grecka tragedia miała się narodzić wtedy, gdy idea i świadomość czasu stały się społecznie ważne. 

Zob. J. de Romilly, Time in Greek Tragedy, New York 1968, s. 5. Zob. także: H. Meyerhoff , Time in Literature, 
Berkeley–Los Angeles 1955. 

13 Zob. J.T. Fraser, Of Time, Passion, and Knowledge – Refl ections on the Strategy of Existence, New 
York 1975.

14 Na przełomie V i IV w. p.n.e. Archytas miał prowadzić pierwsze rozważania nad istotą czasu. Zob. 
W. Rolbiecki, Międzynarodowe badania nad czasem, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1968, nr 4, s. 57. 
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Plotyn i Parmenides. W ich dorobku znalazły się teksty dotyczące m.in. natury czasu, 
cykliczności dziejów czy powiązania czasu z ruchem i zmianą. Zresztą rozważa-
nia o czasie stały się jednym z najważniejszych zagadnień dla greckich fi lozofów. 
Z ogromną trafnością powiązali oni czas z innymi podstawowymi kategoriami, 
takimi jak ruch i zmiana. W tamtym czasie próba zanegowania tych dwóch kate-
gorii wiązała się w praktyce z podważaniem istnienia czasu. Jednocześnie „ludzki” 
wymiar czasu, powszechność jego doświadczania, ale także potoczne jednostkowe 
przekonanie o wiedzy na jego temat, znalazły swoje miejsce w połączeniu czasu 
z duszą, bez której nie sposób wyobrazić sobie ludzkiej egzystencji15.

Doświadczanie otaczającej rzeczywistości przez człowieka musiało doprowadzić 
go do naturalnych i pewnie pierwszych wniosków o istnieniu czasu i jego cyklicz-
nym, ale różnie rozumianym przez poszczególnych autorów charakterze. Całkiem 
możliwe, że myśl o istnieniu czasu i o przemijaniu mogła podsunąć człowiekowi 
obserwacja zużywania się narzędzi. Trop wskazały jednak najprawdopodobniej 
czynione przez człowieka obserwacje rytmów i cyklów przyrody, widocznych w po-
staci następstwa dni i nocy, pór roku czy faz Księżyca. Tym samym wszechobecny 
w życiu przyrodniczym rytm stanowił wzór do wytworzenia mechanizmów współ-
życia społecznego. W ten sposób występujące w przyrodzie powtórzenia zaczęły 
kształtować zachowania społeczne w grupie plemiennej16, doprowadzając m.in. do 
wyodrębniania się i wzrostu znaczenia trzech wektorów czasowych – przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości. Przyjęcie stanowiska, że „czas jest podobny do koła”17, 
przyczyniło się do przyspieszenia rozwoju społecznego, stając się podstawą dla zbu-
dowania trwalszych relacji w ówczesnej strukturze społecznej. Przykładem może 
być to, że takie poczucie rytmu umożliwiało pierwotnej wspólnocie sprawniejsze 
działanie, zarówno w ramach oddziału wojska podczas działań wojennych, jak 
i w codziennym, pokojowym współistnieniu18.

Zwolennikami cyklicznego charakteru czasu (w postaci „wiecznego kołowrotu”), 
czyli ustawicznego powtarzania się zdarzeń, byli m.in. stoicy, w tym Zenon z Kitionu. 
Z tym wyborem było powiązane przekonanie o konieczności podporządkowania 
się temu, co przyniesie los, oraz uznanie wszechogarniającego determinizmu. 
Szczególnie cykliczny bieg dziejów, przejawiający się w wiecznych powrotach, 
przechodzeniu według cyklu powstawania i śmierci, miał charakter maksymali-
styczny. Dosłownie rozumiane powtórki zdarzeń prowadziły do przyjęcia podejścia 
nazwanego determinizmem absolutnym: „Nic nie może uciec od przeznaczenia, 
wyznaczonego raz na zawsze, od minus do plus nieskończoności, prawem cyklicznej 
reprodukcji. Bogowie są wszechwiedzący, bo obserwując jeden cykl, wiedzą, co 
będzie w następnym”19. Wszelkie przyszłe wydarzenia są ściśle zdeterminowane, 

15 P. Paczkowski, Klasyczna fi lozofi a grecka wobec problemu czasu i przemijania, [w:] A. Bobko, M. Kozak 
(red.), Czas, przemijanie..., s. 14.

16 M. Heller, Wieczność. Czas..., s. 75.
17 Twierdzenie wygłoszone ponoć przez Anaksymandra. Zob. Arsytoteles, Fizyka, przekład: K. Leśniak, 

Warszawa 1968. 
18 G.J. Whitrow, Th e Nature of Time, Harmondsworth 1972, s. 14.
19 M. Heller, Wieczność. Czas..., s. 79–80.
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tak samo jak te, które się już wydarzyły. Obok tego stoicy wprowadzili do myślenia 
fi lozofi cznego przekonanie o występowaniu w życiu ludzkim, a także szerzej w całym 
wszechświecie, właściwego porządku, opartego na uporządkowanej, nieuchronnej 
i zaplanowanej zmianie.

Cykliczne podejście do czasu lub traktowanie go jako coś powtarzającego się, 
choć najprawdopodobniej dominujące w kulturze greckiej, nie było jednak jedynym, 
podobnie jak nie sposób mówić o jednym greckim sposobie spojrzenia na czas20. 
Obserwacja rytmicznych zmian w przyrodzie nie zamykała możliwości wyciągania 
także wniosków odmiennych. Potwierdzają to zachowane źródła, które wspominają 
o występowaniu alternatywnej koncepcji czasu linearnego21, i to nie tylko u ludów 
spoza kręgu kultury greckiej. Ponoć już ludzie paleolityczni wyobrażali sobie czas 
liniowo i sekwencyjnie. Inny słowy, nie ma w starożytności tylko jednego, cyklicz-
nego spojrzenia na czas, charakterystycznego dla kultury greckiej22, co świadczy 
o wyjątkowej różnorodności myśli fi lozofi cznej owego okresu.

Bardziej wyraziste spojrzenie na czas i jego rolę w procesie powstania wszechświa-
ta pojawiło się w refl eksji fi lozofi cznej Heraklita z Efezu (ok. 540 – ok. 480 p.n.e.). 
Harmonia i jedność, w zmiennym i złożonym z przeciwieństw świecie, realizowała 
się za pomocą następstwa i ciągłej walki przeciwieństw, np. wilgoci i suszy, a było 
to możliwe dzięki istnieniu czasu. W całym procesie przekształcania i zmiany de-
cydującą rolę odgrywał konfl ikt, który stawał się podstawą ciągłego doskonalenia 
rzeczywistości, a jego brak prowadził do zastoju i śmierci. Czas pełnił funkcję, 
w pewnym sensie, „trybunału sprawiedliwości”23 w Kosmosie. Zgodnie z opinią 
Anaksymandra, „istnienie pewnych rzeczy narusza sprawiedliwość w świecie, a czas 
ją przywraca – to, co powstaje, musi też zginąć”24. W VI wieku p.n.e. większość 
ateńskich fi lozofów uważała czas za najważniejszego „sędziego wszechświata”. Czas 
miał nie tylko umieć dostrzegać niesprawiedliwość, ale także eliminować ją, czyniąc 
sprawiedliwość. Kara za zło była nieuchronna. Takiego czasu nie sposób było nie 
zauważyć. Tym bardziej, że był on tożsamy z wszechobecną zmianą, wynikającą 
z istnienia przeciwności. Wieczny świat, a tym samym jego składniki, podlegał 
zmianie, co było widoczne w cyklu kolejnych narodzin. Takie pojmowanie czasu 
wynikało z codziennego doświadczenia25. Idea wiecznych powrotów26 uniemożliwiała 

20 G.E.R. Lloyd, Czas w myśli greckiej, przekład: B. Chwedeńczuk, [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas 
w kulturze, Warszawa 1987, s. 208.

21 Nie ma zgodności co do dominującej koncepcji czasu w starożytności. Podnosi się często, że obok 
koncepcji cyklicznej występowała koncepcja linearna. Zob. L. Edelstein, Th e Idea of Progress in Classical 
Antiquity, Baltimore 1967; A. Momigliano, Time in Ancient Historiography, „History and Th eory” 1978, 
nr 6, s. 1–23. 

22 G.E.R. Lloyd, Czas w myśli..., [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 207–259. 
23 P. Turetzky, Time (Problems of Philosophy), London–New York 1998, s. 6–8. 
24 P. Paczkowski, Klasyczna fi lozofi a grecka..., [w:] A. Bobko, M. Kozak (red.), Czas, przemijanie..., 

s. 15 i 16.
25 D.A. Park, Th e Image of Eternity: Roots of Time in the Physical World, Amherst, MA 1980, s. 98. 
26 Z. Zawirski, Wieczne powroty światów. Badania historyczno-krytyczne nad doktryną wiecznego 

powrotu, „Kwartalnik Filozofi czny” 1927, t. 5, z. 3, s. 335 i następne. 



46 Podstawy temporalne analizy rzeczywistości społecznej

kreowanie zdarzeń w przyszłości. Dążenie do doskonałości było procesem ciągłym, 
ale stan doskonały i zmienność wzajemnie się wykluczały.

To drugie, „niedoskonałe” znaczenie czasu, wynikające z jego utożsamienia 
z ziemską zmianą, jest widoczne w fi lozofi i greckiej szczególnie wtedy, gdy zwraca się 
uwagę na przeciwstawienie tego „ziemskiego”, niedoskonałego czasu doskonałemu 
czasowi wiecznemu. Odkrycie tego, co ponadczasowe i niezmienne, prowadziło do 
pomniejszenia znaczenia bytowania ziemskiego, ale w ten sposób ukształtowało 
dominujące przez kilkanaście wieków spojrzenie na „tu i teraz”. Wpisywało się 
ponadto w kolejny podstawowy cel fi lozofi i greckiej, polegający na zrozumieniu 
relacji „pomiędzy bytem trwałym a bytami zmiennymi, pomiędzy trwałością 
a ulotnością, śmiertelnością a nieśmiertelnością”27.

Szczególnie istotne uwagi do badań nad czasem, a zwłaszcza czasem, przestrze-
nią i ciągłością, poczynił Zenon z Elei (ok. 490 – ok. 430 p.n.e.), który zapropo-
nował m.in. pojęcie paradoksu, współcześnie określane potocznym podejściem 
do rozumienia czasu i przestrzeni. Opiera się on na przekonaniu o zawodności 
zmysłów, a tym samym niedoskonałości poznania świata za ich pomocą. Jednym 
ze sposobów interpretacji czasu było zastosowanie przykładu strzały w locie28. 
Analiza lotu strzały doprowadziła Zenona do stwierdzenia, że ruch jest iluzją, 
za którą odpowiadają właśnie słabe zmysły. Wynika to z faktu, że obserwowana 
w dowolnym momencie strzała znajduje się w stanie spoczynku, tak jakby była 
zastygła w czasie. W dowolnej, przebiegającej w układzie czasowo-przestrzennym 
zmianie można wyróżnić takie elementy, jak punkt czy moment. Wykorzystując 
tę logikę, Zenon z Elei udowodnił, że stan tymczasowości, innymi słowy – czas 
będący zmianą, nie występuje w rzeczywistości, a przekonanie, że jest inaczej, to 
tylko pochodna niedoskonałości ludzkich zmysłów29. Wprowadzone przez Zenona 
pojęcie bezczasowego momentu stało się przedmiotem wielu badań i inspirujących 
rozpraw, pozwoliło lepiej dostrzec różnorodny sens wyrażenia „chwila teraźniejsza” 
oraz rozprawić się z potocznymi poglądami na ruch30.

Platon (427–347 p.n.e.) ze swoimi poglądami na czas wpisywał się w przed-
stawione wcześniej ogólnie podstawy refl eksji greckiej o czasie, czyli w koncepcję 
czasu jako ruchu31, zmiany oraz rozwoju cyklicznego. Najbardziej rozbudowane 
ujęcie dotyczące czasu znalazło się w dziele pt. Timajos, będącym dialogiem 

27 B. Adam, Czas, przekład: M. Dera, Warszawa 2010, s. 34 i 35. 
28 Jego przykład ze strzałą wciąż wywołuje kontrowersje, dotyczące zwłaszcza założeń podstawowych. 

Zob. G.E.R. Lloyd, Czas w myśli..., [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 238.
29 P. Paczkowski, Paradoksy „kontinuum”: Zenona z Elei argumenty przeciw ruchowi, [w:] W.A. Kamiński, 

G. Nowak, S. Symotiuk (red.), Przestrzeń we współczesnej nauce, Zamość 2003, s. 113–120. 
30 G.E.R. Lloyd, Czas w myśli..., [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 240.
31 Nie ma zgodności co do tego, czy koncepcja Platona to model czasu wyłącznie kosmocentryczny, czy 

ontologiczny i metafi zyczny. Barbara Skarga pisze: „Tylko wówczas, gdy człowiek oddaje się racjonalnym 
spekulacjom, może dojść do zrozumienia, że źródłem porządku są układy i kombinacje liczb i związany 
z nimi czas. Pojmuje zatem, że czas nie jest bynajmniej ruchem ani miarą ruchu lecz, wyprzedzając wszelki 
ruch, jest strukturalnym elementem wszechświata, który stanowi zasadę jego uporządkowania. Dzięki 
tej zasadzie świat może się stać najdoskonalszym odwzorowaniem wieczności”. Zob. B. Skarga, Kwintet 
metafi zyczny, s. 30. B. Adam, Czas, s. 38.
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o stworzeniu świata32. Wynika z niego, że autor szukał istoty czasu w kosmologii, 
obserwacji nieba, w przeciwieństwie do tych, którzy szukali jej w doświadczeniu 
psychologicznym33. Pytanie o to, co jest podstawową „substancją” świata, dopro-
wadziło Platona do wymyślenia jego „modelu”. Wszystko, co zostało stworzone 
(świat), powstało według „modelu”, istnieje i zachowuje swój charakter, rozwija 
i zmienia się wraz z czasem. Postrzegane za pomocą zmysłów (głównie wzroku) 
zjawiska są zaledwie niedoskonałymi replikami wiecznych, niezmiennych modeli34. 
Świat „substancji” istnieje w czasie, „modele” istnieją poza czasem35. Podobnie 
czas został stworzony na wzór „substancji” modelu wiecznego, narodził się wraz 
ze wszechświatem36, istniał od samego początku wszechświata i będzie istniał, 
a jeżeli kiedyś zniknie, to razem ze wszechświatem. Dla rzeczy czas stanowi odpo-
wiednik wiecznego trwania idei. Czas jest niezmienny, jest obrazem wieczności, 
ułożonym według prawa i liczb: „Czas jest zamkniętym koliskiem; historia świata 
składa się z Wiecznych Powrotów. Autor Timajosa wierzy, że gdy ciała niebieskie 
przyjmą dokładnie tę samą konfi gurację, jaką miały kiedyś, cykl czasu zamknie się. 
Powtarzanie się zdarzeń jest szczytem podobieństwa do niezmiennej wieczności, 
jaki świat stworzony może osiągnąć”37.

W tym dziele Platon podał najbardziej rozpowszechnioną w późniejszych 
okresach defi nicję czasu, który jest „ruchomym obrazem wieczności”, łączącym 
w sobie elementy dwojakie – wieczne i niezmienne oraz czasowe, czyli ziemskie. 
Istotą owej defi nicji jest podkreślanie występowania napięcia pomiędzy tym, co 
wieczne i niezmienne (ma cechę trwania), a tym, co zmienne. Napięcie nie odbiera 
czasowi znamion porządku, występowania regularności, upodabniających go do 
racjonalnego działania i myślenia38.

Przed powstaniem wszechświata i czasu istniały przesłanki do powstania takiej 
postaci świata, w jakiej teraz on istnieje w czasie lub wraz z czasem, przesłanki do 
powstania materii, planet i życia. Powstanie wszechświata było wyjściem ze stanu 
chaosu i wiąże się z występowaniem ruchu i obrotu planet. Uporządkowana zmiana 
była rozwiązaniem zastosowanym przez Stwórcę jako odpowiedź na początkowy 
chaos. Czas stał się podstawową cechą wszechobecnej, uporządkowanej zmiany39. 
W rzeczywistości Platon utożsamił czas z regularnym ruchem ciał niebieskich, 

32 Timajos jest dla refl eksji nad czasem dziełem podstawowym, do którego odwołuje się każdy, kto 
podejmuje fi lozofi czną problematykę czasu, mimo że często jest uważane za nudny dialog pomiędzy 
Sokratesem, Timajosem, Kritiasem i Hermokratesem. Zob. B. Skarga, Kwintet metafi zyczny, s. 28; M. Heller, 
Wieczność. Czas..., s. 13–31. 

33 Psychologiczne podejście do czasu nie było Platonowi obce. Zob. K. Pomian, L’Ordre du temps, 
Paris 1984. 

34 B. Adam, Czas, s. 38. Zob. także: G. Mitrowski, Kosmos. Bóg..., s. 30–33. 
35 P. Turetzky, Time..., s. 17. 
36 G.E.R. Lloyd, Czas w myśli..., [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 243. Zob. także: 

A.E. Taylor, A Commentary on Plato’s Timaeus, Oxford 1928. 
37 M. Heller, Wieczność. Czas..., s. 24. 
38 B. Skarga, Kwintet metafi zyczny, s. 28 i 32.
39 A. Aveni, Imperia czasu. Kalendarze, zegary i kultury, przekład: P. Machnikowski, Poznań 2001, s. 173. 
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jednak czas nie był dla niego tym samym, co ruch obrotowy. Platon wykorzy-
stywał ten ruch sfer niebieskich do mierzenia czasu – według niego czas i zegar 
są tożsame. Astronomiczne obserwacje, kontrolujące upływ czasu, stanowiły dla 
ludzkości podstawę prowadzącą do poznania świata i powstania m.in. fi lozofi i40. 
Obserwowanie, czyli dostrzeganie ruchu ciał niebieskich, umożliwia uświadomienie 
sobie upływu czasu i jego mierzenie: „(…) oglądanie dnia i nocy, miesiące i obiegi 
roczne wytworzyły liczbę i pojęcie czasu i od nich pochodzą badania nad naturą 
wszechświata. Stąd doszliśmy do fi lozofi i, a większego dobra ród śmiertelny nie 
dostał, ani nie dostanie nigdy w darze od bogów”41. Dobro to ma jednak charakter 
ściśle powiązany z człowiekiem i istnieniem świata. Wraz z końcem świata nastąpi 
także koniec czasu.

Szczególnie interesujące rozważania dotyczące czasu pozostawił po sobie 
Arystoteles (384–322 p.n.e.), głównie w pięciu ostatnich rozdziałach czwartej 
księgi Fizyki. Dokonał on pierwszej fi lozofi cznej analizy czasu42, tworząc jego 
popularną, fi zykalną koncepcję, według której „czas jest miarą ruchu”43. Była ona 
później wielokrotnie wykorzystywana przez naukę. Wpływ na korzystanie z owej 
koncepcji czasu miało praktyczne podejście badawcze, zakotwiczone wokół me-
tody badania zjawisk, oraz empiryczne postrzeganie i wyjaśnianie rzeczywistości. 
Metody badawcze Arystotelesa cechowały indukcjonizm i sensualizm, odnosił on 
swoje rozważania dotyczące czasu głównie do uwag Platona44. Prace Arystotelesa 
były inspirowane dokonaniami Platona, ale refl eksje innych autorów także nie były 
mu obojętne, a w kilku momentach wspólne. Obaj myśliciele wykorzystali pojęcie 
„momentu bezczasowego” Zenona z Elei. Według Arystotelesa, w „teraz” nie ma 
czasu ani na ruch, ani na spoczynek, jest ono bowiem wspólną granicą przeszłości 
i przyszłości. „Teraz” to, z jednej strony, kres przeszłości, moment, w którym nie 
ma jeszcze nic z przyszłości, z drugiej strony – moment bezczasowy to początek 
przyszłości, w którym nie ma już nic z przeszłości. Platon uważał natomiast, że 
moment ów to bezczasowa granica między spoczynkiem a ruchem, punkt, w którym 
kończy się jedno, a zaczyna drugie, ale – w którym też nie może być ani jednego, 
ani drugiego45.

Swoją koncepcję czasu, opartą na jego cyklicznym charakterze, odnosił Arystoteles 
także – podobnie, jak większość greckich myślicieli – do ruchu, lecz nie utożsamiał 

40 R. Liberkowski, Myśl Platona a współczesna nauka, [w:] B. Andrzejewski (red.), Tradycja i postęp. 
Studia z historii fi lozofi i, Poznań 1997, s. 44. Zob. Platon, Timajos; Kritias albo Atlantyk, przekład: P. Siwek, 
Warszawa 1986, s. 19–130.

41 Tamże, s. 47.
42 G.E.R. Lloyd, Czas w myśli..., [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 245.
43 Niezbyt przekonany do tej arystotelesowskiej koncepcji był Plotyn. Przeprowadził dogłębną jej 

krytykę, pozostał w dużym stopniu wierny koncepcji platońskiej. B. Skarga, Kwintet metafi zyczny, s. 37–42; 
P. Turetzky, Time..., s. 18–20.

44 W. von Leyden, Time, Number and Eternity in Plato and Aristotle, „Philosophical Quarterly” 1964, 
nr 14, s. 35–52; R. Brague, Du temps chez Platon et Aristote, Paris 1982. 

45 P. Paczkowski, Klasyczna fi lozofi a grecka..., [w:] A. Bobko, M. Kozak (red.), Czas, przemijanie..., 
s. 17–18.
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czasu z ruchem; czas staje się miarą ruchu, czas zakłada zmianę i ruch46. Brak 
występowania ruchu, a tym samym zmiany, pociągałby za sobą nieistnienie czasu, 
inaczej – czas jest związany z ruchem, ale nie jest z nim tożsamy. Czas jest jeden, 
pomimo dużej ilości ruchu odbywającego się w przestrzeni. Arystoteles nie akcepto-
wał identyfi kowania czasu z jakąkolwiek formą ruchu: „Twierdził on, że ruch może 
być jednostajny lub niejednostajny, a są to określenia defi niowane przez czas, który 
przecież nie może sam siebie defi niować. Niemniej, choć czas nie jest identyczny 
z ruchem czy zmianą, wydaje się od nich zależeć. Arystoteles zaznacza, że – jeśli nic 
nie zakłóca stanu naszego umysłu – nie zauważamy upływu czasu. Uświadamiamy 
go sobie, gdy na coś oczekujemy, albo gdy rozważamy jakieś wydarzenie, które miało 
miejsce wcześniej. Arystoteles dochodzi zatem do wniosku, że można uznać czas za 
proces odliczania związany z pojęciami »przed« i »po« odnośnie do ruchu i zmiany. 
I uświadamia sobie, że pomiędzy czasem i zmianą zachodzi wzajemna zależność: 
bez jakiejś zmiany można by nie dostrzec upływu czasu, bez upływu czasu zaś nie 
mogłoby dojść do zmiany”47. Zasadniczo, u Arystotelesa występuje czas obiektyw-
ny, ale nie jest on czasem samoistnym. Czas jest powiązany z relacjami pomiędzy 
zdarzeniami zachodzącymi w świecie rzeczywistym, stanowi – tak poszukiwaną 
później w naukach – kategorię służącą do opisu wszelkiej rzeczywistości.

Powiązanie czasu z ruchem, jako jego miarą, i liczbą, jako rezultatem tej miary, 
stworzyło – jak przekonuje Michał Heller – zaczątki mechaniki, pierwszej nauki 
empirycznej. Było próbą dostrzeżenia, że w świecie istnieje także porządek, a nie 
tylko powszechny chaos. Pomimo wielu nowych ujęć Arystoteles zachował jednak 
niektóre elementy koncepcji platońskiej, szczególnie dotyczące ruchu planet. Uważał 
on, podobnie jak jego mistrz, że najdoskonalszym ruchem jest ruch ciał niebie-
skich48. Wspomniane powiązanie rodziło także inne konsekwencje dotyczące świata 
nadprzyrodzonego i pozamaterialnego. Wynikało z niego, że byty pozamaterialne 
i pozaprzestrzenne muszą być pozaczasowe. Do takich bytów zaliczył Arystoteles 
m.in. nieśmiertelną część duszy ludzkiej oraz Boga49.

Odniesienia do czasu zawiera również starożytna myśl chińska, która posługi-
wała się zarówno czasem ciągłym, jak i „przedziałowym”50. Zwolennicy motizmu 
(apogeum ok. IV – III w. p.n.e.) dążyli do sformułowania związków między ruchem 
a czasem. Chińczycy przejawiali skłonność do atomizacji czasu, ujmowania poszcze-
gólnych jego odcinków jako samodzielne, pozbawione jakichkolwiek elementów 
wskazujących na istnienie ciągłości. Cechą charakterystyczną tej myśli o czasie było 
przyjęcie pierwotnej koncepcji rozwoju cyklicznego. Takiemu cyklowi miały się 
poddawać wszelkie organizmy we wszechświecie. Dla myślicieli chińskich czas był 

46 G.E.R. Lloyd, Czas w myśli..., [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 245.
47 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 73.
48 M. Heller, Wieczność. Czas..., s. 79.
49 P. Paczkowski, Klasyczna fi lozofi a grecka..., [w:] A. Bobko, M. Kozak (red.), Czas, przemijanie..., s. 22.
50 J. Needham, Wielkie miareczkowanie: nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie, przekład: 

I. Kałużyńska, Warszawa 1984, s. 260. Zob. także: L. Ou-Fan Lee, Nowoczesność i czas świecki w dziejach 
Chin, przekład: A. Pawelec, [w:] K. Michalski (przygotowanie i przedmowa), Koniec tysiąclecia. O czasie 
i drogach nowożytności. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 1999, s. 97–117. 
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obracającym się kołem o długim promieniu. Jednocześnie poszczególne części koła 
miały swoje specyfi czne cechy (np. były to ery). Spokojne czekanie, bez zbędnego 
pośpiechu, umożliwiało znalezienie się w kolejnym przedziale czasu. Ponadto idea 
„powtarzania podobnego” polegała na pojawianiu się co jakiś czas na świecie jego 
charakterystycznych składników, występujące następstwo wiązało się z zależnością 
wzajemną. Czas podzielony był na ery, epoki i pory, na wzór podziału przestrzeni 
na krainy51. Takie uporządkowanie świata nie zapewniało mu harmonii.

Niektórzy badacze, szczególnie ci, którzy dokonywali zestawienia czasu starożytne-
go z czasem chrześcijańskim, obrazowo porównywali starożytne koncepcje czasu do 
więzienia, z którego nie ma prostego dla wszystkich wyjścia. Czas miał zamykać czło-
wieka w jego historycznym „tu i teraz”, w jego doczesności. Brakowało jakiegokolwiek 
powszechnie dostępnego punktu odniesienia, który stanowiłby „punkt ratunkowy”, 
miejsce zaczepienia, od którego można by było przejść do innego „pomieszczenia 
czasowego”. Punkty takie, co prawda, występowały, ale nieliczne i dostępne tylko 
dla garstki wybrańców. Takim podstawowym punktem, przejściem do historii, było 
dokonanie bohaterskich czynów, które uwieczniłyby wybranych w pamięci potom-
nych52. Tragizm sytuacji ludzkiej polega na tym, że liczba jednostek posiadających 
takie predyspozycje, wyjątkowe cechy, umożliwiające znalezienie się w tym elitarnym 
gronie, bywa niewielka, zaś reszta jest skazana na zapomnienie, na zaistnienie tylko 
w teraźniejszości. Interesujące wyjątki, próby pokonania tego ograniczenia można 
odnaleźć m.in. w fi lozofi i platońskiej, w której grupa wybrańców-fi lozofów, żyjąc 
na wzór bogów, poza czasem, dostępowała nieśmiertelności.

Podsumowując, już w starożytności doszło do uformowania się kilku podstawo-
wych, mniej lub bardziej rozbudowanych, koncepcji czasu: substancjalnej, relatywnej, 
statycznej i dynamicznej, rozwijanych przez zwolenników w następnych epokach. 
Pierwsza z nich defi niuje czas jako substancję o specyfi cznych właściwościach, 
istniejącą niezależnie od materii i procesów zachodzących między przedmiotami, 
ale określającą istnienie i przebieg tych procesów. Relatywna koncepcja czasu, 
rozwinięta szczególnie w późniejszej analizie einsteinowskiej, mówi: „Czas jako 
własność materii i dzięki niej lub z nią, podobnie jak przestrzeń, współistniejący, 
jest zbiorem stosunków między ciałami i zdarzeniami fi zycznymi. Istnienie za-
leżności czasowych uwarunkowane jest wzajemnym oddziaływaniem procesów 
i układów materialnych. (…) jednoczesność staje się z jednej strony zależna od 
układu odniesienia, z drugiej zaś – z jej sensu wynika, że między dostatecznie 
odległymi zdarzeniami usytuowanymi w pewien sposób względem [siebie] nie 
może zachodzić oddziaływanie, a więc [między] tymi zdarzeniami nie ma relacji 
przyczynowej. Oznacza to, że zależności czasowe mogą istnieć między zdarzeniami 
lub przedmiotami, kiedy mogą one na siebie oddziaływać, gdyż oddziaływania mają 
skończoną prędkość przenoszenia”53. Statyczna koncepcja, którą reprezentowali 

51 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 145.
52 D. Dydak, Czas i historia w dyskursie elit symbolicznych w Historiarium Adversus Paganos Orozjusza, 

[w:] P. Woroniecki (red.), Odmiany dyskursu..., s. 63.
53 M. Subotowicz, Czas, „Studia Filozofi czne” 1975, nr 5, s. 108. 
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m.in. Parmenides, Zenon z Elei i Platon, zakładała, że nie ma różnicy pomiędzy 
zdarzeniami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi. Czas staje się obrazem wiecz-
ności czy bytem pozaczasowym. Z kolei dynamiczną koncepcję czasu odnaleźć 
można przede wszystkim u Heraklita z Efezu, który doceniał wyłącznie zdarzenia 
teraźniejsze, całkowicie pomijając przeszłe i przyszłe54.

c) Chrześcijańska fi lozofi a czasu

Chrześcijanie, pozostając pod ogromnym wpływem judaizmu, w dużym stopniu 
zaakceptowali jego podejście do czasu. Żydzi powiązali czas z przestrzenią, zyskując 
miano „budowniczych czasu”55. Nowoczesne podejście liniowe do czasu w znacznej 
mierze wywodzi się z judaizmu, szczególnie zaś charakterystyczna tendencja do 
spoglądania w przyszłość. Twierdzi się, że sama koncepcja Boga, który umiera, 
a następnie pojawia się „jako Objawienie w realnej historii, określanej datą, stanowi 
przełamanie czasu cyklicznego, właściwego mitologii”56. Drugim źródłem, z którego 
czerpała chrześcijańska myśl temporalna, szczególnie w kontekście mierzenia czasu, 
były bogate doświadczenia i tradycje rzymskie.

Żydzi nigdy nie prowadzili szerszych analiz fi lozofi cznych czy temporalnych: 
„Żydzi nie fi lozofowali, oni po prostu brali udział w dramacie”57. Rozpoczynał 
się on w momencie stworzenia świata i czasu, stworzenie tego pierwszego trwało 
w czasie (siedem dni) i było możliwe dopiero wtedy, gdy Bóg stworzył czas: „Na 
początku został uruchomiony czas i odtąd historia biegnie naprzód niestrudzenie”58. 
Żydowska tradycja akcentowała głównie liniowe, a nie cykliczne podejście do natury 
czasu: „Gdy historia dobiegnie kresu, zniknie Stworzenie, pozostanie tylko Bóg 
w swym nie-czasie”59. Jednocześnie w judaizmie wyjątkowo często stosowano me-
todę „rozpoczynania od nowa”, szczególnie zauważalną, gdy analizuje się ideologię 
najważniejszych świąt narodu wybranego. Czas stanowił jednokierunkowy, liniowy, 
niecykliczny proces, którego początkiem było stworzenie świata, a zwieńczeniem 
– tryumf narodu wybranego, poprzez dojście do Ziemi Obiecanej i przyjście długo 
oczekiwanego Mesjasza: „Historia była sceną, na której – zgodnie z zamierzeniami 
Jahwe – rozgrywały sie dramaty życiowe jednostek i społeczności, a czas kosmicz-
ny dawał świadectwo dziełom Boga i jego władzy nad wszechświatem”60. W ten 

54 Tamże, s. 107–109. 
55 A. Neher, Wizja czasu i historii w kulturze żydowskiej, przekład: B. Chwedeńczuk, [w:] A. Zajączkowski 

(red.), Czas w kulturze, s. 261. 
56 G. Mitrowski, Kosmos. Bóg..., s. 90. 
57 M. Heller, Wieczność. Czas..., s. 81.
58 A. Neher, Wizja czasu i historii..., [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze..., s. 265. Zob. także: 

J. Pelikan, Czas i Trójca Święta w tradycji chrześcijańskiej, przekład: A. Pawelec [w:] K. Michalski (przygo-
towanie i przedmowa) Koniec tysiąclecia..., s. 11–21. 

59 A. Neher, Wizja czasu i historii..., [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 266. 
60 J.G. Gunnell, Political Philosophy and Time, Middleton, CT 1968, s. 63.
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sposób doszło do ukształtowania się u Żydów czasu historycznego, podkreślającego 
istnienie ciągłości i postępu61.

Rozwój chrześcijaństwa miał wpływ na powrót do myśli o czasie62. Wczesne 
chrześcijaństwo przejęło koncepcję czasu liniowego, upowszechniając ją w na-
stępnych wiekach na inne ludy i kontynenty. Wybór koncepcji liniowej, biegnącej 
ku górze63, był podyktowany nie tylko koncepcją zbawienia, czyli ostatecznego 
zespolenia z Bogiem, ale w dużym stopniu niepewnym położeniem wyznawców 
Jezusa, prześladowanych w pierwszych wiekach naszej ery. Dla religii walczącej 
o przetrwanie, a później dążącej do rozprzestrzeniania się, było to najlepsze „rozwią-
zanie czasowe”. Nadzieję na poprawę swojej ciężkiej sytuacji chrześcijanie widzieli 
w szybkim powrocie Jezusa jako Mesjasza, by w ten sposób czas Chrystusa – czas 
ostateczny – został urzeczywistniony. Ponowne przyjście Chrystusa wpisywało się 
w scenariusz interwencji Boga w życie wyznawców, tak jak to wielokrotnie opisano 
w Starym Testamencie. Czas służył do zrealizowania się tego scenariusza, prowa-
dził wyznawców do Boga64, co dawało się łatwo przedstawić w postaci defi nicji 
temporalnej św. Jana, różnie interpretowanej: „Czas jest bliski”65. W ten sposób, po 
raz kolejny w dziejach, ale tym razem bardzo wyraźnie, nastąpiło „przyspieszenie” 
czasu; należało być ciągle w gotowości i dążyć do odpowiedniego przygotowania 
się na przyjście Chrystusa66.

Narodziny Chrystusa stały się „początkiem i końcem” człowieka, ale także histo-
rii – punktem granicznym, który rozdzielił czas historyczny na dwie części – „przed 
narodzeniem” i „po narodzeniu Chrystusa”67. Niekiedy przypisywano podobną 
rolę Jego ukrzyżowaniu, które też było stałym punktem w czasie68. Z jednej strony, 
wydarzenie to kończyło pierwszą fazę Bożych zamierzeń, ale zarazem inicjowało 
nową, której zwieńczeniem ma być ostateczne przyjście Mesjasza na świat. Od 
tego momentu czas mógł biec już tylko liniowo, w praktyce stał się oczekiwaniem 
na ostateczne przyjście Chrystusa. Punktem zwrotnym i niepowtarzalnym, bo 
jednorazowym w dziejach świata, było Jego ukrzyżowanie, śmierć i zmartwych-
wstanie. Mało tego, czas się nie kończył, ale po tym wydarzeniu miał rozpoczynać 
się na nowo. Takie podejście do czasu, podkreślające niepowtarzalność wydarzeń 

61 A. Neher, Wizja czasu i historii..., [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 270. 
62 J. Šubrt, Th e Problem of Time from the Perspective of the Social Sciences, „Czech Sociological Review” 

2001, nr 2, s. 215. 
63 Zob. O. Cullmann, Christ and Time, London 1951.
64 J. Le Goff , Czas Kościoła i czas kupca, przekład: A. Frybes, [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kul-

turze, s. 337. 
65 Cała Biblia przepełniona jest odwołaniami do czasu, tak też się rozpoczyna: „Na początku stwo-

rzył Bóg niebo i ziemię” (Rdz 1, 1) i kończy: „Zaiste, przyjdę niebawem” (Ap 22, 20). Zob. M. Filipiak, 
Aksjologiczne aspekty biblijnej problematyki czasu, [w:] Z.J. Czarnecki (red.), Czas, wartości i historia. Studia 
nad aksjologią czasu historycznego, Lublin 1990, s. 101–112.

66 D. Siwicka, Szybkość – wyobrażenia i wartości, [w:] D. Siwicka, M. Bieńczyk, A. Nawarecki (red.), 
Szybko i szybciej. Eseje o pośpiechu w kulturze, Warszawa 1996, s. 25.

67 G. Pattaro, Pojmowanie czasu w chrześcijaństwie, przekład: A. Frybes, [w:] A. Zajączkowski (red.), 
Czas w kulturze, s. 295; O. Cullmann, Christ and Time, s. 11–12. 

68 G.J. Whitrow, Th e Natural Philosophy of Time, Oxford 1980, s. 27. 
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oraz oczekiwanie na dopełnienie się dziejów Zbawienia, stanowi główny motyw 
interpretacji czasu w chrześcijaństwie69.

Atrakcyjność czasu chrześcijańskiego polegała przede wszystkim na przyjęciu 
i popularyzowaniu czasu liniowego, eliminującego problem krążenia po okręgu 
i powtarzania tego samego, trochę zmodyfi kowanego cyklu. W starożytności czas 
zamykał się „w nieskończenie powtarzającym się kręgu, który nie daje żadnego 
wyjścia”70. Chrześcijaństwo przyjęło w Nowym Testamencie zasadę następstwa 
chwil, co nie tylko jednoznacznie podzieliło czas, ale wytyczyło na linii czasu 
konkretny punkt, do którego wszyscy powinni podążać. Określiło też jasne kry-
teria, których spełnienie umożliwia przejście do ostatecznego, szczęśliwego czasu 
wiecznego. W tym kontekście chrześcijaństwo przyniosło rozwiązanie skonstruo-
wanej w starożytności „pułapki czasu”. Religia chrześcijańska „wyrwała” ludzkość 
z historycznego „tu i teraz”, czyniąc teraźniejszość tylko etapem w wędrówce do 
stanu bezczasowego. Chrześcijanie przezwyciężyli przekonanie starożytnych, 
że bogowie zapraszają do siebie tylko wybranych. Teraźniejszość przestała być 
czasem, w którym mogli się realizować wyłącznie wybrańcy, charakteryzujący się 
nadludzkimi przymiotami. Stała się miejscem dla wszystkich, każdy mógł wyjść 
poza nią, wszyscy stali się równi wobec przyszłości. Człowiek przestał być ściśle 
związany z czasem ziemskim, straciły na znaczeniu sprawy materialne i doczesne 
zabiegi człowieka, ale jednocześnie nie pozbawiono go możliwości kształtowania 
zwykłej historii i zdobywania szacunku przyszłych pokoleń71. Chrześcijaństwo 
zmieniło sposób patrzenia na teraźniejszość i przyszłość, skierowało uwagę ludzi 
ku przyszłości. Wieczność stała się kategorią występującą poza czasem, a śmierć 
– sposobem „uchylenia teraźniejszości”72. Ponadto chrześcijaństwo znacząco 
zmniejszyło zainteresowanie człowieka czasem, wynikające z lęków i niepokojów 
egzystencjalnych, co przełożyło się z kolei na mniejsze zainteresowanie czasem 
fi lozofów średniowiecznych.

W XII i XIII wieku nastąpił gwałtowny zwrot w stronę kultury starożytnej. 
Na nowo odkryto dzieła Arystotelesa, które postrzegano jako kwintesencję ana-
lizy o znamionach naukowych, stanowiącej podstawę do prowadzenia wszelkiej 
refl eksji naukowej i fi lozofi cznej, choć niektórzy fi lozofowie średniowieczni kry-
tykowali Arystotelesowską koncepcję czasu. W praktyce, wobec zajmowania się 
Arystotelesowskimi rozważaniami przyrodniczymi, refl eksja nad czasem była w tym 
okresie elementem wtórnym i występowała zdecydowanie rzadziej73. Na uwagę za-
sługują poglądy i dokonania św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu czy XII-wieczne, 
napisane po arabsku analizy Majmonidesa, fi lozofa pochodzenia żydowskiego. 
Ten ostatni był twórcą atomistycznej koncepcji czasu – „czas składa się z atomów 

69 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 86–95.
70 G. Pattaro, Pojmowanie czasu..., [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 296. 
71 D. Dydak, Czas i historia w dyskursie..., [w:] P. Woroniecki (red.), Odmiany dyskursu..., s. 63–64.
72 T. Węcławski, Kilka dowolnych uwag na temat teorii czasu, „Znak” 1984, nr 10 (359), s. 13. 
73 J. Chojnacki, Trwanie i czas – kilka uwag dotyczących pojęcia czasu u Kartezjusza, [w:] S. Snihur 

(red.), Czas i trwanie, Warszawa 2002, s. 74.
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czasu” – która pociągała za sobą brak występowania relacji przyczynowo-skutkowych 
oraz jakichkolwiek powiązań między istnieniem w chwili obecnej i przyszłej74.

Przedstawiając dokonania myślicieli średniowiecza, należy wspomnieć, że wszyscy 
oni korzystali z refl eksji autorów starożytnych. I tak, święty Augustyn (354–430) 
był pod przemożnym wpływem myśli greckiej, szczególnie idei neoplatońskiej75, 
przyswoił on myśl tego fi lozofa chrześcijaństwu, z kolei św. Tomasz (1225–1274) 
czerpał w części z poglądów Arystotelesa, tworząc w okresie, gdy nastąpił największy 
do nich powrót. Zasadniczo, uprawnione jest stwierdzenie, że główni myśliciele 
średniowieczni włączyli do swej doktryny dużą część poglądów Stagiryty o czasie. 
Na myśl temporalną fi lozofów chrześcijańskich w XII i XIII wieku w istotnym 
stopniu wpłynęła też zmiana podejścia do czasu, wymuszona przez rozwój handlu. 
Kupiec bowiem odkrywa cenę czasu „w tym samym momencie, gdy zaczyna badać 
przestrzeń; podstawowym odcinkiem czasu jest dla niego czas przebytej drogi”76.

Powszechnie znana – i wciąż aktualna – jest dotycząca czasu sentencja św. 
Augustyna, zawarta w jego autobiografi cznej księdze Wyznania: „Cóż więc jest czas? 
Jeśli nikt mnie nie pyta, wiem; jeśli pytającemu objaśnić chcę, nie wiem; z ufnością 
jednak mówię, że wiem, że gdyby nic nie przechodziło, nie byłoby czasu przeszłego, 
a jeśliby nic nie nadchodziło, nie byłoby czasu przyszłego; a jeśliby nic nie było, nie 
byłoby czasu teraźniejszego. Jakim więc sposobem owe dwa czasy, przeszły i przy-
szły, są, kiedy przeszły już nie jest, a przyszłego jeszcze nie ma? Teraźniejszy zaś, 
żeby zawsze był teraźniejszym, ani przechodził w przeszły, już nie byłby czasem, 
ale wiecznością”77. Interpretacje tej sentencji składają się na wyjątkowo obszerny 
(trudny w całości do przedstawienia) zakres komentarzy, od odnajdywania w niej 
zachęty do prowadzenia dialogu z samym sobą, czyli zachęty do myślenia78, aż 
do tego, że wiedza człowieka o czasie jest niemożliwa do przedstawienia w pełni 
w sposób dyskursywny79.

Powyższe wyznanie św. Augustyna podkreśla jednak przede wszystkim znaczenie 
czasu, który jest nieodłącznym elementem życia człowieka, oraz niezwykłą trudność 
w poznaniu natury i charakteru czasu. Wyłania się tutaj charakterystyczna dla tego 
myśliciela, a zauważalna już wcześniej u Arystotelesa, psychologiczna koncepcja 
czasu, poprzez połączenie czasu ze sferą świadomościową, subiektywną człowieka80. 
Św. Augustyn akcentuje fakt, że wszyscy ludzie są skazani na próbę odpowiedzi 
na to pytanie – wcześniej czy później, mniej lub bardziej dociekliwie. Staje się ono 
pytaniem wbudowanym w ludzką egzystencję, dopada człowieka w różnych okre-
sach życia, bez względu na to, w jaki sposób radzi sobie z nim, tzn. w jaki sposób 
eliminuje lęki, jakie czas z sobą niesie. Pomimo upływu wieków i pogłębiania się 

74 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 127.
75 P. Turetzky, Time..., s. 57. 
76 J. Le Goff , Czas Kościoła i..., [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 345. 
77 Św. Augustyn, Wyznania, przekład: M. Bohusz Szyszko, Warszawa 2008, s. 440. 
78 F. Savater, Proste pytania, przekład: Sz. Jędrusiak, Kraków 2000, s. 233.
79 B. Misztal, Teoria socjologiczna..., s. 101–102.
80 G.J. Whitrow, Th e Natural Philosophy..., s. 50; S. Kotowicz, Bergsona fi lozofi a czasu (preliminaria), 

[w:] S. Snihur (red.), Czas i trwanie, s. 31.
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wiedzy na jego temat, czas z ogromnym oporem odsłania swoje tajemnice, jakby 
podkreślając swą wyjątkowość i znacznie dla losów człowieka i wszechświata.

Wykorzystując dorobek Platona, biskup z Hippony zajął stanowisko łączące 
wszechświat i czas, czyniąc je nierozłącznymi i wzajemnie istotnymi. Jednocześnie, 
odrzucając koncepcję czasu cyklicznego, występuje także przeciw koncepcji czasu 
sformułowanej przez Arystotelesa. Poprawiając go, podaje przykłady i kwestionuje 
sens utożsamiania czasu z ruchem ciał niebieskich, łącząc go z człowiekiem, z jego 
umysłem, i podkreśla znaczenie ludzkiego umysłu jako źródła wiedzy i norm doty-
czących czasu. Umysł staje się podstawowym narzędziem mierzenia czasu, a przy-
najmniej umożliwia nasze jego odczuwanie81. Czas ma swoje początki w umyśle, 
a nie w przestrzeni, jest „rozciągłością duszy”, bo: „To my jesteśmy podmiotem. 
Czas mówi, co dzieje się z nami – nie zewnętrznymi rzeczami (…)”82.

Św. Augustyn podkreślał, że czas został stworzony przez Boga, nie istniał zatem 
przed aktem stworzenia. Istotne wydają się dalsze rozważania, dotyczące tego, jak 
długo trwa podstawowy wymiar czasu: teraźniejszość. Bez względu na to, jak krótki 
odcinek czasowy się jej przypisuje, ten można by dzielić dalej, wyróżniając jakąś 
przeszłość i przyszłość. Myśliciel doszedł do wniosku, że nie ma czegoś takiego 
jak absolutne „teraz”, to znaczy atom czasu tak krótki, że podczas jego trwania nic 
już nie może się wydarzyć83. Nie wdając się w szczegóły pomiaru czasu według św. 
Augustyna za pomocą umysłu, należy stwierdzić, że prowadzone przez niego refl eksje 
uczyniły go prekursorem badań nad czasem psychologicznym. Innymi słowy, dla 
biskupa z Hippony czas taki przestał mieć właściwości metryczne (ilościowe), czyli 
był nieprzydatny do mierzenia zmian zachodzących w rzeczywistości fi zycznej.

Istotny wkład w poznanie natury czasu oraz jego relacji z innymi formami bytu 
wniósł św. Tomasz z Akwinu, który był wierny Arystotelesowi tylko częściowo. 
Wyodrębnił on w Sumie Teologicznej trzy „rodzaje czasu”: „Czas, w ścisłym sensie, 
uważał on za stan następstwa o określonym początku i końcu. Ma to zastosowa-
nie jedynie do ciał i zjawisk ziemskich. Wieczność, która istnieje »cała naraz« 
(łac. tota simul) jest ze swej istoty »bezczasowa« i stanowi prerogatywę wyłącznie 
Boga. Trzecie pojęcie, zwane aevum (które zawdzięczamy fi lozofowi z VI wieku, 
Boecjuszowi), ma – podobnie jak czas – swój początek, nie ma natomiast końca. 
Tomasz z Akwinu uważał, że jest ono »czasowym« stanem aniołów, ciał niebieskich 
oraz idei (łac. archetypum mundum)”84.

Poglądy św. Augustyna i św. Tomasza ukształtowały w dużym stopniu spoj-
rzenie doktryny chrześcijańskiej na czas oraz wywarły wpływ na całą teologię 
średniowieczną. Było to tym łatwiejsze, że sama historia chrześcijaństwa, zapisana 
w Biblii, judaistyczne i rzymskie korzenie tej religii stanowiły istotne źródło nowych 

81 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 103–106.
82 A. Aveni, Imperia czasu..., s. 174. 
83 J. Domański, Św. Augustyn i subiektywne rozumienie czasu. Próba analizy fragmentu jedenastej księgi 

„Wyznań”, [w:] M. Czarnowska, J. Kopania, Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć fi lozofi cznych, Białystok 
1986, s. 23; M. Żelazny, Wieczność i czas, [w:] A. Bobko, M. Kozak (red.), Czas, przemijanie..., s. 36–37.

84 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 196.
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interpretacji i komentarzy. Nie ulega wątpliwości, że nowatorski charakter temporalny 
chrześcijaństwa nie pozostał niezauważony. Było o to tym łatwiej, że pod koniec XIV 
wieku zdominowało ono Europę i miało decydujący wpływ nie tylko na sposoby 
interpretowania zagadnień temporalnych. Narzuciło bardzo uniwersalistyczny 
sposób myślenia o czasie, który przycznił się do rozwoju cywilizacji europejskiej.

U schyłku średniowiecza zainteresowanie czasem stawało się bardziej dostrze-
galne i nie było to wynikiem wpływu religii, ale wręcz przeciwnie, jej słabnącej roli 
w niektórych środowiskach. Takim przykładem może być zmniejszenie znaczenia 
krytycznego stanowiska Kościoła wobec osób zajmujących się handlem, zgodnie 
z normą: Tempus donum Dei est, inde vendi, non potest – „Czas jest darem Boga, nie 
może więc być sprzedawany”. Podstawą tego stanowiska miał być zarzut, że zyski, 
które gromadzi kupiec, wynikają ze spekulacji czasem, czyli ciągnięcia zysku z czasu. 
Kupiec stawał się coraz bardziej symbolem człowieka, który skuteczniej panuje nad 
swoim czasem, powoli rodziła się nowoczesność: „Dla kupca czas jest podstawowym 
źródłem zysku i pożyczając pieniądze temu, który ich nie posiada w danej chwili, 
liczy on, że oczekiwanie na zwrot przyniesie mu zysk. Jego działalność opiera się 
na hipotezach dotyczących czasu (…)”85. W okresie późniejszym te kategoryczne 
obostrzenia były stopniowo niwelowane. Drugim czynnikiem prowadzącym do 
zainteresowania czasem w epoce renesansu było postępujące ześwieczczenie spo-
łeczeństwa. Szło za tym częściowe odkrywanie na nowo przez myślicieli tej epoki 
starożytnej idei czasu cyklicznego, wiecznego powrotu czy koncepcji temporal-
nych, m.in. Heraklita86. Istotną rolę odegrał w tym procesie Marsyliusz z Padwy 
(ok. 1275–1343), dając początek świeckiej myśli politycznej, krytycznie nastawionej 
do Kościoła katolickiego, a tym samym do linearnej, chrześcijańskiej koncepcji czasu.

W sztuce, szczególnie w malarstwie, systematycznie zaczęto wykorzystywać 
elementy temporalne, przedstawiając czasowy bieg zdarzeń historycznych w dziele 
artysty. W ten sposób został przygotowany grunt pod coraz bardziej rozbudowane 
i systematyczne badania nad czasem, nie tylko przez fi lozofów i dziejopisarzy, ale też 
przedstawicieli innych dyscyplin. Oprócz – tradycyjnie już – mistyków i wyznaw-
ców religijnych, dostrzegli czas także przedstawicieli wszystkich rodzajów sztuki, 
pojawiła się coraz bardziej zauważalna tendencja do jego mierzenia. W okresach 
wcześniejszych było to wyjątkowo trudne ze względu na brak w powszechnym użyciu 
odpowiednich narzędzi87. Coraz szybciej postępowało zainteresowanie przyrządami 
mierzącymi czas, a tym samym zwiększało się jego znaczenie w życiu człowieka.

Przykładem nowego zainteresowania czasem było zastosowanie „(…) idei na-
śladowania mechanizmu natury przez mechanizm zegarowy, z czego zrodziła się 
myśl, sformułowana w XVII wieku, że cały wszechświat podobny jest do takiego 
mechanizmu”88. Procesy modernizacyjne zakotwiczyły się wokół zegara – metafory 
przedstawiającej świat w fi lozofi i mechanistycznej. Konsekwencją tych procesów 

85 J. Le Goff , Czas Kościoła i..., [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 333. 
86 Tamże, s. 350. 
87 M. Bloch, Społeczeństwo feudalne, przekład: E. Bąkowska, Warszawa 1981, s. 156. 
88 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 273.
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stało się stopniowe dochodzenie do świadomości czasu. Pojawiła się ona wraz ze 
stwierdzeniem: „dawniej było inaczej”, co oznaczało także zaobserwowanie zachodzą-
cych w społeczeństwie zmian. Dostrzeżenie inności jako skutku zmiany wymuszało 
u ówczesnych ludzi większą staranność w zapisywaniu przebiegu wydarzeń, których 
byli świadkami. Przedmiotem zainteresowania stała się też historia świecka, losy 
zwykłego człowieka, który odkrył dzieje własnego życia i coraz bardziej zwracał 
uwagę na to, co, gdzie i kiedy mu się przytrafi ło.

W okresie humanizmu pojawiły się pierwsze próby powrotu do koncepcji czasu 
cyklicznego. Krążenie po okręgu stanowiło dla niektórych badaczy przedmiot do-
ciekań ze względu na chęć wyróżnienia się na tle dominującej, liniowej koncepcji 
czasu, sankcjonowanej przez religię chrześcijańską. Ich oddziaływanie nie było 
jednak zbyt silne, w praktyce dominacja pojęcia czasu linearnego pozostawała 
bezdyskusyjna.

d) Filozofi e czasu w nowoczesności 

W XVI wieku dominowały pesymistyczne, ukierunkowane na przeszłość posta-
wy wobec czasu, który jawił się jako coś złego dla człowieka, podkreślano jego 
destrukcyjny, niszczący charakter. Wynikało to częściowo z idei renesansu, który 
charakteryzował się powrotem do korzeni, odrodzeniem i kultywowaniem do-
tychczasowych osiągnięć ludzkości, zamiast zastępowania ich zupełnie nowymi 
odkryciami i poglądami. W kolejnym wieku nastąpiła częściowa zmiana w tym 
zakresie i pesymistyczne wizje były stopniowo wypierane przez poglądy optymi-
styczne, bardziej skierowane ku przyszłości.

Nadzieje na wspaniałe osiągnięcia nauki próbowali obudzić Francis Bacon 
(1561–1626), a później Gottfried Wilhelm Leibniz, którzy poprzedzali oświece-
niowe podejście empiryczne w nauce. Pierwszy z nich wierzył w możliwość zdo-
bycia wiedzy i zastosowania jej w praktyce dla polepszenia życia ludzi, drugi był 
przekonany, że funkcjonujemy na najlepszym z możliwych światów. Podstawowym 
założeniem Bacona było przekonanie, że wiedzę można uzyskać dzięki doświad-
czeniu. Poznanie świata było możliwe dzięki prowadzeniu badań empirycznych 
lub fi lozofi i eksperymentalnej, a uzyskana wiedza powinna być weryfi kowana 
w trakcie kolejnych doświadczeń. Wiedza naukowa miała służyć człowiekowi 
i jego dobru, przyczyniać się do poprawy warunków życia ludzi, do usprawniania 
działalności instytucji gospodarczych i politycznych89. Istotną rolę w tym procesie 
odgrywał czas. Był on pośrednio twórcą rzeczy nowych, dzięki zdolnym i odkryw-
czym jednostkom, które sprawiały, że ludzkość „ruszyła naprzód w przyszłość”90. 
Bacon przyjmował cykliczną koncepcję czasu oraz specyfi cznie odwoływał się do 

89 E. Kundera, M. Maciejewski (red.), Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, Warszawa 2009, 
s. 102 i 103. 

90 F. Bacon, Eseje, przekład: Cz. Znamierowski, Warszawa 1959, s. 105. 
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jego powstawania. Skumulowane doświadczenie zbiorowe było dla niego tym, co 
przyczyniało się do powstania „czegoś na czasie”. Pojęcie prawdy tłumaczył poprzez 
wyrażenie: „żeńskie narodziny czasu”, natomiast aktywną ingerencję w rzeczywi-
stość w celu ujarzmienia natury określał jako „męskie narodziny czasu”91. Czas 
stawał się jedynym twórcą rzeczy nowych, które nie miały charakteru wyłącznie 
dobrego – czas mógł być także stwórcą rzeczy złych. Zadaniem człowieka było 
przemienianie ich na lepsze.

Niesłychany rozwój nauk przyrodniczych w XVII i XVIII wieku doprowadził do 
nowego spojrzenia na rolę i znaczenie fi lozofi i oraz do powstania nowych dyscyplin 
nauk społecznych. Odrzucono bezdyskusyjne podporządkowanie się i uznanie za 
autorytety myślicieli i autorów starożytnych. Postulował to m.in. Bacon, według 
którego wiedzę należało czerpać z doświadczenia i badania Natury, a nie z „mroków 
starożytności”. Wszystkie ówczesne działania na polu fi lozofi i i nauki prowadzone 
były pod hasłem zastępowania starego nowym. Na znaczeniu zaczęło tracić nie 
tylko to, co było kojarzone z myślą starożytną, ale także z tradycją i przeszłością. 
Dostrzeżono, że głównym zagrożeniem dla przyszłości są przenoszone bezrefl ek-
syjnie z innych okresów historycznych poglądy i koncepcje, mające uzasadnienie 
tylko w okresie, w którym powstały. Przewartościowano myślenie o przeszłości, 
zwracając się w większym stopniu ku przyszłości. Coraz większą rolę zaczęły od-
grywać wskazania rozumu, co doprowadziło do formowania się światopoglądów 
racjonalistycznych i naturalistycznych. Stale rosnącą pozycję zdobywał z biegiem 
czasu materializm.

Doświadczenia z mierzeniem czasu, konstruowanie coraz bardziej precyzyjnych 
zegarów mechanicznych, w dużym stopniu kształtowały także podejście do rozu-
mienia i interpretacji czasu. Filozofowie powoli tracili wpływ na jego interpretację, 
zaś nowym, dominującym czynnikiem, wyznaczającym także refl eksje nad czasem, 
stała się technika. Pojawiały się daleko idące koncepcje, porównujące nie tylko czas, 
ale całe życie społeczne człowieka, a także i wszechświat, do układów mechanicy-
stycznych. W takich propozycjach czas stanowił coś niezmiennego i następującego 
równomiernie po linii prostej. Takie podejście do czasu prezentowali Isaac Newton 
i Gottfried Wilhelm Leibniz: „Obaj uważali, że czas jest jedyny i uniwersalny, że 
wszechświat składa sie z następstwa chwilowych stanów, które na podobieństwo 
punktów układają sie w nieskończenie długą linię prostą”92.

Istotny, wielonurtowy wkład w badania nad czasem wniósł Isaac Newton 
(1643–1727), szczególnie w opublikowanej w 1687 roku rozprawie pt. Philosophiae 
naturalis principia mathematica93, wymuszając w ten sposób nie tylko zmianę in-
terpretacji czasu, ale również mobilizując innych fi lozofów do dyskusji. Refl eksje 
Newtona nie odnosiły się wyłącznie do czasu fi zycznego, zajmował się on także 
snuciem przepowiedni czy przygotowaniem interpretacji historycznych doty-
czących przyszłości. Według Barbary Adam, czas interesował Newtona głównie 

91 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 202–203.
92 Tamże, s. 196.
93 Szerzej zob. B. Adam, Time and Social Th eory, Cambridge 1990.
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w kontekście bycia operacyjną miarą ruchu, zaś czas i ruch były nierozerwanie 
z sobą związane94, stąd m.in. przyjęcie przez niego dynamicznej koncepcji czasu: 
„Wyobrażał sobie czas jako ilość: niezmienną, nieskończenie podzielną na jed-
nostki przypominające przestrzeń, których długość można zmierzyć i które można 
wyrazić liczbowo. Czas newtonowski to czas pomiędzy zdarzeniami, niezależny 
od przekształceń, jakie opisuje. Ta fi zyczna miara zlokalizowana została w czasie 
absolutnym. Newton wierzył, że wszystkie rzeczy i zdarzenia posiadają właściwą 
sobie pozycję w przestrzeni i miejsce w niepowtarzalnych momentach w czasie”95. 
To uporządkowanie czasu, wyrażające jego niezmienny charakter, zostało nazwane 
czasem absolutnym lub trwaniem i przejawiało się w spokojnym, równym, nie-
przyspieszonym jego przepływie. Ruch rzeczy można przyspieszyć czy opóźnić, 
z czasem absolutnym tego typu działania nie są możliwe. Inną cechą tego czasu 
była jego niezależność od jakichkolwiek czynników zewnętrznych oraz właściwy 
dla niego sposób upływu: „Newton uważał, że chwile absolutnego czasu składają 
się na ciągłe sekwencje, podobnie jak punkty geometryczne na linii. Sądził też, że 
tempo, w jakim owe chwile po sobie następują, jest niezależne od jakichkolwiek 
wydarzeń czy procesów”96. Innymi słowy, według niego, czas istnieje niezależnie 
od zdarzeń, czyli jest bytem samoistnym. Czas absolutny rządził się własnymi 
prawami, stąd pojawiło się przekonanie o możliwości stworzenia uniwersalnej 
skali czasowej. Tradycyjnie, początkowo Newton skupił się na obserwacji ruchu 
ciał niebieskich, jednak później się okazało, że te sposoby mierzenia czasu nie 
są zbyt precyzyjne.

Zajmowanie się czasem jako miarą ruchu skłoniło Newtona do przyjęcia zało-
żenia, że sam czas nie wywołuje ruchu, nie ma też żadnego wpływu na zatrzymanie 
tegoż ruchu i trwanie w spoczynku. Ruch, polegający na zmianie pozycji, stał się 
odwracalny i symetryczny względem przeszłości i przyszłości. Czas tego ruchu był 
ujmowany jako jednostka długości, wyróżniająca się brakiem zaznaczonego kie-
runku. Sporym problemem okazała się niemożność dookreślenia teraźniejszości. 
Inne kwestie i sprzeczności pozostające bez odpowiedzi dotyczyły m.in. związków 
pomiędzy czasem absolutnym a czasem mierzonym oraz między obiektywnym 
czasem zegara a subiektywnym czasem doświadczenia97. Krytyka koncepcji czasu 
newtonowskiego polegała także na podważeniu założenia o ujmowaniu czasu 
z wykorzystaniem funkcji przepływu. Przyjęcie założenia o przepływie niosło-
by za sobą uznanie, że na czas składają się ciągi zdarzeń w czasie, co wydaje się 
rozwiązaniem całkowicie bezsensowym98. Newton uważał, że czas i przestrzeń są 
rzeczami. Oznaczało to, że momenty czasu są podobne do zdarzeń, chociaż się od 
nich częściowo różnią. Z tego wynikało, że muszą one mieć określone własności, 

94 B. Adam, Modern Times: Th e Technology Connection and its Implications for Social Th eory, „Time 
and Society” 1992, nr 2, s. 182. 

95 B. Adam, Czas, s. 41; zob. także: P. Turetzky, Time..., s. 71 i 72. 
96 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 194.
97 B. Adam, Czas, s. 42.
98 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 194–195.
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różne jednak niż własności zdarzeń. Czas istnieje bowiem niezależnie od świata 
materialnego99.

Kwestię powiązania wydarzeń z czasem podjął Gottfried Wilhelm Leibniz 
(1646–1716). Argumentował on, że chwile czasu nie mogą istnieć niezależnie 
od wydarzeń. Następstwo polega na „wydobywaniu” czasu z wydarzeń, a nie na 
odwrót. Zdaniem Leibniza, czas jest porządkiem kolejności wydarzeń, a więc jeśli 
nie byłoby wydarzeń, nie byłoby czasu: „Uzasadniał to argumentem, który nazywał 
»zasadą dostatecznej przyczyny«, wedle której nic się nie dzieje bez wystarczającego 
powodu po temu, żeby właśnie do tego doszło. (…) Leibniz odpowiada na to, że 
wniosek [Newtona – przyp. P.B.] byłby słuszny, gdyby czas był czymś oderwanym 
od wydarzeń, bowiem nie mogą istnieć powody, dla których byłoby lepiej, aby 
coś zachodziło w tej a nie w innej chwili, jeśli tylko zachowana zostaje ta sama 
kolejność wydarzeń”100.

Zmiany cywilizacyjne rozpoczęte w XVIII wieku, związane z tworzeniem się 
społeczeństwa kapitalistycznego, opartego na produkcji przemysłowej, całkowi-
cie uzależniły świat od czasu101. Rodząca się burżuazja potrzebowała świeżego, 
wbudowanego w nową, laicką fi lozofi ę spojrzenia na czas. Stał się on „motorem”, 
kierującym nie tylko ruchem statków, wszelkich urządzeń i maszyn, ale również 
działaniem ludzkim. Niektóre rewolucje, jak ta w transporcie, przyczyniły się do 
zwiększenia wymiany towarowej, jak też szybkości wymiany informacji. Symbolem 
zmiany stosunku do czasu w rozwijającej się już epoce przemysłowej stały się ze-
garowe karty pracy, podbijane przez pracowników wchodzących i wychodzących 
z zakładu pracy, a konsekwencje odnotowanego spóźnienia pozostawiały w świa-
domości tych osób nowe doświadczenie czasu, wraz z rosnącym strachem przed 
nim. Czas stał się regulatorem, koordynatorem, organizatorem ludzkich działań102. 
Postęp technologiczny wymusił także zmiany w sferze społecznej i kulturowej, 
polegające na przekszałcaniu się czasu teraźniejszego, co było widoczne w spo-
łecznym odbiorze jako powszechne poczucie „kurczenia się” czasu. Wywołane 
rozwojem przemysłowym zmiany w odbieraniu czasu znalazły swoje odzwier-
ciedlenie w pracach takich myślicieli, jak np. Georg Simmel103, Karl Marks104 czy 
Max Weber105. Nie stworzyli oni nigdy własnej teorii czasu, ale zajmowali się 
stosunkami gospodarczymi, często w odniesieniu do zagadnień temporalnych. 

99 Z. Augustynek, Własności czasu, Warszawa 1970, s. 20 i 21. 
100 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 195.
101 T. Ingold, Work, Time and Industry, „Time and Society” 1995, nr 1, s. 5–28. 
102 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 63.
103 L.A. Scaff , Th e Mind of the Modernist: Simmel on Time, „Time and Society” 2005, nr 1, s. 5–23. 
104 Zob. K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, przekład: Z.J. Wyrozembski, Warszawa 1986; 

K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, przekład: H. Lauer, M. Kwiatkowski, J. Heryng, L. Selen, 
t. I–II, Warszawa 2010.

105 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przekład: J. Miziński, Lublin 1994. Zob. R.L.M. Lee, 
Weber, Re-enchantment and Social Futures, „Time and Society” 2010, nr 2, s. 180–192; S. Segre, A Weberian 
Th eory of Time, „Time and Society” 2000, nr 2/3, s. 147–170. 



61Zrozumieć czas – czas w ujęciu fi lozofi cznym

Szczególnie u Marksa czas stał się podstawową kategorią zaproponowanej przez 
niego konfl iktowej teorii społecznej106.

Zmiany podejścia do czasu oraz jego interpretacji nie pozostały bez wpływu na 
sposób rozumienia i znaczenia jednostki w społeczeństwie. Dostrzegano także po-
trzebę przeformułowania znaczenia czasu dla życia człowieka. Podejmowano próby 
nowego wykorzystania idei czasu cyklicznego. Przykładem jest Giambattista Vico 
(1668–1744) i jego wydane w 1725 roku dzieło Scienza nova, w którym powracał 
on do wyobrażeń czasu jako cyklu. Przyjmując charakter cyklu historycznego, me-
taforycznie podobnego do spirali, podkreślał nowe podejście do dziejów człowieka. 
Idea ciągłych powrotów, będąca podstawą instynktownej koncepcji cykliczności 
czasu, w różnych wersjach miała także innych zagorzałych zwolenników; należał 
do nich również Friedrich Nietzsche.

Jednocześnie Vico dostrzegał, że w wyniku rozwoju, który przebiega po spirali, 
nie tylko występują powtórzenia, ale też rzeczy nowe. Jedynym sposobem „rozu-
mienia” człowieka jest jego pojmowanie w świetle historii: „Innymi słowy, wiedza 
o przeszłości ma istotne znaczenie dla naszego zrozumienia siebie samych. Był [Vico 
– przyp. P.B.] szczególnie przeciwny tendencji do szukania analogii w sposobach 
myślenia i odczuwania ludów pierwotnych i współczesnych ludów prymitywnych, 
które też są wytworem długiego rozwoju historycznego”107. Jesteśmy dziedzicami 
przeszłości, ukształtowanymi przez minione wydarzenia historyczne, zarówno 
własne, jak i innych ludzi. Okazuje się, że nawet nasze oczekiwania wobec przy-
szłości zostały ukształtowane przez przeszłość. Tylko z tych kilku najważniejszych 
powodów „tłumaczenie i analizowanie” człowieka i jego postępowania za pomocą 
historii miało w pełni swoje uzasadnienie.

Próby bliższego zainteresowania się życiem człowieka, tłumaczenia jego zacho-
wania przez odwoływanie się do różnych przedziałów temporalnych, doprowadziły 
do zwrócenia uwagi na doczesność oraz na przeżycia, jakie towarzyszą człowiekowi 
w tym czasie. Takie podejście w niewielkim stopniu odwoływało się do historii jako 
tła analizy. Znaczenie czasu dla życia człowieka rosło z każdym wiekiem, dopro-
wadzając w pewnym momencie do całkowitego podporządkowania wszystkiego 
chwili bieżącej. Idea chwili bieżącej nawiązywała w pewnym stopniu do starożyt-
nej koncepcji „tu i teraz”, od której odejść pomogło człowiekowi chrześcijaństwo. 
Również w fi lozofi i chrześcijańskiej koncepcja czasu, szczególnie oczekiwania na 
czas wieczny oraz samego czasu wiecznego, stopniowo traciła na znaczeniu. Słabnące 
wpływy religii w Europie doprowadziły do wzmocnienia czasu „chwili bieżącej”. 
Uznano ten czas za główne „miejsce” wydarzeń mających znaczenie dla człowieka, 
stąd blisko już było do przyjęcia postawy całkowitego uwikłania się człowieka w „tu 
i teraz”, a tym samym zakotwiczenia w trwaniu doczesnym jako jedynym.

Podstawę dla zajmowania się w większym stopniu konsekwencjami doświad-
czania czasu przez człowieka, a tym samym chwili obecnej, stworzył w średniowie-
czu św. Augustyn. Podejście to znajdowało swoich zwolenników w późniejszych 

106 W. Heydebrand, Th e Time Dimension in Marxian Social Th eory, „Time and Society” 2003, nr 2/3, s. 147. 
107 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 224 i 225.
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wiekach. O takim podejściu do czasu, polegającym na chwytaniu ulatującej chwili 
i delektowaniu się jej smakiem, mówią religijne obrazy Hansa Holbeina Starszego 
(1465–1524), utwory literackie Michela de Montaigne’a czy fi lozofi a Kartezjusza, 
z jego słynnym Cogito ergo sum. Funkcjonowanie w teraźniejszości, wyrażające się 
w bogobojnym czekaniu na zbawienie, przestało być dla człowieka interesujące. 
Tendencja doszukiwania się znaczenia czasu obecnego dla poczucia indywidualnego 
doświadczenia szybko jednak przeminęła – już w XVIII wieku nie była w stanie 
obronić się przed powszechną krytyką intelektualną. Wprowadzono inne spojrzenie 
na czas i możliwości jego doświadczania: „Uznano, że doświadczamy czasu na dwa 
sposoby: intensywność tego doświadczenia wiąże się z chwilą obecną, a świadomość 
wielokrotności doznań wynika z jego trwania. Wywołało to nowe zainteresowanie 
naturą i znaczeniem pamięci”108.

W okresie oświecenia diametralnie zmieniło się podejście człowieka do czasu. 
Pojawiały się nowe pytania, na które próbowano udzielić wyczerpującej odpowiedzi. 
Tradycyjne pytanie, które najbardziej dobitnie postawił św. Augustyn, zastąpiono 
nowymi. Chodziło głównie o to, gdzie należy szukać wiedzy na temat czasu oraz jak 
badać i wyjaśniać czas. Jedną z takich subiektywnych prób wyjaśnienia fenomenu 
czasu podjął Immanuel Kant (1724–1804), który refl eksję nad czasem i przestrzenią 
uczynił podstawą swojej fi lozofi i. Podejście takie było zdecydowanie nowatorskie, 
później uzyskało pełne poparcie u Henriego Bergsona, z tą różnicą, że u niego czas 
ma charakter bardziej realny, wpływający na rzeczywistość.

Nowatorstwo Kanta polegało na przekonaniu, że człowiek ma wrodzone su-
biektywne poczucie czasu, co wpływa na jego percepcję świata. Jeśli tak, to czas 
przyjmowałby subiektywny, zjawiskowy charakter109. Kant podkreślał, że „porządek 
został narzucony naturze przez ludzki umysł/ducha z jednej strony poprzez system 
kategorii, a z drugiej poprzez aprioryczne intuicje przestrzeni i czasu”110. Wedle 
Kanta, czas był nie tylko miarą ruchu, ale też pewnym narzędziem konceptualnym 
pozwalającym prowadzić doświadczenie i percepcję. Przestrzeń i czas były pier-
wotnymi intuicjami rozumu, które miały poprzedzać wszelkie doświadczenie. Czas 
stawał się warunkiem koniecznym wszystkich wytworów człowieka, które powstały 
w wyniku doświadczenia. Był w istocie częścią doświadczenia subiektywnego111. 
Formułując to inaczej, Kant nie tyle wprowadził do fi lozofi i, ile wzmacniał koncep-
cję czasu jako czegoś narzuconego fi zycznej rzeczywistości przez ludzki umysł112. 
Obecnie podkreśla się znaczenie, jakie przyniosły powyższe wnioski dla całej refl eksji 
fi lozofi cznej: „Biorąc pod uwagę, że wszelkie sądy oparte są wyłącznie na percepcji 
oraz na przedmiotach możliwego doświadczenia, oraz że nie ma podstaw dla racjo-
nalnej metafi zyki, nie ma sposobu poznania noumenu, rzeczy samej w sobie, poza 

108 Tamże, s. 254.
109 H. Borowski, Czas w ujęciu Immanuela Kanta (1924–1804), [w:] A. Nowicki (red.), Czas w kulturze, 
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110 B. Adam, Czas, s. 45. 
111 L. Koczanowicz, Polityka czasu. Dynamika tożsamości w postkomunistycznej Polsce, Wrocław 2009, 

s. 115.
112 P. Turetzky, Time..., s. 85–100.



63Zrozumieć czas – czas w ujęciu fi lozofi cznym

sposobem, w jaki jawi się on nam w postaci fenomenu”113. Takie ustosunkowanie 
się do czasu, podkreślanie, że jest on w pewnym sensie złudzeniem i iluzją, zostało 
określone jako odmiana idealizmu temporalnego114.

Poczucie własnej przeszłości, historyczności stanowi istotny element czasowości, 
podkreślający wektor czasu przeszłego. Istotny wpływ na ukształtowanie się ludzkiej 
świadomości własnej przeszłości miały rozważania Georga Wilhelma Friedricha 
Hegla (1770–1831), które bez wątpienia dały początek metodzie historycznej, 
stanowiącej wzór prowadzący do uniwersalnego poznania wszystkiego: „Jeżeli 
rzeczywistość jest wynikiem samoewolującego Absolutu (jeżeli w ogóle Absolut 
defi niuje się poprzez swoją ewolucję), to jedyną możliwą metodą badania rzeczy-
wistości jest metoda historyczna. Dialektyka heglowska to ewolucja podniesiona do 
rangi metody”115. Takie wnioski, podkreślające znaczenie problematyki historycznej, 
jednoznacznie wskazywały, że nie ma innej drogi jak ciągłe powracanie do aspektów 
historycznych: „Proces i rozwój są rozumiane dialektycznie; wszystkie siły – prze-
ciwstawne, ale wewnętrznie powiązane ze sobą – tworzą napędową siłę historii 
w postaci fal tezy, antytezy i syntezy”116. Hegel dostrzegał niemożność wyjaśnienia 
czasu przez fi zykę. Perspektywa historyczna miała być tym nowym sposobem. Czas 
u Hegla to nic innego jak połączenie historii i ewolucji. Te dwie zasady wyznaczały 
bieg zmiennej rzeczywistości. Świat i czas podlegały nieustannym zmianom.

Rozumienie czasu polegało – zdaniem Hegla – na stosowaniu abstrakcji, która 
zdecydowanie utrudniała poznanie. Rozwiązaniem było wyjście poza nią i uznanie 
faktu, że czas ma władzę wyłącznie nad tym, co naturalne, w takiej mierze, w jakiej 
jest ono skończone. Takie działanie prowadziło – jak zauważyła Barbara Adam – do 
pozbawienia czasu jego swoistego czasowego charakteru. Uznając, że pojęcie czasu 
jest wieczne, rozumiemy jednak czas jako immanentny, tworzący życie i rzeczy-
wistość społeczną oraz będący tej rzeczywistości podstawową cechą. Hegel mniej 
jednak interesował się kwestią czasu, koncentrując się bardziej na historii, a uwagi 
odnoszące się do czasu są rozproszone po wszystkich jego pracach117.

Zainteresowanie czasem można odnaleźć u Williama Jamesa (1842–1910) 
i Maurice’a Merleau-Ponty’ego (1908–1961). Czas był dla nich fragmentem do-
świadczenia człowieka, stawał się także podstawą do tworzenia wizji organizacji 
społecznej, szczególnie rozgraniczenia i szukania związków między przeszłością, 
teraźniejszością i przyszłością. Ten ostatni problem rozważał James118, przy czym 
zadaniem podstawowym okazało się uchwycenie różnicy pomiędzy tymi trze-
ma wektorami czasu. Co decyduje, że coś zaliczymy do jednego z nich? Według 
Jamesa, wiedza na temat przeszłości i przyszłości zawsze była pomieszana z wiedzą 
dotyczącą teraźniejszości: „Teraźniejszość stanowi zatem locus intuicji dotyczącej 

113 B. Adam, Czas, s. 46. 
114 S. Kotowicz, Bergsona fi lozofi a czasu..., [w:] S. Snihur (red.), Czas i trwanie, s. 16.
115 M. Heller, Wieczność. Czas..., s. 83–84.
116 B. Adam, Czas, s. 47. 
117 Tamże, s. 47 i 48.
118 Zob. W. James, Th e Principles of Psychology, Dover–New York 1950. 
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czasu. James określa ją jako specyfi czny rodzaj teraźniejszości, mianowicie jako 
»pozorną teraźniejszość«. Ta psychologiczna teraźniejszość może zostać poszerzona 
o przeszłość i przyszłość w znaczeniu zmiany procesów raczej niż wydarzeń”119. 
Badania nad percepcją teraźniejszości przez umysł skłoniły tego autora do opinii, 
że bezpośrednie doświadczanie czasu w teraźniejszości może trwać zaledwie od 
sześciu do dwunastu sekund. Trzeba przypomnieć, że św. Augustyn mówił, iż czasem 
teraźniejszym można nazwać taki czas, którego nie da się już podzielić na mniejsze 
jednostki, choćby najdrobniejsze. Ten czas miał wyznaczać granice rzeczywistości, 
w której żyjemy, tę tzw. pozorną teraźniejszość. Z kolei przeszłość i przyszłość były 
konstruowane, tworzone poprzez systematyczne zanikanie, zarówno wstecz, jak 
i w przód. Czas stawał się jedynie percepcją i dotyczył zaledwie krótkiego okresu 
upływającej właśnie przeszłości, zaś dalszą przeszłością zajmowała się pamięć. 
Jednocześnie percepcja pamięci zależała głównie od świadomości zmiany, czyli 
– upraszczając – od jej intensywności120.

Według Merleau-Ponty’ego, czas był powiązany z jaźnią, a powstawał w mo-
mencie ukształtowania się relacji człowieka do rzeczy. Z dużą intensywnością 
pytanie: Czym jest „teraz”? pojawiało się w jego refl eksji nad czasem: „Czas nie 
jest serią następstw, które można zarejestrować, ani też cechą rzeczy. Czas, który 
należy do rzeczy, jest tylko powtarzaniem się »punktowych teraz« i jako taki nie 
stanowi prawdziwej czasowości”121. Ujmowanie czasu jako serii następujących 
po sobie punktów polegało na mechanicznym i całkowicie niemożliwym do 
wytłumaczenia utożsamieniu trzech wymiarów czasowych w jedno: przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości. Innymi słowy, takie połączenie eliminowało wektor 
teraźniejszości, a pozostałe dwa czyniło w praktyce odmianą „teraz”. Przeszłość 
stawała się minionym „teraz”, a przyszłość przekształca się w projekcję „teraz”. 
Czas u Merleau-Ponty’ego otrzymał nowe oblicze, stawał się wymiarem ludzkiego 
bycia. Odpowiadał intencjonalnym liniom, kreślącym to, co nadejdzie. Upływał 
w zgodnym współistnieniu przeszłości i przyszłości poprzez teraźniejszość. Ta 
ostatnia była miejscem, w którym biegło wyjątkowe, różne od innych życie jed-
nostki, przez co było ono zupełnie subiektywne. W ten sposób czas stawał się 
cechą egzystencji, a nie sekwencją stanów rzeczy122.

Jak podkreślają badacze, dotyczące czasu uwagi Merleau-Ponty’ego mają istotne 
konsekwencje dla fi lozofi i. Chodzi głównie o ustalenie relacji, bliskiego związku 
między podmiotem a czasem: „Doświadczenie czasu staje się z tej perspektywy 
»momentem« w procesie upodmiotowienia i zostaje podciągnięte pod skompliko-
wane relacje między podmiotem a światem. Idea czasu jako wymiaru egzystencji, 
w quasi-naturalistycznej terminologii Jamesa zamaskowana, u Merleau-Ponty’ego 
pojawiła się otwarcie. Wynika z niej, że doświadczenie czasu nie ma bezpośredniego 

119 L. Koczanowicz, Polityka czasu..., s. 116.
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charakteru, lecz jest skomplikowanym procesem zestrajania ze sobą różnych stopni 
działania i intencjonalności, tworzących podstawę ludzkich działań”123.

Jedną z najciekawszych konstrukcji czasu przedstawił George Herbert Mead 
(1863–1931), głównie w pracy Th e Philosophy of the Present. Łączy ona dwie per-
spektywy spojrzenia na czas – odpowiedzi na pytania, czym jest czas oraz jak go 
doświadczamy. Jak pisze Leszek Koczanowicz, istotą tej koncepcji jest połączenie 
trzech elementów: doświadczenia, działania oraz konstrukcji czasu. Działanie, będące 
najważniejszym elementem rzeczywistości ludzkiej, służącym do konstruowania 
świata poprzez ciągłe testowanie, składa się z następującego schematu: gesty – 
symbole – znaczenia. Elementy występujące w schemacie działania „nadbudowują 
się nad innymi w ten sposób, że elementy prostsze stają się aspektami elementów 
bardziej złożonych. Nie jest jednakże oczywiste, czy te wewnętrzne powiązania mają 
charakter genetyczny, czy też każdy akt komunikacji stanowi syntezę elementów 
biologicznych i kulturowych”124.

W swych rozważaniach Mead zajmował się „światem, który istnieje”, czasem 
obecnym, czyli teraźniejszością. „Teraz” jest konfrontowane z tym, co było w prze-
szłości. Wychodząc od czasowego i względnego punktu widzenia, koncentruje się 
„na »czasie w« rzeczach, wydarzeniach, perspektywach i rolach, a nie na czasie 
abstrakcyjnych ram, w których doświadczenie jest przedmiotem konceptualizacji. 
Odmawia statusu rzeczywistości abstrakcyjnemu czasowi zegarów i kalendarzy, 
uznając je zaledwie za konwencję”125.

Mead doszedł do wniosku, że konieczność istnienia przeszłości i przyszłości 
wynika z teraźniejszości. Należy zatem badać teraźniejszość jako świat zdarzeń. 
Stająca się rzeczywistość musi posiadać swoje obrazy w teraźniejszości, inaczej żadna 
teraźniejszość nie byłaby w stanie „wykroczyć poza siebie”, gdyby nie miała w sobie 
projektów przyszłości. Stawanie się niesie za sobą nowe zdarzenia, które pozwalają 
odróżnić od siebie poszczególne stany, w ten sposób jesteśmy w stanie „zobaczyć” 
czas. Czas jest możliwy do obserwacji poprzez obserwację zmiany, pojawiania się 
zdarzeń i ich znikania. Czas jest ujmowany w odniesieniu do procesu stawania się 
zdarzenia. Identyczny charakter ma także przeszłość, która, przechowywana i za-
pamiętywana, dzielona i selekcjonowana, jest poddawana nieustannym zmianom. 
Barbara Adam twierdzi ponadto, że „z punktu widzenia pojawiającej się teraźniej-
szości, przeszłość jest nieustannie odtwarzana i przeformułowywana. Oznacza to, 
że przeszłość nie ma żadnego statusu poza swoim związkiem z teraźniejszością”126. 
Przeszłość jest nieustannie przeformułowywana przez teraźniejszość, ale także 
przetwarzana w odniesieniu do przyszłości.

Drogę refl eksji nad czasem teraźniejszym, nad chwilą przeżywaną, dostęp-
ną tylko dla doświadczenia podmiotowego, podważał w swoich rozważaniach 
Edmund Husserl (1859–1938). Pisząc o czasie, w dużym stopniu korzystał z dorobku 
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Arystotelesa i św. Augustyna, m.in. wykorzystał to, że czas fi zykalny ma być pusty, 
a czas przeżywany jest zapełniony aktualnymi zdarzeniami127.

Husserl zdecydował się na ciąg argumentacji, mając za zadanie przedstawienie 
temporalnego wymiaru teraźniejszości – „czym jest ta nieuchwytna chwila teraz” – 
i wokół niej budował swoją koncepcję czasu. W tej koncepcji chwila („teraz”) sta-
nowiła naturalną źródłową impresję, dokładnie praimpresję – „to, co samo w sobie, 
jakkolwiek niemożliwe do spostrzeżenia odrębnie, pozostaje świadomościowo 
niezmodyfi kowane, czyste i absolutne. Owa abstrakcyjnie oderwana od swego tem-
poralnego otoczenia praimpresja jest odpowiednikiem chwili »teraz«, pojmowanej 
jako punkt, jako okamgnienie, niezauważalny moment”128. Człowiek jest zdolny 
do doświadczania świata poprzez doświadczanie ciągu poszczególnych punktów, 
układających się w ciągłą linię, czyli sekwencji „teraz”, która może być zarówno 
prostą, jak i przyjąć kształt koła. Czas w praktyce ma tylko jedną, podstawową 
postać, wywodzącą się z przeżyć „teraz”; czas fi zykalny nie istnieje.

Husserl określił trzy różne aspekty czasu, wyodrębniając tzw. czas ukonstytu-
owany, wypełniony i pierwotny. Uzupełnieniem tych kategorii stały się zagadnie-
nia dotyczące świadomości konstytuującej czas. Husserl rozstał się jednocześnie 
z popularnymi ujęciami, traktującymi czas jako miarę ruchu oraz jako „puste 
naczynie”, w którym dzieje się rzeczywistość. Jednocześnie stworzył „koncepcję 
teraźniejszości jako horyzontalności płynącej teraźniejszości, w której wrażenia 
i postrzeganie »teraz« rozciągnięte są poprzez retencję i protencję. Pisze [Husserl 
– przyp. P.B.] o żywej teraźniejszości, na którą składa się zarówno to, co było, jak 
i to, co będzie”129. Innymi słowy, teraźniejszość staje się dynamicznym komplek-
sem aktów zbudowanych nie tylko z praimpresji, ale także z wymienionych już 
dwóch rodzajów intencjonalnych – „retencji, która zachowuje moment źródłowy 
w pamięci, w świeżej pamięci i przenosi go w przeszłość, oraz protencji, która 
ustanawia niejako najbliższe miejsce dla nowych, przyszłych impresji, dla impresji, 
które właśnie mają się dokonać. Teraźniejszość nie jest więc już nieuchwytnym 
punktem i granicą, ale rozciągniętą i wewnętrznie przemieniającą się czasową 
fazą albo inaczej samym czasem w jego żywym upływie, procesem permanentnej 
aktualnej przemiany. Retencja i protencja współtworzą teraźniejszość poprzez to, 
że niejako samorzutnie wydobywają całą jej treść impresjonalną, że ustanawiają 
pewną zauważalną i spostrzegalną jednostkę czasu, jaką jest teraźniejszość”130. 
Z kolei praimpresja jest tym, co „absolutnie niezmodyfi kowane, jest praźródłem 
wszelkiej dalszej świadomości i bytu. Jej treścią jest to, co oznacza słowo »teraz«, 
o ile bierzemy je w najściślejszym sensie”131. Zrozumienie koncepcji czasu wymaga 
dokładnego przestudiowania znaczenia retencji, protencji, ich związków i relacji 
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z praimpresją. Jednocześnie zasadniczym zagadnieniem jest poznanie teorii abso-
lutnego strumienia świadomości, stanowiącej – według Husserla – wytłumaczenie 
istnienia miejsca, w którym konstytuuje się czas.

Husserlowska wizja czasu wykazuje jednak – jak przekonują znawcy jego kon-
cepcji – szereg braków. Jednym z podstawowych jest brak wymiaru przyszłości, 
chociaż sam Husserl często mówi o pewnych stanach przyszłych. Sugerują to stany, 
których doświadcza człowiek, przeżywając ryzyko czy niepewność oczekiwania: 
„Przewiduje [Husserl – przyp. P.B.] jedynie jakiś nieokreślony surogat przyszło-
ści oparty na schemacie spełniających się pierwotnych oczekiwań, które niejako 
przedłużają płynięcie owego czasu retencjonalnego. Przyszłość pozostaje przy 
tym temporalną analogią czasu przeszłego, stałym przemijaniem, które będzie 
miało miejsce”132. Innymi słowy, wyjątkowo popularna koncepcja czasu Husserla 
jest przede wszystkim opisem czasu teraźniejszego, nie potrafi  jednak rozwiązać 
wielu kwestii, jakie niesie czas przyszły. Kolejni fi lozofowie proponowali własne 
uzupełnienia do tej koncepcji.

Jednym z tych, którzy podjęli polemikę, a zarazem trud uzupełnienia 
Husserlowskej koncepcji czasu w ujęciu dalekim od scjentyzmu, był Martin 
Heidegger (1889–1976). Inspiracją dla jego systemu fi lozofi cznego stały się głównie 
przemyślenia Plotyna, Parmenidesa i Heraklita, przede wszystkim jednak Edmunda 
Husserla. U starożytnych odnalazł zapomniane już rozwiązania dotyczące fi lozofi i 
bycia, a od Husserla przejął metodę fenomenologiczną. Najbardziej dostrzegalnym 
rysem myśli Heideggera jest przyjęcie postawy przeciwnej Platonowi. W dużym 
stopniu rozwiązania zaproponowane w słynnym dziele Bycie i czas, a skupione 
wokół pytania, czy „czas jest horyzontem bycia”, stanowią rozwiązania praktyczne 
dotyczące życia człowieka, nie mają jednak charakteru gotowego produktu, ale 
jedynie zarysowanej ścieżki, którą człowiek ma podążać. Założeniem jest umiesz-
czenie bytu w horyzoncie dostępnego czasu, czyli w „tu i teraz”, i skierowanie 
go ku materialności, ku rzeczom. Koncepcja ta opiera się przede wszystkim na 
doznaniach zmysłowych, które mają zapewnić człowiekowi pomyślne trwanie 
w doczesności, przy założeniu, że „bycie daje czas, a czas daje bycie”133. Podobne 
rozwiązanie, zaproponowane w stosunku do doświadczania czasu, bazuje na zmy-
słowym odczuwaniu temporalności134. Czasowość jest ograniczona, bo kresem bytu 
jest śmierć135, zatem wszelkie oczekiwanie na ziemi jest oczekiwaniem pustym. 
Śmierć, lęk przed nią ma istotne znaczenie, „rodzi czas”136. Czasowość teraźniejsza 
nadaje sens i znaczenie życiu ludzkiemu, lęk przed śmiercią zmusza człowieka do 
podejmowania działań w teraźniejszości, a szczęśliwość ziemska polega na radości 
uzyskiwanej za pośrednictwem medytacji.

132 A. Hernas, Husserlowska wizja czasu..., [w:] A. Bobko, M. Kozak (red.), Czas, przemijanie..., s. 66.
133 B. Skarga, Kwintet metafi zyczny, s. 42. 
134 Zob. M. Heidegger, Bycie i czas, przekład: B. Baran, Warszawa 2004. 
135 Na temat znaczenia śmierci w układzie temporalnym Martina Heideggera zob. L. Alweiss, Heidegger 

and „the Concept of Time”, „History of the Human Sciences” 2002, nr 3, s. 117–132.
136 B. Skarga, Kwintet metafi zyczny, s. 53. 
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Koncepcję czasu najbardziej opozycyjną wobec Heideggera można znaleźć 
u Emmanuela Lévinasa (1906–1995)137. Prowadził on nieustanny dialog z myślą 
Heideggera, przyjmując założenie, że czas jest relacją do „innego”. Jest nim człowiek, 
którego mamy przed sobą, a czas przejawia się w stosunku, relacji, która zachodzi 
między jednostkami. Myśl temporalna Lévinasa kształtuje się wokół dwóch kategorii 
– obecności i nieobecności. Czas ma być tym, co pierwotne, nie ma być obecnością, 
ale wyjściem ku temu, co inne. Tym „innym”, niemożliwym do zrozumienia, jest 
przede wszystkim śmierć, która znajduje się zawsze przed człowiekiem. W przeci-
wieństwie jednak do Heideggera, u Lévinasa nie czas wywodzi się ze śmierci, ale 
źródłem myślenia o śmierci jest czas138.

Za sprawą Alberta Einsteina (1879–1955) nastąpiło „rozstanie” z czasem abso-
lutnym, opierającym się na twierdzeniu, że czas jest wielkim zbiornikiem, w którym 
są zanurzone zdarzenia i procesy, zaś on „płynie sam przez się i dzięki swej naturze, 
jednostajnie i niezależnie od jakiegokolwiek przedmiotu zewnętrznego”139, a tym sa-
mym z teorią, mówiącą, że każdemu zdarzeniu można przypisać tylko jeden moment 
czasu, zgodnie z metodą jego pomiaru. Wcześniej jednak koncepcji czasu pustego, 
bezzdarzeniowego, przeciwstawił się Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), we-
dług którego czas jest niczym innym jak tylko „porządkiem rzeczy następujących 
po sobie”. Od Einsteina czas stał się układem „stosunków zachodzących pomiędzy 
zdarzeniami”140, a jego upływ zależy od ruchu obserwatora. Ściślej – od względnego 
ruchu obserwatorów, czyli ich „względnego ruchu, od względnej prędkości i od 
panującego pola grawitacyjnego, w którym dany obserwator się znajduje”141. W ten 
sposób okazało się, że równoczesność zdarzeń jest zrelatywizowana do układu od-
niesienia: „(…) zdarzenia uznane za równoczesne w jednym układzie nie mogą być 
z reguły uznane za równoczesne w innym układzie, pozostającym w stanie ruchu 
(jednostajnego) względem układu pierwszego”142. Warto wspomnieć, że niektóre 
elementy teorii Newtona znalazły u Einsteina uznanie i zostały zachowane.

Większość fi lozofów wiązała czas z ruchem lub utrzymywała, że czas służy do 
mierzenia ruchu, żaden natomiast nie twierdził – tak jak Einstein – że czas zmienia 
się w trakcie ruchu. Odrzucając czas absolutny, nadal wykorzystywał go do po-
miarów. W opublikowanej w 1905 roku pracy Einstein zgłosił zastrzeżenia wobec 
obowiązującej teorii czasu. Zgodnie z nowymi propozycjami, nie istnieje możliwość 
mówienia o jednoczesności w stosunku do dwóch zdarzeń. Jest to, oczywiście, 
możliwe, jeśli zachodzą one w tym samym miejscu, nie jest możliwe, jeśli zdarzenia 
te zachodzą w różnych miejscach. Inaczej – decydujące znaczenie ma obserwator, 
czas staje się wewnętrzną cechą jego obserwacji i pomiarów. Jednoczesność zaj-
ścia zdarzenia odległego w przestrzeni oraz tego, którego obserwator doświadcza 

137 Zob. E. Lévinas, Czas i to, co inne, przekład: J. Migasiński, Warszawa 1999. 
138 B. Skarga, Kwintet metafi zyczny, s. 55–63. 
139 I. Newton, Mathematical Principles of Natural Philosophy, Berkeley 1947, s. 6. 
140 M. Flis, Czas historyczny a struktura społeczna, „Studia Socjologiczne” 1984, nr 1(92), s. 37. 
141 M. Subotowicz, Czas, s. 109. 
142 S. Snihur, Czas i przemijanie..., s. 47. 
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bezpośrednio, zależy „od wzajemnego położenia owego odległego wydarzenia 
i śledzącego je obserwatora, a także od sposobu, w jaki dochodzi do owej percepcji. 
Jeśli znana jest odległość dzieląca obserwatora od zdarzenia oraz prędkość odbie-
ranego przezeń sygnału (np. świetlnego), to może on skorelować ów fakt z jakimś 
wcześniejszym momentem, którego doświadczył osobiście, i uznać oba zdarzenia 
za jednoczesne”143. Przestaje istnieć stały odstęp czasu niezależny od systemu, do 
którego się odnosi. Teoria ta, nazwana „szczególną teorią względności”, ograniczała 
zastosowanie zasady względności wyłącznie do obserwatorów poruszających się 
względem siebie w sposób jednostajny i nie zajmowała się zjawiskami grawita-
cyjnymi. W opracowanej dziesięć lat później ogólnej teorii względności Einstein 
uwzględnił zasadę grawitacji. Nowa teoria dotyczyła już nie tylko obserwatorów, 
poruszających się względem siebie ruchem jednostajnym, ale dowolnym, również 
ruchem przyspieszonym144.

Do czasu odkrycia Einsteina istniało przekonanie, że we wszechświecie funk-
cjonuje zegar, mierzący czas dla całego systemu jednakowo. Teraz nastąpiła gwał-
towna rewizja tego poglądu. Okazało się, że „zegarów może być wiele”, a każdy 
z nich może chodzić inaczej. Mało tego, każdy poszczególny obiekt fi zyczny może 
„mieć” swój własny czas. Zegary znajdujące się w ruchu muszą chodzić „wolniej 
od podobnego zegara znajdującego się w stanie spoczynku względem obserwatora; 
tym wolniej, im jego prędkość będzie bliższa prędkości światła. Owo zjawisko spo-
walniania się poruszającego się zegara określa się jako dylatacje czy »wydłużanie 
czasu«. Porównanie różnych zegarów pomagało poznać różne rytmy upływu czasu, 
szczególnie wtedy, gdy prędkości względne obserwatorów zbliżą się do prędkości 
świata. Spośród wszystkich konsekwencji teorii Einsteina właśnie ta wydaje się wielu 
ludziom najtrudniejsza do zaakceptowania, gdyż kłóci się z naszym zdroworozsąd-
kowym poczuciem czasu”145, według którego czas jawi się nam jako uniwersalny, 
stały wobec obserwowalnej rzeczywistości.

Teorie Alberta Einsteina przyczyniły się do ożywienia badań w zakresie powstania 
i ewolucji wszechświata jako całości. Prowadzone przez astronomów obserwacje 
pozwoliły sformułować nowe koncepcje powstania i ekspansji Wszechświata. 
Odrodziła się koncepcja „czasu kosmicznego”, zakładająca, że wszechświat w nim 
ewoluuje poprzez kolejne jego stany. Hipotetyczne rozmieszczenie obserwato-
rów w poszczególnych galaktykach i poruszających się wraz z nimi pozwoli im 
„uzgodnić” czasy lokalne, które łącznie tworzą czas wszechświatowy, zwany czasem 
kosmicznym146.

Począwszy od schyłku XIX wieku, nastąpił niespodziewany zwrot do Artystote-
lesowskich kategorii czasu i przestrzeni. Zainteresowały one nie tylko fi lozofów, ale 
i socjologów. Jednocześnie prowadzone w tym okresie i później rozważania nad 
czasem charakteryzowała szczególna drobiazgowość w kwestii czasu teraźniejszego, 

143 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 257.
144 Tamże, s. 258–259.
145 Tamże, s. 258.
146 Tamże, s. 258–260.
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mniejsza zaś – przeszłego i przyszłego. Owe „do przodu” i „do tylu” zostały całko-
wicie zmodyfi kowane. Człowiek został naznaczony czasowością „tu i teraz”, jego 
ziemska egzystencja stała się jedyną i niepowtarzalną, zatem w większym stopniu 
wyzwaniem stało się inne wykorzystanie tego „jednego czasu”, jakim jest życie. 
Bytem jest to, co przeżywamy w teraźniejszości; życie człowieka, ukierunkowane 
na codzienność, polega na tym, by całym sobą przeżywał to, co dzieje się w każdej 
chwili jego egzystencji. Filozofów przestała interesować sfera bezczasowego lub 
nieskończonego życia wiecznego. Innymi słowy, czas i jego ziemskie doświad-
czanie przestały kierować człowieka ku sprawom nieskończonym i ostatecznym. 
Teraźniejszość przekształciła się w „puste” lub czcze oczekiwanie, bo – według 
tych poglądów – nadejście wieczności i tak nie nastąpi. Z drugiej strony, przeszłość 
również, ze względu na jej odbiegający od teraźniejszości charakter, przestała mieć 
dla człowieka jakiekolwiek praktyczne znaczenie, stając się jedynie ciekawostką. 
Przykładem nowego traktowania przeszłości mogą być szeroko zakrojone badania 
archeologiczne, które niezwykle rozwinęły się w XX wieku.

Henri Bergson (1859–1941) dołączył do grona fi lozofów, którzy „kłopoty z cza-
sem” uczynili głównym zagadanieniem swojej refl eksji. Niektórzy, tak jak Leszek 
Kołakowski (1927–2009), próbowali zdefi niować fi lozofi ę Bergsona za pomocą 
jednego zdania – „Czas jest rzeczywisty”147. Bergson rozpoczął badania nad czasem, 
przyjmując założenie, że stanowi on materiał, z którego jest zbudowane ludzkie 
życie. Wykorzystał zaproponowane przez Arystotelesa kategorie czasu i przestrze-
ni, rozwijane także przez innych fi lozofów. Francuz odwoływał się do poglądów 
temporalnych starożytnych: Heraklita, Plotyna, Parmenidesa i Zenona z Elei, ale 
korzystał też z myśli temporalnej Friedricha Nietzschego czy Sørena Kierkegaarda 
(1813–1855). Jednocześnie zajął stanowisko sprzeczne z poglądem idealistycz-
nym, oparł się na realności istnienia czasu, a także jego wpływie na rzeczywistość. 
Twórczemu charakterowi czasu przypisywał kreowanie jakościowo nowych stanów 
rzeczy w teraźniejszości; tenże kreatywny charakter był też powodem porównywania 
czasu do Stwórcy. Cechą charakterystyczną była realna teraźniejszość, która musiała 
się odróżniać w jakiś istotny sposób od przeszłości i przyszłości148. Często określa 
się takie podejście jako realizm temporalny, wywodzący się z doświadczania czasu 
pozazegarowego. Doświadczanie czasu doprowadziło Bergsona do stwierdzenia, 
że czas przeżywany, istniejący wewnątrz człowieka, jest odmienny od tego, który 
mierzą kalendarze i zegary. Określony odcinek czasu może być odbierany przez 
świadomość jako krótszy lub dłuższy, w zależności od stanu ducha danej osoby149.

Innym ważnym rysem tej fi lozofi i jest przeciwstawienie czasu i przestrzeni; 
między tymi dwiema kategoriami istnieje przepaść, wynikająca z ich odmiennych 

147 T. Gadacz, Historia fi lozofi i XX wieku. Nurty, t. I, Kraków 2009, s. 136. 
148 Okazuje się, że: „Według Bergsona różnice między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością 

nie są jedynie przyrostem chwil, godzin, dni itd., czyli że jest to czysto ilościowa różnica: różnica ta jest 
jakościowa, jaką wyznacza między nimi powstawanie nowości. To też w tej fi lozofi i nazywa się twórczym 
charakterem czasu”. Zob. S. Kotowicz, Bergsona fi lozofi a czasu..., [w:] S. Snihur (red.), Czas i trwanie, s. 26.

149 T. Gadacz, Historia fi lozofi i..., s. 146.
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właściwości, czyli natur150. Takie przeciwstawienie pozbawiło bergsonowski czas 
funkcji mierzenia zmian zachodzących w rzeczywistości. Jego fi lozofi a, będąca próbą 
stworzenia monistycznej koncepcji świata151, w rzeczywistości była metafi zyczną 
fi lozofi ą czasu. Innymi słowy, czas odgrywał w niej rolę dominującą. Nic zatem 
dziwnego, że od momentu temporalnej refl eksji Immanuela Kanta, Bergsońska 
teoria fi lozofi czna czasu stała się najbardziej interesująca, podobnie jak cała jego 
fi lozofi a, na którą na początku XX wieku zapanowała intelektualna „moda”.

Czas stał się dla Bergsona podstawową kategorią fi lozofi czną, „sercem” jego 
fi lozofi i, paradygmatem152, a nawet elementem systemotwórczym, tj. w sensie po-
dwójnym – „genetycznym, ponieważ przemyślenia dotyczące czasu, były, chrono-
logicznie rzecz biorąc, punktem startowym refl eksji fi lozofi cznej Bergsona, a także 
»architektonicznym«, stały się one bowiem osią krystalizacji wszystkich ważniej-
szych pomysłów tej fi lozofi i i jakby dla nich rusztowaniem”153. Czas jest czymś, od 
zrozumienia czego zależy wyjaśnienie innych ważnych, bergsonowskich kategorii 
fi lozofi cznych. Staje się elementem stwierdzającym realność istnienia i zasadność 
podejmowania badań nad jakimkolwiek innym, określonym zagadnieniem.

Zajmując się naturą czasu, Bergson odszedł od obowiązujących dotąd sposo-
bów jego rozumienia. Najlepiej to opozycyjne podejście jest zauważalne w trakcie 
analizy zaproponowanego przez niego specyfi cznego pojęcia lub teorii „trwania”, 
którą zalicza do kategorii fi lozofi i życia. Natura czasu występuje właśnie w owym 
„trwaniu”, co pozwala lepiej poznać problemy związane z egzystencją człowieka. 
W tym sensie czas jest rzeczywisty154. Bergson wymusza zatem także zmianę wielu 
poglądów, które zawsze były związane z czasem, a dotyczyły np. ruchu i jego uwa-
runkowań. Prowadziło to często do utożsamiania dwóch pojęć – czasu i „trwania” 
oraz przyjęcia koncepcji, że czas jest ciągłością.

Pomijając wszelkie konsekwencje potocznych wersji podchodzenia do „trwania” 
przez francuskiego fi lozofa, można przedstawić zawartość znaczeniową tego poję-
cia. Trwanie stanowi „(…) intuicyjną jedność dwóch aporetycznych momentów; 
tworzą one paradialektyczną (quasi-dialektyczną) diadę opozycyjnych składników 
o charakterze metafi zycznym (ontologicznym). Są nimi: zmienność (mobilność) 
i trwałość (stabilność), co wszakże nie sprowadza się do utajonej pary przeciwieństw: 
przemijania i niezmienności. Można te dwa aporetyczne składniki trwania nazywać 
heraklitejskim (zmienność) i parmenidejskim lub elejskim (trwałość, stałość)”155.

To dominujące rozumienie „trwania” nie jest jednak jedynym. Występują też 
inne, choć zdecydowanie rzadziej. Te interpretacje bergsonowskiego „trwania” 
często wyróżniają się tym, że przywoływane są potoczne czy zdroworozsądkowe 
sposoby jego rozumienia. Według nich, trwanie to nic innego, jak okres z punktem 

150 S. Kotowicz, Bergsona fi lozofi a czasu..., [w:] S. Snihur (red.), Czas i trwanie, s. 18 i 19.
151 B. Skarga, Czas i trwanie. Studia o Bergsonie, Warszawa 1982, s. 153. 
152 S. Kotowicz, Bergsona fi lozofi a czasu..., [w:] S. Snihur (red.), Czas i trwanie, s. 9.
153 Tamże, s. 8. 
154 L. Kołakowski, Bergson, Kraków 2008, s. 12 i 13. 
155 S. Kotowicz, Bergsona fi lozofi a czasu..., [w:] S. Snihur (red.), Czas i trwanie, s. 12.
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początkowym i końcowym, czyli ramami granicznymi. Takie rozumienie trwania 
niesie z sobą czynnik zmienności. Można zatem mówić, że, po pierwsze, „trwanie” 
to przemijanie – czyli podkreśla się brak elementów stałości, a po drugie, akcentuje 
się znaczenie „zachowywania dotychczasowego istnienia”, czyli form ciągłości156. 
Oczywiście, tak ogólne przedstawienie rozumienia „trwania” nie wyczerpuje 
wszystkich niuansów myśli Bergsona, w której dochodzi też do analizy ludzkiego 
doświadczenia w formie „trwania”. Należy o tym wspomnieć, by uniknąć skróto-
wego i uproszczonego podejścia do tego podstawowego pojęcia.

Pojęcie „trwania” staje się ważną podstawą „źródła” czasu, co niesie z sobą 
konsekwencje dla czasu fi zykalnego. Występuje on jako pochodna „trwania”, zatem 
nie jest czasem rzeczywistym. W praktyce czas w postaci „trwania” został przeciw-
stawiony atomistycznej koncepcji czasu, według której czas to nic innego jak tylko 
linia prosta złożona z poszczególnych, następujących po sobie momentów: „Bergson 
najczęściej używa określenia »czas« (temps), mając na myśli czas matematyczno-
-fi zyczny, który trwaniu w jego konkretności przeciwstawia. Ale nic nie stoi na 
przeszkodzie, by określenie »czas« (temps) używać także w bergsonizmie jako 
nazwy zbiorczej (ogólnej) dla oznaczenia klasy (universum) trwań konkretnych”157.

Wykorzystanie tych pojęć polegało przede wszystkim na badaniu zależności czasu 
i przestrzeni, wychodząc od elementów świadomości, bowiem czas i świadomość 
wzajemnie na siebie wpływały. Nie mogło być inaczej, ze względu na psychologiczny 
charakter czasu bergsonowskiego. Próby określenia podstawowych relacji pomię-
dzy wymienionymi kategoriami pozwoliły odkryć wielość czasów występujących 
w społeczeństwie. Wśród podstawowych czasów znajdowały się „czas ludzki” i „czas 
przeżywany”: „Bergson wykazał, że nasz zdrowy rozsądek, a także nauka i fi lozofi a 
padły ofi arą pierwotnego pomieszania pojęć, tj. trwania z rozciągłością, następstwa 
z jednorodnością i jakości z ilością”158. Zaproponowana przez Bergsona metafi zycz-
na i jakościowa (psychologiczna) koncepcja czasu nie jest łatwa w zrozumieniu, 
doczekała się wielu różnych, często odmiennych interpretacji, gdy interpretatorzy 
próbowali przypisać mu nie to, co powiedział, a to, co sami chcieliby od niego 
usłyszeć. Ogólnie – czas jest tą kategorią, która tworzy porządek rzeczywistości i za 
pomocą której udaje się rzeczywistość lepiej poznać. Jednoznaczna interpretacja 
jest tym trudniejsza, że poglądy Bergsona na czas ulegały zmianom.

Na koniec warto podkreślić, że przedstawione powyżej koncepcje czasu (czy 
wyobrażenia czasu) same zostały naznaczone „swoim czasem”. Interpretacja taka 
opiera się na założeniu, że „(…) zarówno osobiste, jak i ogólne pojmowanie czasu 
współtworzy »normalne« dla danego okresu historii fi lozofi i jego wyobrażenie”159. 
Z drugiej strony, zachodzą też relacje odwrotne – czas i jego wyobrażenia wpły-
wają na człowieka, jego działania i wybory. Uwewnętrzniając czas i przestrzeń, 

156 Tamże.
157 Tamże, s. 15.
158 T. Banaszczyk, Studia o przedstawieniach zbiorowych czasu i przestrzeni w durkheimowskiej szkole 

socjologicznej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989, s. 14. 
159 G. Mitrowski, Kosmos. Bóg..., s. 8.
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wykorzystując swoje możliwości i zdolności, człowiek kreuje świat, w którym 
żyje160. Ta konstruktywistyczna koncepcja czyni z człowieka podmiot wszelkiej 
rzeczywistości społecznej. Jednocześnie, podkreślanie tych różnorodnych wpły-
wów i uwarunkowań wzajemnych, m.in. historyczno-epokowych, prowadzi do 
występującego w literaturze, a zarazem intuicyjnego wniosku o niemożności sfor-
mułowania ostatecznych i obiektywnie prawdziwych odpowiedzi na postawione 
wyżej pytania. Ostateczną konstatacją musi być zatem zgoda na wielość wyobrażeń 
czasu i subiektywność jego odbioru, tak charakterystyczne w naturze człowieka.

160 A. Pawełczyńska, Czas i przestrzeń a formy poznania świata, [w:] S. Nowak (red.), Wizje człowieka 
i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych, Warszawa 1984, s. 279. 



2. Okiełznać czas – społeczne metody 
panowania nad czasem

a) Indywidualna świadomość czasu

Człowiek przez wieki posługiwał się różnymi formami potocznego rozumienia 
czasu. Wynikało to z faktu, że w ubiegłych stuleciach ludzie raczej nie zajmowali 
się powszechnie refl eksją o upływającym czasie1, nie korzystali zatem z rozwią-
zań proponowanych przez fi lozofów, tworząc jego „własne”, potoczne koncepcje. 
Skoro więc większa część ludzkości nie miała bezpośredniego dostępu do roz-
ważań fi lozofi cznych nad czasem, każdy na własną rękę spotykał się zarówno 
z praktycznym, jak i teoretycznym aspektem czasu2. Podążając za tym założe-
niem, podkreślającym także pierwotność odczuwania i defi niowania czasu przez 
człowieka w jego życiu wobec koncepcji myślicieli, należałoby szukać sposobów 
rozumienia i defi niowania czasu poprzez analizę poglądów, wierzeń, mitów, 
zwyczajów – czyli tego wszystkiego, co wytworzył ówczesny człowiek. Takie 
podejście do szukania tendencji w zrozumieniu czasu jest sposobem prawomoc-
nym, uzasadnionym historycznością istnienia samego człowieka3. Prześledzenie 
wyobrażeń o czasie, stosunku do niego czy sposobów radzenia sobie z nim, może 
pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak ważną rolę odgrywa 
on dzisiaj w życiu człowieka.

Dla człowieka współczesnego, istoty zmiennej i śmiertelnej, dostrzegającej, 
że czas wszystko niszczy, czasowość wydaje się czymś skłaniającym do głębszej 
refl eksji, bo ludzka egzystencja silnie wiąże się z czasem, gdyż fi zyczne życie jest 
osadzone w czasie4. Ludzie sądzą powszechnie, choć błędnie, że odczuwanie czasu 
to coś, co charakteryzuje jednakowo, w tym samym stopniu, wszystkie jednostki. 
Świadomość istnienia w czasie czy odchodzenia w przeszłość staje się cechą indy-
widualną, właściwą każdej jednostce. Wynika to z faktu, że przemijanie jest jedną 
z powszechnych cech rzeczywistości materialnej5, do tego jeszcze w miarę łatwo 
dostrzegalną. Z drugiej strony, jednostka ma poczucie, że czas jej nie dotyczy, choć 
wszyscy wokół są mu podporządkowani – „nad nami czas nie ma władzy”. Innymi 
słowy, jednostki mają poczucie wyjątkowości trwania wśród powszechnej zmien-
ności: „Unicestwienie, które dostrzegamy w świecie, »nigdy« bowiem nie dotyczy 

1 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 38.
2 H. Nowotny, Time. Th e Modern..., s. 6. 
3 M. Urban, Czas przysłaniający..., [w:] A. Bobko, M. Kozak (red.), Czas, przemijanie..., s. 70.
4 G. Mitrowski, Wartościowanie czasu historycznego – założenia i konsekwencje antropologiczne, 

[w:] Z.J. Czarnecki (red.), Czas, wartości..., s. 87.
5 Według Christophera Gosdena, czas jest powiązany z rzeczami materialnymi. Czas ma być two-

rzony przez społeczne użycie nietrwałych rzeczy materialnych. Zob. Ch. Gosden, Social Being and Time, 
Oxford 1994. 
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nas bezpośrednio; to w świecie nieustannie coś powstaje i ginie, my sami, nasze 
»życie« zdaje się pozostawać nienaruszone”6.

Charakterystyczne dla człowieka przeżywanie czasu odbywa się zawsze w odmien-
ny, indywidualny sposób, ukształtowany w okresie dorastania, stanowiąc jednostkowe 
rozumienie świata7. Czas jest zawsze indywidualnie tworzony, jest – jak twierdził Jan 
Szczepański – zawsze „bytem pomyślanym”8. Ta odmienność czasu zależy w dużym 
stopniu od zdolności psychologicznych i warunków społeczno-kulturowych9, którymi 
dysponuje i w których żyje jednostka. Uwarunkowana jest wiekiem, temperamen-
tem, doświadczeniem indywidualnym i zasobem wiedzy, procesami fi zjologicznymi 
zachodzącymi wewnątrz organizmu. Poczucie upływu czasu w dużym stopniu jest 
zjawiskiem neurofi zjologicznym. Wpływa na to także zespół motywacji i oczekiwań 
wobec własnego życia przez jednostkę i jej otoczenie społeczne.

Różnorodne sytuacje i zdarzenia, odmienne konteksty i charakterystyczne epoki 
określają stosunek człowieka do czasu w zachowaniach i działaniach społecznych: 
„To one sprawiają, że między czasem i historią zachodzą wzajemne oddziaływania. 
Nasza koncepcja historii oparta jest na stworzonej przez nas koncepcji czasu, sposób 
zaś, w jaki pojmujemy czas, jest konsekwencją naszej historii”10. Wynika z tego, że 
możemy stwierdzić, jak podchodzili do czasu i jak odmiennie go interpretowali ludzie 
w różnych okresach historycznych. W każdej epoce możliwe jest jednak wyodręb-
nienie najbardziej charakterystycznego i dominującego podejścia do czasu. Czas 
był czymś innym, miał inne znaczenie dla człowieka, np. w starożytności, w śred-
niowieczu czy dla ludzi żyjących w epoce nowoczesnej. Samo znaczenie czasu, jak 
i jego wyobrażenie, zmieniało się wraz z okresem historycznym – w ten sposób czas 
był „relatywizowany”. Refl eksja nad czasem jest zatem nieodłącznym składnikiem 
ludzkiej egzystencji, określanej przez istnienie w długiej perspektywie czasowej. 
To pozwala dostrzegać czas i analizować, wykorzystując perspektywę historyczną.

Problem przeżywania i odczuwania czasu stanowił centralne zagadnienie rozwa-
żań wielu myślicieli, pisarzy czy naukowców11. W literaturze najbardziej interesujące 
propozycje rozwiązania tej kwestii przedstawili: Tomasz Mann – Czarodziejska 
góra (1924), Marcel Proust – W poszukiwaniu straconego czasu (1913–1927), Jean 
Paul Sartre – Mdłości (1938), James Joyce – Ulisses (1922), Virginia Woolf – Pani 
Dalloway (1925). Wyłania się z nich rosnące przekonanie, że czas zależny jest 
od świadomości jednostki oraz że dla człowieka najważniejsze jest jego istnienie 
w teraźniejszości. Świadomościowe tworzenie czasu jest zauważalne na przykładzie 

6 S. Snihur, Czas i przemijanie..., s. 134. 
7 M. Jahoda, Time: A Social Psychological Perspective, [w:] M. Young, T. Schuller (red.), Th e Rhythms..., 

s. 154. 
8 J. Szczepański, Fantazje na temat czasu, Lublin 1999, s. 34. 
9 O odczuwaniu czasu w okresie średniowiecza zob. B. Geremek, Człowiek i czas: jedność kultury 

średniowiecznej, [w:] J. Dowiat (red.), Kultura Polski średniowiecznej X–XIII wieku, Warszawa 1985. 
10 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 275.
11 Opisy własnych eksperymentów z subiektywnym odczuwaniem czasu przedstawił Richard P. Feynman 

w pracy pt. „A co Ciebie obchodzi, co myślą inni?”: dalsze przypadki ciekawego człowieka, przekład: R. Śmietana, 
Kraków 2008. 
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pozornej różnicy w długości drogi „tam” i „z powrotem” – droga powrotna każ-
demu zwykle wydaje się krótsza: „Proustowskie poszukiwanie czasu utraconego 
jest tworzeniem czasu – jest wypełnianiem pustki drobiazgowym odtwarzaniem 
wydarzeń minionych. Nie istniejemy poza czasem, ponieważ nie istniejemy poza 
wydarzeniami, poza ich łańcuchem”12.

Zmiany zachodzące w życiu społecznym w różnych epokach powodowały wzrost 
zainteresowania zagadnieniem czasu; przywiązywano większą wagę do niego i do 
problemów związanych z jego poznawaniem. Przyczyną takiego podejścia był też 
najprawdopodobniej rosnący z wieku na wiek dynamizm cywilizacyjny, który 
doprowadził współcześnie do sytuacji uznania czasu i jego roli za czynnik konsty-
tuujący cywilizację, a później dominujący ją. Coraz bardziej dostrzegalny „brak 
czasu” był przyczyną szukania odpowiedzi na pytanie: „dlaczego?”. Współcześnie 
refl eksja temporalna stanowi podstawę dyskusji, pojawiając się zawsze, gdy próbuje 
się analizować dzisiejszą kulturę i rolę człowieka w niej, a szczególnie jego kondycję. 
Historyczne kształtowanie się społecznej świadomości czasu i jego znaczenia uzmy-
sławia wagę uwarunkowań historycznych i politycznych oraz jego zakotwiczenie 
w rzeczywistości społecznej.

Z kolei percepcja czasu13, jako doświadczenie powszechne, staje się podstawowym 
elementem konstytucyjnym dla każdej analizy zagadnień temporalnych. Przeżywanie 
czasu jest strategią „oswajania”, a tym samym ułatwia zajmowanie odpowiednich 
postaw wobec skutków działania czasu, czyli przemijania i śmierci. W praktyce 
– jak pisze Andrzej Jabłoński – doświadczenie to przybiera dwie dominujące formy. 
Z jednej strony, jesteśmy przeświadczeni o realności upływu czasu, z drugiej strony 
doświadczamy trwałości własnego istnienia w zachodzącej obok nas, powszech-
nej, zewnętrznej zmienności świata, która – jak się nam wydaje – nas nie dotyczy: 
„Doświadczania te nie są traktowane przez ludzi jako sprzeczne ze sobą. Gdyby tak 
było, konieczny byłby wtedy wybór jednego z nich jako prawdziwego, a drugiego 
jako fałszywego – tertium non datur. Ale jak to zrobić, gdy oba stanowiska wydają 
się równie prawdziwe, jak i równie fałszywe. Traktujemy powyższe odmienne 
sposoby doświadczania czasu jako przeciwne, wtedy czas jest dla nas albo czymś 
zewnętrznym wobec nas, albo czymś, co sami tworzymy, albo też zarazem czymś 
zewnętrznym wobec nas, jak i czymś, co sami tworzymy”14.

Gdy zastanawiamy się nad ludzkim wewnętrznym odbiorem czasu, to uświada-
miany sobie najpierw, że istnieje on poza człowiekim. Dopiero zauważone skutki 
działania czasu – objawy przemijania i starzenia się, a szczególnie śmierć najbliż-
szych osób, przywracają świadomość jego realności oraz konieczność refl eksji nad 
jego destrukcyjnym działaniem. Istnienie w czasie ukazuje ludzką przemijalność 
i nieuchronność śmierci15. Refl eksja nad czasem występuje z większym natężeniem, 

12 A. Zajączkowski, Czas Afryki Czarnej, [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 16.
13 Zob. K. Popiołek, Percepcja czasu – czas codzienny i czas życia, [w:] K. Popiołek, A. Chudzicka-

-Czupała (red.), Czas w życiu człowieka, Katowice 2010, s. 86–99. 
14 A. Jabłoński, Jana Szczepańskiego „zawłaszczanie” czasu, „Kultura i Społeczeństwo” 1999, nr 2, s. 211. 
15 S. Snihur, Przeżywanie czasu, [w:] S. Snihur (red.), Czas i trwanie, s. 108. 
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gdy wiadomo, że jest go mało, gdy ocenia się drogę życia z perspektywy minionych 
lat. Często taka refl eksja jest również wynikiem nastroju chwili czy wyjątkowych 
okoliczności. Zależy to także od osobowości danego człowieka czy jego dążeń 
i życiowych celów. Natężenie i częstotliwość refl eksji o czasie zależy od środowiska 
społecznego, w którym wychowywał się człowiek. Refl eksja taka, tworząca psycho-
logiczne podejście do czasu, równie często powraca, gdy pojawią się kolejne porażki 
życiowe i niepowodzenia. Katalog zdarzeń, które rzutują na refl eksję nad czasem 
i potęgują intensywny stosunek człowieka do czasu, jest ogromny: „Jednakowoż 
refl eksja nad czasem przychodzi z czasem, co oznacza, iż poza uproszczonymi 
koncepcjami czasu, bardziej rozwinięte i systematyczne jego analizy są rzadkie”16.

Pomimo subiektywnego podejścia do czasu ludzie są przekonani o istnieniu 
czasu absolutnego, jednakowego dla całej rzeczywistości społecznej, niezależnie od 
dostępnych układów odniesienia i przebiegu zjawisk. Sam czas może być wyjątkowo 
różnorodny. Zależnie od okoliczności godzina może trwać wieczność lub upłynąć 
błyskawicznie. W rzeczywistości najbardziej charakterystyczny dla człowieka 
w codziennym życiu okazuje się czas relacyjny17, mający układy odniesienia, jak 
też uwzględniający zauważalny przebieg zdarzeń. Człowiek odbiera świat poprzez 
wydarzenia, które w nim zachodzą, tworzy relacje pomiędzy kolejnymi ważnymi 
datami, nieświadomie wypychając w ten sposób ze świadomości to, w co wierzy, 
czyli przekonanie o absolutnym charakterze czasu. Buduje sieci relacji pomiędzy 
zdarzeniami, układając je w indywidualne ciągi temporalne. W ten sposób czas staje 
się formą kreacji przy wykorzystaniu zaistniałych zdarzeń. Każde z nich nabiera 
wartości indywidualnej poprzez powiązanie go z subiektywnym czasem jednostki.

Gdyby podążyć do źródła wyobrażeń czasu i zapytać współczesnego człowieka, 
czym jest czas lub jak go sobie wyobraża, to – jak pokazują tego typu eksperymen-
ty – pojawia się poważny problem, niewiele różniący się od tego, jaki istniał wtedy, 
gdy stawiano takie pytanie myślicielom w minionych wiekach. Pytanie to wciąż 
wprawia w zakłopotanie. W tej sytuacji odpowiedzią mogłoby być stwierdzenie, że 
pytany nie ma wolnego czasu na zastanawianie się nad czymś tak oczywistym albo 
niemożliwym do rozstrzygnięcia. Nie zamierza w ten sposób tracić czasu, gdyż chce 
go wypełnić ważniejszymi treściami. Taka odpowiedź mogłaby wynikać z rzeczy-
wistego braku czasu, co jest powszechne, szczególnie w dzisiejszym społeczeństwie. 
Z drugiej strony, równie uprawnioną i spodziewaną odpowiedzią byłaby własna, 
subiektywna defi nicja, która stanowiłaby właśnie indywidualny sposób, w jaki ów 
pytany „przyswoił sobie” czas. Brak odpowiedzi nie jest przejawem niekompetencji, 
ale przede wszystkim trudno uchwytnej natury zjawiska temporalności.

Współcześnie z dużym przekonaniem można założyć, że każda odpowiedź, 
udzielona na postawione wyżej pytanie, będzie świadczyła o niesłychanym przy-
spieszeniu życia społecznego. Pytania o indywidualną temporalność człowieka są 
bowiem uniwersalnym wskaźnikiem mierzenia obecnego tempa życia społecznego. 

16 B. Misztal, Czas społeczny i czas narodu..., s. 212. 
17 J. Bralczyk, J. Wasilewski, Rozmowa o czasie w języku, [w:] G. Sędek, S. Bedyńska (red.), Życie na 

czas..., s. 25–26.
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Najważniejszą informacją będzie ta, że czas determinuje całkowicie życie czło-
wieka. W ten sposób można uzyskać niezwykle istotny i bogaty zasób informacji 
o współczesności. Najczęściej wyłania się z nich napięty terminarz codziennych 
zajęć, dokładnie opisanych „od – do”, gdzie brak miejsca na nowe spotkanie czy 
realizację kolejnego zadania. Odtwarzany terminarz został uprzednio „ustawiony” 
pod dyktando wskazówek zegara. Człowiek wykonuje podstawowe czynności i ciągle 
spogląda na zegarek, sprawdza, która jest godzina, potwierdzając chroniczny brak 
czasu. Wymienione czynności wykonuje od przebudzenia aż do chwili udania się 
na spoczynek, od poniedziałku do niedzieli, aż do ostatniego dnia życia. Wtedy 
pojawiają się typowe refl eksje: „za mało czasu miałem, tak dużo chciałem jeszcze 
zrobić” albo: „tak dużo czasu zmarnowałem”. Jak zauważył Jan Szczepański, „czas 
jest rodzajem poznawczej waluty, która jest tania, gdy nam go zbywa i mamy iluzję, 
że jest go nadmiar, ale która staje się niezmiernie cenna, nieraz bezcenna, gdy jest 
go mało lub gdy zbyt wiele tego czasu straciliśmy i mamy świadomość, iż jest to 
zasób, którego nie możemy w nieskończoność odnowić”18.

Ludzie codziennie, spoglądając na zegarek, zastanawiają się, czy nie są spóźnieni, 
czy w dostępnym czasie zdążą wykonać określone zadanie. Każde stwierdzenie 
współpracowników, wypowiedziane z użyciem terminów temporalnych, wywołuje 
u nich lęk i przyspieszenie pracy. W konsekwencji „ścigają się z czasem”, myśląc 
o tym, jak można by skrócić daną czynność, wykonując ją szybciej, aby wygospoda-
rowany czas przeznaczyć na kolejne zadanie. Trudność „zmieszczenia się w czasie” 
ukazuje niesłychaną brutalność czasu i „bezduszność” mierzących go przyrządów. 
Pozbawienie pracy i inne sankcje są powszechne wobec tych, którzy się nie dosto-
sowali do prawa dyktowanego przez zegarek: „W naszym kręgu cywilizacyjnym 
czas chronometryczny odgrywa pod wieloma względami rolę centralną. Wpisuje 
nas w układ społecznych powinności i zależności, poddani jesteśmy jego presji”19. 
Niektórzy sugerują, że czas metryczny stał się współczesnym instrumentem kontroli 
i nadzoru, działającym jako wyalienowana siła ucisku społeczno-ekonomicznego20.

Codzienność przybrała postać nieustannej pogoni za uciekającym czasem. 
Przedstawione wyżej zmiany przeobraziły człowieka z podmiotu, mającego wpływ 
na kształtowanie swojego czasu, w przedmiot, który jest przez czas kształtowany: 
„Brak czasu powoduje krótkowzroczność, jeśli idzie o widzenie przyszłości; wciąż 
doganiamy zdarzenia, zamiast je kształtować”21. Wartość czasu dostrzegają prawie 
wszyscy, choć zdarzają się ludzie, którzy świadomie odrzucają współczesną „kulturę 
czasu” bądź, przez odmienną „czasową socjalizację”, pozbawieni zostali świadomości 
upływu czasu lub potrafi li się z nim pogodzić. Takie jednostki nie podporządkowały 
się reżimowi czasowemu ponowoczesnych społeczeństw.

Doświadczenia ludzkie wskazują na to, że czas i świadomość jednostkowa są 
z sobą ściśle powiązane. Formowanie się świadomości czasu u człowieka wynika 

18 B. Misztal, Czas społeczny i czas narodu..., s. 212.
19 J. Chłopecki, Ciągłość, zmiana i powrót. Szkice z socjologii wychowania, Rzeszów 1997, s. 101.
20 A. Pawełczyńska, Czas i przestrzeń..., [w:] S. Nowak (red.), Wizje człowieka..., s. 303. 
21 S. Klein, Czas. Przewodnik użytkownika, przekład: K. Żak, Warszawa 2009, s. 9. 
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z dwóch podstawowych czynników: zmysłowo-praktycznego kontaktu człowieka 
z rzeczywistością oraz jego kontaktów z innymi jednostkami, pozwalającymi poznać 
obowiązujące w grupie systemy językowe. Uformowana w ten sposób wizja świata 
daje m.in. możliwość potocznego rozumienia pojęć odnoszących się do zależności 
i powiązań czasowych. Strumień świadomości jest w dużym stopniu uporządkowany 
czasowo. W praktyce rodzi się on w wyniku poznawczego kontaktu jednostki z jej 
przyrodniczym i społecznym otoczeniem22.

Dotychczasowe próby przedstawienia podstawowych wyobrażeń ludzkich na 
temat czasu potwierdzają, że elementy temporalne życia człowieka, tak jak i inne, 
znajdują swoje miejsce w jego subiektywnej świadomości. Czas i świadomość są 
z sobą połączone. Próby mechanicznego ich rozerwania mogą się udać, ale mają 
charakter sztuczny i umowny. Czasowość ludzkiego bytu, wydobywając na światło 
dzienne niewątpliwe lęki i niepokoje, przyczynia się też do przedstawienia czło-
wiekowi katalogu możliwości alternatywnego zaplanowania i zagospodarowania 
sobie życia. Charakterystyczną cechą życia człowieka jest docenianie przez niego 
czasu wraz z upływem lat – w wieku dziecięcym nie przywiązuje do niego wagi, 
a im bardziej podeszły wiek, tym cenniejszy staje się czas. Jest on cenny, bo jest 
go mało, w myśl zasady, że dobro rzadkie jest warte więcej. Z tego powodu ludzie, 
którzy dowiadują się, że jakieś korzystne rozwiązanie społeczne czy gospodarcze 
będzie urzeczywistnione za kilka lub kilkanaście lat, często nie potrafi ą już się nim 
cieszyć. Cóż z tego, że będzie lepiej, skoro oni nie będą mogli z tego skorzystać, 
bo ich czas właśnie mija: „Gdyby zrealizowano to dziesięć lat temu – o, to byłoby 
coś – mówią – a za lat dziesięć, cóż mnie to obchodzi”. Upływający, zmarnowany 
czas jest widoczny dla społeczeństwa szczególnie wyraźnie, gdy latami oczekuje 
ono na realizację potrzebnych inwestycji czy projektów.

Sprawdzonym sposobem wzmocnienia skuteczności „odczuwania” czasu jest 
zwiększenie zainteresowania nim poprzez skoncentrowanie się na wykonywanych 
zajęciach. Ci, dla których praca jest ich powołaniem czy hobby, prawie nie dostrzegają 
tempa upływu czasu. Podobnie się dzieje, gdy przebywamy w gronie przyjaciół, dobrze 
się bawiąc. Wydaje się wtedy, że czas upływa wyjątkowo szybko. Z kolei, zwiększone 
skupienie uwagi na czasie powoduje, że staje się on bardziej „wydłużony”. Nie możemy 
się doczekać końca określonej jednostki czasu. Podobnie wygląda sytuacja, gdy wyko-
nujemy zadanie czy pracę, która nie sprawia nam satysfakcji, wtedy nawet minuty czy 
sekundy dłużą się w nieskończoność: „Widocznie więc przeświadczenie o absolutnej 
naturze upływu czasu nie wynika bezpośrednio z doświadczenia, a (...) z refl eksji nad 
nim. Odczuwanie upływu czasu zależy nie tylko od stopnia koncentracji uwagi na 
tym, co robimy. Jest ono tylko fragmentem świadomości zależnym od wielu czyn-
ników. Może być ono zwłaszcza zniekształcone oddziaływaniem narkotyków albo 
długotrwałym przebywaniem na chłodzie i w ciemności bez zegarka”23.

„Odpowiednie” zagospodarowanie indywidualnego życia, czyli czasu, jest z pew-
nością możliwe, o czym świadczą refl eksje osób umierających, które kończą swoje 

22 S. Snihur, Czas i przemijanie..., s. 21.
23 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 19–20.
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materialne bytowanie jako osoby „spełnione”. Aby tego typu „planowe” zagospoda-
rowanie czasu było realne, niezbędne jest, w kontekście niniejszej analizy, nie tylko 
odczuwanie czasu, lecz także jego świadomość. Te dwie kategorie, funkcjonujące 
wspólnie, warunkujące się wzajemnie, są jednak czymś całkowicie odmiennym. 
Odczuwanie ma charakter bardziej zmysłowy, przejawiający się występowaniem 
emocji, pozwala dostrzec istnienie czasu oraz jego wpływ na człowieka. Samo 
odczuwanie, emocje z tym związane, bez świadomości zamknęłoby się jedynie 
w stwierdzeniu, że czas stanowi „egzystencjalny ciężar”, a w praktyce kończyłoby 
się na odczuwaniu lęku związanego z przemijaniem.

Samoświadomość stanowi jedną z podstawowych cech egzystencji ludzkiej, 
a zagadnienia temporalne zdecydowanie na nią wpływają. Świadomość czasu oparta 
jest na jego odczuwaniu, bo wpływają na nią emocje, a polega na zdecydowanie 
świadomym wykorzystywaniu go, na przemyślanym ukierunkowaniu działań wobec 
siebie, innych ludzi i świata: „Przez świadomość czasu będziemy rozumieć wiedzę, 
którą człowiek na temat czasu i własnego »miejsca w czasie« dysponuje – wiedzę 
zarówno naukową, na przykład wiedzę historyczną, jak i wiedzę potoczną, zdrowo-
rozsądkową – a także przekonania, które na ten temat posiada. (…) w zakres owej 
szeroko rozumianej wiedzy wchodzić będzie także zdolność do refl eksji na temat 
własnego stosunku do czasu i własnego jego przeżywania, a więc do procesów 
psychicznych związanych z aspektem temporalnym”24.

Świadomość pociąga za sobą poczucie istnienia, a tym samym zachowanie 
ciągłości w czasie, co często jest wzmacniane poprzez odwoływanie się do własnej 
pamięci. Używanie świadomości staje się nie tylko elementem konstytuującym toż-
samość jednostki, ułatwiającym odnalezienie się w teraźniejszości i przygotowanie 
się na nadejście przyszłości, ale jest też czynnikiem zmieniającym perspektywę 
czasową w życiu codziennym. Niezmiernie istotny jest tu fakt, że wpływ przeszłości 
na społeczną tożsamość jest bardziej logiczny, spójny i – przede wszystkim – znany. 
Inaczej jest z przyszłością, której dokładne i realne wytworzenie nie jest możliwe, 
a tylko projektuje się ją za pomocą myśli. Przeszłość narzuca nam pewne określone 
rygory i ramy, w których funkcjonujemy, przyszłość jest konstruowana wyłącznie 
za pomocą wyobraźni. W kontekście przemijania pamięć jest czynnikiem „hamują-
cym” bieg czasu, modyfi kującym niektóre działania dokonane w czasie minionym. 
Występowanie przeszłości, a tym samym pamięci o niej, powoduje, że niemożliwe 
jest jedynie skupienie się na teraźniejszości, bez liczenia się z konsekwencjami 
społecznych działań: „Podobnie rzecz się ma z celowym działaniem: wymaga ono 
co najmniej wyobrażenia sobie jakiegoś przyszłego dokonania, natomiast ogólna 
myśl o przyszłości mogła narodzić się jedynie wskutek systematycznych rozważań 
dotyczących przyszłych wydarzeń. Człowiek musiał mieć świadomość swej pamięci 
i dążeń na długo przedtem, zanim dokonał wyraźnego rozróżnienia pomiędzy 
przeszłością, teraźniejszością i przyszłością”25.

24 J. Chłopecki, Czas, świadomość..., s. 26.
25 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 43.
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Człowiek ma możliwość oderwania się od determinizmu czasu, od „chwili 
obecnej” i dowolnego kształtowania swojej przyszłości, nawet całkowicie niezgodnie 
z dotychczasowym obrazem „chwili obecnej”. Jest w stanie, kierując się wolnością, 
przekształcać świat, nie ustawiając się wyłącznie w roli bezwolnej, zdeterminowa-
nej istoty, określonej przez własną czasowość. Determinizm czasu nie pozbawia 
człowieka wolności: „Człowiek, uzewnętrzniając czas i przestrzeń, tworzy swój 
świat. Zgodnie ze swymi dyspozycjami, skłonnościami, możliwościami i dążeniami 
kształtuje jego własną wizję. (…) Człowiek patrzy na świat, uczestniczy w nim, 
przeżywa życie w swoisty sposób, w swoisty sposób o tym świecie myśli”26.

Świadomość czasu czy subiektywne rozumienie czasu przez człowieka pozwala, 
przynajmniej w niewielkim stopniu, wpływać na czas lub kształtować go, wskazuje, 
że chociaż rzeczywistość charakteryzuje się czasowością, to odbiór tej czasowości 
nie jest jednakowy. Nie zmienia to faktu, że czasowość – będąca cechą rzeczywi-
stości – jest obiektywna i w tym sensie nie ma żadnego wpływu na kształtowanie 
czasu fi zycznego. Zdecydowanie jednak można mieć wpływ na rozumienie czasu 
i jego wykorzystanie. To właśnie czasowość otwiera przed człowiekiem świadomość 
nieprzewidywalności i niepowtarzalności27. Wynika to ze zjawiska odbierania 
czasu przez każdego człowieka inaczej: „(…) nie dla każdego i nie zawsze czas jest 
tym samym, i że zmiennością tą kierują pewne reguły, określone uwarunkowania, 
możliwe do wykrycia”28.

Doświadczanie czasu przez człowieka może także przybrać dwie inne formy. 
Pierwsza przejawia się w charakterystycznym poczuciu stałości świata i możliwości 
objęcia świadomością wszystkich zachodzących zdarzeń, w drugiej zdecydowanie 
mniejsza jest ludzka aktywność w rozpoznaniu czasu. Poprzez dziejące się szybko 
wydarzenia czas sam daje się zauważyć i dlatego jeszcze „bierze” człowieka z sobą 
w tę szybką podróż. W tym drugim przypadku szybkość wydarzeń często może 
prowadzić do specyfi cznego społecznego „wstrząsu”29.

b) Elementarne, potoczne wyobrażenia czasu

Wszechobecność czasu jest widoczna szczególnie wyraźnie, gdy człowiek uczestniczy 
w następującym eksperymencie: poproszony o złożenie relacji z dotychczasowego 
życia – wyraża w większości wypowiadanych zdań odniesienia do czasu, włącznie 
z tymi najbardziej powszechnymi, mówiącymi o jego nadmiarze lub braku. Okazuje 
się, że nie można opowiedzieć dokładnie ani o dokonaniach, ani o zamierzeniach, 
jeśli nie używa się kategorii i odnośników temporalnych. Gdy wypowiedź zostanie 
ich pozbawiona, staje się całkowicie niezrozumiała dla innych ludzi30. Człowiekowi 

26 A. Pawełczyńska, Czas i przestrzeń..., [w:] S. Nowak (red.), Wizje człowieka..., s. 279. 
27 M. Urban, Czas przysłaniający..., [w:] A. Bobko, M. Kozak (red.), Czas, przemijanie..., s. 70.
28 J. Chłopecki, Czas, świadomość..., s. 5.
29 J. Bańka, Czas i metoda. Rozważania o metodzie a recentiori, Katowice–Teresin 1993, s. 24.
30 F. Savater, Proste pytania, s. 232.
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wydaje się wtedy, jakby nic nie zrobił, jakby jego działania w ogóle nie było. Czas 
i jego kategorie potrzebne są także po to, żeby mieć nie tylko własną, indywidualną 
historię i tożsamość, ale by móc ją bez większych problemów przedstawiać. Czas 
jest niezbędny do realizacji celów i marzeń, a im więcej się go ma, tym większe są 
możliwości.

Gdyby jednak mocniej naciskać na rozmówcę pytaniem, z czym kojarzy mu się 
czas, jakie ma na jego temat wyobrażenia, to najprawdopodobniej pojawiłaby się 
odpowiedź, że czas to: szybki bieg, przemijanie, chwila, okres, a może i trwanie. Takie 
rozumienie czasu kieruje się bezpośrednio w stronę dominującej w świadomości 
potocznej, płynnej koncepcji czasu. Według niej, metaforycznie – „czas jak rzeka, 
nieustannie płynie”31 czy „przecieka między palcami”. Wszechobecna zmienność 
przekonuje nas o przemijaniu wszystkiego. Najczęściej uświadomienie sobie upływu 
i uciekania czasu, a także jego ograniczenia, następuje po przekroczeniu średniego 
wieku życia. Niszczącą siłę czasu podkreśla niestałość i ulotność wszelkiego do-
świadczenia empirycznego. Świadomość przemijania pojawia się w momencie, gdy 
człowiek porównuje swoją obecną sytuację z doświadczeniami z przeszłości czy też 
z planami i nadziejami na przyszłość32. Przemijanie jest wkomponowane w świat 
przyrody, refl eksyjna obserwacja tego świata, dostrzeganie cykliczności, muszą 
prowadzić do pesymistycznych wniosków związanych z doczesną egzystencją. 
Zwycięstwo nad czasem, czyli nad przemijaniem, nie jest jednak tak oczywiste, 
najczęściej istnieją tutaj dwa stanowiska. Pierwsze mówi, że walka z czasem jest 
bezcelowa, bo wszyscy są skazani na porażkę, drugie – że w jakiejś mierze po-
konuje się czas, nadając sens swojej egzystencji33. Wiedząc, że czas nigdy się nie 
zatrzymuje, odbieramy przemijanie jako coś naturalnego, ale to jednak wcale nas 
nie uspokaja: „Grecy zauważyli, że czas doświadczany egzystencjalnie wprowadza 
w nasze życie boleść. Czas wszystko zmienia; odmiany losu, smutek i radość, obecne 
na przemian, świadczą o niestałości”34. Takie spojrzenie uświadamia człowiekowi 
ograniczoność, kruchość i śmiertelność jego egzystencji. Okazuje się, że czasowość 
jest przypisaną cechą materialności, a tym samym całej rzeczywistości. Czas wy-
wołuje u człowieka lęk przed przyszłymi zdarzeniami, zarówno nieznanymi, jak 
i tymi, które są nieuchronne, np. śmierć. Upływający czas, zbliżając człowieka do 
kresu jego życia, zwiększa niepokój i lęk. Następuje to u każdego, bez względu na 
to, czy wierzy w istnienie czasu wiecznego, czy też nie. Śmierć zawsze wywołuje lęk, 
każdemu bowiem trudno zaakceptować zakończenie ziemskiego bytowania. Nie 
jest łatwo pogodzić się z faktem, że czas biegnie bez względu na nasz w tym udział 
lub jego brak. Z tego powodu ludzkość od wieków dążyła do uzyskania kontroli 
nad upływem czasu, wciąż jednak nie zdołała go sobie podporządkować.

Niepokój i lęk wynikają także z uświadomienia sobie kierunku upływu czasu, 
czyli strzałki na osi czasu. Życiowe doświadczenie przekonuje o nieodwracalności 

31 J. Chłopecki, Czas, świadomość..., s. 20.
32 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 20.
33 S. Snihur, Czas i przemijanie..., s. 16. 
34 P. Paczkowski, Klasyczna fi lozofi a grecka..., [w:] A. Bobko, M. Kozak (red.), Czas, przemijanie..., s. 23.
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zdarzeń w czasie i o jednym tylko kierunku jego upływu (istnieją w tej kwestii 
istotne kontrowersje), musi to zatem wywoływać zastanowienie i refl eksję. Poczucie 
bezpowrotnego tracenia czasu czy braku możliwości powrotu do minionych zdarzeń 
występuje zawsze, gdy podkreśla się znaczenie układu temporalnego: przeszłość 
– teraźniejszość – przyszłość. Nieodwracalność to jednokierunkowa zależność 
pomiędzy tym, co było, tym, co jest, i tym, co dopiero nadejdzie, to „porządek 
poprzedzania i następstwa w istnieniu”35.

Niepokój i lęk nie są jedynymi doświadczeniami i odczuciami człowieka odnoś-
nie do czasu. Dostrzegalna równomierność jego upływu niesie za sobą poczucie 
porządku i stabilizacji. Czy życie w czasie zmiennym i wybiórczym dla każdego 
człowieka byłoby możliwe? Życie poza czasem może i jest możliwe; przynajmniej 
wizje takiego życia przedstawiają człowiekowi niektóre religie. Ale życie ze zmien-
nym czasem metrycznym w doczesności – raczej nie. W najprostszym przypadku 
mogłoby się okazać, że dwie osoby, umówione na spotkanie za trzydzieści minut, 
nigdy nie byłyby w stanie się spotkać, bo owe pół godziny dla każdej z nich ozna-
czałoby zupełnie inny odcinek czasu. Wydaje się, że słowo chaos jest – przynaj-
mniej w tym momencie – nieadekwatne do możliwego kataklizmu społecznego. 
Bez najmniejszych wątpliwości można przypisać czasowi funkcję synchronizacji 
i koordynacji ludzkich działań. W sytuacji zmienności czasu metrycznego stałby 
się on elementem manipulacji i określania statusu jednostki w społeczeństwie. 
Posiadacze innych dóbr (np. bogactwa) wymienialiby je na czas. W ten sposób 
czasowi można przypisać także egalitarne znaczenie dla człowieka w doczesności, 
przynajmniej czas metryczny jest jednakowy dla każdego.

Nie bez powodu najczęściej przywoływane w powyższym przypadku określenia 
czasu wynikające z doświadczenia to porządek i stabilizacja, które zapewnia synchro-
nizacja czasu36. Z punktu widzenia człowieka należałoby tylko ten porządek poznać 
i dostosować się do niego. Odbieramy świat za pomocą czasu, jako pewien ciąg 
zachodzących zdarzeń, który staje się obiektywną miarą, ustawiającą przewidywane 
skutki w określonym porządku. Czas pełni funkcję sędziego, określoną kiedyś przez 
Solona jako „trybunał czasu”, pilnujący porządku we wszechświecie: „Niezależnie 
od tego, czy zdarzenia te zachodzą wewnątrz, czy na zewnątrz naszego ciała, mo-
żemy je uporządkować w ciągi według relacji »wcześniej« i »później«. Gdybyśmy 
nie doświadczali w ogóle niczego, czas nie miałby dla nas żadnego znaczenia. Czas 
i zdarzenia są nierozerwalnie związane”37. Inni podkreślają to, mówiąc: „Niezależnie 
od wszystkiego czas zawdzięcza całe swoje znaczenie zdarzeniom, gdyż jest zespołem 
wzajemnych relacji różnych wydarzeń”38. Z tego powodu czas staje się tak często 

35 S. Snihur, Czas i przemijanie..., s. 79. 
36 Elementem porządku jest biologiczny czas wewnętrzny, niezależny od zegarów mechanicznych. 

Kieruje on wszystkimi procesami w organizmie danego osobnika. Okazuje się, że metaforycznie można 
mówić o „bilionach zegarów” ukrytych w komórkach ludzkich. S. Klein, Czas. Przewodnik..., s. 22, 23 i 31. 
Zob. także: M.H. Lewandowski, Biologiczne mechanizmy percepcji i transdukcji sygnałów czasowych (tem-
poralnych) przez organizmy żywe, [w:] G. Sędek, S. Bedyńska (red.), Życie na czas..., s. 44–79. 

37 B.K. Ridley, Czas, przestrzeń, rzeczy, przekład: Z. Majewski, Warszawa 1998, s. 95.
38 J. Bańka, Czas i metoda..., s. 25.
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normą porządku dla tych ludzi, którzy szukają w świecie, w jego konstrukcji, jakiejś 
zasady, idei czy pomysłu porządkującego i nadającego sens istnieniu.

Zastosowane określenia i wyobrażenia czasu budują porządek temporalny 
w społecznej świadomości jako nieskończony ciąg zdarzeń, przebiegający w jed-
nym, wyznaczonym kierunku. Nie ma żadnej wątpliwości, że istnieje odpowiednio 
ukształtowany społecznie jego przebieg. Przepływ czasu jest jednorodny i nieod-
wracalnie określony, zawsze zwrócony w przód. Składają się na niego zdarzenia, 
odbierane przez człowieka jako jednoczesne, gdy dzieją się w tym samym czasie, 
a zachodzące po innych i przed innymi, potencjalnymi, które znajdą swoje miejsce 
na wyznaczonej osi upływu czasu w przyszłości. Wyodrębnienie wymiarów czasu 
jest racjonalnym podejściem człowieka do uporządkowania nie tyle refl eksji o czasie, 
ile czasowego bytowania w rzeczywistości społecznej.

Porządek zdarzeń w świecie wydaje się czymś oczywistym, o czym przekonuje 
Biblia, podkreślając: „Wszystko ma swoją godzinę, jest czas na wszelką sprawę pod 
niebem” (Koh 3, 1)39. W praktyce czas często jest powiązany w świadomości z po-
czuciem porządku. Człowiek ma naturalną skłonność łączenia zdarzeń z czasem, 
w którym one zachodzą. W ten sposób odbieramy czas jako układ nie tylko ciągu: 
przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, ale „przed”, „po”, „w trakcie” określonego 
wydarzenia, szczególnie mającego istotne, dobrze widoczne dla ludzi, społeczne 
konsekwencje. Układając te wydarzenia w ciąg, budujemy układ następstwa, 
a także rozciągłości w czasie, stanowiący często punkty odniesienia dla egzystencji 
w teraźniejszości, ale też poczucie istnienia w czasie, do tego w jedynym czasie 
historycznym dla siebie właściwym. Tego typu ułożenie czasu przypomina formę 
uporządkowania sekwencyjnego40. Kształtujemy właściwą dla siebie strukturę rze-
czywistości, w której umieszczamy siebie, swoje życie, cele, zadania: „Historyczność 
i zanurzenie w czasowości pociągają za sobą jednocześnie konieczność zaistnienia 
różnorodnych powiązań chronologicznych oraz przynależność wyłącznie do jednej 
z wielu zaistniałych historii”41. W zdecydowanej większości najważniejsze punkty 
orientacyjne w historii, czyli wydarzenia, które się pamięta, od których liczy się 
upływ lat, zostały narzucone przez reguły i grupy dominujące, sprawujące władzę 
w każdym społeczeństwie.

Wprowadzenie kalendarza, z naturalnym podziałem na rok, pory roku, miesiące, 
tygodnie czy dni, jest dobrym przykładem uporządkowania czasowości, rytmów 
życia42. Było ono pierwszym poważnym sposobem nie tyle uniezależnienia ludzi 
od czasu, ile zapanowania nad nim. Powszechne jest przekonanie, że istnieje natu-
ralny porządek czasowy. Taki porządek wprowadza do świadomości przekonanie 

39 Księga Koheleta, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. ks. M. Peter, ks. M. Wolniewicz 
i in., Poznań 2000, t. II, s. 508.

40 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 61–63.
41 M. Urban, Czas przysłaniający..., [w:] A. Bobko, M. Kozak (red.), Czas, przemijanie..., s. 70.
42 Rytm życia oznacza krótszą lub dłuższą, powtarzającą się strukturę działalności człowieka, tj. dzień, 

tydzień, miesiąc czy rok. Takie rytmy mają także pochodzenie społeczne. Prymitywne i mniej rozwinięte 
społeczeństwa posługiwały się często odmiennymi rytmami. R. Julkunen, A Contribution to the Categories 
of Social Time and the Economy of Time, „Acta Sociologica” 1977, nr 1, s. 6. 
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o absolutnym charakterze czasu, istniejącym „zewnętrznym zegarze”, odmierzającym 
życie „dostojnie i nieczule” na jakiekolwiek wpływy. Zapewnia przewidywalność 
i stabilizację, wykluczając wszelką manipulację czasem za pomocą kalendarza. 
W historii świata bywały przypadki takich manipulacji, sztuczne zmiany kalendarza 
wywoływały niezadowolenie społeczne, a nawet uliczne wystąpienia. Nikt nie chce 
tracić części swojego życia, nie mówiąc już o przypadającym za ten okres kalenda-
rzowy wynagrodzeniu. Człowiek potrzebuje kalendarzowego porządku czasu, m.in. 
po to, by za jego pomocą móc „zapisywać” w dokładnym ciągu zachodzące w jego 
życiu zdarzenia. Świadczą o tym zachowania związane z przesuwaniem wskazówek 
zegara o godzinę do przodu przy zmianie czasu. Instynktownie nasuwa się obawa, 
czy ktoś nie zabrał nam tego – choćby tak niewielkiego z punktu widzenia całości 
życia – jego „kawałka”.

Takie zachowania społeczne są zauważane nie tylko w przypadku tak długich 
okresów jak dni czy tygodnie. W codziennym doświadczeniu niezadowolenie po-
wstaje często w wyniku odebrania jednostkom zdecydowanie krótszych odcinków 
czasu. Pozostanie w pracy nawet o godzinę dłużej wywołuje niezadowolenie i bunt. 
Podobnie jest ze zmianą podstawowych punktów dziennego odniesienia, do nich 
bowiem przypisano podstawowe czynności życia codziennego. Wszelkie manipu-
lowanie czasem w życiu człowieka, w przypadku jego dokładnego rozplanowania, 
burzy dotychczasowy porządek, wprowadza chaos i zmusza do szybkiego dosto-
sowania się. Szczególnie u osób starszych ustalony rytm dnia jest już praktycznie 
niemożliwy do zmiany.

Doświadczanie porządku, osiągane za pomocą czasu, nie pozbawiło człowieka 
zdolności do jego różnego, indywidualnego odbierania i przeżywania. Udaje się 
zaaranżować sytuacje, w których doświadczanie czasu jest wyjątkowe i uzmysła-
wia, że czas ma charakter względny, a nie absolutny. Te wyjątkowo rzadkie chwile 
pojawiają się wtedy, gdy tworzy się poczucie, że „czas się zatrzymał”, gdy traci się 
poczucie czasu, jakby nie istniały niezmienne prawa czasu. Najczęściej dzieje się 
tak w chwilach wyjątkowych, przyjemnych, których trwanie chciałoby się przedłu-
żać w nieskończoność. W przypadku przeciwnym, gdy społeczne doświadczenia 
mają charakter bolesny, wydaje się, że czas trwa wyjątkowo długo i nigdy się nie 
skończy43. Podobnie jest z dniami, które są zapełnione tymi samymi czynnościami 
– mówi się wtedy, że monotonia zabija czas. Nie zawsze miłe i ważne momenty 
życia jednostkowego spotykają się z podobnym odbiorem przez szersze zbiorowości, 
ale może być tak, że odmiennie oceniane wydarzenia historyczne zmieniają życie 
całych pokoleń.

Doświadczenie takich chwil uświadamia względność odczuwania czasu – wydaje 
się, że przyjemna chwila trwała wyjątkowo krótko, a tymczasem minął bardzo długi 
okres. W rzeczywistości czas jest względny także wtedy, gdy za pomocą zmysłów 
mierzymy jego interwały pomiędzy dwoma zdarzeniami. Różnice w pomiarze nie 
są tak widoczne, jak w przypadku tych „niezapomnianych” chwil, ale też istnieją. 

43 Wzburzeni, przestraszeni, przerażeni, odczuwamy rozciąganie i dłużenie się czasu. Zob. S. Klein, 
Czas. Przewodnik..., s. 72–73. 
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Widać z tego wyraźnie, że nie ma jednego, uniwersalnego poczucia czasu, typo-
wego dla wszystkich ludzi. Pozwala to mówić o istnieniu czasu wewnętrznego, 
regulowanego przez własne, „tajemnicze prawa”44.

Rodząca się fascynacja czasem, wynikająca z jego znaczenia dla człowieka, jego 
przemijania, czyli wymiaru egzystencjalnego, przyczyniła się do tego, że czas stał 
się także przedmiotem rozważań i „uregulowań” wszystkich religii świata. W ten 
sposób doszło do ukształtowania się teocentrycznej idei czasu, sięgającej korzeniami 
drugiego tysiąclecia przed naszą erą45, polegającej na przypisywaniu Absolutowi 
charakteru i cech czasu. W praktyce czas zawsze pozostawał w kręgu zaintereso-
wań człowieka, ze względu na jego użyteczność przy wyznaczaniu i fi nalizowaniu 
czynności społecznych i religijnych46.

Zauważalne, istotne dla życia człowieka skutki działania czasu doprowadziły 
do przypisania czasowi cech boskich, czego szczególnym odbiciem stała się sztuka. 
Jedną z pierwotnych form takiego podejścia do czasu można znaleźć już w XII 
wieku p.n.e. u ludów indoeuropejskich, gdzie boga o imieniu Zurwan utożsamiano 
z „Czasem”. Znaczenie i rola tego boga polegały na tym, że był on przodkiem innych 
demiurgów i stworzycielem całego świata47. Bogiem czasu nieskończonego miał 
być grecki Aion, patron misteriów mitraistycznych i gnostyckich. Bogiem czasu 
określonego był grecki Chronos, utożsamiany często z Kronosem48. W Indiach 
uosobieniem czasu był bóg o imieniu Kala, a także bóg Kriszna. Jak widać, czas 
w formie bóstwa pojawił się także w kulturze hinduskiej i buddyjskiej, w przeci-
wieństwie do judaistycznej i chrześcijańskiej, w których nie odgrywa on większej 
roli49. Pismo Święte już w pierwszych wersetach wprowadza problematykę tempo-
ralną, kiedy to Bóg jednym aktem stwarza czas. W judaistycznej koncepcji czas ma 
charakter dwojaki; z jednej strony jest warunkiem tworzenia, a z drugiej sam został 
stworzony. Obie cechy stanowią podstawę pod teocentryczne rozumienie czasu. 
Starożytne mitologie przywiązywały dużą wagę do czasu (Chronos), a „bóstwa 
czasowe” otrzymywały głównie cechy wyalienowane z przyrody. Bogowie często 
zajmowali się „zarządzaniem” czasem50.

Czas budził egzystencjalny lęk i przerażenie, stąd wynikała przemożna chęć 
jego „przyswojenia” poprzez ubóstwienie. Z tego powodu rozważania fi lozofi czne 
czy religijne w sposób automatyczny stawiały sobie za cel jego „oswojenie”, a nawet 
przezwyciężenie i „pokonanie jego szkodliwego działania”, m.in. poprzez wprowa-
dzenie kategorii czasu wiecznego. Nie znaczy to, że jedynie fi lozofowie, mędrcy 
religijni i prorocy zajmowali się czasem, stawał się on przedmiotem powszechnego 

44 Tamże, s. 8. 
45 Z. Poniatowski, Czas religijny i czas świecki, „Przegląd Humanistyczny” 1964, nr 5, s. 57. 
46 D.S. Landes, Zegary i bogactwo narodów, [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia 

codzienności, Kraków 2008, s. 515. 
47 Zob. S.G.F. Brandon, Deifi cation of Time, [w:] J.T. Fraser (red.), Th e Study of Time, New York 1972. 
48 P. Turetzky, Time..., s. 5 i 6. 
49 A. Zajączkowski, Wstęp, [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 8. 
50 G. Mitrowski, Kosmos. Bóg..., s. 65–67.
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zainteresowania. Aby rozumieć czas, należy prześledzić dokładnie historię czasu 
w życiu społecznym, w tym rozwój technologii związany z mierzeniem czasu.

Z wyobrażenia czasu jako „biegu” człowiek wyprowadził wniosek o jego prze-
strzennej strukturze. Charakter ludzkiej wyobraźni upodabniał czas do biegacza, 
który przemieszcza się w przestrzeni, pokonując systematycznie kolejne jej odcinki. 
Cechując się tylko długością, czas składa się z podobnych do siebie części. W języku 
stosuje się różne określenia dotyczące natężenia tego przepływu czasu. Przebyte 
odcinki „biegu” mogą być porównywalne lub nie („w ubiegłym roku miałem więcej 
czasu”). Można orzekać o tempie upływu czasu, który „pędzi” czy też „się dłuży”. 
Stąd blisko już do utożsamiania czasu z przebytą odległością. Określone odcinki 
mogą jeszcze nie być pokonane, czas „dzieli” czy też „łączy”, „sprzyja”, „pomaga”, 
„leczy” itd. Tradycyjnie jest porównywany do: rzeki, wiatru, huraganu, burzy itd., 
niosąc z sobą wyobrażenia przestrzenne, bo wszystkie te zjawiska przyrody dotyczą 
pokonywania przestrzeni. Wszelkie próby „zobaczenia” czasu w wyobraźni w stanie 
bezruchu kończą się niepowodzeniem.

We współczesnym społeczeństwie nadal możliwe jest wyobrażanie czasu jako 
rytmu. W społeczeństwie rytm wytwarzany przez naturę był odczytywany raczej 
poprzez instynkty. Oczywiście, współcześnie mało kto uznaje cykliczny charakter 
czasu, ale sam rytm, który ludzi pierwotnych prowadził do formułowania wnio-
sków o takim rozwoju świata, istnieje. Rytm jest zauważany w życiu społecznym 
i biologicznym, w corocznym cyklu życia przyrody czy w fi zjologii wszelkich 
organizmów, poczynając od najmniejszych, a kończąc na organizmie ludzkim. 
Znalazł potwierdzenie w podstawach składni języków, dostrzegalny jest w cyklach 
przyrody, w odpływach i przypływach morza. Rośliny i zwierzęta potrafi ą instynk-
townie odróżniać pory dnia i roku. W praktyce większość rytmów biologicznych 
naśladuje podstawowe cykle przyrody – doby, miesiąca czy roku, a one mają swoje 
astronomiczne uzasadnienie. Wszystko to składa się na wewnętrzny czas organizmu, 
od którego zależy w praktyce długość jego życia. Wszystkie rytmy świata natury, 
wkomponowujące się w astronomiczne relacje Słońca, Ziemi i Księżyca, nasuwają 
wniosek o istnieniu jakiegoś zewnętrznego zegara. Wynaleziony przez człowieka 
kalendarz opiera się na rytmach, jednak szczegółowe badania wskazują, że sam 
zegar znajduje się najprawdopodobniej wewnątrz organizmów żywych, zaś źródło 
wszelkiego rytmu pochodzi z zewnątrz. Jakiś rodzaj zegara biologicznego rzeczywi-
ście istnieje, ale to środowisko jest ostatecznym źródłem, wskaźnikiem czasu51. Bez 
względu na ostateczne umiejscowienie zegara, elementem ludzkiego odczuwania 
i wiedzy o czasie jest zauważalne występowanie rytmów: „Mamy rytm! Nie ma co do 
tego żadnej wątpliwości. (…) Jak wszystkie żywe organizmy, maszerujemy w czasie 
w takt niezawodnego rytmu narzucanego przez muzykę obecną w naturze”52. Czas 
życia i pracy w wielu zawodach wciąż jest oparty na rytmach. I nie dotyczy to tylko 
pracy rolnika, która nadal pozostaje zależna od rytmów przyrody.

51 A. Aveni, Imperia czasu..., s. 9–51. 
52 Tamże, s. 49. 
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Począwszy od urodzenia, człowiek uczy się życia według określonych rytmów. 
Karmienie czy inne czynności społeczne, wykonywane przez rodziców wobec dzieci, 
odbywają się w określonych rytmach. Później pojawia się cykliczność uczęszcza-
nia do przedszkola i szkoły. Lekcje, przerwy między nimi, wakacje w określonym 
czasie itd. – wszystko to ma za zadanie przyzwyczajenie człowieka do określonej 
dyscypliny czasowej. Od samego początku życie ludzkie toczy się w limitowanych 
odcinkach czasu, zasadniczo w okresach pracy, czasu wolnego i snu. Przestrzeganie 
tych podstawowych rytmów jest w miarę łatwe, ze względu na ich zaakceptowanie 
w świadomości jednostek53.

Cykliczny charakter czasu nie jest współcześnie koncepcją dominującą54, choć 
stale obecną. Życie wciąż jest przede wszystkim cykliczne, stosując się do pory snu 
i czuwania, ogólnie akceptowany jest cykl życia oparty na dniach i tygodniach. 
Człowiek ma poczucie zamykania jednych okresów w życiu i zaczynania kolej-
nych, jednak współcześnie przeważa przeświadczenie o linearnym charakterze 
czasu55. Można powiedzieć, że jest to podejście dominujące, określające sposób 
myślenia dużej części ludzkości. Pomimo sekwencyjnego traktowania czasu, został 
on zlinearyzowany. Ludzie wyobrażają sobie czas jako drogę do przebycia, która 
ma swój początek, ewentualne etapy i koniec. Ma on jeden, określony kierunek 
i zwrot, widoczny w przebywaniu stale tej samej drogi: przeszłość przechodzi 
w teraźniejszość, a zarazem tworzy przyszłość, która z kolei odchodzi w przeszłość. 
Z tego powodu równie częstym sposobem przedstawiania czasu jest nadawanie 
mu formy linii – w kształcie ścieżki, drogi, rzeki czy autostrady. Mniej lub bardziej 
świadomym zadaniem człowieka staje się podążanie po tej linii ruchem jednostaj-
nym lub pokonywanie pewnych jej odcinków w sposób skokowy, w określonej, 
indywidualnej kolejności. Z tym wyobrażeniem czy metaforą bardzo często jest 
połączona refl eksja o czasie jako ruchu. Popularnym sposobem mówienia o tym, 
jak najprościej zrozumieć czas, jest próba śledzenia drogi, jaką przebył człowiek.

Dominująca w zachodnich społeczeństwach linearyzacja czasu i przekonanie 
o jego niecyklicznej naturze są często uważane za typową cechę współczesnej kultury. 
W dużym stopniu jest to konsekwencja przyjęcia podejścia judeochrześcijańskiego: 
„Judeochrześcijańskie wyobrażenie czasu przedstawia go jako strzałę, której lot 
odbywa się tylko w jednym kierunku: od Raju do Sądu Ostatecznego; w laickiej 
wersji tego mitu, (...) taką drogę nazywa się »postępem«, czyli kroczeniem od 
gorszego ku lepszemu; nie brak pesymistów dopatrujących się w nim nieustannej 
»dekadencji« o odwrotnym znaku wartości”56.

Poszukując możliwych wyobrażeń czasu, jakie pojawiają się u człowieka, nie 
można zapomnieć o porównaniu czasu do zmiany. Dla jednostki czas to nie tylko 
trwanie, ale głównie zmiana. Przy połączeniu czasu ze zmianą nieuchronnie nasuwa 

53 T. Rotter, Czas jako determinanta działalności człowieka, Kraków 1984, s. 7–9. 
54 B. Szacka, Zróżnicowania koncepcji czasu a historiozofi czna problematyka doktryn i ideologii, 

„Archiwum Historii Filozofi i i Myśli Społecznej” 1977, t. 23, s. 7.
55 M. Young, Th e Metronomic Society: Natural Rhythms and Human Timetables, Cambridge 1988, s. 1–19. 
56 F. Savater, Proste pytania, s. 244.
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się myśl o jej powstrzymaniu, czyli o całkowitym lub częściowym pokonaniu prze-
mijania. Niektórzy – jak np. Pitagoras – w wyzwoleniu człowieka od zmienności, 
czyli spod wpływu czasu, widzieli podstawowe antidotum na ból istnienia. Kolejnym 
elementem, budzącym niepokój i lęk, było występowanie zmian nieregularnych 
i nieperiodycznych. Periodyczność, przedstawiona w postaci następstw cyklicznych, 
widocznych w zmieniających się porach dnia roku czy rytmach biologicznych, była 
jeszcze do zaakceptowania; zdecydowanie gorzej było ze zmianą nieregularną, do tego 
poprzedzoną okresami „załamania”, trudnymi do opisu i interpretacji. Taka zmiana 
wywoływała niepokój, utrudniała interpretację i wspólną, społeczną aktywność. 
Aby ta ostatnia była możliwa, należało podjąć działania w celu nazwania owych 
wydarzeń, określenia charakteru przerw oraz kierunku możliwych dalszych zmian. 
Z każdym stuleciem znaczenie czasu było coraz bardziej odczuwalne ze względu 
na to, że „nastąpiła nadzwyczajna kumulacja czynników zmiany społecznej”57.

Nie sposób przedstawić wszystkich potocznych wyobrażeń na temat czasu, 
bowiem każda jednostka, ze względu na indywidualne doświadczenie, postrzega 
i odczuwa czas inaczej, obserwuje te jego cechy, które mają znaczenie dla jej osobo-
wości i życia społecznego. Jak pokazują przywołane wyżej przykłady, subiektywne 
postrzeganie czasu jest nie tylko jak najbardziej możliwe, ale wręcz stało się pod-
stawową cechą w społecznym doświadczaniu czasu.

c) Społeczne próby panowania nad czasem

Uświadomienie sobie przez człowieka własnych ograniczeń i możliwości związanych 
z czasem prowadziło do pierwszej refl eksji mającej na celu „okiełznanie czasu”, 
pozbawienie go panowania nad sobą, czyli objęcia czasu we władanie. Jednym ze 
sposobów „władania” czasowym światem było doskonalenie sposobów mierzenia 
czasu. Chodzi o – przynajmniej częściowe, minimalne – panowanie nad czasem. 
Postępowanie polegające na strategii „oswajania” czasu było charakterystyczne 
dla człowieka od samego początku jego funkcjonowania jako istoty społecznej. 
W ten sposób próbowano „walczyć” z czasem. Chodziło o to, by motto: „Czas 
rządzi życiem”, przynależne wielu zbiorowościom, m.in. kolekcjonerom różnych 
czasomierzy, nie było prawdziwe zawsze i wszędzie58.

W wersji maksymalistycznej marzenie o panowaniu nad czasem zostało sfor-
mułowane w postaci postulatu „zatrzymania czasu”. Niektórzy uważają, że stało się 
to możliwe w momencie wynalezienia pisma59. Jak pisze Barbara Adam, zachowane 
w relacjach i opowieściach przekazy dotyczące czasu wskazują, że podstawowym 
zadaniem człowieka w odniesieniu do czasu było zbudowanie trwałości, polegającej 
na zatrzymaniu czasu, a tym samym rozwiązanie problemu ludzkiego starzenia się 

57 B. Misztal, Teoria socjologiczna..., s. 105.
58 A. Aveni, Imperia czasu..., s. 199.
59 Tamże, s. 54.
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i śmiertelności. Jednoznacznie świadczą o tym wyjątkowo licznie zachowane doko-
nania człowieka w sztuce, zawierające jasne odnośniki do problematyki temporalnej.

Praktyczne formy „zatrzymywania czasu” są różne, zależnie od szerokości geo-
grafi cznej, wyznawanej religii, dominujących w grupach społecznych zwyczajów 
czy okresu historycznego. Wszystkie one mogą być również zakwalifi kowane jako 
zwyczaje związane z transcendencją czasu. Pierwotny sposób „zatrzymywania cza-
su” polegał na wykorzystaniu do tego mitów i rytuałów czy pierwszej, prymitywnej 
sztuki. Odtwarzane cyklicznie w teraźniejszości mity pozwalały odegrać – a tym 
samym odtworzyć – akt pierwotny, odbywający się już kiedyś w przeszłości, co sym-
bolizowało powrót zdarzenia minionego60. Mity stanowiły społecznie wytworzone 
modele zdarzeń, które decyzją wspólnoty co jakiś czas miały szansę powrotu. W ten 
sposób, ożywiając niejako przeszłość, odtwarzano najważniejsze dla danej wspólnoty 
wydarzenia. Mity „dawały” społeczeństwu potrzebny „bezczas”61. Dzięki temu nawet 
zamierzchła, ale istotna dla danej zbiorowości przeszłość „powracała do życia” we 
współczesności, częściowo modyfi kowana, stając się siłą i wzorem postępowania dla 
ówczesnych społeczeństw archaicznych. Odtwarzanie mitu po raz kolejny odradzało 
wspólnotę przeszłości i teraźniejszości, potrzebną „jednoczesność istnienia”. Jak 
podkreśla Barbara Adam, takie postępowanie powodowało zanegowanie porządku 
czasu, przejścia i trwania, ale w praktyce nie umożliwiało zatrzymania czasu, było 
raczej tego złudzeniem. W jakimś minimalnym stopniu rodziło jednak odczucie, że 
ówczesna rzeczywistość jest bardziej bezczasowa i ahistoryczna62.

Uzewnętrznianie czasu dokonywane za pomocą kolejnej reprezentacji stano-
wiło drugi, nawet bardziej powszechny sposób jego „zatrzymania”. Przedstawianie 
świata w zastygłej formie, w postaci malowideł, posągów, budowli umożliwiało 
doświadczenie trwałości i stabilizacji. Symbolizowało „udane” zatrzymanie czasu 
w konkretnym momencie. Ta forma działalności człowieka w zdecydowany sposób 
przyczyniła się do rozwoju sztuki, ale także do powiększenia wiedzy potomnych na 
temat minionych wydarzeń historycznych. W sztuce, w tym także w architekturze, 
„zatrzymano” najważniejsze wydarzenia i osoby ówczesnych społeczeństw. Widoczna 
jest także tendencja do stworzenia stabilności, a tym samym przezwyciężenia lęków 
ziemskiej egzystencji, szczególnie w konstrukcjach świątyń i budowli publicznych. 
Twórczość, w której pojawiał się kontekst czasu, przedstawiała także wszelkie ów-
czesne wierzenia, przekonania, nadzieje i obawy związane z przyszłością i czasem. 
„Twórczość artystyczna, kiedy już przyjmuje formę materialną, staje się źródłem 
refl eksji i zrozumienia, a także sposobem przekazywania kultury bez udziału, 
a nawet istnienia tych, którzy pragną ją przekazać”63. Gromadzona w ten sposób 
wiedza, w tym także o czasie, stała się bezcennym źródłem dla późniejszych badaczy.

60 Tego typu działania miały charakter uniwersalny – „Społeczeństwa przednowoczesne znały techniki 
przezwyciężania czasu i przestrzeni i tworzenia jednoczesności: funkcje tę pełniły rytuały”. E. Tarkowska, 
Czas w kulturze współczesnej, „Kultura i Społeczeństwo” 1996, nr 4, s. 133.

61 B. Szacka, Czas społeczny – pamięć..., s. 92. 
62 B. Adam, Czas, s. 90–97. 
63 Tamże, s. 95–106. 
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„Oswajanie czasu” przejawiało się szczególnie w dziełach sztuki, w których 
człowiek przedstawiał swoje nadzieje, lęki i sposoby radzenia sobie z nimi. 
Charakterystyczną, może najbardziej wyrazistą formą w sztuce, są personifi kacje 
starego i nowego roku czy poszczególnych pór roku. Przejawów takiego artystycz-
nego „przezwyciężania” czasu i skutków jego biegu dla życia człowieka jest zdecy-
dowanie więcej. Przykładem są dzieła Hansa Holbeina Młodszego, przestawiające 
ówczesnych znanych ludzi, z symbolicznie podkreślanym upływem czasu. Sztuka 
jednak nie tylko pomagała człowiekowi w przezwyciężaniu lęku, często stawała się 
sama źródłem kolejnych obaw.

Zdecydowanie lepszym sposobem radzenia sobie z czasem była strategia „oswaja-
nia” losu ludzkiego poprzez czynienie go bardziej zrozumiałym, głównie za pomocą 
instrumentalnego konstruowania przyszłości. Chodziło o „dookreślenie” niepewnej 
przyszłości, formułowane w języku za pomocą czasownika posiłkowego „będzie”. Dzięki 
temu lepiej opisywano funkcje poszczególnych okresów temporalnych, szczególnie 
przeszłości oraz teraźniejszości. Wyjątkową rolę powierzono tworzonej przyszłości. 
Punktem wyjścia było osadzenie ludzkiego życia w niedoskonałej i określonej cza-
sowo (widocznej dla wszystkich) teraźniejszości. To zakotwiczenie było połączone 
z przeszłością, było wynikiem błędów popełnionych przez człowieka w przeszłości. 
Teraźniejszość, będąca przemijalnością i niszczeniem – jak pisze Barbara Adam – sta-
wała się podstawową cechą rzeczywistości ludzkiej po „upadku”. Naznaczona śmiercią 
teraźniejszość była w dużym stopniu zrekonstruowaniem przeszłości i podstawową jej 
cząstką, za pomocą której przeszłość mogła trwać. Stawała się jednocześnie punktem 
wyjścia, na którego podstawie była konstruowana nie tyle przeszłość, ile przyszłość. 
Podstawowym celem, zmniejszającym niepewność bytowania w teraźniejszości, stało 
się właściwe zaplanowanie przyszłości, osiągane nie tylko za pomocą różnych spo-
sobów jej przewidywania. Należy zdecydowanie odróżnić możliwość zaplanowania 
przyszłości, jako czegoś pewnego i stałego, od jej przewidywania, czyli przypuszczeń 
dotyczących przyszłości – czegoś w dalszym ciągu niepewnego, a szczególnie zależnego 
od proroków czy dobroci bogów, którzy zechcieli np. ostrzec ludzi przed potencjalnymi 
katastrofami w przyszłości. Należy także odróżnić zaplanowanie przyszłości poprzez 
jej przewidywanie w dostępnej człowiekowi doczesności od konstrukcji przyszłości 
poza tą doczesnością. Konstruowanie przyszłości polega na zapewnieniu stałego jej 
obrazu, niezmiennie atrakcyjnego dla człowieka. Musi wystąpić zdecydowane prze-
ciwstawienie stanów teraźniejszych przyszłym, tak aby te mające nastąpić były na tyle 
atrakcyjne, by zachęcić człowieka do podążania „trudną” drogą do nich prowadzącą. 
Wyjątkowo odmienne były konstrukcje przyszłości w religiach i przekazach historycz-
nych, z najbardziej dominującą wizją życia wiecznego, podobnie jak sposoby dotarcia 
do tej obiecywanej przyszłości. Najczęściej osiągnięcie pomyślnej przyszłości było 
uwarunkowane podążaniem przygotowaną odpowiednio wcześniej ścieżką, opartą 
na harmonijnym i pobożnym życiu, szczególnie na właściwym ułożeniu stosunków 
z Bogiem i drugim człowiekiem. Przyszłość przestała być złudzeniem, stała się dobrze 
zaplanowanym celem, a środkiem było intensywne do niego dążenie. W ten sposób, 
dążąc ku wieczności, uznano doczesność za środek służący do osiągnięcia celu.
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Współcześnie, w świeckiej rzeczywistości, jedną z najczęściej stosowanych form 
przewidywania przyszłości stała się metoda naukowa, która niesie możliwość zapla-
nowania przyszłości, np. w gospodarce poprzez odpowiednie ustawienie wzrostu 
produkcji. Takie działania doprowadziły do zapewnienia człowiekowi potrzebnego, 
ale krótkotrwałego, niestety, poczucia bezpieczeństwa związanego z panowaniem 
nad czasem64. Niestety, te działania także okazały się złudzeniem, bo w dużej części 
były oparte na „przeświadczeniu, że w chwili, gdy pozwoli nam ona [przyszłość – 
przyp. PB] osiągnąć cel naszych pragnień, wskutek tajemniczego działania czas się 
zatrzyma i ustali, zmieniając swą istotną naturę”65.

Najbardziej jednak rozpowszechnioną formą radzenia sobie z teraźniejszością, 
której przejawem jest śmiertelność, stało się pamiętanie o życiu wiecznym i ocze-
kiwanie go. Zapewnienie sobie wieczności mogło być skutkiem różnorodnych 
strategii, począwszy od dokonania heroicznego czynu, uwiecznienia siebie i swoich 
osiągnięć w trwałych dziełach materialnych, jak sztuka czy architektura, czy też 
pobożnego i cnotliwego życia, całkowicie oddanego i podporządkowanego Bogu. 
Zasadniczym punktem w tak ujmowanej przyszłości, jako okresie po doczesności, 
stawała się śmierć. Wyjście w procesie myślowym poza ten punkt równało się 
odwadze, która była jakąś ważną formą radzenia sobie z niepewnością, nietrwa-
łością świata i ludzkim przemijaniem. Najczęstszą religijną formą radzenia sobie 
z czasem było utożsamienie go z najwyższym prawodawcą, czyli Bogiem, i prze-
niesienie Jego istnienia poza czas, czyli formę istnienia dostępną śmiertelnikom. 
W tym ujęciu wszystko, co zmienne i nietrwałe – czyli czasowe – zmierzało do 
tego, co wieczne, co znajdowało się poza czasem. Śmierć zatem stała się jedynie 
przystankiem, momentem przejścia do innego świata, rozpoczynającym zjedno-
czenie z czymś wiecznym i pozaczasowym. W tej interpretacji śmierć otrzymała 
do spełnienia ważną funkcję, stała się konieczna, gdy wcześniej uważano ją 
tylko za nieuchronną. Przedefi niowanie śmierci było zdecydowanym krokiem 
naprzód w radzeniu sobie z lękami człowieka. Wiara w ograniczoną możliwość 
życia wiecznego na ziemi była w pewnych okresach integralną częścią ludzkiej, 
ograniczonej egzystencji66.

Brak powszechnej wiary w szczęśliwe życie wieczne oraz niemożliwość skonstruo-
wania doskonałej wizji przyszłości doprowadziły do prób przeniesienia doskonałych 
stanów przyszłych do niedoskonałej teraźniejszości. Bojaźliwe i cierpliwe oczeki-
wanie na spełnienie obietnic co do przyszłości okazało się zadaniem zdecydowanie 
zbyt trudnym dla wielu ludzi, szczególnie wtedy, gdy wokół czyhało tyle pokus 
dostępnych w doczesności. Rozwiązaniem była świadoma rezygnacja z przyszłości 
i opanowanie umiejętności korzystania z życia, ograniczenie się do doczesności, 
przystosowanie się do niej i przeformułowanie jej statusu. Założono, że wieczność 
istnieje w czasie ziemskim, a to wykluczało wszelki byt poza czasem. Przekonanie, 
że wieczność istnieje „tu i teraz”, święciło coraz większe tryumfy. Jego znaczenie 

64 Tamże, s. 95.
65 J. Guitton, Sens czasu ludzkiego, przekład: W. Sukiennicka, Warszawa 1999, s. 26.
66 B. Adam, Czas, s. 111.
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wzrastało, a wiara w życie poza doczesnością słabła. Raz wieczność przesłaniała 
doczesność, a innym razem było odwrotnie. Można nawet sformułować wniosek, 
że obie postawy wzajemnie się uzupełniają – gdy jedna jest dominująca, to druga 
słabnie i na odwrót.

Uświadomienie sobie obiektywnego charakteru czasu wymusiło potrzebę mierze-
nia go. Obserwując zmiany zachodzące w rzeczywistości, dostrzega się upływ czasu67, 
w ten sposób wszelkie mierzenie czasu wynika z cech ludzkiego obserwowania. 
Człowiek nie dysponuje specjalnie do tego wykształconym zmysłem czy narządem. 
Pomimo tego, w każdym człowieku, tak jak w każdym organizmie żywym, znajdują 
się ukryte mechanizmy psychologiczne i biologiczne, które pozwalają ukształtować 
konieczne dla życia w społeczności poczucie czasu. Powstaje ono, przekształcając 
się z ukształtowanego wcześniej w dzieciństwie doświadczenia oczekiwania na 
coś68. To poczucie czasu nie tworzy się jednak we wszystkich społeczeństwach tak 
samo – zależne jest od warunków kulturowych, w jakich powstaje. Dotyczy ono 
świadomości trwania zachodzących zdarzeń oraz rozróżnienia między przeszłością, 
teraźniejszością i przyszłością, jest niezmiernie przydatne w życiu codziennym, ale 
samo w sobie nie zapewnia dokładnego mierzenia czasu. Pierwsze udane próby 
zapanowania nad czasem metrycznym pojawiły się w momencie, gdy człowiek 
wbił w ziemię drewnianą tyczkę i zaczął udatnie wykorzystywać zmienną długość 
jej cienia do oznaczania czasu, a tym samym do mierzenia okresów temporalnych 
pomiędzy zdarzeniami69.

Obserwacja przemijania świata najprawdopodobniej skierowała zaintereso-
wanie ludzi w stronę mierzenia tempa owego przemijania. Mierzenie czasu to 
próba określania tempa zmian, jakie zachodzą w przyrodzie. Istotną, pomocną 
rolę odegrała tu religia70. „U podstaw potocznego przeświadczenia, że czas jest 
wielkością mierzalną, leży fundamentalne dla poznania ludzkiego założenie, że 
w rzeczywistości istnieje określony strukturalny ład, który ulega zachowaniu, 
mimo zmian w niej zachodzących. W odniesieniu do kwestii pomiaru czasu kon-
kretyzacją tego ogólnego założenia jest teza, głosząca istnienie wielu neutralnych 
bądź sztucznie wywołanych procesów, charakteryzujących się jednostajnością 
przebiegu, cyklicznością oraz gatunkową identycznością. Procesy tego rodzaju 
spełniają w praktyce pomiarowej rolę mierników czasu – zegarów, gdyż sposób 
ich przebiegu umożliwia wyróżnienie w rozciągłości czasowej identycznych pod 
względem ilościowym okresów czasu”71. Ciąg zdarzeń, prowadzący nieuchronnie do 
śmierci fragmentów rzeczywistości, u społeczeństw pierwotnych musiał wywoły-
wać próbę dokładnego określenia, ile trwa poszczególne życie, dopóki nie osiągnie 

67 Mierzenie czasu dostrzegał wymownie św. Augustyn: „A jednak postrzegamy, o Panie, bieg czasu, 
i porównujemy przeciąg jeden z drugim, i nazywamy jeden dłuższym, drugi krótszym” – zob. św. Augustyn, 
Wyznania, s. 444, 450 i następna.

68 Zob. R. Wallis, Le Temps, quatrième dimension de l’esprit, Paris 1966. 
69 A. Aveni, Imperia czasu..., s. 40–49. 
70 M. Jaskólski, Czas – doktryny – zmiana, [w:] K. Chojnicka, A. Citkowska-Kimla, W. Kozub-

-Ciembroniewicz (red.), Czas a trwanie idei politycznych i prawnych, Warszawa 2008, s. 34.
71 S. Snihur, Czas i przemijanie..., s. 27.
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kresu. Próby mierzenia czasu miały na celu określenie długości poszczególnych 
etapów, by w większym stopniu móc kontrolować zachodzące zmiany. Zatem ele-
mentem wzrostu świadomości czasu stało się jego mierzenie, co stanowiło metodę 
okiełznania nieznanego i potężnego zjawiska. Mierzenie czasu odbywa się także 
współcześnie, ale – wobec odmiennej dziś roli czasu w społeczeństwie – straciło 
swe znaczenie jako główna metoda „rozwiązania problemu niepewności czasu”. 
W minionych wiekach spektakularne osiągnięcia w mierzeniu czasu dawały spo-
łecznościom poczucie sukcesu, co jednak nie zmniejszało egzystencjalnego lęku 
i nie oznaczało przejęcia władzy nad czasem. W praktyce przestało też pełnić 
funkcję „oswajania”, a stało się metodą porządkowania rzeczywistości według 
wskazań zegara w celu lepszego wykorzystania czasu.

Mierzenie czasu nie było jednak zadaniem prostym, gdyż najpierw należało 
ustalić, co będzie mierzone, oraz wprowadzić jednostkę miary. Obserwowane przez 
człowieka procesy wskazywały na to, że należy mierzyć „odległość” na rozciągniętej 
linii między nimi. Ujmowanie czasu jako odległości wydaje się pierwszym sposobem 
„oceniania” czasu w zakresie jego mierzenia. W dalszej kolejności można mówić 
o próbie zaznaczania początku i końca zdarzenia, by określić czas trwania zacho-
dzącej zmiany. W rzeczywistości mierzenie czasu polega na wyodrębnieniu ciągu 
zdarzeń, odgrywających rolę punktów odniesienia. Wtedy mówimy, że zdarzenie 
zaszło w czasie charakterystycznym dla określonego punktu na przyjętej linii zda-
rzeń: „Ale czas jest też sposobem mierzenia – miarą trwania odstępu pomiędzy 
zdarzeniami. Jako o mierze myślimy o nim, jako o nieograniczonym, niezmiennym, 
niepodzielnym i nieskończonym!”72.

Pierwotną, podstawową jednostką czasu, nasuwającą się w pierwszej kolejno-
ści, mógł być jeden okres jakiegoś procesu periodycznego, powtarzalnego, więc 
łatwego do zaobserwowania i wielokrotnego stosowania. Takie jednostki to np. 
rytm uderzeń ludzkiego serca, ale także okres obiegu Ziemi dookoła Słońca czy 
okres drgań elektronu w atomie73. W miarę upływu czasu jednostki stawały się 
coraz bardziej skomplikowane i coraz mniej z nich można było wywodzić bez-
pośrednio z przyrody. Sposoby mierzenia czasu nie były jednakowe, aż do XIV 
wieku stosowano je rzadko, a myśl ludzka była kierowana do odmiennych metod 
pomiaru, odzwierciedlających zarówno pomysłowość twórców, jak i wszech-
obecność samego zjawiska. Cechą podstawową mierzenia czasu było odejście od 
dokonywania tego za pomocą myśli, czucia i odwołanie się do prostej, a później 
coraz bardziej skomplikowanej techniki, która okazała się doskonałym sprzy-
mierzeńcem ludzkości w tej kwestii.

Wydaje się, że pierwszym sposobem orientowania się w czasie było dostosowy-
wanie się do zdarzeń zauważalnych, czasu dnia i nocy, zimna lub ciepła, deszczu 
czy suszy, siewu i zbiorów. Takie umiejscowienie w czasie zauważalnych zdarzeń 
pomagało funkcjonować w społecznościach pierwotnych. Dokładniejsza orien-
tacja nie była nikomu wtedy potrzebna, wymuszała jednak podporządkowanie 

72 A. Aveni, Imperia czasu..., s. 12. 
73 M. Subotowicz, Czas, s. 109.
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się cyklicznym prawom natury. Naturalnym sposobem orientowania się w czasie 
stały się ważne wydarzenia w historii danej społeczności – heroiczna śmierć wodza 
czy narodziny syna władcy stawały się punktami odniesienia dla grupy; wszystko, 
co się wydarzyło, działo się albo „przed”, albo „po”. Te sposoby mierzenia czasu 
w stosunku do znaków orientacyjnych stały się charakterystyczne dla wszystkich 
późniejszych okresów historycznych.

Dalsze zainteresowanie człowieka mierzeniem czasu wynikało z rosnącej zło-
żoności stosunków społecznych i gospodarczych, wymagających posiadania coraz 
dokładniejszych zegarów. W ten sposób wzrastała rola mierzenia upływu czasu. 
Potwierdza to rozwój handlu i wymiany towarowej w średniowieczu, kiedy to dało 
się zauważyć, że czas stał się czymś, co trzeba mierzyć74. Z drugiej strony, kupiec, 
mający już wyczucie czasu, organizował własne życie według jego reguł, narzucał 
„sobie rozkład czasu”75. W rezultacie dzieje cywilizacji to nieustanna walka o jak 
najdokładniejsze mierzenie czasu. W miarę upływu czasu, nie wiadomo dokładnie 
kiedy, mierzenie czasu stało się celem samym w sobie, dyscypliną, w której zaczęła 
się toczyć ostra rywalizacja. Współcześnie możemy nawet mówić o badaniu dziejów 
mierzenia czasu.

Pierwsze próby mierzenia czasu polegały na wykorzystywaniu do tego celu 
obserwacji ruchu ciał niebieskich, śledzeniu zmian zachodzących w przyrodzie 
i traktowaniu ich jako pierwowzorów zegarów. Najprostszym rozwiązaniem była 
obserwacja wschodów i zachodów Słońca. Ciągu zdarzeń odniesienia dostarczał 
rytm dnia i nocy, podstawowym zdarzeniem było osiąganie przez Słońce najwyż-
szego położenia na niebie w południe każdego dnia. W ten sposób ukształtowało 
się pojęcie doby, choć jej początek i koniec był przyjmowany bardzo różnie. Z kolei 
rok „powstał” w wyniku obserwacji wzajemnych relacji Ziemi i Słońca. Były to 
zegary silnie połączone z doświadczeniem związanym z obserwacją natury przez 
człowieka76. Istotnych wniosków dostarczyły obserwacje Księżyca, jego widoczne 
dla każdego „ubywanie” i „przybywanie”77. W ten sposób społeczności rolnicze 
wytworzyły naturalne schematy organizowania prac polowych, oparte na obserwacji 
ciał niebieskich i przyrody. Czynności najważniejsze dla skutecznej produkcji żyw-
ności stały się punktami odniesienia dla rytmu życia człowieka. Wyjątkowo obfi te 
zbiory czy klęski żywiołowe były tymi elementami umiejscowionymi w czasie, do 
których porównywano następne, mniej lub bardziej udane okresy w życiu rolniczej 
zbiorowości. Takie i podobnie ważne wydarzenia w życiu społeczno-politycznym 
i religijnym (święta doroczne) wspólnoty zaczęły tworzyć jej historię.

Na podstawie ruchu ciał niebieskich ludzie wyznaczali pory roku, obliczali 
poszczególne lata, a tym samym tworzyli pierwsze kalendarze, które zaczynały 
pełnić funkcję podobną do dzisiejszej. Kalendarze to odpowiednio uporządkowane 

74 J. Le Goff , Czas Kościoła i..., [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 342 i następna. 
75 J. Le Goff , Od czasu średniowiecznego do czasu nowożytnego, przekład: A. Frybes, [w:] A. Zajączkowski 

(red.), Czas w kulturze, s. 372. 
76 B.K. Ridley, Czas, przestrzeń, rzeczy, s. 99–100.
77 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 37.
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systemy liczenia długich odstępów czasu, z ustaloną kolejnością dni w roku oraz 
z powszechnie akceptowanym momentem początkowym, od którego prowadzono 
rachubę lat. Pierwsze kalendarze miały różne momenty początkowe i odmienne 
rachuby czasu. Ludy pierwotne nie stworzyły kalendarza, dopiero rozwój pierw-
szych państw i miast, powstanie procedur wymiany towarów oraz form bardziej 
planowego rolnictwa z systemem nawadniającym wymusił jego wprowadzenie78.

Starożytni Egipcjanie opanowali rachubę dni w miesiącu, którą opierali na 
cyklach księżycowych, a później wykorzystali obserwację ruchu Syriusza do 
stworzenia 365-dniowego kalendarza. Miesiąc był określany jako okres pomię-
dzy kolejnymi pełniami Księżyca. Egipcjanie tworzyli kalendarz, opierając się na 
obserwacjach cyklicznych wylewów Nilu, w połączeniu z tablicami lunarnymi, 
opracowanymi na podstawie dokładnej analizy faz Księżyca. Własne kalenda-
rze stworzyły ludy mieszkające w Mezopotamii, dla których rok liczył 354 dni, 
dzielony był na 12 miesięcy, składających się z 29 lub 30 dni, a także Majowie 
z 269- i 365-dniowym kalendarzem rocznym opartym na obserwacji ruchów 
Księżyca, Słońca i Wenus79.

Pierwszymi urządzeniami do mierzenia czasu były zegary słoneczne, piaskowe, 
ogniowe i wodne. Zegar słoneczny, tzw. gnomon, stosowany do mierzenia czasu, 
wykonany najprawdopodobniej ok. 1500 roku p.n.e., został odnaleziony w Egipcie. 
Zegar słoneczny składał się z dwóch podstawowych elementów: przedmiotu dającego 
długi cień oraz tarczy z odpowiednią podziałką, określającą godziny. Początkowo 
funkcję wskazówki pełnił wbity pionowo w ziemię kij, a tarczę wyznaczały od-
powiednio wbite krótsze kołki80. Najnowsze badania świadczą jednak, że twórcy 
tego wynalazku nie do końca zdawali sobie sprawę ze wszystkich potencjalnych 
możliwości jego zastosowania, w tym dokładnego mierzenia czasu.

Wynalazkiem Egipcjan był również pierwszy zegar wodny, nazwany później przez 
Greków81 „klepsydrą” (w swobodnym tłumaczeniu „złodziej wody”). Stosowano 
w nim dwa podstawowe sposoby mierzenia czasu za pomocą płynącej wody – 
w pierwszym woda wypływała z wyskalowanego podziałką naczynia, w drugim 
wpływała do niego. Głównym problemem przy użyciu takich czasomierzy było 
zapewnienie odpowiedniego dopływu wody z zewnątrz; najczęściej wykorzystywa-
no do tego specjalnie wybudowane zbiorniki, w których trzymano wodę ze źródła 
lub rzeki. Poziom wody w naczyniu pokazywał upływ czasu. Z tego wynalazku 
korzystano również w starożytnym Rzymie, Babilonie czy Chinach. Udoskonalone 
zegary wodne były stosowane przez wiele stuleci, jednak podstawową ich słabością 
była zależność od warunków atmosferycznych, szczególnie zimą, gdy mróz unie-
możliwiał ich funkcjonowanie. Pomimo tego powszechnie stosowano je w życiu 
codziennym. Przywiązanie do klepsydr było przez wieki wyjątkowe, jeszcze w XVIII 

78 F. Zawielski, Czas i jego pomiary, Warszawa 1964, s. 9. 
79 C.A. Pickover, Czas. Najbardziej tajemnicze..., s. 35. 
80 F. Zawielski, Czas i jego pomiary, s. 17. 
81 O zastosowaniu kalendarzy w starożytniej Grecji zob.: O. Neugebauer, W.K. Pritchett, Th e Calendars 

of Athens, Cambridge 1947; B.D. Meritt, Th e Athenian Year, Berkeley–Los Angeles 1961. 
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stuleciu planowano ich udoskonalenie i wykorzystanie. Bardziej niezależną formą 
klepsydry był działający na podobnej zasadzie zegar piaskowy.

Zegary słoneczne i klepsydry są wykorzystywane w symbolice jako archetyp 
upływu czasu, o czym przypominają często umieszczone na nich wzniosłe inskrypcje, 
np.: Dies nostri quasi umbra super terram est nulla est mora (Dni nasze jako cień 
na ziemi mijają bez żadnej zwłoki), Omnes vulnerant – postuma necat (Wszystkie 
[chwile] ranią – ostatnia zabija). Takie sposoby mierzenia czasu stanowiły też 
pierwsze jego poglądowe przedstawienia, „uświadamiające powszechnie ludziom 
jego istnienie, działanie i upływ”82.

Proces rozwoju metod mierzenia czasu nabrał żywiołowości, począwszy od 
średniowiecza. Do tego okresu nie doceniano jeszcze znaczenia czasu, co wyni-
kało głównie z braku odpowiednich i powszechnie dostępnych urządzeń do jego 
pomiaru83. W Chinach, oprócz zegarów wodnych i słonecznych, najbardziej rozpo-
wszechnionym sposobem było mierzenie upływu czasu za pomocą ognia i kadzidła. 
Spalające się bez płomienia kadzidło dobrze pełniło funkcję czasomierza aż do XX 
wieku. Kierunek działań określiło zapotrzebowanie na coraz dokładniejsze i bar-
dziej niezawodne zegary. Przykładem takiego urządzenia było przejęte od świata 
islamu astrolabium. Do jego zbudowania wykorzystano wiedzę matematyczną, 
a w praktyce stanowiło ono wczesną formę analogowego urządzenia rachunkowego 
do rozwiązywania problemów trygonometrii sferycznej, pozwalającego skrócić 
obliczenia astronomiczne84.

Rozwój nauki i techniki był też widoczny w doskonaleniu precyzji pomiaru, co 
wiązało się ze wzrostem znaczenia czasu w funkcjonowaniu społeczeństw. Człowiek 
coraz lepiej dostrzegał rolę czasu w swoim życiu, uznawał go za czynnik niezbędny 
do osiągnięcia innych celów, dlatego w większym stopniu próbował racjonalnie go 
wykorzystywać. Zauważalne to było szczególnie w rozszerzających się wpływach 
mieszczaństwa w okresie średniowiecza. Jego skuteczne i nowatorskie oddziaływanie 
polegało między innymi na zaproponowaniu nowego, właściwie bezalternatywnego 
spojrzenia na czas i sposoby jego mierzenia.

Największym wydarzeniem było wynalezienie w Europie, pod wpływem potrzeb 
Kościoła, kołowego zegara mechanicznego pod koniec XIII wieku oraz zegarów 
piaskowych (w formie klepsydry) w XIV wieku. Zegary piaskowe stały się bardziej 
niezawodne dzięki zastosowaniu w miejsce piasku bardziej miałkiego materiału 
– sproszkowanych skorupek jaj. Wykorzystanie takich klepsydr było jednak ogra-
niczone do mierzenia krótkich przedziałów czasu. Nawet skonstruowanie w zamku 
w Dover w 1340 roku pierwszego zegara, który mierzył czas z dokładnością do kilku 
minut na dobę, nie zmieniło jednak powszechnych zachowań społecznych – ludzie 
nadal nie przypisywali czasowi większego znaczenia. Obowiązkowe przestrzeganie 
punktualności, charakterystyczne dla zakonów chrześcijańskich, uwidocznione 

82 M. Jaskólski, Czas – doktryny..., [w:] K. Chojnicka, A. Citkowska-Kimla, W. Kozub-Ciembroniewicz 
(red.), Czas a trwanie idei..., s. 43.

83 M. Bloch, Społeczeństwo feudalne, s. 156. 
84 Zob. J.D. North, Th e Astrolabe, „Scientifi c American” 1974, nr 230 (January), s. 96–106. 
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później na wieżach katedr i kościołów za pomocą umieszczanych tam zegarów, 
z trudem zdobywało sobie uznanie wśród szerszych kręgów społeczeństw europej-
skch85. Mentalność społeczna nie mogła ulec zmianie pod wpływem kilku czy nawet 
większej liczby zegarów widocznych w miejscach łatwo dostępnych. Stopniowo 
jednak rozpowszechniały się zegary miejskie86. Dopiero upowszechnienie zegarów 
w XV wieku doprowadziło do sytuacji, że zegar stał się miarą działania, a zatem 
przyczynił się do zwiększenia znaczenia czasu w życiu jednostki87. Nastąpiło to 
w wyniku szybkiego wzrostu liczby rzemieślników wyrabiających czasomierze 
i uproszczenia ich produkcji. Kolejnym elementem było zmniejszenie rozmiarów 
zegarów, co nastąpiło także w XV wieku dzięki zastąpieniu sprężynami mechanizmu 
napędzającego, złożonego z ciężarków i wag.

Coraz większym problemem, wraz z rosnącą liczbą zegarów, była ich odpowiednia 
synchronizacja, wymuszana potrzebą uzgodnienia godzin pracy oraz równoczesnego 
korzystania z zegara przez większą liczbę osób. Do synchronizacji społecznej, dającej 
stabilizację, musiało prowadzić zsynchronizowanie istniejących czasomierzy. Na po-
czątku pewnym dyskomfortem, a później poważną niedogodnością, były odmienne 
wskazania zegarów znajdujących się w najbliższej okolicy. Podjęto pierwsze próby 
wymuszenia na posiadaczach zegarów dostosowania ich wskazań do zegara osoby 
najbardziej wpływowej czy posiadającej władzę. Zegary znajdujące się w miejscach 
publicznych zaczęły „rywalizować” z zegarami kościelnymi. Dalszym krokiem było 
doskonalenie dokładności odmierzania czasu. Wskazówki minutowe pojawiły się 
dopiero około 1550 roku, w okresie zmniejszania się wpływów społecznych właści-
cieli ziemskich na rzecz kupców i handlarzy. Udało się odejść od jednej wskazówki 
i tarczy podzielonej na godziny i kwadranse. Wskazówka sekundowa została do-
łożona około 1760 roku88. Praca w zakładach przemysłowych wymagała dokładnej 
koordynacji i pomiaru czasu, minuty stały się cenne. Wskazania minutowe okazały 
się niezbędne dla rozwoju nowożytnej komunikacji, bez tego czynnika nie sposób 
wyobrazić sobie poźniejszy rozwój transportu kolejowego. Rozwój gospodarki 
towarowo-pieniężnej doprowadził do zwiększenia znaczenia czasu, co przejawiło 
się w podporządkowaniu życia codziennego wskazaniom zegara.

Zegary przestały być kojarzone wyłącznie z miejscami religijnymi, stając się 
dobrem publicznym, coraz bardziej użytecznym. W ten sposób kształtował się 
czas miejski, zdecydowanie bardziej dokładny, jako opozycja do czasu wiejskiego: 

85 Szczytem rozwoju zegarów astrononomicznych, monumentalnych i zarazem związanych z chrześ-
cijaństwem, był zegar uruchomiany w 1574 roku w Strasburgu. Na owe czasy był to szczyt techniki, nazy-
wany „feniksem wszystkich zegarów w chrześcjaństwie”. Wielkość: 18,3 m wysokości i 7,62 m szerokości 
u podstawy budziła podziw u współczesnych. Związek z czasem chrześcijańskim symbolizowały sceny 
wydarzeń biblijnych oraz przesłania religijne i historyczne, które składały się na cały wystrój zegara. Zob: 
F.C. Haber, Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu, przekład: M.K. Mlicki, [w:] A. Zajączkowski (red.), 
Czas w kulturze, s. 388 i 389.

86 J. Le Goff , Od czasu średniowiecznego..., [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 368. 
87 R. Levine, A Geography of Time: Th e Temporal Misadventures of a Social Psychologist, or How Every 

Culture Keeps Time Just a Little Bit Diff erently, New York 1997, s. 26 i następne.
88 F. Zawielski, Czas i jego pomiary, s. 31. 
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„Zegar publiczny pozostał przydatny przy otwieraniu i zamykaniu targowiska, 
wybijał godziny pracy, wzywał też ludzi na zgromadzenia – zatem sygnalizował 
raczej określone momenty niż ciągły upływ czasu”89. Zegary znalazły się wśród 
wyposażenia domostw, a także jako przyrządy indywidualne. Zegarki osobiste nie 
były jednak powszechne i świadczyły raczej o zamożności właściciela: „Natomiast 
zegar pokojowy, czy zegarek, stale przypominały o »czasie wykorzystanym, czasie 
spędzanym, czasie zmarnowanym i przez to straconym«. Stanowiły bodziec do 
wzmożenia produktywności i zarazem miernik własnych dokonań”90. Wzrost 
znaczenia zegara doprowadził do uznania punktualności i wydajności za wartości, 
które zyskiwały na znaczeniu zarówno w sferze życia prywatnego, jak i publicznego. 
Zegar widoczny na wieży kościoła czy na placu miejskim zaczynał mierzyć czas 
w znaczeniu ekonomicznym.

Znane od końca XVII wieku zegary mechaniczne długo były trudno dostępne, 
nie miały więc charakteru publicznego91. Większą powszechność czasomierzy 
zapewniło wynalezienie w tym samym stuleciu zegara wahadłowego o wychwycie 
wrzecionowym, a później kotwicowym, w mniejszym stopniu zakłócającym swo-
bodny ruch wahadła. Równie ważne dla odmierzania czasu, szczególnie w rozwoju 
nawigacji morskiej, stało się wynalezienie w XVIII wieku chronometru morskiego. 
Ukształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa przemysłowego w XVIII wieku było 
związane z postępującym znaczeniem zegarka dla wszystkich dziedzin ludzkiego 
życia. Wprowadzenie transportu zbiorowego usprawniło odmierzanie czasu i jego 
synchronizację na dużych terytoriach, zwłaszcza w obrębie państw. Szczególnie 
widoczne to było w przypadku poczty dyliżansowej (od połowy XVI do połowy XIX 
wieku) oraz rozwijającej się i przynoszącej kolejne rewolucyjne zmiany społeczne, 
kolei mechanicznej. Kolejne zmiany polegały na doskonaleniu łączności między 
kontynentami, gdy wynaleziono telegraf i telefon. Zadaniu koniecznego przy tym 
ujednolicenia czasu podołać mógł tylko ulepszony zegar mechaniczny, który znalazł 
się też powszechnie „w kieszeni” dużej części mieszkańców XIX-wiecznej Europy 
i Ameryki. Natomiast społecznym następstwem pierwszej wojny światowej stało 
się upowszechnienie zegarków naręcznych.

Pod koniec XIX wieku podjęto pierwsze udane kroki w kierunku ujednolicenia 
czasu na całym świecie, zaś na początku XX wieku nastąpiły kolejne ulepszenia 
w mierzeniu czasu. Takim przykładem może być zegar z wahadłem swobodnym, 
zbudowany w latach 20. XX wieku. Zegary budowane na bazie drgających kryszta-
łów kwarcu zaczęły odmierzać czas z dokładnością do kilku dziesięciotysięcznych 
sekundy na dobę. Pod koniec tegoż wieku wytworzono zegary na bazie atomu 
cezu, tracące sekundę na 3 tysiące lat, a współczesny zegar atomowy odmierza czas 
z dokładnością do jednej sekundy na 3 miliony lat92.

89 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 173.
90 Tamże.
91 O mierzeniu czasu i zegarach patrz: L. Mumford, Technics and Civilization, London 1947. 
92 Zagadanienia mierzenia czasu zostały opracowane na podstawie publikacji: G.J. Whitrow, Czas 
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Odmierzanie i koordynacja czasu następowały też za pomocą coraz bardziej 
rozbudowanych i dokładnych kalendarzy. Nie miejsce tutaj na wymienianie wszyst-
kich, które człowiek wytworzył i stosował w różnych okresach historycznych. Do 
najważniejszych, które odegrały czy nadal odgrywają istotną rolę, należał wpro-
wadzony w roku 45 p.n.e. kalendarz juliański; przetrwał on do końca XVI wieku. 
Wtedy dopiero zastąpił go w Europie kalendarz gregoriański, wprowadzany w 1582 
roku. W świecie chrześcijańskim jest ponadto stosowany kalendarz oparty na sy-
stemie solarnym i lunarnym, na podstawie którego wyznaczane są niektóre święta 
w roku kościelnym. Zdominowanie odmierzania czasu przez kalendarz kościelny 
stało się przyczyną demonstracji politycznych i ideologicznych, jak np. próby 
stworzenia francuskiego kalendarza republikańskiego, kalendarza wolnomular-
skiego czy sowieckie odejście od 7-dniowego tygodnia. Najbardziej istotną zmianą 
było zerwanie z datą początkową kalendarza europejskiego, tj. rokiem narodzin 
Chrystusa, i wyznaczenie innego punktu na osi czasu93. Nowe daty początkowe to 
np. 22 września 1792 roku (data ustanowienia pierwszej republiki francuskiej) czy 
4000 p.n.e. (kalendarz masoński).

d) Inne sposoby okiełznania czasu

Jedną z najprostszych metod walki z czasem czy panowania nad nim, a może tylko 
chwilowego o nim zapomnienia, była strategia „intensywnego życia”. U jej podłoża 
leży tendencja do ciągłego odmładzania się „na siłę”, szukania ratunku przed prze-
mijaniem czy samotnością. W tym celu ludzie podejmują nowe wyzwania, rzucają 
się w wir zajęć, zwiększają zakres swojej aktywności zawodowej i społecznej. Taka 
nadmierna aktywność jest dostrzegana współcześnie u wielu osób, będących nie 
tylko w młodym, ale także w podeszłym wieku.

Wykorzystanie techniki i technologii do okiełznania czasu przez człowieka nie 
ograniczyło się tylko do jego pomiaru, choć w dużym stopniu na tym się skoncen-
trowało. Występująca w rzeczywistości cykliczność z powiązaną z nią czasowością 
stała się przedmiotem dociekań człowieka. Zauważenie przemożnego wpływu czasu 
na życie ludzi, poprzez podporządkowanie go układowi dnia, doprowadziło do 
prób zmiany tego stanu rzeczy. Nie ulega wątpliwości, że zapewnienie światła tam, 
gdzie dotychczas panowała ciemność, a ciepła w miejsce chłodu i zimna, było nie 
tylko niesłychanym osiągnięciem technologicznym, ale potężnym ciosem wymie-
rzonym w naturalną temporalność, na której opierała się rzeczywistość społeczna94. 
Znaczenie pokonania ciemności i chłodu na pewno było dla wielu społeczeństw 
ogromne, o czym świadczą zachowane do dzisiaj legendy i mity, podkreślające 
zmagania człowieka z tymi naturalnymi ograniczeniami.

93 M. Jaskólski, Czas – doktryny..., [w:] K. Chojnicka, A. Citkowska-Kimla, W. Kozub-Ciembroniewicz 
(red.), Czas a trwanie idei..., s. 34 i 35.

94 B. Adam, Czas, s. 113. 
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Pochód światła i cienia (elektryczność) czy ciepła i zimna (klimatyzacja) przez 
dzieje ludzkie nie był jedynym ciosem w dotychczasową temporalność świata. 
Nastąpiło odejście od tożsamości dnia (z pracą) i nocy (z wypoczynkiem). Noc 
przestała oznaczać okres niepracy, przestała być kojarzona ze spokojem i regeneracją. 
Zrównanie roli dnia i nocy nie tylko zburzyło rytm przyrodniczy, ale także zmieniło 
świadomość człowieka na temat czasu. Następowało powolne „usamodzielnienie 
się” czasu i jego autonomizacja od działań prowadzonych przez człowieka. Czas stał 
się głównym regulatorem, koordynatorem i organizatorem ludzkich działań95, ale 
stał się także wartością, która albo zbywała, albo jej brakowało. Okazało się – jak 
pisze Helga Nowotny – że niektórzy członkowie społeczeństwa mieli czasu zbyt 
dużo, np. bezrobotni, zaś innym go brakowało, np. zapracowanym i przeciążonym 
pracą. Nieracjonalne gospodarowanie czasem doprowadziło do uformowania się 
nowych nierówności, których podstawą był brak lub nadmiar czasu. W ten sposób 
wytworzył się nowy podział społeczny, budujący konfl ikty pomiędzy cierpiącymi na 
brak czasu pracoholikami a odczuwającymi jego nadmiar. Podział taki unaocznia 
występowanie we współczesnych społeczeństwach różnych rytmów czasowych96.

Szczególnego znaczenia dla historii nabrały w XIX wieku te elementy, kiedy to 
zwłaszcza rewolucja przemysłowa uzmysłowiła ludziom korzyści z przemian tech-
nologicznych. Równie rewolucyjny charakter miały wynalazki przeciwdziałające 
starzeniu się i ograniczające przemijalność doczesnego świata materialnego. To, co 
dotychczas było zmienne i śmiertelne, stało się bardziej trwałe, przesunięto długość 
okresu korzystania z materii. Zahamowano rozkład żywności i przedłużono okres 
jej trwałości, poczynając od metod najprostszych, polegających na suszeniu czy 
zamrażaniu, a skończywszy na współczesnych metodach modyfi kacji genetycznej. 
Co prawda, nie uczyniono jeszcze materii tego świata niezniszczalną, ale samo 
przesunięcie granicy jej trwałości jest sporym osiągnięciem ludzkości. Analogiczne 
próby przesunięcia progu śmiertelności zastosowano w stosunku do ciała człowie-
ka. Wszelkie działania na tym polu mają za zadanie przedłużyć młodość, odsunąć 
w czasie skutki starzenia się, a tym samym wydłużyć ludzkie życie. Obserwowalne 
wskaźniki starzenia się ciała ludzkiego są najlepszym sposobem obserwowania 
czasu. Zmiany dotyczące wyglądu człowieka są najszybciej przez niego zauważal-
ne. Hasło panowania nad czasem w tym przypadku stało się szczególnie doniosłe, 
urosło do rangi symbolu współczesnych czasów. Człowiek za wszelką cenę prag-
nie odebrać czasowi władzę nad swoim ciałem. Katalog możliwych medycznych 
i technologicznych strategii wobec ciała, a przeciw czasowi, jest wyjątkowo bogaty, 
począwszy od przestrzegania higienicznego i zdrowego życia, a skończywszy na 
operacji plastycznej. Wydaje się, że przynajmniej na chwilę strategia zapewnienia 
długiego (może wiecznego) czasu życia za pomocą klonowania została odłożona, 
ale powróci z pewnością w najbliższej przyszłości.

Jednym z najbardziej powtarzalnych sposobów panowania nad czasem, nie-
zmiennym od stuleci, jest wyposażenie własnego ziemskiego bytu w dobra trwałe, 

95 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 63.
96 H. Nowotny, Time. Th e Modern..., s. 102–131. 
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mające społeczną wartość. Bogactwo, pozycja społeczna, władza – zwiększają po-
czucie bezpieczeństwa, zmniejszając niepewność bytu. Poczucie bezpieczeństwa 
dzięki dobrom materialnym jest trwałe, bowiem dobra wydają się w dużym stopniu 
niezależne od czasu, niepodatne na jego wpływ. A to, co zostaje zniszczone, jest 
zastępowane dobrami zamiennymi, które także wpływają na utwierdzenie poczucia 
trwałości. W ten sposób przedmioty materialne stały się nośnikami czasu: „Pozór 
trwałości świata rzeczy wokół nas, a w szczególności dóbr będących w naszym 
posiadaniu, daje nam poczucie panowania nad rzeczywistością i własnym losem. 
Stapiamy się tym sposobem z rzeczywistością »aktualną«, zapominamy o niszczącym 
wpływie przemijania, odsuwamy od siebie myśl, że wszystko to, co z takim wysiłkiem 
budujemy i organizujemy, musi ulec całkowitemu unicestwieniu. Zaangażowani 
w rozgrywającą się »w tej chwili« teraźniejszości tracimy z pola widzenia uniwersalne 
aspekty czasu, dajemy się wchłonąć w pozornie nienaruszalną cielesność świata 
wokół nas”97. Konsumowanie trudno dostępnych dóbr miało być także sposobem 
zwiększenia szans panowania człowieka nad czasem98, poprzez „tracenie” go tyl-
ko na wyjątkowe przyjemności. Zawsze i wszędzie walka o władanie czasem była 
połączona z jego wartościowaniem.

Standaryzacja czasu, szerzej – jego globalizacja, obejmowała stopniowo cały 
świat. W rezultacie, na początku XX wieku doszło do „globalizacji czasu”, która była 
wynikiem przemian technologicznych i innowacji w mierzeniu czasu99. Człowiek 
w dużym stopniu rozstawał się z wpływem, jaki miał na niego czas mierzony rytmem 
przyrody, a podporządkował się czasowi chronometrycznemu. Wynikiem tego było 
m.in. zjawisko „kolonizacji nocy”100, czyli wytworzenie czasu sztucznego, a zarazem 
zlikwidowanie czasu „pustego” w postaci nocy. Dla niektórych ideologii takim 
„czasem pustym” stały się też niedziele czy święta, usiłowano więc doprowadzić 
do ich likwidacji. W ten sposób zaczął tracić na znaczeniu podział na czas święty 
i świecki. Owe tendencje doprowadziły w nowoczesności do tego, że chronocen-
tryzm stał się dla człowieka jego obsesją ze względu na powszechny brak czasu do 
„kolonizowania”101. Tykanie zegarka przestało się kojarzyć pozytywnie i relaksująco, 
a przerodziło się w „ciężkie uderzenia”, przed którymi nie ma ucieczki. Powszechny 
pośpiech, najbardziej symbolicznie dostrzegalny we współczesnej muzyce i sztuce, 
np. w tzw. wideoklipie, wprost przeraża i uświadamia człowiekowi, że nie będzie 
już powrotu do „wolniejszych czasów”. Szybkość i przyspieszenie, przed którymi, 
począwszy od Platona, przestrzegali myśliciele, stały się podstawowymi wyznacz-
nikami współczesnego czasu102. Zatem wielowiekowy proces, polegający na dążeniu 

97 S. Snihur, Czas i przemijanie..., s. 136. 
98 E. Hałas, Odmiany czasu społecznego. Komentarz do artykułu Elżbiety Tarkowskiej, [w:] P. Sztompka 

(red.), Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Warszawa–
Kraków 1999, s. 364.

99 B. Adam, Timewatch. Th e Social..., s. 107–124. 
100 M. Melbin, Night as Frontier: Colonizing the World aft er Dark, New York 1997. 
101 D. Southerton, „Squeezing Time”: Allocating Practices, Coordinating Networks and Scheduling Society, 

„Time and Society” 2003, nr 1, s. 5–25.
102 R. Levine, A Geography of Time..., s. 3–25. 
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do władania czasem czy jego „zagospodarowania”, doprowadził do panowania czasu 
nad człowiekiem. Czas sprawuje władzę nad jednostkami. Jednocześnie nadal toczy 
się walka, już nie o okiełznanie i wykorzystanie czasu przez człowieka, ale raczej 
o zrzucenie jarzma czasu103. Z drugiej strony, mamy do czynienia z powstawaniem 
konfl iktów związanych z czasem, z jego interpretacją i wykorzystaniem, szczegól-
nie z nadawaniem sensu własnej egzystencji. Współcześnie wciąż prowadzone są 
praktyki manipulowania czasem, przejawiające się w złamaniu monopolu czasu 
linearnego104, ale też pojawiają się pierwsze kroki mające na celu uniknięcie nega-
tywnych jego konsekwencji. Dochodzi do budowania ideologii prowadzących do 
odrzucenia przez ludzi presji czasu: „Co więcej, konsekwencją dążeń do globalnej 
jednoczesności jest coraz silniejsza potrzeba wyodrębnienia swego własnego, 
prywatnego, subiektywnego czasu, odmiennego od czasu podzielanego z innymi, 
oraz potrzeba panowania nad własnym czasem, uwolnienia się od przymusów 
i nacisków”105.

103 E.T. Hall, Poza kulturą, przekład: E. Goździak, Warszawa 1984, s. 180; W. Sztumski, Turboświat, 
pułapka przyspieszenia i ekologia czasu, [w:] K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała (red.), Czas w życiu 
człowieka, s. 28–35. 

104 Czas liniowy coraz częściej przestaje służyć do synchornizacji działań społecznych. H. Qian, On the 
Relation between Linear Time and Individualism, „Time and Society” 2004, nr 1, s. 173.

105 E. Tarkowska, Czas w kulturze współczesnej, s. 133.



3. Wyjaśnić czas – wielość czasów 
w społeczeństwie

a) Uwarunkowania badań nad czasem

Przeprowadzona wcześniej analiza zagadnień temporalnych uwydatnia podstawo-
we w przeszłości, społeczne „metody” przezwyciężania czasu i próby panowania 
nad nim, w formie ograniczania negatywnych często skutków społecznych. Ukazuje 
fi lozofi czne, a także bardziej dostępne człowiekowi, potoczne, indywidualne 
sposoby radzenia sobie z czasem. Uwidacznia też, że poglądy na czas mają swoje 
miejsce w twórczości pozafi lozofi cznej, czego najlepszym przykładem mogą być 
odniesienia do temporalności widoczne w zachowanych dziełach sztuki i lite-
ratury1. Jednocześnie należy wspomnieć, że wraz z pojawieniem się nowożytnej 
refl eksji scjentystycznej czas w naturalny sposób stawał się przedmiotem bardziej 
usystematyzowanych badań. Nie bez znaczenia na tym nowym polu badawczym 
okazały się wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi fi lozofi cznymi kon-
cepcjami czasu a różnymi poglądami naukowymi, szczególnie pojawiającymi się 
na polu nauk społecznych2, co jest oczywiste i istotne w kontekście prowadzonej 
tu analizy.

Znaczenie czasu i konsekwencje jego upływu stają się wyraźnie widoczne na 
kanwie refl eksji nad przemijaniem oraz kruchością i nieuchronnością ludzkiego 
losu. Dowodzi tego uniwersalność społecznej percepcji czasu. Powszechność 
takich doświadczeń powoduje, że badacze społeczni niezmiennie zajmują się 
czasem. Pierwsze ich obserwacje pokazały, że indywidualne, czyli psychologicznie 
czy historycznie uwarunkowane wyobrażenia o czasie, wykazują daleko idącą 
zmienność i różnorodność szczególnie pod względem historycznym. Okazuje 
się, że wyobrażenia na temat czasu są różne, inaczej – „czas ma wiele twarzy”3. 
Stały się one punktem wyjścia do stworzenia bardziej obiektywnych sposobów 
opisu czasu.

Czas jest podstawowym elementem myśli człowieka o rzeczywistości, uniwer-
salistycznym „konstruktem” wszelkich rozważań intelektualnych. Jak wykazano 
powyżej, nie sposób wypowiadać się o świecie, nie odwołując się do odniesień tem-
poralnych. Czas pozwala budować strukturę świata, „cokolwiek spotykam w życiu 
codziennym, istnieje lub zachodzi w określonym fragmencie przestrzeni i w czasie 

1 Zob. G.E.R. Lloyd, Czas w myśli..., [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 208–223. 
2 W. Bergmann, Th e Problem of Time in Sociology: An Overview of the Literature on the State of Th eory 

and Research on the „Sociology of Time”, 1900–1982, „Time and Society” 1992, nr 1, s. 81–131. 
3 H. Nowotny, Time in the Social Sciences. Th eoretical and Empirical Approaches, [w:] M. Dierkes, 

B. Bievert (red.), European Social Science in Transition: Assessment and Outlook, Frankfurt am Main 1992, 
s. 498–499.
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z tym fragmentem związanym”4. Czas stał się czwartym wymiarem czasoprzestrzeni, 
jego dodatkową współrzędną. Stanowiąc element struktury zdań dotyczących tego 
świata, występuje we wszelkim społecznym dyskursie toczonym przez człowieka, 
w ten sposób stał się podstawą analizy wszelkich historycznych i współczesnych 
działań społecznych, dlatego jest nazywany „biciem serca” kultury5. Zatem naukowe 
wyjaśnienie rzeczywistości społecznej musi uwzględniać płaszczyznę temporalną, 
a tym samym prowadzić do zwiększenia zainteresowania tą problematyką6.

Dostępne sposoby opisu czy badania czasu niosą z sobą wiele utrudnień7, 
w tym własną specyfi kę, polegającą na postrzeganiu tylko części aspektów zjawiska. 
Nauki społeczne oferują własne koncepcje czasu, odwzorowujące rzeczywistość, 
uwzględniające inne właściwości temporalne i relacje z wybranymi aspektami 
rzeczywistości. Zdaniem Marcela Maussa, czas stanowi taki przedmiot badań, 
z którym jedna dyscyplina nie potrafi  sobie poradzić. Założenie to wzmacnia fakt, 
że czas jest realnością, a nie tylko pozornym wytworem rzeczywistości. Biorąc 
to pod uwagę, należy przypomnieć, że koncepcje socjologiczne (uwzględniające 
temporalność) rozwijały się od powstania szkoły durkheimowskiej8, a kwestia czasu 
budziła w późniejszym okresie coraz szersze zainteresowanie. Zauważalny współ-
cześnie powrót do temporalności w socjologii jest metodą odnowy tej dyscypliny 
naukowej9. Bliskie podejściu socjologicznemu jest stosowane przez inne dyscypliny 
społeczne rozwiązanie, polegające przede wszystkim na zainteresowaniu czasem 
poprzez dokonywanie jego konceptualizacji, a nie zajmowanie się „nim samym 
w sobie”. W ten sposób, dochodząc do odkrycia różnych „wytworzonych czasów”, 
w odmienny sposób funkcjonujących w społeczeństwie, często wyjaśnia się ich 
społeczne konsekwencje i odmienne skutki dla życia społecznego. Odmienne kon-
cepcje czasu stają się istotnymi kategoriami różnicującymi kultury, a tym samym 
zbiorowości. Czas najsilniej defi niuje kultury10, stanowi on – jak pisze Elżbieta 
Tarkowska – klucz do badania dokonujących się zmian współczesnych aspektów 
kulturowych11. Z drugiej strony, analiza kulturowa czy socjologiczna nie jest możliwa 
bez uwzględnienia podstawowych czynników psychologicznych, szczególnie w kon-
tekście indywidualnego doświadczania, odczuwania upływu czasu. Jednocześnie 

4 J. Szczepański, Czas osobisty, [w:] K. Doktór, W. Kwaśniewicz, A. Kwilecki (red.), Socjologia – teoria 
i działanie. Księga pamiątkowa ku czci Władysława Markiewicza, Warszawa 1997, s. 123.

5 R. Levine, A Geography of Time..., s. 1.
6 Byli tacy, którzy twierdzili, że czas nigdy nie będzie podstawowym tematem analizy socjologicznej. Zob. 

F. Braudel, Historia i trwanie, przedmowa B. Geremek, W. Kula, przekład: B. Geremek, Warszawa 1971, s. 46. 
7 Można przytoczyć zdanie oddające trudności w badaniach nad czasem: „Kulturowe koncepcje czasu 

nie leżą na skraju drogi czekając, aż etnograf, wędrowiec podejdzie i je podniesie” – zob. K.K. Birth, Finding 
Time: Studying the Concepts of Time Used in Daily Life, „Field Methods” 2004, nr 1, s. 70. 

8 Zob. G. Gurvitch, Social Structure and Th e Multiplicity of Times, [w:] E. Tiryakian (red.), Sociological 
Th eory: Values and Sociocultural Change, London 1963. 

9 G. Ritzer, Frontiers of Social Th eory: Th e New Syntheses, New York 1990. 
10 A. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, Warszawa 1976, passim.
11 E. Tarkowska, Społeczeństwo różnych rytmów: przypadek Polski na tle tendencji globalnych, 

[w:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów 
transformacji, Warszawa–Kraków 1999, s. 343.
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indywidualne postrzeganie czasu zazwyczaj jest połączone z determinującym go 
kontekstem historycznym, w którym człowiek żyje12.

Często mówi się też o czasie jako nieuporządkowanym strumieniu zmian; takie 
wyobrażenie zakłada, że jest on układem przypadkowych zdarzeń zachodzących 
w życiu jednostki. Pozbawiony jest ładu, a tym samym uniemożliwia doszukiwanie 
się jakichkolwiek prawidłowości i sensu w historii. Jedynym sposobem radzenia 
sobie przez badacza z takim stanem rzeczy jest interpretowanie rzeczywistości za 
pomocą dostępnych metod i technik. Chaos jest porządkowany w celu wytworze-
nia przynajmniej elementarnego „stanu oczywistości”. Z kolei wykorzystywane 
często tzw. stacjonarne wyobrażenie czasu zakłada porównywanie dziejów ludz-
kich z piaszczystą, bezkresną, płaską pustynią. Omawiający tę koncepcję Roman 
Tokarczyk pisze: „Na powierzchni tej pustyni niezmiennie trwają niezliczone 
ziarenka piasku, które, zachowując swoją istotę, niekiedy jednak zmieniają swoje 
usytuowanie w przestrzeni. Tak jak bezkresna jest pustynia, tak nieskończony 
jest czas, w którym trwają ludzkie społeczeństwa i świat, niezmiennie zachowu-
jąc swoją istotę. Jedynie idea niezmienności, wiecznego trwania wszystkiego, 
co istnieje w swej istocie, miałaby wyjaśniać zarówno kształt samego czasu, jak 
i jego związek z ideami”13.

Przedstawieniu różnych, odmiennych kategorii czasu czy sposobów temporalnego 
opisywania rzeczywistości, traktujących czas zarówno jako coś wewnętrznego, jak 
i zewnętrznego wobec człowieka14, a zarazem uznających wielość występujących 
w społeczeństwie czasów, został poświęcony niniejszy podrozdział. Podstawą jest 
rozróżnienie między czasem ilościowym a jakościowym, a następnie przedsta-
wienie podstawowych rodzajów tego ostatniego. Służą temu przede wszystkim 
opisane poniżej różne odmiany czasu społecznego, od najprostszych do bardziej 
skomplikowanych.

Historycznie pierwszym sposobem opisu rzeczywistości czasowej wydaje się 
koncepcja czasu cyklicznego, będąca pochodną obserwacji „agrarnych” lub „lu-
narnych”, choć brak w tej kwestii jednomyślności. To nie kryzys świadomości 
mitycznej był przyczyną zaistnienia czasu cyklicznego15, ale raczej rozpowszech-
nienie się mitów w życiu człowieka przekształciło czas cykliczny, pierwotny dla 
człowieka, w wahadłowy. Obydwa, charakterystyczne dla zbiorowości pierwot-
nych, nie wykluczają się, ale raczej uzupełniają. Dopiero w okresie późniejszym 
pojawiła się koncepcja czasu linearnego, charakterystyczna dla chrześcijaństwa, 
a tak wyraźnie widoczna poprzez swoją dominację w nowożytności, zaś w mniej-
szym stopniu w ponowoczesności. Stała się ona najbardziej rozpowszechnionym 

12 A. Zajączkowski, Wstęp, [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 6. 
13 R. Tokarczyk, Metodologia relacji czas a trwanie idei politycznych i prawnych, [w:] K. Chojnicka, 

A. Citkowska-Kimla, W. Kozub-Ciembroniewicz (red.), Czas a trwanie idei..., s. 58. 
14 S. Symotiuk, Czas w kulturze, [w:] A. Nowicki (red.), Czas w kulturze, s. 24–25; Cz. Gryko, Czas 

w naukach przyrodniczych a czas w naukach o kulturze (tezy), [w:] tamże, s. 31. 
15 A. Flis, S. Kapralski, Czas społeczny: między zmianą a nieśmiertelnością, „Studia Socjologiczne” 

1988, s. 68.
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i niekwestionowanym sposobem przedstawiania czasu16. Z kolei czas polityczny 
jest istotny dla niniejszej analizy, będąc – według wielu autorów – konkretyzacją 
czasu społecznego. Poddany analizie, stanowi podstawową obok czasu społecznego 
kategorię teoretyczną w niniejszej pracy17.

Podstawowy podział czasu został zbudowany wokół kategorii czasu ilościowego 
i jakościowego. Najważniejszy dla życia człowieka w społeczeństwie wydaje się „czas 
zewnętrzny”, „zegarowy”, zauważalny w praktyce najczęściej poprzez obserwację 
zmian w przyrodzie oraz dokonywanie pomiarów jego upływu. Czas ilościowy 
możliwy jest do określenia za pomocą przyjętych jednostek czasu. Występuje on 
niezależnie od obserwatora, który nie może go zatrzymać ani modyfi kować18. Będąc 
całkowicie niezależnym, czas daje się jednak wyskalować i wykorzystać do opisu 
zdarzeń i procesów w naturze. Widoczną dla każdego funkcją czasu jest zapewnianie 
podstawowego porządku i ładu w świecie. Służą do tego, opisywane już wcześniej 
i doskonalone przez stulecia, różnorodne konwencjonalne narzędzia odmierzające 
czas, zegary i kalendarze. W praktyce wszystkie te urządzenia są wykorzystywane 
do odtworzenia odwiecznego rytmu występującego w przyrodzie. Dzisiaj nikt już 
nie neguje potrzeby dokładnego mierzenia czasu, pozwala to nie tylko uporządko-
wać i zaplanować kolejność zdarzeń zachodzących w świecie, ustalić ich dokładną 
porę, a także określić długość ich trwania, szybkość zachodzenia i przemijania czy 
okresy, jakie występowały między kolejnymi zjawiskami. Aby takie mierzenie czasu, 
uznawane dzisiaj za niezbędny element cywilizacji w epoce przemysłowej, stało się 
możliwe, konieczne było ustalenie punktów początkowych czy też orientacyjnych 
w układzie temporalnym. Bez tego żadna lokalizacja w czasie nie byłaby możliwa. 
Jedną z takich istotnych dat granicznych jest rok narodzin Chrystusa, od które-
go liczymy lata naszej ery. Innymi punktami odniesienia są znane powszechnie, 
powtarzające się zjawiska astronomiczne. Czas zewnętrzny, ze względu na swój 
policzalny charakter, umożliwiający porównywanie długości trwania zjawisk, jest 
nazywany też czasem ilościowym.

W kontekście czasu ilościowego należy wyodrębnić czas wewnętrzny lub ja-
kościowy, zdecydowanie później zauważony przez człowieka. Do takich wniosków 
prowadzi refl eksja nad analizą czasu w magii i religii – okazało się, że czas „nie jest 
czystą ilością”. Inaczej, wierzenia i obyczaje wspólne dla danej grupy przekształcają 

16 Według Ottheina Rammstedta, można wyróżnić w historii cztery podstawowe rodzaje występowania 
świadomości czasu: okazjonalna świadomość czasu oparta na rozróżnieniu między „teraz” i „nie-teraz”; 
cykliczna świadomość czasu; liniowa świadomość czasu z zamkniętą przeszłością; liniowa świadomość 
czasu z otwartą przyszłością – por. J. Šubrt, Th e Problem of Time from the Perspective..., s. 211 i 214.

17 Interesujące w tym kontekście wydaje się ujmowanie czasu przez antropologów na trzy zasadnicze 
sposoby. Wyróżniają oni w pierwszej kolejności kategorię czasu cyklicznego, który porównują do okręgu 
lub spirali, gdzie w pierwszym przypadku czas jest nieskończony i zamknięty, a w drugim nieskończony 
i otwarty. Drugą kategorią czasu jest czas podzielony, podobny do linii, w którym zawsze są dostrzegalne 
różnice pomiędzy przeszłością a przyszłością. Trzecim czasem jest czas stacjonarny, będący trwaniem, 
w którym oddalamy się od przeszłości, a zbliżamy do przyszłości, do kresu. J. Bralczyk, J. Wasilewski, 
Rozmowa o czasie..., [w:] G. Sędek, S. Bedyńska (red.), Życie na czas..., s. 24; zob. J. Rokoszowa, Czas a język. 
O asymetrii reguł językowych, Kraków 1989.

18 A. Nowicki, Człowiek wobec czasu, [w:] A. Nowicki (red.), Czas w kulturze, s. 11. 
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czas zewnętrzny w czas jakościowy – wewnętrzny, charakterystyczny dla tych zjawisk 
i wydarzeń. Różne konteksty społeczne mogą się realizować we własnym czasie. 
Dotyczy to także życia różnych grup społecznych. Zjawiska społeczne, zachodzące 
w czasie zegarowym, posiadają dodatkowy, własny czas wewnętrzny, defi niowany 
za pomocą określonych, charakterystycznych właściwości czasowych. Należą do 
nich: tempo, okres trwania, rytmiczność i podział na różne lub identyczne fazy. 
Pozwala to uznać, że zachodzące zdarzenie może być ujmowane i defi niowane 
także za pomocą tych cech czasowych. Takie wnioski możliwe są do wyciągnięcia 
z badań Henriego Huberta nad znaczeniem czasu w magii i religii. Jak podsumo-
wuje to Elżbieta Tarkowska, badania Huberta wykazały ponad wszelką wątpliwość, 
że czas „nie jest czystą ilością”, bowiem „wierzenia i obyczaje wspólne dla grupy 
nadają mu charakter jakościowy, konkretny, niejednorodny i nieciągły; bieg tego 
czasu może być odwracalny”19.

Czas jakościowy często jest przeciwstawiany czasowi ilościowemu, w ten sposób 
stał się podłożem dla niektórych późniejszych teorii czasu20, ponadto pomaga to 
lepiej poznać właściwości tego drugiego. Zrewidowało to w sposób istotny sposo-
by myślenia o czasie, podkreśliło owe prawidłowości charakteryzujące społeczną 
rzeczywistość, sposoby gromadzenia wiedzy o niej, a także rolę i znaczenie samego 
człowieka. Wyodrębnienie czasu jakościowego pozwoliło inaczej postrzegać wy-
miary ludzkiego działania, odnaleźć czas w dziejących się wydarzeniach, poprzez 
zwrócenie uwagi na „zakotwiczenie” czasu w kulturze i świadomości człowieka.

b) Między czasem cyklicznym a linearnym

Czas cykliczny wydaje się naturalną i pierwotną metodą opisywania czasu zastoso-
waną przez człowieka. Jak pisze Michał Heller, pierwotna, cykliczna koncepcja była 
„raczej instynktem niż przemyśleniem”21. Swoją nazwę wywodzi od koła (gr. kyklos), 
a tak rozumiany czas stał się „wiecznym kołowrotem” rzeczywistości. Inspirujących 
sugestii dla konstrukcji takiej metody opisu dostarczyła człowiekowi nieustanna 
obserwacja przyrody, najpierw prawdopodobnie w procesie dostosowywania się do 
wymagań życia w naturze, a później dokonywana przy okazji prowadzenia świadomej 
działalności rolniczo-wytwórczej22. Takie pierwotne, można powiedzieć – empiryczne 
podejście człowieka do rzeczywistości, pozwalało wysunąć wnioski o rytmiczności, 
czyli powtarzaniu się w naturze pewnych wydarzeń w specyfi czny sposób. Wszystko, 
co istnieje, układa się w ciąg procesów, tworzących całości przebiegające po kole 
i ciągle się powtarzające. Spostrzeżenia te, nasuwające się automatycznie, były 

19 E. Tarkowska, Czas społeczny, [w:] Encyklopedia socjologii, t. I, s. 108. 
20 R.K. Merton, P.A. Sorokin, Social Time: A Methodological and Functional Analysis, „American Journal 

of Sociology” 1937, vol. 42, s. 615–629. 
21 M. Heller, Wieczność. Czas..., s. 75. 
22 Zob. M. Eliade, Aspects du mythe, Paris 1963. 
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z czasem dostosowywane do opisu funkcjonowania człowieka w różnych epokach 
historycznych o odmiennych stosunkach społeczno-gospodarczych.

Przyjęcie koncepcji cyklicznej, wedle której wszystko zmienia się z periodyczną 
powtarzalnością rytmów, np. wiosna – lato – jesień – zima, było zaakceptowaniem 
istnienia świata wokół człowieka, w sensie egzystencjalnym, a więc faktu, że życie 
człowieka to ciąg zmian, ale w jakiejś mierze przewidywalnych, czyli kontrolowanych. 
Oczekiwanie na coś, co miało nieuchronnie nastąpić, poza konsekwencjami nega-
tywnymi, polegającymi m.in. na tym, że nie wydarzy się nic nowego23, niosło z sobą 
także optymistyczne dla człowieka wnioski. Oznaczało bowiem, że w przyrodzie 
panuje jednak widoczny porządek. To ostatnie spostrzeżenie łagodziło jednostkowe 
i społeczne niepokoje, zwiększało poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w konfl ik-
towych sytuacjach społecznych, gdy życie stawało się nieprzewidywalne w wielu 
aspektach. Koncepcja cykliczna, „ujmująca poszczególne zmiany – jakkolwiek roz-
ległe – jako momenty zaledwie (lub – co najwyżej – kolejne etapy) zamkniętego pro-
cesu powracającego zawsze do punktu wyjścia i zaczynającego swój bieg na nowo”24, 
pełniła w świadomości człowieka funkcje pozytywne. Przyjęcie koncepcji czasu, 
biegnącego po linii koła, pozwalało bardziej zrozumiale tłumaczyć rzeczywistość, 
zaadaptować w sensie społecznym widoczne zmiany społeczne. Stając się bardziej 
oczekiwanymi, stanowiły jedynie etapy, prowadzące na powrót do punktu wyjścia: 
„Punkt, w którym czas cykliczny rozpoczyna swój bieg, przypomina zazwyczaj Złoty 
Wiek, który następnie – przechodząc kolejne stadia degeneracji – przekształca się 
w czasy upadku, utożsamione zwykle z bieżącą formą zbiorowej egzystencji, po to, 
aby w przyszłości odrodzić się i powrócić do punktu wyjścia”25.

Jednak poruszanie się po kolistej „obręczy” musiało nieuchronnie doprowadzić 
też do pojęcia zbędnego trudu czy poczucia nieuchronnego „społecznego uwię-
zienia”. Cykliczne wyjaśnienie czasu, ograniczając niepewność poprzez pokazanie 
pierwszych oznak stabilności i przewidywalności „wiecznego tu i teraz”, niosło za 
sobą obraz świata zamkniętego, który dla większości ludzi był miejscem istnienia 
jedynego i ostatecznego. Blisko stąd było do uświadomienia sobie konieczności 
bytowania w „pułapce bez wyjścia”. Podążanie po ścieżce życia, docieranie do mniej 
lub bardziej widocznych punktów po raz kolejny, poprzez pokonywanie tych samych, 
a w ten sposób „trwających wiecznie” interwałów, musiało uświadomić człowiekowi 
bezsens takiej wędrówki, zaostrzyć stan zamknięcia, pogłębiając egzystencjalny 
lęk. Czyniło to z koła symbol bezsensownej, wiecznej, ziemskiej wędrówki. Blisko 
związana z niniejszym zagadnieniem jest koncepcja reinkarnacji, czyli idea śmierci 
i ponownych narodzin.

Czas cykliczny, będąc czasem nieskończonym, nie korespondował automa-
tycznie z czasem życia biologicznego człowieka, które cechuje przede wszystkim 
skończoność, a także istnienie początkowej i końcowej daty granicznej. Odcinki te, 

23 Najdobitniej wyraził to Marek Aureliusz: „Tak że nie ma obawy, by stało się coś nowego” – zob. 
Marek Aureliusz, Rozmyślania, przekład: M. Reiter, Warszawa 2009, s. 94.

24 A. Flis, S. Kapralski, Czas społeczny: między zmianą..., s. 67. 
25 Tamże, s. 70.
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wyznaczając etapy ludzkiej egzystencji, układają się w nieskończony łańcuch trwania 
kolejnych pokoleń, stanowiąc jedyny sposób interpretowania skończonego życia 
jednostki w „wiecznej teraźniejszości”. Przekazywanie skumulowanego dorobku 
ludzkości następnym pokoleniom stanowi początek istniejącego układu linearnego, 
bez dokładnie określonego fi nalnego celu. Wszelki społeczny porządek działania, 
związany z zastępowaniem pokoleń, to najbardziej wyraźne elementy linearności 
w życiu człowieka. Ogólnie cykliczna koncepcja czasu „(…) była konsekwencją 
lub założeniem ideału wiedzy wartościowej, jako poszukiwania tego, co uporząd-
kowane, ogólne i powtarzalne, a jednocześnie uznaniem, że to, co jednostkowe, 
przypadkowe i jakościowe, właściwe jest wiedzy potocznej, opartej na kontakcie 
ze światem i do owego kontaktu się ograniczającej”26.

Czas cykliczny, oparty na cyklicznej wizji dziejów, czyli ich powtarzalności, miał 
różne konsekwencje dla osób zajmujących się historiozofi ą, a opierających się na 
tym podejściu. Uznanie, że „historia kołem się toczy”, a przyszłość w praktyce będzie 
powtórzeniem tego, co kiedyś już się wydarzyło, wymuszało jednak refl eksję, a na-
stępnie jakąś modyfi kację przyszłości. Przykładowo, Niccolò Machiavelli uznawał, 
że cykliczność nie sprowadza się do zamkniętych, powtarzających się kręgów, nie 
pojmując historii literalnie – w ten sposób nie było powrotu do idealnego „złotego 
wieku”; innymi słowy, nie ma co oczekiwać, że przyszłość będzie tylko powrotem do 
przeszłości. Z kolei Jean Bodin poszukiwał odmiennych, jednostkowych przyczyn, 
które prowadziły do rozwoju czy upadku państw27, choć dopuszczał możliwość 
powtarzania się w dziejach ludzkości występujących już wcześniej form struktur 
społecznych.

Czas wahadłowy stanowi odmianę czasu cyklicznego, co wiąże się z posiadaniem 
cech wspólnych, jednak ze względu na istotne różnice zmusza wielu autorów do 
potraktowania go jako odrębnej kategorii czasu, istotnej dla formy opisu rzeczy-
wistości za jego pomocą28 – jak czynił np. Mircea Eliade. Najbardziej szczegółowo 
przedstawiał czas wahadłowy Edmund Leach, który uważał, że czas ten był w epoce 
prehistorycznej dominującą odmianą czasu społecznego. Według niego, czas wa-
hadłowy to „ciąg oscylacji pomiędzy biegunowymi przeciwieństwami: nocą i dniem, 
zimą i latem, suszą i powodzią, starością i młodością, życiem i śmiercią”29. Nie ulega 
zatem wątpliwości, że według tej koncepcji, życie ludzkie jest ciągiem zmian, ale 
w układzie przeciwstawnym. Istnieje dwubiegunowy wybór w katalogu możliwych 
następstw; często dwóch stanów rzeczywistości, wyrażających się złożeniem dwóch 
sfer życia – świeckiej i religijnej, inaczej przedstawianych za pomocą dychotomii: 
czasu świeckiego i czasu świętego. Życie ludzkie zostało „umieszczone” w tych 
dwóch czasach, w doczesnej teraźniejszości oraz pozaczasowej wieczności, ale 

26 G. Mitrowski, Kosmos. Bóg..., s. 31. 
27 M. Jaskólski, Czas – doktryny..., [w:] K. Chojnicka, A. Citkowska-Kimla, W. Kozub-Ciembroniewicz 

(red.), Czas a trwanie idei..., s. 39 i 40. 
28 A. Flis, S. Kapralski, Czas społeczny: między zmianą..., s. 70.
29 E. Leach, Two Essays Concerning the Symbolic Representation of Time, [w:] E. Leach (red.), Rethinking 

Anthropology, London 1971, s. 126. 
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tworzonej za pomocą odpowiednich rytuałów mitycznych także w doczesności30. 
Czas wahadłowy stanowi połączenie niezmiennej rzeczywistości z odtwarzaną co 
jakiś stały czas w formie rytuału świętą przeszłością mityczną31. Takie współistnienie 
w dwóch tylko stanach rzeczywistych, przejawiające się niezmiennym powrotem 
do każdego z nich w określonym czasie, stanowi zasadniczy czynnik upodobniający 
formę opisu czasu do ruchu wahadłowego.

Podobnie jak w czasie cyklicznym, w czasie wahadłowym następuje ograni-
czenie do zamkniętego układu w doczesności, z imitacją wieczności. Powracanie 
poprzez odtwarzanie do znanych form mitycznych wzorów działań było formą 
wzbogacania rzeczywistości. Stanowiła ona niewznoszący ciąg biegnący po linii 
prostej poziomej, na której można było zaznaczyć identyczne „przedziały mityczne” 
i „przedziały niemityczne”. Występowanie „przedziałów mitycznych” stanowiło 
formę wzbogacania trwania w jednej, dostępnej rzeczywistości, defi niowanej jako 
„wieczna teraźniejszość”. Przedziały mityczne stanowiły pewną formę ludzkiej 
alokacji mitów w dostępnym człowiekowi czasie: „Wizja niezmiennego trwania, 
wzmacniana przez okresowe wtargnięcia świętej przeszłości w życie codzienne 
wspólnoty, sprzyja niewątpliwie efektywnej neutralizacji lęku przed śmiercią”32. 
Jednocześnie koncepcja czasu wahadłowego czyniła z tej rzeczywistości miejsce 
bardziej przyjazne dla codziennego funkcjonowania, zrywała bowiem z nieznośnym 
na dłuższą metę funkcjonowaniem w przestrzeni „tu i teraz”. Była pierwszą strategią 
wyrwania człowieka z doczesności, może niedoskonałą, ale „(…) dzięki rytualnej 
komunikacji z tą »niesamoistną« sferą mitu teraźniejszość ludzi pierwotnych na-
biera swoich najważniejszych cech. Po pierwsze, staje się ona »wiecznym teraz«, 
syntezą synchronii i diachronii. Po drugie, staje się ona »czasem wypełnionym«, 
kopiowaniem wprzód ustanowionego ładu, czasem, w którym nic nowego nie może 
już się zdarzyć, słowem: zamkniętym scenariuszem”33.

To obalanie świata świeckiego przez naśladowanie modeli wzorcowych, czyli 
powtórzenie takich archetypicznych czynności, które zdarzyły się „na początku”, 
i odtwarzanie ich jako wydarzeń mitycznych, nie było jednak – jak pisał Mircea 
Eliade – cechą charakterystyczną tylko dla światów archaicznych34. Wykorzystuje 
się do tego w różnym stopniu m.in. czas cykliczny. Takie próby są podejmowane 
we współczesnych społeczeństwach, choć może z mniejszym natężeniem i często-
tliwością. W każdej społeczności pojawiają się tendencje do inicjowania takich 
działań wymierzonych w codzienność świata świeckiego.

W przypadku czasu wahadłowego mamy do czynienia z ważnym elementem 
ograniczania egzystencjalnego lęku człowieka przed upływem czasu, ale także ze zja-
wiskiem sakralizacji władzy z wykorzystaniem elementów temporalnych. To drugie 

30 S. Kapralski, Czas władzy i przemiany ładu społecznego, „Studia Socjologiczne” 1988, nr 3, s. 233. 
31 A. Flis, S. Kapralski, Czas społeczny: między zmianą..., s. 65.
32 Tamże, s. 67.
33 Tamże.
34 M. Eliade, Images and Symbols. Studies in Religious Symbolism, New York 1961, s. 58. Zob. także: 

M. Eliade, Th e Myth of the Eternal Return: Or, Cosmos and History, New York 1965. 
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zjawisko polegało na połączeniu trzech sfer: sakralnej, władzy oraz czasu społecz-
nego i wytworzeniu archetypu boskiego króla – Pana Czasu. Powstał on z chęci 
ograniczenia lęku przed przemijaniem, przed niszczycielską siłą czasu i stanowi 
połączenie dwóch sfer: rzeczywistości nadprzyrodzonej oraz świata doczesnego. Ich 
połączenie dawało Panu Czasu zdecydowaną przewagę nad pozostałymi członkami 
wspólnoty; będąc pośrednikiem, mógł przekształcać jedną rzeczywistość w drugą. 
Posiadanie tak wyjątkowej cechy, niedostępnej dla innych śmiertelników, stało się 
istotnym elementem legitymizującym władzę króla. Z drugiej strony, stanowiło 
istotny element kontroli społecznej ze strony króla nad codzienną aktywnością 
jednostek. Jedną z form takiej kontroli była ingerencja króla w życie doczesne 
człowieka, prowadząca do zakłócenia jego codziennego rytmu. Król mógł w tym 
przypadku korzystać z własnego czasu, będącego „czasem świętym mitu”. Jego siła 
wynikała z niezmienności oraz występowania niewielu innych odcinków czasu. Taka 
struktura czasu objawia się tym, że czas nie płynie, a tym samym rzeczywistość 
trwa, stanowi – jak pisze Sławomir Kapralski – wieczne trwanie nieśmiertelnych: 
„Ta podwójna – i niewolna od sprzeczności – funkcja boskiego króla stanowi kon-
sekwencję złożonego stosunku władzy królewskiej do czasu społecznego, zgodnie 
z którym żyją poddani, a mówiąc ściślej – odzwierciedla dwa sposoby podporząd-
kowania czasu społecznego czasowi, na straży którego stoi władza. Pierwszy z nich 
polega na sterowaniu czasem społecznym poddanych, drugi – na narzucaniu im 
specyfi cznego czasu władzy”35.

Dostrzegalne w koncepcji czasu wahadłowego „sprawstwo władzy” w prze-
prowadzaniu zmian społecznych, spowalnianie ich lub przyspieszanie, polegało 
w dużym stopniu na odpowiednim wykorzystaniu kategorii czasu społecznego. 
Zdaniem Kapralskiego, uwidoczniają się w ten sposób „mechanizmy narzucania 
społeczeństwu specyfi cznego czasu władzy”36. Te ukryte, ale coraz bardziej odkrywa-
ne i uświadamiane mechanizmy walki o władzę za pomocą czasu, czyli narzucanie 
swojego czasu innym, a tym samym dyskredytowanie ich czasu, stanowi podstawowy 
rys wszelkich form sprawowania władzy we wszystkich epokach historycznych.

Czas cykliczny nie został jednak współcześnie całkowicie wyparty z doświad-
czenia człowieka. W praktyce nie będzie to możliwe nigdy, głównie ze względu na 
niezmienność praw natury, z których on wynika. Wszyscy go dostrzegają, jest on 
doświadczeniem powszechnym, gdyż zmieniają się pory dnia, roku itd. Wciąż jest 
on ludziom potrzebny, aby mogli funkcjonować w społeczeństwie. Wykorzystuje 
się ten cykliczny rytm do organizacji życia, przy pracy i wypoczynku czy nawet 
przy organizowaniu politycznych cyklów wyborczych. Wiele różnorodnych grup 
społecznych w dużym stopniu podporządkowało swoje życie, nie tylko zawodo-
we, układowi cyklicznemu, jego znaczenie jest jednak zdecydowanie mniejsze niż 
dawniej, w społeczeństwach tradycyjnych.

Obecnie najbardziej rozpowszechniona wydaje się koncepcja czasu linearnego, 
która zdominowała społeczeństwa w postaci monolinearnego postępu, ciągłości 

35 S. Kapralski, Czas władzy i przemiany..., s. 233.
36 Tamże, s. 235. 
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i nieodwracalności. Często czas linearny jest też nazywany czasem świeckim. 
Koncepcja cyklicznego czy wahadłowego czasu praktycznie nie nadawała się 
w żaden sposób do opisu świata nowoczesnego, „zdefi niowanego” przez rewo-
lucję przemysłową. Funkcjonowania współczesnych, skomplikowanych struktur 
społecznych nie da się wytłumaczyć za pomocą cyklicznych nawrotów, bo można 
dostrzec, że dochodzi, nie tylko w dłuższych okresach czasu, do kumulowana 
zmian, czyli „postępu”.

Przyjęcie czasu linearnego stanowiło – jak twierdzą Andrzej Flis i Sławomir 
Kapralski – połączenie dwóch rzeczywistości i dwóch czasów społecznych – świec-
kiego i świętego. Jednocześnie czas linearny nie był dziełem przypadku, był nie 
tylko wynikiem chrześcijańskiego spojrzenia na świat i człowieka. Jego elementy 
można odnaleźć w czasie cyklicznym i wahadłowym: „Weźmy jako przykład czas 
wahadłowy. Typowa dlań opozycja »rzeczywistość mityczna – teraźniejszość« jest 
zarazem opozycją »przyszłość – teraźniejszość«. Czas cykliczny z kolei jest czasem 
zorientowanym. Przemierzając kolejne etapy biegnie on w jakimś określonym 
kierunku, co pozwala wyśledzić w nim zalążek schematu: »przeszłość – teraźniej-
szość – przyszłość«, stanowiącego rdzeń koncepcji linearnej. Nie dość jednak na 
tym, czas linearny – nim stał się czasem dominującym – istniał jako proto-forma 
ograniczona w swoim znaczeniu do niektórych tylko aspektów życia społecznego. 
Pierwszy z tych aspektów to porządek działania. Drugi natomiast, to porządek 
genealogii”37.

Podstawowym założeniem koncepcji liniowej38 jest określenie kierunku upły-
wu czasu, który jest podporządkowany układowi: „przeszłość – teraźniejszość – 
przyszłość”, oraz doprecyzowanie poszczególnych oczekiwań, kierowanych wobec 
takiego schematu „biegu” czasu. Ponadto istotne jest założenie o wizji ciągłej zmia-
ny, zauważalnej w niepowtarzalności czy jednorazowości zdarzeń. Przyjęcie tak 
ukształtowanych orientacji czasowych było jednym z podstawowych wyznaczników 
życia ówczesnych społeczeństw. Zdefi niowanie kierunku wiązało się jednocześnie 
z próbami dookreślenia struktury owego układu, w postaci początku i końca. Temu 
podejściu szczególnie sprzyjały porównania do ludzkiego życia, do faktu narodzin 
i śmierci. Materialność i ograniczenie do układu w doczesności: „przeszłość – te-
raźniejszość – przyszłość” zostały pokonane przez chrześcijaństwo, co wcale nie 
znaczy, że w starożytności nie było intuicji „dłuższego trwania”, jak np. wędrówka 
i odradzanie się dusz w ujęciu Pitagorasa39. Koncepcja chrześcijańska próbowała 
łączyć trzy wymiary temporalne. Czerpiąc z judaizmu, chrześcijaństwo uczyniło 
z idei przyszłego odkupienia i zbawienia punkt docelowy całej historii społecz-
nej człowieka. Czas linearny w chrześcijaństwie, będąc czasem skończonym, ma 
także swój początek – wszystko rozpoczyna się w momencie popełnienia grzechu 

37 A. Flis, S. Kapralski, Czas społeczny: między zmianą..., s. 71.
38 Niektórzy badacze, ze względu na fakt, że czas linearny jest czasem ludzkiej egzystencji, nazywają 

go czasem świeckim. Ch. Taylor, Współczesność a czas świecki, przekład: A. Pawelec, [w:] K. Michalski 
(przygotowanie i przedmowa), Koniec tysiąclecia..., s. 22. 

39 G.E.R. Lloyd, Czas w myśli..., [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 218.
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pierworodnego i wygnania z Raju. Później trwa ziemska wędrówka człowieka, 
z fi nalnym punktem dojścia, umiejscowionym poza rzeczywistością doczesną.

Linearność czasu ma dla życia człowieka istotne konsekwencje, szczególnie te 
dotyczące wzmocnienia społecznej przewidywalności życia. Zwiększenie bezpie-
czeństwa następuje w wyniku dokładnego zarysowania drogi życia, z której nie 
ma odwrotu, i podążanie do celu, a także wskutek ograniczenia dostrzeganej przez 
człowieka w przyrodzie cykliczności. Zauważalne cykle natury, wprowadzając jakiś 
porządek, oznaczają stabilizację, ale też niosą niepewność i „rozrywanie” czasu 
życia na części. Elementy cykliczności zostały wykorzystane praktycznie – były to 
regularnie powtarzane, w rocznych najczęściej interwałach, momenty magiczne, 
symbolizujące wydarzenia ważne dla danej wspólnoty religijnej. Negatywny odbiór 
społeczny ich cykliczności został w dużym stopniu zredukowany przez podkreślenie 
i zaakceptowanie fi nalnej koncepcji czasu.

Czas linearny jest czasem ze swej natury wyjątkowo „pojemnym”, będącym na 
każdym kolejnym etapie końcową kumulacją dotychczasowych osiągnięć, a nie tylko 
przechodzeniem z jednego okresu do innego, w drodze do znanego już człowiekowi 
celu. Można powiedzieć, że nie tylko ostateczne zjednoczenie z Chrystusem jest 
jedynym celem, gdyż każdy kolejny etap, prowadzący do celu ostatecznego, sam 
także staje się celem. Takie ujmowanie czasu linearnego stało się charakterystyczne 
dla naukowej teorii ewolucji40, zatem podejście chrześcijańskie stało się niewystar-
czające: „(…) teraźniejszość dodaje coś nowego do dziedzictwa przeszłości, i tak 
wzbogacone przekazuje przyszłości, która je również wzbogaci. Stąd już krok tylko 
do uznania, że każdy kolejny etap odmierzany na skali czasu jest doskonalszy od 
poprzedniego, że mamy do czynienia z ciągiem zmian postępowych”41. Przyjęcie 
założenia kumulowania doświadczeń na linii czasu uzmysławia wyjątkowość 
każdego etapu czasu, każdego momentu. Jest on bowiem sumą dotychczasowych 
doświadczeń, więc z założenia lepszym czasem (momentem) od poprzedniego. 
Takie ujmowanie czasu niesie z sobą ogromną nadzieję. Wynika ona z faktu, że 
czas generuje coraz lepsze stany życia dla człowieka, wpisuje się w różnym stopniu 
w ideologię indywidualizmu42 czy własnego doskonalenia. To linearne kumulowanie 
się wynika w dużym stopniu z charakteru życia biologicznego w naturze. Jest ono 
sumą doświadczeń w sensie kontynuacji życia przodków, wzdłuż linii ewolucyjnej 
każdego gatunku. W przyrodzie śmierć każdego osobnika stanowi początek nowego 
życia i trwania w doskonalszej formie.

Przyjęcie takiej wizji kumulacji czasu linearnego jest możliwe do zaakceptowania 
zarówno na płaszczyźnie analizy sakralnej, jak i świeckiej. Sakralne ujęcie polega 
na podkreślaniu dążenia do celu ostatecznego, dlatego świeckie podejście do życia, 
polegające na funkcjonowaniu w coraz bardziej „doskonałym” świecie, też wydaje 
się atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu. Zgodnie z tym, co pisał Ernest Gellner, 
postęp jest pewną odmianą zeświecczonego zbawienia, dokonującego się w świecie 

40 Zob. H. Kalmus, Organic Evolution and Time, [w:] J.T. Frazer (red.), Th e Voices of Time, New York 1966. 
41 A. Flis, S. Kapralski, Czas społeczny: między zmianą..., s. 73 i 74.
42 H. Qian, On the Relation between..., s. 173–195.
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doczesnym w taki sposób, iż świat ten nie traci z tego powodu swego doczesnego 
statusu43. Kumulowanie się w czasie zmian postępowych, będących wynikiem dzia-
łania człowieka44, może – co przewidywali niektórzy fi lozofowie – doprowadzić do 
powstania w ziemskiej rzeczywistości świata podobnego do wizji przedstawionych 
w chrześcijaństwie i nazywanych „królestwem bożym”. Jest to metoda spełnienia 
ludzkich marzeń, stanów doskonałej przyszłości w doczesności.

Czas linearny mógł występować w trzech odmiennych postaciach, w zależności od 
kąta nachylenia tak charakterystycznej dla tej koncepcji linii prostej. W pierwszym 
ujęciu czas przypominał linię równoległą do podstawy, z naznaczonymi na niej 
odcinkami, jednostkami czasu. W drugim ujęciu mamy do czynienia z koncepcją 
linearną progresywną, tzn. linią prostą wznoszącą się, czyli z rozwojem i postę-
pem, kumulowaniem się zmian pozytywnych. Trzecie ujęcie, nazywane linearną 
koncepcją degradacyjną, pokazuje linię opadającą. Symbolizuje ona nieuchronność 
pojawienia się w przyszłości wydarzeń tragicznych. Ta koncepcja jest nacechowana 
pesymistycznym spojrzeniem na czas i dzieje ludzkie45.

Badania prowadzone wśród zbiorowości plemiennych Afryki, ale także kon-
sekwencje wydarzeń społeczno-politycznych XVIII wieku w Europie, pozwoliły 
na ustalenie, że czas nie jest tylko odtworzeniem podstawowego schematu czasu 
cyklicznego. Koncepcja czasu spiralnego uwidacznia posługiwanie się w rzeczywi-
stości dwoma ujęciami – elementami linearnymi z oscylacjami cyklicznymi czasu. 
W praktyce społecznej koncepcje czasu linearnego i cyklicznego mogą zostać po-
łączone i ujęte w perspektywie ruchu „po spirali”. Spiralne wyobrażenie czasu pod-
kreśla zmienny charakter dziejów. Czas „biegnie” po spirali, a to wywołuje doniosłe 
konsekwencje dla rzeczywistości. Mamy do czynienia z postępem i wznoszeniem 
się, ale występuje też błądzenie lub cofanie się, można napotkać okresy nowatorskie, 
reformatorskie, ale także zastój i stagnację, okresy gwałtownego przyspieszenia czasu 
oraz bezczynnego trwania i niepotrzebnych powtórzeń. W spirali jest miejsce na 
trwałość i nietrwałość: „Niemniej, punkt dnia dzisiejszego – teraźniejszości, nie 
zawsze jest wyższy i lepszy od punktu wyjścia – przeszłości. Wszystko, co istnieje 
w czasie, istnieje wszakże w odmiennych kontekstach rzeczywistości”46.

c) Charakter czasu społecznego

Kategoria czasu społecznego jest owocem społecznej działalności człowieka, a została 
wprowadzona w wyniku socjologicznej analizy zjawisk temporalnych zachodzących 
w społeczeństwie. Nie znaczy to, że przedstawiciele innych dyscyplin naukowych 

43 E. Gellner, Th ought and Change, London 1984, s. 3. 
44 E.J. Palti, Time, Modernity and Time Irreversibility, „Philosophy and Social Criticism” 1997, vol. 23, 

nr 5, s. 29. 
45 R. Tokarczyk, Metodologia relacji czas a trwanie idei..., [w:] K. Chojnicka, A. Citkowska-Kimla, 

W. Kozub-Ciembroniewicz (red.), Czas a trwanie idei..., s. 58 i 59.
46 Tamże, s. 59.
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nie zajmowali się problematyką tego typu czasu. Zagadnienie czasu przyciągało 
uwagę przede wszystkim fi lozofów, historyków, ekonomistów i psychologów i nie 
było to – jak się najczęściej sądzi – skutkiem uświadomienia sobie nieuchronności 
własnego przemijania. Tradycyjnie refl eksja nad społecznym charakterem czasu nie 
była obca mistykom, przywódcom religijnym, prorokom i innym reformatorom 
społecznym. Socjologowie zwrócili uwagę na istnienie czasu społecznego w jego 
wersji relatywistycznej. Oznaczało to, że zbiorowości społeczne, a tym samym 
jednostki, żyją w „różnych” czasach społecznych. Później o tym „zapomniano”, nie 
poruszano i nie uwzględniano problematyki czasu społecznego przy analizowaniu 
zjawisk społecznych. Powrócono do tej tematyki dopiero w drugiej połowie XX 
wieku, kiedy nastąpił gwałtowny rozwój badań naukowych.

Pierwsze próby badania społecznego charakteru czasu podjęli Émile Durkheim 
i jego współpracownicy. Wynikały one z przyjętych przez nich założeń, doty-
czących zależności form ludzkiego myślenia od cech środowiska społecznego. 
Zainteresowanie taką tematyką było w pewnym stopniu powrotem do arystotele-
sowskich kategorii czasu i przestrzeni oraz rezultatem funkcjonowania badaczy we 
francuskiej atmosferze intelektualnej, nastawionej na budowanie podstawowych 
pojęć nauki. To właśnie Durkheim stał się pionierem nowego sposobu badania czasu, 
tworząc kategorię „czasu społecznego”. Podstawą tego nowatorskiego spojrzenia 
na czas było podkreślenie jego zbiorowego (społecznego), a nie indywidualnego 
(jednostkowego) charakteru oraz uznanie go za jedną z tych kategorii, którymi 
powinna się zajmować socjologia47.

Takie podejście różnicowało społeczeństwa na podstawie wytworzonego przez nie 
czasu, dostrzeganego głównie w znakach i symbolach kulturowych. Wprowadzało 
zagadnienie społecznej relatywizacji czasu. Koncepcje Durkheima, będące re-
fl eksją teoretyczną opartą na solidnych badaniach empirycznych, prowadziły do 
uznania czasu za coś zewnętrznego w stosunku do człowieka, coś napotkanego 
i wywierającego wpływ na ludzkie działania. Propozycje Durkheima miały stano-
wić podstawę do uporządkowania uniwersum symbolicznego społeczeństwa oraz 
dostarczać odpowiedzi na wszelkie pytania temporalne w fi lozofi i. To drugie miało 
wynikać z pochodzenia czasu, będącego wytworem społecznym, który: „Dostarcza 
norm regulujących życie społeczne i w ten sposób oddziałuje zwrotnie na spo-
łeczeństwo, z którego się wywodzi. Kształtuje swoich własnych twórców. Émile 
Durkheim uchwycił w ten sposób dialektykę czasu: czas wyraża rytm zbiorowych 
działań, ale też zwrotnie je reguluje”48. Indywidualne pojęcie czasu, możliwe do 
wytworzenia przez człowieka, zdecydowanie odbiega od tej nowej kategorii cza-
su – „czasu społecznego” – z tego względu, że czas ten jest prawdziwą „instytucją 
społeczną”, wyrażającą czas wspólny grupy49. W ten sposób czas społeczny zarówno 
łączy, jak i dzieli ludzi. Wynikały z tego – jak analizuje Piotr Sztompka – istotne 

47 W.W. Miller, Durkheimian Time, „Time and Society” 2000, nr 1, s. 5–20. 
48 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 64. 
49 É. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, przekład i wstęp: 

A. Zadrożyńska, Warszawa 2010. 
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konsekwencje. Czas, będący nie substancją czystą, formą istnienia, ale wytworem 
społecznym, jest układem sekwencyjnych lub rytmicznych wzorów, składających 
się na sieć społecznych relacji, porządkujących świat społeczny. Staje się bytem 
konstytuowanym przez relacje występujące między zdarzeniami, w ten sposób 
przybiera charakter w dużym stopniu sztuczny. Tworząc taką społeczną ramę życia, 
staje się jednym z podstawowych elementów, poprzez które można wpływać na 
rzeczywistość społeczną.

Powstanie takich zbiorowych wyobrażeń czasu społecznego czy kulturowych 
„profi lów czasowych” było – według Durkheima – wynikiem współegzystowania 
czasu społecznego z życiem religijnym i obrzędowym. Poszczególne wydarzenia 
religijne, odprawiane w określonym rytmie ceremonie sakralne, stawały się dla 
zbiorowości swoistymi ramami czasowymi, określonymi miarami czasu. W ten 
sposób ludzkie istnienie zostało obudowane siatką temporalną, która odgrywała 
rolę podstawowego dla człowieka punktu odniesienia dla jego zachowań i działań 
społecznych. Stanowiła struktury społeczne zewnętrzne wobec człowieka, a wywie-
rające na niego nacisk. Czas społeczny stał się też fundamentalnym elementem życia 
społecznego, regulującym życie społeczności, pełniącym istotne dla nich funkcje 
regulacyjne czy integracyjne. Z kolei, sam rytm życia społecznego jest podstawą 
„porządkowania” czasu społecznego, zależną od momentu historycznego, a tym 
samym od zasad organizacji społecznej50. Odmienność religijna i kulturowa stwarzała 
podstawy pod obserwowanie różnych podejść do czasu, sposobów wykorzystania 
czasu i to nie tylko czasu jakościowego.

Za ujmowaniem czasu w formie społecznego konstruktu opowiadali się także inni 
przedstawiciele socjologii francuskiej, skupieni głównie wokół periodyku naukowego 
„L’Année Sociologique” uczniowie i współpracownicy Émile’a Durkheima – Marcel 
Mauss, Stefan Czarnowski51, Henri Hubert, Maurice Halbwachs, Marcel Granet, 
Robert Hertz, François Simiand, Célestin Bouglé, Georges Davy52. Ogólnie rzecz 
ujmując, rozwój badań nad czasem społecznym można zawdzięczać tym właśnie 
uczonym. Wszyscy oni – jak ujmuje to Piotr Sztompka – uznali za Durkheimem, 
że „czas jest »faktem społecznym«, emanacją życia społecznego, wytwarza się dzię-
ki kolektywnym ludzkim formom bytowania. Jest nie tyle uniwersalną kategorią 
poznania (…)”53, ale również przedmiotem ludzkich przedstawień zbiorowych54. 
Okazuje się, że „czas, który jest przedstawiany przez przedstawienie zbiorowe, jest 
przedmiotem zbiorowym (faktem społecznym), a jego treść, która jest przedstawiona 
w przedstawieniu zbiorowym, jest treścią zbiorową (świadomością społeczną)”55. 

50 E. Durkheim, M. Mauss, O niektórych pierwotnych formach klasyfi kacji. Przyczynek do badań nad 
wyobrażeniami zbiorowymi, przekład: J. Szacki, [w:] M. Mauss, Socjologia i antropologia, Warszawa 2001, 
s. 574; É. Durkheim, Elementarne formy życia..., s. 9. 

51 Zob. E. Stawowy, Czas w ujęciu Stefana Czarnowskiego (1879–1937), [w:] A. Nowicki (red.), Czas 
w kulturze, s. 59–64.

52 E. Tarkowska, Szkoła durkheimowska, [w:] Encyklopedia socjologii, t. IV, Warszawa 2002, s. 154–157.
53 P. Sztompka, Socjologia: analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 474. 
54 É. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, przekład: J. Szacki, Warszawa 1968, s. 16. 
55 T. Banaszczyk, Studia o przedstawieniach zbiorowych..., s. 54. 
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Będąc faktem społecznym, staje się odbiciem podstawowych cech tego społeczeń-
stwa w pewnym okresie historycznym56. Innymi słowy, czas społeczny w dużym 
stopniu pozostaje w związku z określoną organizacją społeczną57, jest też kategorią 
narzuconą jednostce przez społeczeństwo.

W miarę postępu badań poglądy uczniów Durkheima na ten temat ewoluowały 
i zmieniały się. Bliski współpracownik Durkheima, Henri Hubert, obserwował 
ślady przeszłości i teraźniejszości w różnych kulturach. Wśród licznych jego zain-
teresowań znalazły się także zagadnienia temporalne. Pojawiały się one szczególnie 
przy badaniu czasu w magii i religii. Przed publikacjami Huberta uznawano, że 
czas występuje różnie w poszczególnych religiach, nowością zaproponowaną przez 
tego badacza było pokazanie, jak wygląda przedstawienie czasu w odniesieniu do 
defi niowania świętości. Szukał przyczyn, które wpływają na przednaukowe poj-
mowanie czasu, analizował pewne pierwotne formy religijne, które były sprzeczne 
z ówczesnym pojmowaniem czasu, ale zdecydowanie odpowiadały innym okresom 
historycznym. W ten sposób dostrzegł występowanie czasu pierwotnego w istnie-
jących świętach i obrzędach. Poprzez analizę cykli świątecznych w obowiązujących 
kalendarzach powstała szansa na odtwarzanie czasu pierwotnego. System świąt, 
odnotowany w kalendarzu, pozwalał utworzyć abstrakcyjne pojęcie czasu. Według 
Huberta, kalendarze są „rzeczami społecznymi”, instytucjami, determinującymi 
wychowanie jednostek. Pojęcie czasu, które doprowadziło do powstania pierwszych 
kalendarzy, uwzględniało daty świąt chrześcijańskich. Takie pierwotne pojęcie 
czasu bliskie było pojęciu świętości. Hubert wykazał, że pojęcie pierwotne czasu, 
poprzedzające czas naukowy, blisko związane z rytmami społecznymi, było po-
chodzenia społecznego, a nie jednostkowego. Powiązane było z analizowanymi 
przez niego przedstawieniami magicznymi i religijnymi. Z tego powodu pojęcie 
czasu było przynależne socjologii58.

Z kolei Stefan Czarnowski59 interesował się pojęciem czasu w kulturze, zwłaszcza 
dwoma jego elementami – przeszłością i teraźniejszością. Analiza legendy o świę-
tym Patryku doprowadziła go do stwierdzenia, że badanie świąt jest w praktyce 
wyjaśnieniem czasu. Mówiąc „o święcie, mówi się zarazem o czasie i obrzędzie, 
z tym jednak, że czas jest poświęcony, a obrzęd jest publiczny i praktyczny. Każde 
święto ma konkretną datę, a data święta jest elementem czasu, który się różni od 
innych czasów swoją świętą naturą”60. Życie społeczne Irlandczyków regulowane 
było kalendarzem i porządkiem świąt, które pomagały im tworzyć zwartą grupę 
narodową, widoczną zwłaszcza w okresie świąt, kiedy następowało spełnianie aktów 

56 Zob. M. Władyka, Teoria faktu społecznego w systemie socjologicznym Emila Durkheima, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974. 

57 E. Durkheim, M. Mauss, O niektórych pierwotnych formach..., [w:] M. Mauss, Socjologia i antropo-
logia, s. 783. 

58 T. Banaszczyk, Studia o przedstawieniach zbiorowych..., s. 65–95.
59 M. Handelsman, Stefan Czarnowski (1879–1937), [w:] S. Czarnowski, Społeczeństwo – kultura. Prace 

z socjologii i historii kultury, t. I, Warszawa–Poznań 1939, s. XIII–XXVIII; E. Stawowy, Czas w ujęciu Stefana 
Czarnowskiego, [w:] A. Nowicki (red.), Czas w kulturze, s. 59–64.

60 T. Banaszczyk, Durkheim i protagoniści, Katowice 1996, s. 80. 
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porządku świątecznego61. Jedno z najbardziej istotnych twierdzeń Czarnowskiego 
dotyczyło odmiennego kształtowania stosunku do czasu przez różne zbiorowości. 
Miało ono wynikać z odmiennych doświadczeń grupowych związanych z czasem, 
co badacz obrazował przykładami z życia poszczególnych grup62.

Francuscy badacze dostrzegli zasadniczą różnicę pomiędzy czasem przyrodni-
czym a społecznym. Pierwszy był obiektywnym, a drugi kulturowym, przeżywanym, 
zależnym od „świadomości upływu czasu”. Ten dualizm czasu wynikał z prowa-
dzonych przez Henriego Huberta i Marcela Maussa badań nad funkcjonowaniem 
czasu w magii63. Mauss zwrócił uwagę na zagadnienia występowania wielu rytmów 
w procesie przemian społeczności Eskimosów, oscylacje tych rytmów były różne 
i zależały często od pory roku, miesiąca czy określonego dnia tygodnia64.

Czas społeczny stał się jednym z głównych pojęć dotyczących badań nad czasem 
w społeczeństwie. Karol Marks wykorzystywał kategorię czasu społecznego do 
analizy formacji społecznych. Obserwacja rzeczywistości pozwoliła wyodrębnić 
różne odmiany czasu społecznego, odpowiadające określonym zjawiskom. Możliwe 
zatem było mówienie o wielości czasów społecznych, charakterystycznych dla 
różnych dziedzin rzeczywistości społecznej. Georges Gurvitch65, wykorzystując 
dostępną wiedzę na temat czasu społecznego, uszczegółowił zagadnienie wielości 
czasów społecznych. Obserwacja poszczególnych grup społecznych doprowadziła 
go do stwierdzenia, że każda z nich „wytwarza” właściwy dla siebie czas społeczny, 
w którym przebiega działalność tej grupy. Taki podział struktury społecznej na 
grupy funkcjonujące we własnym czasie nie ograniczył spojrzeń na rzeczywistość 
społeczną według pewnych rodzajów działalności. Okazało się, że poszczególne 
rodzaje działalności społecznej funkcjonują we własnym czasie. Czas sobie właściwy 
ma zatem działalność polityczna, religijna, ekonomiczna czy prawna. Taka różno-
rodność czasów społecznych, będąc konsekwencją odmiennych schematów kultu-
rowych i społecznych występujących w poszczególnych grupach, stanowi zarówno 
inspirację, jak i zagrożenie dla funkcjonowania społeczeństwa. Niebezpieczeństwo 
i trudności wynikają z faktu ciągłego uzgadniania i ujednolicania wielości czasów 
społecznych.

61 S. Czarnowski, Kult bohaterów i jego społeczne podłoże. Święty Patryk, bohater narodowy Irlandii, 
[w:] S. Czarnowski, Dzieła, przekład: A. Glinczanka, t. IV, Warszawa 1956, s. 117–118. 

62 E. Stawowy, Czas w ujęciu Stefana Czarnowskiego, [w:] A. Nowicki (red.), Czas w kulturze, s. 62–63. 
63 Cz. Gryko, Czas w naukach przyrodniczych..., [w:] tamże, s. 31.
64 H. Beuchat, M. Mauss, Szkic o sezonowych przemianach społeczeństw Eskimosów. Studium z morfologii 

społecznej, [w:] M. Mauss, Socjologia i antropologia, s. 569–572; C. Lévi-Strauss, Wprowadzenie do twórczości 
Marcela Maussa, przekład: K. Pomian, [w:] M. Mauss, Socjologia i antropologia, s. XI–LVIII; E. Tarkowska, 
Marcel Mauss, kontynuacja i zmiana, [w:] E. Tarkowska, Ciągłość i zmiana w socjologii francuskiej. Durkheim, 
Mauss, Lévi-Strauss, Warszawa 1974, s. 81–151. 

65 Georges Gurvitch nawiązywał także do koncepcji wielości czasów historycznych, stworzonej przez 
Fernanda Braudela, a przedstawionej w książce Gramatyka cywilizacji. Według tej koncepcji, nie ma jednego 
czasu historii, ale wiele czasów posiadających odrębne rytmy zmienności i nawzajem na siebie oddziały-
wujących. Por.: F. Braudel, Grammaire des civilisations, Paris 1987; A.F. Grabski, Gramatyka cywilizacji 
Fernanda Braudela. Historia cywilizacji w perspektywie globalnej, [w:] J. Baradziej, J. Goćkowski (red.), 
Rozmyślania o cywilizacji, Kraków 1997, s. 52–82. 
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Cechą charakterystyczną czasu społecznego jest heterogeniczność. Wielość 
czasów została połączona z wielością grup społecznych, z ich funkcjonowaniem 
w społeczeństwie. W praktyce, jak wykazał Roman Ingarden, różne czasy stanowią 
odpowiedniki różnorodnych zachowań społecznych jednostek w społeczeństwie66, 
stając się podstawowym czynnikiem budowania tożsamości grupowej. Prowadzone 
przez Georgesa Gurvitcha obserwacje zakończyły się wyodrębnieniem ośmiu 
podstawowych rodzajów czasu, a mianowicie: czas długiego trwania, czas łudzący, 
nieregularny, cykliczny, opóźniony, zmienny, wyprzedzający, wybuchowy (ruchów 
rewolucyjnych)67. Gurvitch nie tylko dostrzegał występowanie wielości czasów, 
ale też podkreślał konieczność uświadomienia sobie tego faktu przez człowieka. 
Formułował podstawy pod dynamiczne ujęcie czasu społecznego oraz istotnego 
wpływu tej dynamiczności na strukturę społeczną68. Owa dynamiczność przejawiała 
się także w wielości istnienia i szybkości powstawania czasów. Zaś wielość dostrze-
galna była w podwójnym aspekcie – w wielości czasów w społecznej świadomości 
czasu w różnych formach społecznych oraz w wielości czasów realnych (społecznie), 
w których ramach dokonuje się istnienie tych pierwszych69.

Poza dokonania „durkheimistów” wyszli Pitirim A. Sorokin i Robert Merton, 
którzy podjęli próbę zbudowania socjologicznej teorii czasu, opierając ją w dużym 
stopniu na przeciwstawieniu czasu jakościowego ilościowemu70. Nowa koncepcja 
czasu, podkreślająca znaczenie magii i religii dla pojęcia czasu społecznego, zatem 
nawiązująca do koncepcji Durkheima, zakładała stworzenie nowej kategorii ana-
litycznej, w dużym stopniu przydatnej do analizy społeczeństw.

Czas społeczny, z kategorii opisującej rzeczywistość, stał się narzędziem poma-
gającym tę rzeczywistość badać. Nowa kategoria analityczna została powiązana 
z podstawowymi cechami struktury społeczeństw. Takie połączenie niosło dla czasu 
istotne konsekwencje, czyniło go zmiennym i zależnym od systemu społecznego, 
ale wyznaczyło mu także rolę dominującą wśród wielu istotnych jego funkcji, 
dawało możliwość „odbijania się” rzeczywistości w poszczególnych cechach tego 
czasu. W ten sposób kategoria czasu społecznego uzyskała charakter bardziej uni-
wersalny. Podobnie jak w przypadku czasu ilościowego, także czas społeczny jest 
powiązany ze zjawiskiem ruchu i zmiany. W tym przypadku oddaje on „sposoby, 
za pomocą których społeczeństwa konceptualizują i wyrażają zmianę, porządkują 
życie społeczne według relacji następstwa i równoczesności”71.

Przeciwstawienie dwóch podstawowych czasów doprowadziło do sformułowania 
tezy o mniejszym znaczeniu czasu ilościowego dla życia społecznego jednostki, 
a podkreślenia znaczenia czasu jakościowego. Odkryto, że w praktyce codziennej 

66 R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1987, s. 65–66.
67 G. Gurvitch, Varieties of Social-time, [w:] J. Hassard (red.), Th e Sociology of Time, s. 71–72. 
68 H.G. Reid, American Social Science in the Politics of Time and the Crisis of Technocorporate Society: 

Toward a Critical Phenomenology, „Politics and Society” 1973, nr 3, s. 222–229. 
69 G. Gurvich, Th e Spectrum of Social Time, Dordrecht 1964; S. Ehrlich, Czas i przestrzeń w normatyw-

nym procesie decyzyjnym, „Studia Socjologiczne” 1987, nr 1, s. 74 i 75. 
70 R.K. Merton, P.A. Sorokin, Social Time: A Methodological..., s. 615–629.
71 E. Tarkowska, Czas społeczny, [w:] Encyklopedia socjologii, t. I, s. 109.
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ludzie powszechniej stosują czas jakościowy niż czas jednolity, astronomiczny. 
Takie korzystanie z czasu społecznego miało się okazać charakterystyczne dla życia 
społecznego w różnych okresach historycznych i ustrojach politycznych72.

Rozważania i badania prowadzone przez Sorokina, a szczególnie doświadcze-
nia związane z obserwacją narodzin rewolucji bolszewickiej, doprowadziły go do 
sformułowania koncepcji czasu społeczno-kulturowego, który podkreśla kulturowe 
uwarunkowania czasu i zmiany społecznej73. Czas jest relatywistycznym tworem 
społecznym, pełni funkcję koordynatora życia społecznego, ograniczając w dużym 
stopniu pojawienie się sytuacji dysfunkcjonalnych. Czas społeczny stanowi jeden 
z podstawowych elementów usprawniających funkcjonowanie społeczeństw. W tej 
koncepcji podstawowe znaczenie znalazła idea temporalnego mierzenia rzeczy-
wistości społecznej, zjawisk społecznych, przemian za pomocą innych zjawisk 
społeczno-kulturowych, które stanowią wytworzone przez społeczeństwa punkty 
odniesienia, a są nimi określone daty, symbolizujące najważniejsze dla danej zbio-
rowości chwile i zdarzenia.

Temporalność stanowiła podstawową płaszczyznę badania, a tym samym zro-
zumienia społeczeństwa dla Eviatara Zerubavela i Roberta M. MacIvera74. Pierwszy 
z nich, prowadząc empiryczne badania nad czasem, potwierdził doniosłość wystę-
powania w społeczeństwie porządku socjotemporalnego. Społeczeństwa wytwarzają 
subiektywne i obiektywne wspólne czasowe układy odniesienia75. Z kolei MacIver 
umiejscowił zagadnienie temporalności w trzech obszarach: swoistego czasu ja-
kościowego, różnych temporalnych sposobów istnienia w społeczno-kulturowej 
rzeczywistości oraz temporalności w działaniu społecznym. W ten sposób pod-
kreślał temporalność zjawisk społecznych. Temporalność stanowiła u socjologów 
zawsze podstawowy element analizowania zmian społecznych. Zasługą MacIvera 
było spostrzeżenie, że jednostki, odbierając zmiany, nadawały im cechy temporal-
ne. Związek między czasem a zmianą stał się przedmiotem analizy. Dostrzeżenie 
temporalności zjawisk społecznych prowadziło do wyodrębnienia kategorii czasu 
społecznego i jej dogłębnej analizy. Elementem czasu społecznego było wydarzenie 
wyjątkowe, które defi niował jako niepowtarzalny moment historyczny, zakotwiczony 
w czasie i przestrzeni, innymi słowy – w dokładnie „zdefi niowanej” sytuacji. Bardziej 
dostrzegalna jest temporalność w procesach społecznych, a nie w wydarzeniach. 
W ten sposób MacIver podejmował badania różnych odmian temporalności. Pisał, 
że: „(…) istnieje temporalna odmienność między aktualnymi wydarzeniami a pro-
cesami jako przejściowymi fazami i znaczącymi obiektami, które trwają – między 
wydarzeniowością historii a procesualnym charakterem społeczeństwa i trwającymi 

72 Tamże. 
73 Zob. P.A. Sorokin, Sociocultural Causality, Space, Time. A Study of Referential Principles of Sociology 

and Social Sciences, Durham 1943. 
74 R.M. MacIver, Th e Challenge of the Passing Years. My Encounter with Time, New York 1962; E. Hałas, 

Symbole w interakcji, Warszawa 2001, s. 142. 
75 E. Zerubavel, Hidden Rhythms: Schedules and Calendars in Social Life, Berkeley–Los Angeles–London 

1981. 
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obiektami kultury. Wszystkie jednak mają źródło w działaniach ludzi świadomych 
czasu i znaczeń”76.

Wielość czasów społecznych nie przeszkadza w mówieniu o podstawowych 
cechach czasu społecznego, które służą do rozróżnienia poszczególnych czasów 
między sobą. Niektórzy naukowcy, jak np. Piotr Sztompka, o tych aspektach czasu 
społecznego mówią, że mamy tu do czynienia z ontologicznymi właściwościami 
zjawisk społecznych. Bez wątpienia do tych cech należy zaliczyć: okres trwania, 
tempo, rytmiczność oraz fazy lub etapy czasu. Zjawiska społeczne najczęściej 
trwają przez określony czas, toczą się w określonym tempie, przebiegają w mniej 
lub bardziej dających się wyodrębnić interwałach oraz często można je podzielić 
w naturalny sposób na fazy lub etapy77.

Istnienie wielu czasów społecznych zakłada także ich różnorodność i odmienność 
w różnych społeczeństwach. Można powiedzieć, że decydujące cechy czas społeczny 
przyjmuje w zależności od epoki, okresu historycznego czy dominujących w da-
nym społeczeństwie wzorów kultury. Odmienność czasu, w zależności od miejsca, 
kultury i wydarzeń historycznych, czyni zeń element wskaźnikowy, dotychczas 
w małym stopniu wykorzystywany w badaniach społecznych czy politycznych. 
Badanie czasu społecznego musi się opierać na założeniu o jego zrelatywizowaniu do 
określonych warunków historycznych i kulturowych. To podporządkowanie dwóm 
układom – kulturowemu i systemowi społecznemu, staje się prostą konsekwencją 
jego uwarunkowań genetycznych. Będąc elementem wywodzącym się z aktywności 
ludzkiej, zdeterminowanej przez strukturę społeczną, staje się on produktem, dla 
którego tworzywo stanowiły elementy kultury: wartości, normy i pojęcia78.

Zakotwiczenie w dwóch układach skazuje kategorię czasu społecznego na 
występowanie w podwójnej funkcjonalności, czyli podporządkowanie się czasu 
kulturze i systemowi społecznemu. Z jednej strony, czas społeczny musi zapewniać 
istnienie kulturze jako całości. Jednym ze składników tej funkcji ma być minima-
lizowanie lęku przed śmiercią. Czyni się to często za pomocą wykorzystania do 
budowania czasu społecznego elementów transcendentnych i ponadczasowych. 
W czasie społecznym znalazły się elementy i schematy wieczności, stanowiące 
w przemijającym życiu struktury trwałości. Z kolei podporządkowanie czasu 
społecznego systemowi społecznemu wymusza w konsekwencji skuteczne ko-
ordynowanie i regulowanie życia zbiorowego i działania poszczególnych grup 
społecznych. Występująca w danym momencie „konstrukcja” czasu społecznego 
powinna być zdolna do umożliwienia dokonania się zmian społecznych, a jed-
nocześnie tłumaczyć możliwość ich zajścia. Czas społeczny ma zawierać w sobie 
elementy zmienności, a zarazem pozwalać na legitymizację zachodzących zmian 
tak, by społeczeństwo traktowało je jako coś naturalnego. Takie podwójne za-
kotwiczenie czasu społecznego powoduje, że musi on wypełniać dwie funkcje, 
stojące często w sprzeczności. Wynika to z janusowej natury czasu społecznego 

76 E. Hałas, Symbole w interakcji, s. 150. 
77 P. Sztompka, Socjologia: analiza społeczeństwa..., s. 481.
78 A. Flis, S. Kapralski, Czas społeczny: między zmianą..., s. 63. 
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– z jednej strony ma on zapewniać trwanie społeczeństwa, z drugiej – umożliwiać 
zachodzenie zmian79.

Wypełnianie tych dwóch funkcji jest możliwe ze względu na to, że czas społeczny 
zawiera w sobie pierwiastki sacrum i profanum. Odpowiednio zatem czas społeczny 
może być ujmowany jako połączenie czasu świętego i świeckiego. Pierwszy dotyczy 
kwestii trwania społeczeństwa, drugi obejmuje procesy zmiany społecznej, ale oba 
wzajemnie się przenikają, a nawet są od siebie uzależnione: „Bieg czasu społecznego 
jest odmierzany – by tak rzecz – na dwóch zegarach, z których każdy rejestruje 
coś innego; pierwszy – milczące trwanie wieczności, drugi – zmienny rytm życia 
zbiorowego. Zawarty w czasie społecznym element sacrum, czyli inaczej mówiąc 
– pierwiastek wieczności, umożliwia mu realizację jego funkcji kulturowej”80.

Zajmowanie się czasem społecznym czy badanie perspektywy czasowej wymaga 
wyznaczenia podstawowych aspektów tej analizy. Według Piotra Sztompki, są to: 
poziom świadomości czasu jednostki; posiadanie przez nią horyzontu czasowego, 
w układzie przeciwstawnym – perspektywy krótkoterminowej lub długotermi-
nowej; określenie kształtu lub formy czasu; położenie nacisku na przeszłość lub 
na przyszłość; sposób pojmowania przyszłości oraz występowanie dominujących 
systemów wartości81.

Badanie różnych związków w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym między 
różnymi składnikami porządku społecznego pozwoliło m.in. uznać czas społeczny za 
najbardziej „pojemny”, co wynika z połączenia dwóch sfer życia – świeckiej i sakralnej. 
Przez to stał się on wewnętrznie spójny, chociaż łączy „porządek kultury z porząd-
kiem społeczeństwa, czas bowiem jest kategorią graniczną, przynależną do obu”82.

Czym zatem jest czas społeczny? Jakie ma podstawowe cechy? Czy możliwe jest 
dokładniejsze jego zdefi niowanie? Wydaje się, że jest tworzony przez społeczeń-
stwo, określają go konkretne zdarzenia, które już zaszły lub które dopiero nastąpią. 
Natężenie stosunku wartościującego społeczeństwa do tych zdarzeń jest jednak 
różne, co sprawia, że są one fragmentami czasu społecznego w różnym stopniu. 
Zauważalne to jest szczególnie w podejściu do wymiarów czasu społecznego, ja-
kimi są przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Społeczeństwo, w mniejszym lub 
większym stopniu, uznaje zdarzenia za istotne dla funkcjonowania zbiorowości. 
Podział czasu społecznego na zdarzenia, okresy czy epoki sprawia, że do takiego 
wyodrębnienia nie ma zastosowania kategoria czasu ilościowego. Poszczególne 
fragmenty czasu społecznego są jakościowe, podobnie jak cały czas społeczny. 
Mogą one być elementem dominującego czasu społecznego w określonym rozwoju 
historycznym, jak też całkowicie odmiennym czasem, nowym od dominującego 
dotąd. Posiadają one podstawowe cechy, które określają różnice pomiędzy poszcze-
gólnymi odcinkami czasu lub czasami różnych zbiorowości. Czas społeczny, a tym 
samym jego „odcinki”, mogą:

79 Tamże, s. 64. 
80 Tamże, s. 65.
81 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 58–60.
82 A. Flis, S. Kapralski, Czas społeczny: między zmianą..., s. 76.
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a) być różnie wartościowane – odcinki czasu mogą być „dobre” lub „złe”, „stra-
cone” lub „zaoszczędzone” czy „odzyskane” itd. Czyni to czas niejednolitym 
i niejednorodnym;

b) być różnie porównywane – nie dają się mierzyć, ze względu na brak homo-
geniczności we wszystkich swoich częściach;

c) być nieciągłe – posiadać okresy i daty „ważne” czy istotne, ale także okresy 
„puste”;

d) być niejednorodne – mieć zmienny charakter, „biec” w różnym tempie, 
raz szybciej, innym razem wolniej, mogą się „zatrzymywać”, by znów 
„przyspieszać”;

e) nie mieć jednego kierunku – mogą biec zarówno w przód, jak i zawracać, 
mogą obrać tor biegu charakterystyczny dla czasu wahadłowego, cyklicznego, 
spiralnego czy linearnego;

f) nie mieć jednego systemu miar odcinków czasu – opierać się na wielu różnych 
systemach, często tworzonych wyjątkowo, doraźnie;

g) nie być pustym upływem – w mniejszym lub większym stopniu mogą wpływać 
na życie społeczne, motywując lub zniechęcając do konkretnego działania, 
wpływać na ludzką aktywność83.

Według Elżbiety Tarkowskiej, czas społeczny zawiera w sobie wzory zachowań 
temporalnych i wyobrażeń czasu, czyli zjawisk takich jak: trwanie, przemijanie, 
zmiana czy jej następstwo. Ponadto jest to czas, który jest „czasem wspólnym dla 
zbiorowości, to znaczy wytworzonym przez tę zbiorowość w procesie interakcji 
między jej członkami; przeżytym przez tę zbiorowość w procesie interakcji między 
jej członkami; przeżyty, zinternalizowany, podzielany przez wszystkich lub więk-
szość członków zbiorowości; obudowany normami i wartościami; pełni funkcje 
poznawcze, komunikacyjne i regulacyjne; jest środkiem budowania więzi społecznej 
i kształtowania się poczucia identyfi kacji grupowej”84.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest zwrócenie uwagi na miary i systemy 
orientacji w czasie. W zdecydowanej mierze są one uzależnione od poszcze-
gólnych okresów historycznych czy cech społeczeństw i dominujących w tych 
społeczeństwach kultur. Kategorią najbardziej przydatną dla orientowania się 
w czasie jest zdarzenie. Wywodzi się ono z różnych sfer zjawisk życia społeczne-
go, dotyka różnych wymiarów rzeczywistości. Przy mierzeniu czasu celem jest 
dostrzeganie zachodzących zmian, które są przyjmowane za punkty orientacyjne. 
W ten sposób można mówić o wolniejszym lub szybszym przemijaniu czasu. 
Najbardziej powszechnie stosowane miary, typy narzędzi lub miary czasu można 
podzielić na trzy podstawowe grupy, które wszakże nie są jednorodne ani stałe 
kulturowo. Są to:

a) miary makropoziomu, w postaci czasu mitycznego, historycznego czy czasu 
życia indywidualnego;

83 Por. E. Tarkowska, Czas w życiu Polaków..., s. 23; E. Tarkowska, Czas społeczny, [w:] Encyklopedia 
socjologii, t. I, s. 109–110. 

84 E. Tarkowska, Czas w życiu Polaków..., s. 23. 
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b) miary tzw. poziomu kalendarzowego, w postaci pór roku, miesięcy, tygodni 
i dni;

c) miary mikropoziomu, w postaci jednostek mniejszych niż jeden dzień85.
Jak twierdzi Jan Szczepański, czas społeczny jest elementem otworzenia się 

człowieka na świat. Staje się on kalendarzem obserwacji zmian, powstałym w wy-
niku odwoływania się do wielu źródeł wiedzy ludzkiej. To odwoływanie się polega 
na zaczerpnięciu dostępnych informacji, a potem ich przetworzeniu za pomocą 
własnych praktyk kreatywnych, a w mniejszym stopniu – naśladowaniu istniejących 
już rozwiązań. Takie działanie, charakterystyczne dla społeczeństw, przyczynia się 
do sformowania podstawowych mechanizmów współżycia w grupie oraz przygo-
towania, a zarazem zaakceptowania zmian społecznych. Czas społeczny stanowi 
zatem formę ramy, wypełnianej przez społeczeństwo różnymi treściami86.

Przestawianie kategorii czasu społecznego byłoby niepełne bez omówienia 
podstawowych społecznych funkcji czasu, związanych z uniwersalnymi aspektami 
życia społecznego. Rozbudowana typologia tych funkcji, dotycząca głównie czasu 
ilościowego, przedstawia się następująco:

a) synchronizacja działań jednostek, grup i organizacji – działania zbiorowe są 
podejmowane przez znaczną liczbę osób; aby mogło do nich dojść, ludzie 
muszą być razem w tym samym czasie i miejscu. Jednocześnie, im większa 
liczba ludzi, tym bardziej na znaczeniu przybiera czynnik synchronizacji. 
Podstawowym narzędziem służącym do synchronizacji są zegarki;

b) koordynacja działań – aby ludzkie działania były skuteczne, muszą zostać 
uzgodnione, tak by wzajemnie sobie nie przeszkadzały, a wprost przeciwnie, 
były z sobą powiązane i prowadziły do osiągnięcia założonego celu;

c) uporządkowanie działań w sposób „sekwencyjny” – w celu zapewnienia sku-
teczności i sensu określonych działań, muszą one przebiegać w określonej, 
„dla siebie właściwej” kolejności, czyli posiadać własną wewnętrzną „logi-
kę”. Tylko podjęcie działań we właściwej kolejności zapewnia sukces całego 
przedsięwzięcia czy procesu;

d) określenie terminów działań – aby działania ludzkie były celowe i skuteczne, 
muszą być podjęte wtedy, gdy „jest na nie czas”. Owo „wyczucie czasu”, czyli 
podejmowanie akcji wtedy, gdy są dostępne odpowiednie zasoby i środki, 
opiera się najczęściej na wiedzy dotyczącej życia społecznego;

e) mierzenie okresu trwania ludzkich działań i czynności – określenie długości 
działania, wykonywania wielu czynności, ma w społeczeństwie istotne zna-
czenie; bez zaakceptowanych metod mierzenia czasu działania ludzkie nie 
byłyby możliwe;

f) jakościowa alokacja działań – czas umożliwia „zaplanowanie” dnia, tygo-
dnia itd., w tym przeznaczenie określonego czasu na odpoczynek, zabawę 

85 Por. E. Tarkowska, Czas społeczny, [w:] Encyklopedia socjologii, t. I, s. 110. Zob. także: E. Zerubavel, 
Th e Seven Day Circle: Th e History and Meaning of the Week, New York 1985. 

86 J. Szczepański, Fantazje na temat czasu, s. 63, 69 i 70; B. Misztal, Czas społeczny i czas narodu..., 
s. 215 i 216.
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czy modlitwę. Czas jakościowy umożliwia wyodrębnienie odpowiednich 
momentów dla takich zachowań87.

Nie ulega wątpliwości, że kategoria czasu społecznego ma charakter dwojaki 
– z jednej strony stanowi element zapewniający odrębność poszczególnych grup 
społecznych, „innych” pod względem czasu, z drugiej, w ramach zbiorowości, 
tworzy poczucie więzi, solidarności i spójności między jednostkami danej grupy. 
Podobieństwo czasu społecznego dla jednostek nie jest tylko powierzchowne, 
pozorne, ale staje się istotnym elementem grupotwórczym.

Drugim elementem znaczącym w kontekście rozważania czasu społecznego 
jako czasu wspólnego, grupowego, jest wydzielenie czasu indywidualnego, który 
nazywa się często psychologicznym. Ma on zawsze charakter subiektywny, „albo-
wiem sprowadza się on do porównywania tego co jest, z tym co było, a dokładniej, 
z tym co zostaje spostrzeżone w chwili obecnej, z tym co zostało spostrzeżone 
i zapamiętane w chwili uprzedniej”88. To rozróżnienie czasu społecznego i czasu 
indywidualnego pojawia się m.in. u Jana Szczepańskiego. Czas psychologiczny 
(nazywany także indywidualnym bądź osobistym), będąc wytworem indywidu-
alnego człowieka, jego niepowtarzalnej indywidualności, jest powiązany z in-
dywidualnym wartościowaniem samego siebie, własnego życia. Poza wieloma 
zadaniami, np. kształtowania własnej tożsamości i osobowości czy tworzenia 
własnego świata wewnętrznego, pomaga też człowiekowi znosić cierpienie, los, 
pogodzić się z przemijaniem i śmiercią89.

Badania nad czasem, w połączeniu z problemami zmian stratyfi kacji społecznej, 
prowadził Norbert Elias90. Żaden inny socjolog nie podkreślał tak mocno zna-
czenia kategorii czasu dla badania i zrozumienia życia społecznego. Traktowanie 
życia społecznego jako procesu, badanie rzeczywistości w kontekście dziejowym, 
doprowadziło do wyodrębnienia „historyczności obiektów kulturowych i ich 
temporalności”91. Czas został zdefi niowany za pomocą łączenia z sobą dwóch 
lub więcej sekwencji różnych zmian, z których jedna służy do określania stan-
dardowego czasu dla innych sekwencji. Kategoria czasu społecznego stała się dla 
Eliasa podstawą do odkrycia ram „czynności wyznaczania czasu”, które pomagają 
jednostkom w tworzeniu orientacji jednostkowych i grupowych. Takimi punktami 
orientacyjnymi są np.: pory roku, przypływy i odpływy morza, pozycje Słońca 
i Księżyca, narodziny Chrystusa bądź Mahometa. Dzięki nim nie tylko jesteśmy 
w stanie myśleć i mówić o samym czasie, ale także określić czas jednego rodzaju 
za pomocą porównywania działań ludzkich czy zjawisk i wydarzeń92.

87 Por. P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 61–63. Zob. także: W.E. Moore, Man, Time and Society, 
Wiley–New York 1963; D.J. Lewis, A.J. Weigart, Th e Structures and Meanings of Social-Time, [w:] J. Hassard 
(red.), Th e Sociology of Time, s. 77–103. 

88 B. Misztal, Czas społeczny i czas narodu..., s. 214.
89 J. Szczepański, Fantazje na temat czasu, s. 60 i 71.
90 S. Tabboni, Th e Idea of Social Time in Norbert Elias, „Time and Society” 2001, nr 1, s. 5–6. 
91 E. Hałas, Elias Norbert, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, s. 61. 
92 N. Elias, Time: An Essay, s. 12, 43, 72. 
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Wśród wielu faktów historycznych, wpływających znacząco na funkcjonowanie 
społeczeństw, wyróżniają się dwa rodzaje wydarzeń zakłócających bieg dziejów. 
Pierwszą grupę stanowią naturalne zdarzenia zachodzące bez większej ingerencji 
sprawczej człowieka, a należą do nich m.in. kataklizmy, powodzie, epidemie itd. 
W drugiej grupie znajdują się zjawiska w większym stopniu zależne od aktywności 
człowieka, czyli wszelkie wydarzenia w sferze ekonomicznej, religijnej czy politycz-
nej. Wszystkie one stają się mniej lub bardziej istotnymi punktami odniesienia dla 
danej zbiorowości. Z punktu widzenia niniejszej pracy podstawowe znaczenie mają 
wydarzenia polityczne, przekształcające czas społeczny w czas polityczny.

Rozróżnienie pomiędzy czasem politycznym a społecznym nie jest jednak oczy-
wiste dla wszystkich. Niektórzy uważają czas polityczny za „(...) rodzaj społecznego 
a priori, przenikającego wszystkie warstwy egzystencji społeczeństwa, z drugiej – 
ujmują czas zarówno jako fenomen polityczny wykorzystywany w walce politycznej, 
jak i kształtujący pole tego, co polityczne. Pierwsza z wymienionych funkcji wiąże 
z »czasem społecznym«, druga – z »czasem politycznym«”93. Można połączyć oba 
te czasy i traktować politykę jako jedną kategorię, co może być użyteczne, gdy 
obserwujemy, że weszła ona we wszystkie sfery życia społecznego, lub traktować 
czas polityczny jako uszczegółowienie czasu społecznego.

Problemy z dokładnym rozróżnieniem między czasem politycznym a społecznym 
oraz brak literatury przedmiotu poświęconej temu pierwszemu nie umniejszają jego 
znaczenia94. W praktyce badawczej czas polityczny ma charakter bardziej praktyczny 
i jest najczęściej w zdecydowanej mierze konkretyzacją pewnych zjawisk występu-
jących w czasie społecznym. Jest to możliwe, gdy politykę zdefi niujemy wąsko jako 
określoną działalność skoncentrowaną na walce o zdobycie i utrzymanie władzy. 
Według Elżbiety Tarkowskiej, owa konkretyzacja przejawia się w przybieraniu 
przez czas społeczny specyfi cznych cech, różniących go w zasadniczy sposób od 
jego kategorii ogólnej, podstawowej. Uczestnicząc w walce o władzę, poszczególni 
aktorzy podejmują działania w kierunku nadania konkretnym odcinkom czasu 
tych właśnie, wyjątkowych cech. Następuje to m.in. poprzez wartościowanie wy-
branych sekwencji czasu, wykorzystywanie go jako elementu kontroli, narzędzia do 
realizacji poszczególnych celów, oddziaływanie na świadomość społeczną poprzez 
podkreślanie znaczenia poszczególnych okresów temporalnych, przeszłości, teraź-
niejszości i przyszłości95. Takie zawężające podejście do czasu politycznego może 
się odnosić zarówno do sfery idei, jak i do konkretnych działań podejmowanych 
w polityce. Kategorie czasu politycznego stają się konstrukcjami służącymi do 

93 L. Koczanowicz, Polityka czasu..., s. 4.
94 Kategoria czasu politycznego pojawia się w niewielu pracach. Na uwagę zasługują przede wszyst-

kim następujące: K. Pomian, L’Ordre du temps; H. Nowotny, Time Structuring and Time Measurement: 
on the Interrelation between Timekeepers and Social Time, [w:] J.T. Fraser, N. Lawrence (red.), Th e Study 
of Time II, Berlin 1975; E.R. Leach, Primitive Time-Reckoning, [w:] C. Singer, E.J. Holmyard, A.R. Hall 
(red.), A History of Technology, Oxford 1956, vol. 1; J. Gabel, Note sur le problème du temps politique, 
[w:] J.J. Hersch, R. Poirier (red.), Entretiens sur le temps, Paris 1967; G. Gurvitch, La vocation actuelle 
de la sociologie, Paris 1969. 

95 E. Tarkowska, Czas w życiu Polaków..., s. 24 i 25. 
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identyfi kowania się ruchów i partii politycznych, do przekonywania wyborców 
do własnych propozycji96.

„Wykorzystanie” ważnych wydarzeń politycznych do odmierzania upływu czasu 
nadaje specyfi czny i wyjątkowy charakter danemu okresowi historycznemu. Innymi 
słowy, „świadczy o szczególnej roli tej sfery zjawisk w życiu danego społeczeństwa 
w określonym przedziale czasu”97, przejawiając się w szczególnym wykorzystaniu 
w dyskursie społecznym haseł, terminów i wyrażeń politycznych. Tworzy się 
w ten sposób szereg specyfi cznych sposobów użycia czasu w życiu politycznym 
społeczeństw98.

d) Inne kategorie czasu

Wyodrębnienie czasu społecznego, poprzez podkreślenie znaczenia uwarunkowań 
historycznych99 dla powstania jego „obrazu”, niesie za sobą konieczność przedsta-
wienia kategorii czasu historycznego. Często rozróżnienie między tymi – na pozór 
identycznymi – czasami ma znaczenie dla prowadzonych badań. Czas społeczny, 
będący czynnikiem ułatwiającym odtworzenie rytmu wydarzeń, musi stanowić 
podstawę do budowy analiz historycznych. W ten sposób oddaje rzeczywistość 
poprzez wyjątkowość wydarzeń, ich odmienność i niepowtarzalność. Wydarzenia 
historyczne wywierają także istotny wpływ na poszczególne etapy biografi i jedno-
stek, żyjących w określonych, „doniosłych” czasach historycznych.

Koncepcje czasu historycznego pojawiają się w wielu publikacjach, a w szcze-
gólnie interesujący sposób zostały przedstawione w dziełach Fernanda Braudela, 
Edwarda Evansa-Pritcharda, Meyera Fortesa czy Marca Blocha. Cechą wspólną ich 
koncepcji jest założenie, że czas historyczny stanowi wewnętrzną cechę systemu 
społecznego, zatem cechy sytemu decydują o jego obrazie. Niezmiernie istotne dla 
czasu jest podkreślanie jego relatywistycznej natury oraz negowanie istnienia jednej 
wspólnej osi czasu dla całej ludzkości. Konsekwencją takiego podejścia było pogo-
dzenie się z nierównomiernym rozwojem poszczególnych krajów i społeczeństw, 
co widoczne jest także w przypadku małych grup społecznych100.

W pracach Braudela czas historyczny występuje jako czas strukturalny, oparty 
na dostrzegalnym następstwie zdarzeń rozgrywających się w strukturze społecznej. 
Zdarzenia te przyjmują strukturę faktów z życia zbiorowości. Wynika z tego, że 
czas jest pochodny względem struktury społecznej konkretnej zbiorowości, której 

96 E. Tarkowska, Wokół czasu i polityki..., [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., s. 9.
97 E. Tarkowska, Czas w życiu Polaków..., s. 23. 
98 P. Pierson, Politics in Time: History, Institutions and Social Analysis, Princeton–Oxford 2004. 
99 Związków między czasem a historią dowodzi stwierdzenie: „Historia w jej wymiarze najogólniejszym 

jest nauką o czasie, który upłynął nasycony ludzkimi działaniami oraz obiektywnymi, utrwalającymi się 
w kulturze rezultatami tych działań”. Zob. Z.J. Czarnecki, Czas historyczny i wartości, [w:] Z.J. Czarnecki 
(red.), Czas, wartości..., s. 5. 

100 M. Flis, Czas historyczny a struktura..., s. 37–45. 
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dotyczy. Jest powiązany z poszczególnymi elementami tej struktury, stanowią one 
dla czasu historycznego właściwe układy odniesienia, czyniąc w ten sposób czas 
historyczny czasem względnym. Stosunki zachodzące pomiędzy przekształcającymi 
się elementami struktury konstytuują czas historyczny przede wszystkim wokół 
stosunków społecznych pomiędzy grupami społecznymi. Innymi słowy, układem 
odniesienia jest znajdujące się w procesie zmiany społeczeństwo. Czas historyczny 
jest poddawany nieustającym zmianom, uwidocznionym w konkretnych wyda-
rzeniach, zapisanych i zapamiętanych, które tworzą historię danej zbiorowości101.

Dla Evans-Pritcharda sam czas jest zespołem stosunków zachodzących po-
między wydarzeniami ważnymi dla danej zbiorowości, które następnie dzieli na 
ekologiczne i historyczne. Zatem, oprócz czasu historycznego, musi się pojawić czas 
ekologiczny, będący pochodną zdarzeń przyrodniczych. Czas ekologiczny składa 
się ze zbioru stosunków zachodzących pomiędzy zdarzeniami powtarzającymi się 
w przyrodzie. Pozwalają one wyznaczać niektóre czynności życia społecznego, ale 
nie mają, ze względu na swój krótkotrwały charakter, wpływu na ukształtowanie 
struktur relacji czasowych o istotnym znaczeniu społecznym102.

Podobnie, czyli podkreślając znaczenie struktury społecznej dla percepcji cza-
su, podchodził do konstytuowania się czasu historycznego Fortes. Problem czasu 
pojawia się u niego w formie dwóch płaszczyzn teoretycznych: percepcji społecznej 
oraz struktury zbiorowości. Podstawowymi społecznymi miarami czasu dla społe-
czeństwa stały się dominujące w nim stosunki społeczne. Fortes wyodrębnił trzy 
rodzaje czasów: czas rozpatrywany jako trwanie, jako ciągłość i jako proces wzrostu. 
O tym, jakim jest on w danym momencie, decydują okoliczności. W przypadku 
„trwania”, czas nie jest zbiorem stosunków zachodzących pomiędzy elementami 
struktury w procesie transformacji, ale wyłącznie fragmentem jakiegoś stosunku 
społecznego. Z kolei czas rozumiany jako ciągłość jest wewnętrzną własnością 
organizacji społecznej lub układu zdarzeń. Innymi słowy, jest wewnętrzną cechą 
niektórych grup, odtwarzających się w cyklicznych procesach demografi cznych, 
stanowiących fragment reprodukcji społecznej. Trzeci czas występuje głównie 
w społeczeństwach rozwiniętych; charakteryzuje się tym, że jest powiązany z pro-
cesami zmiany przebiegającymi wewnątrz układu. W ten sposób staje się on cechą 
wewnętrzną całego układu, powstałą w wyniku kumulowania się zmian społecznych. 
Nie jest jednak czasem opartym na prostym następstwie historycznym, bowiem 
stosunki społeczne, które najpełniej oddają jego istotę, zachodzą pomiędzy jakoś-
ciowo odmiennymi elementami struktury społecznej103.

101 Tamże.
102 Tamże.
103 Szerzej zob.: M. Flis, Czas historyczny a struktura..., s. 37–45; E.E. Evans-Pritchard, Th e Nuer. 

A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People, Oxford 1940, s. 90–135; 
E.E. Evans-Pritchard, Kinship and Marriage among the Nuer, Oxford 1951; M. Fortes, Time and Social 
Structure: An Ashanti Case Study, [w:] M. Fortes (red.), Social Structure Studies Presented to A.R. Radcliff e-
-Brown, Oxford 1949, s. 54–70; M. Fortes, Th e Dynamics of Clanship among the Tallensi, London 1945; 
M. Fortes, Introduction, [w:] J. Goody (red.), Th e Developmental Cycle in Domestic Groups, Cambridge 1971. 
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Czasem historycznym zajmował się również Marc Bloch104, prowadząc badania 
nad historią. Wnioski teoretyczne dotyczą przede wszystkim sensu rozumienia hi-
storii i sposobów jej uprawiania. Jego uniwersalistyczne ujmowanie historii polegało 
na traktowaniu jej jako nauki o ludziach w czasie, dlatego podstawową kategorią 
badawczą musiała się stać świadomość społeczna. Według niego, badający histo-
rię posługiwali się różnymi czasami, czas socjologa różnił się od czasu historyka; 
sam Bloch – jako historyk – był „nastawiony” na długie trwanie. W takim ujęciu 
czas „długi” lub „krótki” stanowił w dużej części przedmiot jego badań: „Czasu 
historycznego nie uważał za wielkość konwencjonalną, lecz za żywą i konkretną 
rzeczywistość mającą swoistą strukturę. Przeszłość i teraźniejszość, jako podsta-
wowe elementy czasu historycznego, mają pewną skalę wartości i są wzajemnie 
od siebie uzależnione”105. Czas historyczny ma własną strukturę, dającą się łatwo 
wyodrębnić w postaci przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Dokładniej, strukturę 
tego czasu można przedstawić w postaci następujących po sobie elementów: sens 
terminu „początki”; tego, co jest „aktualne” i „nieaktualne”; wpływu przeszłości na 
rozumienie teraźniejszości; wpływu teraźniejszości na rozumienie przyszłości106.

Każde społeczeństwo funkcjonuje wokół określonych dat historycznych, „okre-
sów”, „epok”, „wieków” czy „dekad”, które w dużym stopniu mają za zadanie odmie-
rzanie czasu. Takie ujęcie czasu – jako miary dla historyków – przyjmował m.in. 
Fernand Braudel107. Dotyczy to także jednostek, bo każda z nich rodzi się, żyje 
i umiera w czasie historycznym. Z drugiej strony, daty będące miarami wpływają na 
działania społeczne i procesy zachodzące w społeczeństwie. Podejmując działania, 
jednostki mają te „daty” zapisane we własnych umysłach, w formie pamięci, co 
wpływa ostatecznie na ukształtowanie się czasu społecznego108. Konkretne, „mające 
miejsce” działania społeczne zostają zapisane w wymiarze czasu historycznego – 
porządku sztucznym, stworzonym przez wszystkich, którzy podejmują działania.

Jedną z ważnych przyczyn rozdzielenia czasu historycznego od społecznego 
mają być względy praktyczne. Umożliwiają one łatwiejsze odróżnienie tych dwóch 
czasów w przypadku uwzględniania ich przy prowadzeniu badań. Następuje to 
poprzez oddzielenie czasu „ontycznego” od czasu „egzystencjalnego”, czyli płasz-
czyzny ontologii od epistemologii. Jak pisze Bronisław Misztal, „czas jest nie 
tylko zestandaryzowaną jednostką miary interwałów, ale także jest syntetyczną 
i relatywną miarą obecności ustrukturyzowanych różnic w życiu społecznym”109. 
Czas historyczny stanowi układ zaangażowany w tworzenie faktów społecznych, 
wyznaczanych głównie przez konfi gurację wydarzeń historycznych. Stanowi on 
aktualny, mierzony kalendarzowo, układ następujących po sobie sekwencji: „Czas 
historyczny uwzględnia fakt i sekwencyjność zmiany, podczas gdy czas społeczny 

104 Zob. A. Grabski, Wstęp, [w:] M. Bloch, Społeczeństwo feudalne, s. 5–44. 
105 T. Banaszczyk, Durkheim i protagoniści, s. 99. 
106 Tamże, s. 93–99. 
107 F. Braudel, Historia i trwanie, s. 46 i następne. 
108 B. Misztal, Teoria socjologiczna..., s. 132. 
109 Tamże, s. 133.
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uwzględnia tempo (szybkość) zmiany, mierzone relatywnie przez ludzką zdolność 
przypisania sensu zachodzącym sekwencjom wydarzeń”110.

W pracach Marca Blocha czas historyczny uwidocznia się wtedy, gdy uzyskuje 
strukturę: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, czyli gdy zapełnia się następu-
jącymi po sobie wydarzeniami (faktami historycznymi). Widać to dokładnie, na 
zasadzie przeciwieństwa, na przykładzie czasu mitycznego, gdzie te trzy obszary 
czasu tworzą niepodzielną jedność, „czas wieczny”111, przez co czas mityczny nie jest 
czasem historycznym. Czas magiczny, dostępny wspólnotom pierwotnym, ogólnie 
charakteryzowało „wieczne teraz”, trwanie w czasie, bez przeszłości i przyszłości.

Współczesne zmiany kulturowe nie pozostały bez wpływu na czas, doprowa-
dzając do wykształcenia się nowych jego form. Czas społeczny został w różnych 
społeczeństwach podzielony przez kulturę na różne pod względem ważności od-
cinki, w których dochodzi do podejmowania działań społecznych homogenicznych 
w zakresie poszczególnych odcinków. Każda kategoria działań musi być podjęta we 
właściwym dla siebie czasie, przeznaczonym na daną działalność – w tzw. budżecie 
czasu112. Jest to typowy dla danej zbiorowości ilościowy rozkład czasu będącego 
w dyspozycji jednostki pomiędzy poszczególne konteksty jej życia. Wyodrębnione 
czasy stanowią jeden z podstawowych elementów kulturowego zróżnicowania 
społeczeństwa.

Podział życia jednostki na wydzielone i określone odcinki czasowe decyduje 
o rozkładzie czasu poszczególnych jednostek, o ich „budżecie czasu”. Owe „budżety 
czasu” jednostek różnią się, co wynika głównie z wykonywanych przez nie zadań, 
ale zależą też od cech kulturowych społeczeństw, w których dane jednostki żyją. 
Umiejętność rozdzielenia dostępnego czasu między zadania wykonywane w społe-
czeństwie jest uznawana za jedną z podstawowych cech współczesnego człowieka, 
bez której nie byłby on w stanie funkcjonować.

Do najczęściej wykorzystywanych przez społeczeństwo kategorii należą czas 
publiczny i czas prywatny, a także czas pracy i czas wolny. Taki podział wynika 
z dokładnego określenia harmonogramów pracy w społeczeństwie przemysłowym. 
Ukształtowanie się tych porządków, wraz z wymaganiem bezwzględnego pod-
porządkowania czasu pracy wyłącznie zadaniom określonym w stosunku pracy, 
doprowadziły do ostatecznego rozdzielenia obu tych kategorii. Pracownik sprzedaje 
swój czas pracodawcy, a w okresie, gdy to czyni, musi być całkowicie do dyspozycji 
zakładu pracy113. Z tym problemem wiąże się zagadnienie odpowiedniego zarządza-
nia czasem, szczególnie aktualne dziś w wielkich korporacjach przemysłowych114.

Współczesność, a zwłaszcza dominująca w niej zasada efektywności, dopro-
wadziła do ograniczenia czasu prywatnego jednostki oraz zacierania się różnic 

110 Tamże, s. 134. 
111 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do fi lozofi i kultury, przekład: A. Staniewska, Warszawa 1997, s. 323. 
112 A. Szalai (red.), Th e Use of Time, Paris 1972. 
113 E. Zerubavel, Private-time and Public-time, [w:] J. Hassard (red.), Th e Sociology of Time, s. 168–177.
114 T. van Leeuwen, Czas w dyskursie, przekład: M. Grala, [w:] A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna 

analiza dyskursu..., s. 491–514. 
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pomiędzy obydwoma czasami. Złożyło się na to kilka czynników; pierwszym było 
częstsze podejmowanie pracy przez kobiety, co nie tylko ograniczyło ich czas pry-
watny i zmniejszyło czas przeznaczony dla dzieci, ale także całkowicie odmieniło 
ich życie. Jak pisze Arlie Russell Hochschild, „logika przemysłu” przejęła kobiety 
we władanie. Drugim czynnikiem było ograniczenie opieki nad dzieckiem przez 
rodziców ze względu na ich pracę. Niekiedy mówi się, że czwartym czynnikiem jest 
wydłużenie czasu pracy115. Kolejnym elementem może być wprowadzanie nowych 
zawodów i form pracy, np. telepraca, co skutkuje eliminowaniem dotychczasowych 
przedziałów czasowych116.

Zagadnienie czasu wolnego wymaga podejścia interdyscyplinarnego ze względu 
na łączenie wielu wymiarów życia ludzkiego. Ten wieloznaczny termin defi niowany 
jest najczęściej dwojako. Z jednej strony, jest to istotna dla życia jednostki forma 
instytucji kulturowo-obyczajowej, z drugiej – obszar pewnych działań jednostki 
opartych na jej psychologicznych motywacjach. Inaczej ujmując, mamy do czynienia 
z układem zachowań, które wykraczają poza sferę obowiązku, a w drugim przypad-
ku, z trudno uchwytnymi elementami indywidualnej, podmiotowej motywacji117. 
W czasie wolnym dochodzi do zawieszenia wykonywania podstawowych ról spo-
łecznych, następuje redukcja działań społecznych jednostek, w sensie marksowskim 
można mówić także o aspektach uwalniających czas wolny od czasu pracy.

Z czasem publicznym i prywatnym są powiązane kategorie czasu wolnego czy 
czasu wypoczynku118, które są „pochodną” intensywnego rozwoju społeczeństw ka-
pitalistycznych w latach 50. i 60. XX wieku. Czas wolny wpisywał się wraz z czasem 
pracy w organizacyjny podział dnia i tygodnia. Zasób dostępnego czasu wolnego 
jest jednym z najlepszych wskaźników tempa życia społeczeństw oraz przekształ-
ceń struktury społecznej. Występowanie czasu wolnego było charakterystyczne 
dla społeczeństw nowoczesnych, o wysokim stopniu rozwoju przemysłu, dlatego 
w latach 70. XX wieku popularność zyskała koncepcja społeczeństwa czasu wolnego 

115 A. Russell Hochschild, Kapitalizm, sfery nacisku i racjonalizacja czasu prywatnego, przekład: 
A. Pawelec, [w:] K. Michalski (przygotowanie i przedmowa), Koniec tysiąclecia..., s. 139–156. 

116 H. Menzies, Telework, Shadow Work: Th e Privatization of Work in the New Digital Economy, „Studies 
in Political Economy” 1997, nr 53, s. 103 i następne. 

117 B. Sułkowski, Czas wolny, [w:] Encyklopedia socjologii, t. I, s. 111–114.
118 Wyróżnia się następujące sposoby defi niowania czasu wolnego: czas wolny (czas rozporządzalny) 

– czas i czynności podejmowane po wykonaniu pracy zawodowej i zaspokojeniu podstawowych potrzeb 
egzystencjalnych (jedzenie, sen itp.); czas wolny (instrument społeczny) – zbiór czynności podejmowanych 
poza obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i społecznymi, które jednostka wykonuje z własnej woli, 
z myślą o rekreacji, rozrywce, spontanicznym uczestnictwie społecznym lub rozwoju własnej wiedzy i po-
tencjału twórczego; czas wolny (funkcja klasy społecznej, zawodu, pracy) – rozróżnienie formy spędzania 
czasu wolnego stanowiące odbicie struktury społecznej i zróżnicowania pozycji społecznych, postrzegane 
z perspektywy stylu życia; czas wolny (klasyczny) – utożsamiany z rozwojem osobowości, kontemplacją, 
radością poszukiwania wiedzy, debatami politycznymi; czas wolny (antyutylitarny) – jako cel sam w so-
bie, nie służący niczemu innemu poza ekspresją własnej osobowości, utożsamiony z radością, harmonią 
i przyjemnością; czas wolny (holistyczny) – istniejący w każdej dziedzinie życia, w pracy, nauce, życiu 
rodzinnym, sporcie itp., czyli wszystkie działania, które dają jednostce poczucie wolności. Por. R. Neska, 
Czas wolny absolwentów wyższych uczelni – poszukiwanie doznań czy rekreacja?, „Kultura i Społeczeństwo” 
2003, nr 4, s. 135–136. 
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(ang. society of leisure). Doszło do tego, że czas wolny urósł do rangi ważnej części 
podstawy tożsamości jednostek, a później pojawiła się sytuacja, w której dostrze-
żono zjawisko jego infl acji. Rewolucja technologiczna przyczyniła się do powstania 
szerokich grup społecznych skazanych na ciągłe „odpoczywanie”, będące wynikiem 
braku pracy. Wtedy czas wolny, mający być według Karola Marksa dobrodziejstwem 
i skarbem, o który należało walczyć w społeczeństwie przemysłowym, stał się 
przekleństwem119. Zjawisko: „więcej pracy, a mniej czasu wolnego” przekształciło 
się w inne: „mniej pracy, a więcej czasu wolnego”.

Konceptualizację pojęcia czasu wolnego przeprowadził Edmund Wnuk-
-Lipiński120. W okresie PRL-u czas wolny był jednym ze wskaźników poziomu 
życia i pozycji społecznej. Im wyższe stanowisko zajmowała jednostka w struktu-
rze społecznej, tym więcej czasu wolnego miała do dyspozycji. Osoby zajmujące 
stanowiska nomenklaturowe, legitymujące się wyższym wykształceniem, miały do 
dyspozycji więcej czasu wolnego. Z kolei osoby pracujące na niższych stanowiskach, 
o niskich dochodach, rodziny wielodzietne ciągle odczuwały brak czasu: „Pod tym 
względem społeczeństwo polskie mogło być dobrą ilustracją ogólnej prawidłowo-
ści zaobserwowanej w społeczeństwach industrialnych, w których człowiek ubogi 
jest także ubogi pod względem zasobów czasu”121. Przez wieki czas wolny był wy-
znacznikiem elitarnej pozycji jednostki w społeczeństwie, a później także jednym 
ze wskaźników prowadzących do demokratyzacji społeczeństwa. Widać to dobrze 
na przykładzie niewolników, których czas w całości był podporządkowany innym 
osobom122. Współcześnie w czasie wolnym ludzie stają się sobie równi, jednostki 
o różnych pozycjach społecznych mogą podobnie spędzać czas, zajmując się np. 
sportem czy dokonywaniem zakupów123. Z drugiej strony, zawsze funkcjonowały 
jednostki wolne od obowiązku codziennej pracy, mające dużo wolnego czasu i mo-
gące dowolnie nim rozporządzać. W epoce nowożytnej wzrost zapotrzebowania 
na produkty wymuszał redukcję liczby jednostek dysponujących nadmiarem czasu 
wolnego, stąd też czasu zaczęło ludziom coraz bardziej brakować, zwłaszcza czasu 
potrzebnego na odpoczynek124 czy dla najbliższych125.

119 R. Julkunen, A Contribution to the Categories..., s. 10–15; K. Dörre, Capitalism, Landnahme and 
Social Time Régimes: An Outline, „Time and Society” 2011, nr 1, s. 70–74.

120 E. Wnuk-Lipiński, Budżet czasu – struktura społeczna – polityka społeczna, Wrocław 1981, s. 23–31; 
zob. B. Jung, O czasie wolnym. Kultura i rekreacja w procesach rozwoju społeczno-ekonomicznego, Warszawa 
1987, s. 9–18. 

121 E. Tarkowska, Społeczeństwo różnych rytmów..., [w:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej 
zmiany..., s. 353. 

122 J. Danecki, Czas wolny. Mity i potrzeby, Warszawa 1967, s. 71; B. Sułkowski, Czas wolny, [w:] 
Encyklopedia socjologii, t. I, s. 111–114; B. Jung, O czasie wolnym..., s. 9–18. 

123 C. Campbell, Zakupy, spędzanie czasu wolnego i wojna płci, przekład: K. Jasikowska, [w:] P. Sztompka, 
M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, s. 357–369. 

124 R. Deem, No Time for a Rest?: An Exploration of Women’s Work, Engendered Leisure and Holidays, 
„Time and Society” 1996, nr 5, s. 5–25; P. Hawitt, About Time: Th e Revolution in Work and Family Life, 
London 1993.

125 Relacje między czasem pracy a czasem wolnym/rodzinnym zob. R.R. Torre, Time’s Social Metaphors: 
An Empirical Research, „Time and Society” 2007, nr 2/3, s. 157–187.
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Czas wolny, jako dyskrecjonalny, pozostaje w dyspozycji jednostki, która może 
dowolnie decydować o jego wypełnieniu treściami różnymi pod względem wartości. 
Jak każdy czas, także i ten może być wykorzystany w różny sposób – z korzyścią 
dla jednostki i społeczeństwa – lub też zmarnowany. To ostatnie często wyraża się 
w potocznym stwierdzeniu o „zabijaniu czasu”. Różni go od czasu publicznego to, 
że nie jest on „sprzedawany” i nie wykonuje się w tym czasie czynności związanych 
z zawodem. Podstawowym elementem czasu wolnego w kontekście przeciwstawie-
nia go publicznemu jest obniżenie nacisku na punktualność126. Najczęściej w tym 
właśnie czasie dochodzi do biologicznej odnowy jednostki oraz pogłębienia relacji 
społecznych z najbliższymi. Oczywiście, nie zmienia to faktu, że czas wolny wliczany 
jest do czasu pracy i najczęściej pobiera się za niego wynagrodzenie. Współcześnie 
struktura czasu wolnego nie jest defi niowana tak jednowymiarowo, przyjmuje się, 
że indywidualne defi nicje czasu wolnego mogą się różnić. W praktyce żadna ak-
tywność nie może być jednoznacznie zaliczona do czasu wolnego, bowiem to, co 
dla jednych jest czasem wolnym, dla innych może stanowić czas pracy. Doszło do 
wytworzenia nowej dynamiki czasu pracy oraz jego zauważalnej zmiany127. Często 
następuje przedefi niowanie, czyli „stwarzanie na nowo” znaczenia poszczególnych 
czasów, a tym samym zmniejszenie znaczenia niektórych z nich, np. czasu towa-
rzyskiego128, a dowartościowanie innych. W praktyce podstawowym elementem 
defi niującym jest motywacja jednostek, w związku z czym stanowi on wyjątkowo 
interesujący przedmiot badań129.

Zmiana statusu teraźniejszości poprzez wchłanianie przyszłości i przekształ-
canie się w „rozszerzoną teraźniejszość” doprowadziła do zmiany stosunku do 
czasu wolnego: „Długoterminowe planowanie, dysponowanie przyszłością niczym 
teraźniejszością zbliżyło niesłychanie przyszłość do teraźniejszości, włączyło ją 
w teraźniejszość. Dotyczy to również przeszłości”130. Współcześnie jednostka 
została zdominowana przez czas pracy, dlatego coraz bardziej dostrzega potrzebę 
posiadania czasu wolnego, czasu dla siebie. Przenikanie się tych dwóch czasów – 
czasu pracy i czasu wolnego, w praktyce prowadzi do wypracowania nowych relacji 
pomiędzy tymi czasami, tak by czas wolny stał się w mniejszym stopniu dostępny 
dla jednostki; pierwszym krokiem ku temu jest próba dokładnego wydzielenia go 
z nowej, „rozszerzonej teraźniejszości”131.

Jednostki żyją nie w tylko w czasie psychospołecznym, czyli takim, który ła-
two doświadczać132, ale także w naturalnym rytmie biologicznym czy w czasie 

126 T. van Leeuwen, Czas w dyskursie, [w:] A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskur-
su..., s. 501. 

127 G. Paolucci, Th e Changing Dynamics of Working Time, „Time and Society” 1996, nr 2, s. 145–167; 
B. Adam, Timewatch. Th e Social..., s. 84–106. 

128 Ch. Everingham, Engendering Time: Gender Equity and Discourses of Workplace Flexibility, „Time 
and Society” 2002, nr 2/3, s. 347 i następne. 

129 R. Neska, Czas wolny absolwentów..., s. 135–157.
130 E. Tarkowska, Czas w kulturze współczesnej, s. 133.
131 Tamże.
132 Zob. W.L. Bühl, Struktur und Dynamik des menschlichen Sozialverhaltens, Tübingen 1982. 
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przyrodniczym. Podstawa koncepcji czasu biologicznego opiera się na założeniu 
istnienia własnego, zakodowanego w organizmach, „zegara biologicznego”, który 
odmierza indywidualny czas. Powiązany jest on ze sferą życia przyrodniczego, 
ujmującego człowieka jako część natury, zatem mającego swój właściwy, biolo-
giczny ciąg życia, swój początek i koniec. Czas biologiczny ma charakterystyczny, 
jednokierunkowy schemat, prowadzący ku przyszłości – do kresu życia organizmu. 
Wydaje się, że odwoływanie się do zauważalnych procesów starzenia się organi-
zmu biologicznego, jako do miernika czasu, jest w przypadku człowieka w pełni 
uzasadnione. Organizm ludzki podlega procesowi nieuchronnego starzenia się 
i obumierania komórek. W ten sposób działa w organizmie jego własny zegar 
biologiczny, zaś kategoria czasu biologicznego nosi nazwę biotemporalności. 
Czas biologiczny, jako część przeobrażania się organizmu, sam nieodłącznie jest 
związany z przeobrażaniem się materii żywej133, w tym znaczeniu staje się on cza-
sem indywidualnym, określającym uczestnictwo jednostek w życiu różnych grup 
społecznych, a tym samym kształtującym czas społeczny. Nie ulega wątpliwości, 
że czas biologiczny jest jedynym czasem apriorycznym, niezależnym od człowieka 
i podporządkowanym prawom przyrody.

Historycy zajmujący się pisaniem biografi i wybitnych osób stosują do przedsta-
wienia życia bohatera własne, wybrane przez siebie „podziały czasu życia”. W ten 
sposób dochodzi do podziału czasu życia człowieka na odcinki, odpowiadające 
czasowi trwania istotnych wydarzeń historycznych, dat historycznych czy czasu 
życia innych osób. Losy bohatera są także przedstawiane na tle istotnych wydarzeń 
politycznych, społecznych i gospodarczych.

133 S. Ehrlich, Czas i przestrzeń..., s. 72. 



4. Dogonić czas – świat ponowoczesny

a) Nowoczesny zachwyt czasem i przestrzenią

Dostępne współczesnemu człowiekowi przejawy życia społecznego charakteryzują 
się nieznanymi wcześniej cechami, nazywanymi niejednoznacznie, a często konku-
rencyjnie przez ich badaczy. Wiele z tych przejawów daje podstawę do dyskursów 
społecznych, stanowiących odbicie zachodzących zmian, w tym także specyfi cznych 
form ujmowania czasu, jego roli, znaczenia i charakteru1. U podstaw tych podejść 
stoi zakwestionowanie wszystkich znanych dotąd i rozpowszechnionych koncepcji 
czasu, w tym głównie czasu ilościowego, ale także jakościowego. Zauważono, że 
dotychczasowe sposoby „defi niowania” czasu nie oddają występujących w rzeczy-
wistości „układów temporalnych i stanów czasowych”. Powszechnie uznano też, 
że nauki społeczne nie nadążają za naukami przyrodniczymi, które wytworzyły 
i rozpowszechniły wiele – często zaskakujących – teorii czasu czy sposobów jego 
tłumaczenia. Szczególnie widoczne jest to w przypadku rozmaitych teorii rozsze-
rzania się Kosmosu i znaczenia czasu w tym procesie. Różnorodność spojrzeń na 
czas i jego defi nicji, z jakimi mamy do czynienia, wpisuje się w konstytutywne 
cechy nowej rzeczywistości, opartej na powszechnej zmienności. Fakt ten nie 
przyczynił się jednak do całkowitego zanegowania dominującej w kulturze wizji 
czasu linearnego, tak mocno związanego z losem człowieka. Współczesne badania, 
prowadzone nad podstawowymi mechanizmami temporalnymi w dokonujących 
się zmianach społecznych, tworzą fascynujące perspektywy dla nauki.

Znaczenie czasu po raz pierwszy uległo zdecydowanym zmianom w epoce 
maszyny parowej oraz innych technicznych udoskonaleń, charakterystycznych dla 
rewolucji społeczno-politycznej w Europie2. Doskonale już opisane w literaturze 
przedmiotu3, zakorzenione społeczne4 przekształcenia wszelkich form życia jed-
nostki, począwszy od przełomu XVI i XVII wieku5, które pojawiały się w Europie, 
szczególnie w obrębie kultury chrześcijańsko-europejskiej6, zmieniły także znaczenie 
i rolę czasu w życiu człowieka.

1 Zestawienie defi nicji pojęć dotyczących zachodzących zmian zob. J. Beniger, Th e Control Revolution: 
Technological and Economic Origins of the Information Society, Cambridge 1986, s. 4–5.

2 Zob. E. Tarkowska, Czas w kulturze współczesnej, s. 132 („Także odkrycie globalnej jednoczesności 
było formą takiego oszołomienia: poczucie, że jednostka jest jednocześnie wszędzie »teraźniejszość jest 
wszędzie« i uczestniczy we wszystkim, co się dzieje”).

3 Zwięźle cechy nowoczesności przedstawiła Marta Śleboda. Por. M. Śleboda, Dylemat pierwszy..., 
[w:] M. Bogunia-Borowska, M. Śleboda, Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności, Kraków 
2003, s. 41. 

4 N. Parker, Revolutions and History, Cambridge 1999, s. 53. 
5 Zob. K. Kumar, Th e Rise of Modern Society: Aspects of the Social and Political Development of the 

West, Oxford 1988. 
6 S.N. Eisenstadt, Nowoczesność jako odrębna..., [w:] A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, 

M. Ziółkowski (wybór i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, t. I, Warszawa 2006, s. 754. 
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Poczucie zagubienia i lęku, opisywane przez Charlesa Wrighta Millsa7, to przejawy 
stanu uprawniającego do mówienia o „traumie nowoczesności”. Upowszechnienie 
się racjonalnego myślenia i odejście od przesiąkniętego tradycją sentymentalizmu 
można – za Maxem Weberem – nazwać „odczarowaniem świata”8. Następowało 
ono w określonej sekwencyjności, a polegało na reinterpretowaniu świata, wresz-
cie przyjęło postać rozwoju linearnego. Racjonalne podejście upowszechniło się 
w wyniku przyjęcia zasady autonomii jednostki. Stała się ona podmiotem włas-
nych decyzji i działań, wzięła odpowiedzialność nie tylko za teraźniejszość, ale i za 
przyszłość. Modernizacja utożsamiona została z postępem – wskutek czego można 
mówić o przejściu od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego. I w takim 
przeciwstawieniu społeczeństwu tradycyjnemu jest nowoczesność najbardziej 
zrozumiała9. Nowoczesność10, określana także historycznie jako porządek indu-
strialny występujący w określonym czasie, przyniosła zmianę organizacji życia, 
wywołała nieznaną dotychczas ruchliwość społeczną, najpierw poziomą, a potem 
także pionową. Uprzemysłowienie i urbanizacja doprowadziły do rozstania się 
ze strukturą feudalną i zastąpienia jej nową, kapitalistyczną strukturą społeczną, 
z nieznaną wcześniej, a teraz dominującą klasą średnią. Jej symbolem czy atrybutem 
stał się nowy system wytwarzania dóbr, oparty na zasadzie konkurencji rynkowej11 
i racjonalizacji produkcji, uwieńczony nieznanym dotąd wzrostem gospodarczym 
i osiągnięciami materialnymi. Rozwój ten był możliwy w wyniku zastąpienia drobnej 
wytwórczości i produkcji rolniczej przemysłowym wytwarzaniem dóbr na skalę 
masową. Najbardziej widoczny był w zwiększonej wydajności pracy, przekładającej 
się na nieznany wcześniej poziom dostępności towarów oraz spadek bezrobocia. 
Nowym procesom ekonomicznym towarzyszyły zmiany w kulturze, w tym nie-
znany na tak szeroką skalę rozwój nauki i edukacji, pobudzający technicyzację 
społeczeństw. Nowe, pojawiające się na masową skalę wynalazki i techniczne środki 
komunikacji doprowadziły do zasadniczych przeobrażeń czasu i przestrzeni12. 
Ten ostatni element wpłynął na zwiększenie procesu akumulacji kapitału13, czyli 
przyspieszenie rozwoju kapitalizmu.

Dostrzegalne zmiany dokonywały się także w sferze politycznej. Polegały one 
na ukształtowaniu „polityki masowej” i powstaniu nowych ideologii, z masowy-
mi partiami politycznymi nowego typu, systemami wielopartyjnymi i nowymi, 
odmiennymi od dotychczasowych, oczekiwaniami kierowanymi pod ich adresem 
przez społeczeństwo. Sfera polityczna przyniosła też nowe rozwiązania dotyczące 

7 Ch.W. Mills, Obietnica, przekład: J. Mucha, Warszawa 1985. 
8 Zob. D. Schnapper, Le sens de l’ethnico-religieux, „Archives de Sciences Sociales des Religions” 1993, nr 81. 
9 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 80 i 81. 
10 J. Goody, Kapitalizm i nowoczesność. Islam, Chiny, Indie a narodziny Zachodu, wstęp i przekład: 

M. Turowski, Warszawa 2006, s. 42–53. 
11 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przekład: 

A. Szulżycka, Warszawa 2007, s. 21.
12 Szerzej zob.: S. Kern, Th e Culture of Time and Space 1880–1918, Cambridge 1983; H. Nowotny, 

Time. Th e Modern..., s. 19. 
13 N. Castree, Th e Spatio-temporality of Capitalism, „Time and Society” 2009, nr 1, s. 26–61. 
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wolności jednostki. Powstały systemowe regulacje prawne chroniące jej wolność, 
umożliwiające podmiotowe jej traktowanie jako członka społeczeństwa. Do tego 
służyły instytucje demokratyczne formowane w wolnych wyborach przez wszystkich 
obywateli. Zwiększone uczestnictwo jednostek w życiu społecznym prowadziło do 
kształtowania się nowych form kultury politycznej14.

Zmianie uległy formy porządku społecznego, podstawy służące stabilizacji 
społecznej, a tym samym reguły i normy określające miejsce i rolę człowieka w spo-
łeczeństwie. Podstawowy dotychczas warunek decydujący o szansach życiowych, 
czyli status jednostki, gwarantowany przez tzw. urodzenie, zastąpiono kryteriami 
opartymi na posiadanej wiedzy, umiejętnościach oraz osiągnięciach indywidualnych. 
Status materialny, zamożność wynikały w większym stopniu z zaradności i praco-
witości niż z dziedziczenia. Normą prowadzącą do nowych wartości społecznych, 
kapitału i sukcesu materialnego, stała się długotrwała i wytężona praca. W ten 
sposób uwolniono jednostkę od podstawowych uwarunkowań decydujących o jej 
życiu, wynikających np. z jej pochodzenia.

Dominacja racjonalności, profesjonalizacji, postępującej specjalizacji ról za-
wodowych, wpisywała się w proces powszechnego postępu społecznego i techno-
logicznego. Granice postępu zdawały się nie istnieć, pojawiło się przekonanie, że 
tylko kumulowanie zmian prowadzi do lepszego życia. Uczynienie życia lepszym 
i bardziej przyjaznym ludziom miało być tylko kwestią czasu. Nadeszła epoka 
o podłożu w dużym stopniu ekonomicznym i o niewielkich ograniczeniach ze strony 
dominującego w niej czasu. Uformował się „czas nowoczesności”15. To zerwanie ze 
znaczeniem czasu pomogło przypisać jej status wyjątkowego okresu historyczne-
go, a pomijać pojawiające się gdzieniegdzie objawy patologiczne czy dostrzegalne 
niedogodności16. Podkreślaniem negatywnych konsekwencji i kosztów nowoczes-
ności zajmowało się wielu socjologów, którzy – jak np. Karl Marks – przypominali 
o kosztach wprowadzanego postępu w postaci nasilających się konfl iktów, napięć 
społecznych oraz postępującej alienacji w kulturze i pracy.

Zegar, zawieszony na centralnym miejscu w fabryce, stając się podstawowym 
wyznacznikiem zmian, miarowo odmierzał czas na kolejnych zmianach pracy. 
Nowoczesność została zdefi niowana jako specyfi czny sposób pojmowania czasu – 
„czas nowoczesności”17. W ten sposób czas stał się podstawowym elementem rozwoju 
technologicznego ludzkości18. Rodził się chronocentryzm (termin Norberta Eliasa) 
wraz z rosnącym zachwytem dla czasu oraz podporządkowaniem się jemu19 i kate-
gorii „prędkości”. Przyjmując rolę miernika ludzkiej pracy, czas stał się „gwałtem” 

14 W.Y. Bradshaw, M. Wallace, Global Inequalities, Th ousand Oaks, CA–London–New Delhi 1996, 
s. 40–41. 

15 E.J. Palti, Time, Modernity..., s. 27–62; B. Adam, Timescapes of Modernity. Th e Environment and 
Invisible Hazards, London–New York 1998.

16 Z. Bauman, Nowoczesność i ponowoczesność, [w:] Encyklopedia socjologii, t. II, Warszawa 1999, s. 352. 
17 E.J. Palti, Time, Modernity..., s. 27. 
18 A.C. Bluedorn, Th e Human Organization of Time: Temporal Realities and Experience, Stanford 2002.
19 B. Adam, Czas społeczeństwa przemysłowego i władza, przekład: D. Łucka, [w:] P. Sztompka, 

M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, s. 488–493.
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uczynionym na dotychczasowym życiu biologicznym i społecznym człowieka. Czas 
zyskał na wartości, stając się w naturalny sposób punktem odniesienia dla pozosta-
łych kontekstów społecznych ludzkiego życia. Zniewoleniu uległy, nieświadomie, 
w pierwszej kolejności społeczeństwa zachodnie20. Wszechobecność zegara zmieniła 
człowieka, uzmysłowiła mu wyraźniej znaczenie czasu, ale także jego skończoność 
czy ograniczoność. Rosnąca świadomość czasowych ograniczeń ludzkiego życia 
doprowadziła do dalszego uzależnienia człowieka od życia w teraźniejszości. Czas, 
stając się jednym z podstawowych mierników pracy człowieka, sam stał się wartością. 
Nawet najmniejsze przedziały czasu nabrały znaczenia, oceniano je pod względem 
właściwego lub nieodpowiedniego ich wykorzystania. Nowoczesne społeczeństwo 
funkcjonowało w rytm wskazań zegara, kalendarzy, rozkładów jazdy i programów 
zajęć. Za pomocą takich właśnie instrumentów wprowadzono nowoczesność21. 
Osiągnęła ona swe apogeum w wieku XIX, a jednocześnie wiara w postęp była 
poddawana coraz ostrzejszej krytyce ze strony takich myślicieli, jak Karl Marks, 
Ferdinand Tönnies, Émile Durkheim, Max Weber czy José Ortega y Gasset22.

Zegarek, zaopatrzony we wskazówki minutowe i sekundowe, stał się nieodzowny 
dla nowoczesnego człowieka, który poświęcił się pracy zawodowej, zwracając coraz 
większą uwagę na charakter zadań wykonywanych w poszczególnych przedziałach 
czasu. W ten sposób doszło do wyodrębnienia różnych czasów w życiu człowieka, 
dzielącego swoje życie przede wszystkim na czas pracy i czas odpoczynku. W ży-
ciu społeczeństw nastąpiły też inne istotne, nieodwracalne podziały temporalne: 
„Wielu ludzi ma dziś wrażenie, że czas jest »poszatkowany«; żyją wyłącznie te-
raźniejszością, przeszłość uważając za nieaktualną i bezużyteczną. A w miarę jak 
teraźniejszość różni się coraz bardziej od przeszłości, coraz trudniej mieć o tamtej 
jakieś wyobrażenie”23. Takie rozdzielenie czasów, zmiana ich przeznaczenia, ich 
przedefi niowanie powoduje, że jednostka szuka w życiu nowych punktów orien-
tacyjnych. Charakter zadań wykonywanych w wyodrębnionych przedziałach cza-
sowych uczynił te okresy podobnymi do siebie, w ten sposób życie straciło swoją 
różnorodność, a stało się „przepisane”, przewidywalne. Coraz rzadziej można było 
liczyć na zaskoczenie, oczarowanie i przeżycie czegoś wyjątkowego. Życie stało się 
monotonne i tak „racjonalne”, że na dłuższą metę wręcz nieznośne.

20 A. Kwiatkowska, J. Sztuka, Czas z perspektywy kulturowej: nie zawsze punktualność jest cnotą króla, 
[w:] G. Sędek, S. Bedyńska (red.), Życie na czas..., s. 86. 

21 B. Lewis, Czas, przestrzeń i nowożytność na Bliskim Wschodzie, przekład: A. Pawelec, [w:] K. Michalski 
(przygotowanie i przedmowa), Koniec tysiąclecia..., s. 138. 

22 J. Alexander, Between Progress and Apocalypse: Social Th eory and the Dream of Reason in the Twentieth 
Century, [w:] J. Alexander, P. Sztompka (red.), Rethinking Progress, London 1990, s. 15–38. 

23 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 270–271. Zob. także: S. Morawski, W Janusowym widnokręgu, 
[w:] J. Kozielecki, Humanistyka przełomu wieków, Warszawa 1999, s. 306 („W McŚwiecie czas jest pocięty, 
pokawałkowany. Wielość punktów doraźnych powoduje skakanie od jednego do drugiego. Nie ma dzie-
jowości ani pionowego układu czasu”). 
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b) Globalizacja jako próba opisu nowoczesności

Począwszy od XVI wieku, tempo życia powoli, ale systematycznie rośnie. W kolejnych 
stuleciach takie tendencje były wielokrotnie obserwowane i opisywane. Już na początku 
XX wieku Florian Znaniecki pisał o „szybszym tempie życia nowoczesnego”24, jednak 
dopiero druga połowa tegoż stulecia dobitnie uzmysłowiła człowiekowi, że znajduje 
się on w nieustannym procesie zmiany globalnej, pogłębiając tym samym jego pesy-
mizm i poczucie zagubienia. Jakby tego było mało, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu 
lat gwałtowne przyspieszenie tempa życia przeszło wszelkie oczekiwania. Tempo 
zmian stało się tak szybkie, że wystąpiły poważne trudności z ich odczytywaniem 
czy nadawaniem im sensu. Zmiana była nieprzewidywalna, zaskakująca i totalna. 
Nieuchronnie zmieniająca się w tym pędzie rzeczywistość stała się automatycznie 
przedmiotem szczegółowych badań. Naturalnym działaniem było nazywanie tych 
nowych stanów rzeczy. Dokonując opisu, doszukiwano się zauważalnych istotnych 
cech, prawidłowości czy współzależności. W praktyce pojawiło się wiele konkuren-
cyjnych i odmiennych prób nazwania nowej rzeczywistości czy budowy swoistych 
narzędzi służących do jej wyjaśnienia25.

Do opisu zachodzących w nowoczesności zmian jest wykorzystywane pojęcie 
„globalizacji”26, które funkcjonuje w roli słowa klucza, używanego do tłumaczenia 
zagadnień wyjątkowo zróżnicowanych i wielopłaszczyznowych27. Podkreślić należy, 
że nie istnieje jednoznaczny sposób defi niowania terminu „globalizacja”28. Jako 

24 F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Lwów–Warszawa 1935, s. 71. O temporal-
nych aspektach socjologii Znanieckiego pisze Elżbieta Tarkowska. Zob. E. Tarkowska, Czas a cywilizacja 
przyszłości. Na marginesie „Ludzi teraźniejszych”, [w:] M. Ziółkowski (red.), Ludzie przełomu tysiąclecia 
a cywilizacja przyszłości, Poznań 2001, s. 13–28.

25 Wszystkie defi nicje nowej rzeczywistości mają wiele niedoskonałości i uproszczeń, ale cechuje je 
podobieństwo w opisie najważniejszych cech zmieniającej się rzeczywistości. Cechą podstawową jest jednak 
dostrzeganie w jej opisie zachodzących zmian, przekształceń temporalności.

26 Wieloznaczne pojęcie globalizacji nie jest jednak jedynym, które próbuje opisać zachodzące zmiany. 
Tradycyjnie już nie ma zgodności nie tylko co do tego, jaki okres próbuje objąć ta nazwa, ani ostatecznie, 
jakie cechy tego okresu są dominujące i wyróżniające i świadczą o jego wyjątkowości. Pomimo tego można 
bez wątpienia ustalić, że wymieniony termin dominuje w nauce. 

27 W 1961 roku termin „globalizacja” został odnotowany w Webster’s Dictionary, jednak już wcześniej, 
bo od końca XIX wieku, w języku angielskim funkcjonował przymiotnik „globalny” (global), rozumiany jako 
„ogólnoświatowy”. Dopiero w połowie lat 80. XX wieku, za sprawą Rolanda Robertsona, pojęcie „globalizacja” 
(globalisation) trafi ło do języka nauki. Obok pojęcia globalizacji w literaturze pojawiają się także terminy: 
„globalizm” (globalism) i „globalność” (globality), które często występują zastępczo czy też zamiennie. Część 
badaczy różnicuje jednak znaczenia tych terminów i tak np. „globalizm” jest rozumiany najczęściej jako redu-
kowanie globalizacji do jej ekonomicznego wymiaru, a „globalność” oznacza, że od dawna żyjemy już w czymś, 
co można by nazwać społeczeństwem światowym lub całym światem, „jedno wspólne miejsce” (single place). 
Zob. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Globalizacja, globalizm, globalność – wprowadzenie, [w:] B. Krauz-Mozer, 
P. Borowiec (red.), Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, 
Kraków 2008, s. 7–17; K. Gilarek, Państwo narodowe a globalizacja – dynamika powstawania nowego ładu, 
Toruń 2002, s. 46–47; J.A. Scholte, Th e Globalization of the World Politics, [w:] J. Baylis, S. Smith (red.), Th e 
Globalization of the World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford 1998, s. 14.

28 Wieloznaczność tego terminu generuje także specyfi czny stan społeczny; z jednej strony budzi 
trwogę, a nawet przerażenie, a z drugiej – rozbudza nadzieję na lepszy świat. Współczesne nauki społeczne 
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zjawisko historyczne ma ona głębokie korzenie w przeszłości. Historyczność tego 
procesu pozwala jednak łatwiej wyodrębniać różne ujęcia globalizacji29. Nie ulega 
wątpliwości, że w sferze empirycznej proces globalizacji przebiegał z różnym natę-
żeniem, w zależności przede wszystkim od zasięgu wymiany handlowej w świecie. 
Powszechnie się uznaje, że do tej pory byliśmy świadkami dwóch fal – etapów 
globalizacji; pierwszy nastąpił na przełomie XIX i XX wieku (w latach 1870–1914), 
drugi natomiast rozpoczął się w drugiej połowie XX wieku i wciąż jeszcze trwa30.

Istotną kwestią wydaje się pytanie o charakter zjawisk, które składają się na 
globalizację. Czy mamy do czynienia z jednorodnym, spójnym procesem, który, 
wprawdzie w różnym tempie, ale ogarnia cały glob, czy też należy mówić o wielu 
różnych odmianach procesów globalizacyjnych, różniących się między sobą nie 
tylko tym, że zachodzą w różnych dziedzinach życia społecznego i na odmiennych 
jego poziomach, ale także i tym, że dotyczą zróżnicowanych kulturowo wspólnot 
ludzkich, w swoisty sposób reagujących na zachodzące zmiany. Dotychczasowe 
badania wskazują, że drugie przekonanie jest bardziej prawdopodobne.

Jedna z opinii dotyczących globalizacji została sformułowana przez Josepha 
E. Stiglitza, który twierdzi, że zjawisko to polega na ściślejszej integracji państw 
oraz ludzi na świecie, spowodowanej ogromną redukcją kosztów transportu i tele-
komunikacji oraz zniesieniem dotychczasowych barier dla przepływu dóbr, usług, 
kapitału, wiedzy i ludzi z kraju do kraju. Globalizacji towarzyszy powstawanie 
nowych instytucji, które, obok już istniejących, prowadzą działalność przekracza-
jącą granice państw31. Globalizacja zatem to nieznane dotąd „skrócenie dystan-
su” w istotnych dla człowieka sferach życia. Zmiany mają charakter jakościowy 
i oznaczają „przewartościowanie dominującej do tej pory wizji funkcjonowania 
społeczeństw ludzkich, prowadząc do specyfi cznego ścieśnienia czasu i przestrzeni 
oraz zacierania różnic między tym, co wewnątrzpaństwowe, i tym, co międzyna-
rodowe. Formułowany jest nawet pogląd, że w warunkach obecnej intensywności 
procesów globalizacji wkraczamy w okres fundamentalnej historycznej transfor-
macji, porównywalnej z tą spowodowaną przez rewolucję przemysłową”32. Przy 
rozpatrywaniu stanu „ścieśnienia” czasu i przestrzeni można wyodrębnić cztery 
sposoby tłumaczenia tego zjawiska: „Po pierwsze, wskazuje się na mechanizm 
odterytorialnienia (ang. deterritorialization) niektórych zjawisk i procesów spo-
łecznych. Zachodzą one, zgodnie z tym mechanizmem, bez wyraźnej lokalizacji 

z powodzeniem sformułowały szereg defi nicji globalizacji, które próbują uchwycić zasadnicze cechy tego 
zjawiska, a zarazem pośrednio wskazują możliwe sposoby jego ujęcia teoretycznego. Przegląd defi nicji terminu 
„globalizacja” zob.: K. Gilarek, Państwo narodowe..., s. 39–46; M. Pietraś, Istota i zakres procesów globalizacji, 
„Sprawy Międzynarodowe” 2002, nr 2, s. 5–34; P. Dicken, Global Shift : Transforming the World Economy, 
New York–London 1998, s. 3–6; J. Miluska, Proces globalizacji w sferze demografi czno-antropologicznej, 
kulturowej i społeczno-psychologicznej a jakość życia człowieka, „Przegląd Politologiczny” 2007, nr 2, s. 7 i 8.

29 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 94–97. 
30 A. Jarczewska-Romaniuk, Relacje polityki i ekonomii w procesie globalizacji, [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar, 

J. Symonides, Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Bydgoszcz–Warszawa 2004, s. 33–35. 
31 J.E. Stiglitz, Globalizacja, przekład: H. Simbierowicz, Warszawa 2005, s. 26. 
32 M. Pietraś, Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej, [w:] M. Pietraś (red.), 

Oblicza procesów globalizacji, Lublin 2002, s. 34.
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w terytorialnie określonej przestrzeni globu. Co więcej, istniejące dystanse nie 
mają żadnego znaczenia dla ich funkcjonowania. Po drugie, wskazuje się na zja-
wisko transnarodowej przestrzeni społecznej, zgodnie z którym utrzymywane są 
intensywne interakcje i więzi między grupami społecznymi niezależnie od tery-
torialnie określonych dystansów i poza lub w warunkach ograniczonej kontroli 
państw narodowych. Po trzecie, eksponowany jest mechanizm prowadzący do 
ukształtowania wizji »świata jako jednego miejsca«. Zgodnie z nim, następuje 
»odczuwanie« świata niezależnie od dystansów przestrzennych, gdyż jesteśmy 
jednocześnie »i tu, i tam«. Po czwarte, wskazuje się na wzajemne uwarunkowanie 
tego, co lokalne, i tego co globalne, niezależnie od lokalizacji w przestrzeni”33. 
Takie „odterytorialnienie” oznacza także, że procesy globalizacji uruchamiają 
interakcje i więzi nie na dystans, ale „w poprzek” terytorium, a „procesy bez 
dystansów” są relatywnie oderwane od konkretnej lokalizacji34. Ciekawym do-
pełnieniem analizowanego zagadnienia jest spojrzenie na rolę współczesnych 
podmiotów państwowych, szczególnie tych o mniejszej sile geopolitycznej. W ich 
przypadku „sprasowanie czasu i przestrzeni” oznacza, że istnieje siła wyrywająca 
je z ich własnego „czasu historycznego” (etapu i typu rozwoju). Siła ta narzuca im 
nieznane (nowe) instytucje i procedury, wprawdzie racjonalne, ale przeznaczone 
dla innego stadium rozwoju i innej skali35.

Ciekawym wątkiem, pojawiającym się w analizach dotyczących globalizacji, 
jest postrzeganie jej jako siły sprawczej i rozważanie, czy jest to „proces żywioło-
wy, nad którym nikt nie sprawuje (i sprawować nie może) skutecznej kontroli”36, 
bez możliwości wpływania na niego, czy też jest to kontrolowane i sterowane 
działanie ze strony jednostek, a głównie instytucji międzynarodowych. W tym 
drugim przypadku globalizacja staje się zestawem działań celowych i planowych, 
a wtedy mamy do czynienia z procesem, który w znacznej mierze da się formować 
i kształtować zgodnie z zamiarem człowieka. Odpowiedzi, które by jednoznacznie 
rozstrzygały tę kwestię, nie zostały jeszcze wypracowane37. Jednym globalizacja 
jawi się jako, w głównej mierze niekontrolowany, obiektywny proces, a dla in-
nych jest zestawem działań możliwych do modyfi kacji. Każde z tych ujęć – jak 
przekonuje Edmund Wnuk-Lipiński – pociąga za sobą zasadniczo odmienne 
konsekwencje teoretyczne, jak i praktyczne. W ujęciu jednostkowym – jak mówi 
Zygmunt Bauman – jesteśmy „globalizowani”, a bycie „globalizowanym” znaczy 
niemal to samo dla wszystkich, których ten proces dotyka. Jednocześnie globa-
lizacja nie jest żadnym nieuchronnym przeznaczeniem, można wpływać na nią 
i kierować tym procesem38.

33 Tamże, s. 37 i 38. 
34 Tamże, s. 38; J.A. Scholte, Beyond the Buzzword: Towards a Critical Th eory of Globalization, 

[w:] E. Kofman, G. Young (red.), Th e Globalization of the World Politics, London 1996, s. 49. 
35 J. Staniszkis, Władza globalizacji, Warszawa 2003, s. 7. 
36 E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki: globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków 2004, s. 13. 
37 R. Piekarski, Uniwersalizm czy zamaskowana oligarchia: obawy i nadzieje w obliczu procesów globa-

lizacyjnych, [w:] R. Piekarski, M. Graban (red.), Globalizacja i my, Kraków 2003, s. 40–65. 
38 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, s. 5.
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Kolejny istotny problem podnosi Marek Pietraś, kiedy pyta o warunkujące 
globalizację siły sprawcze, a więc o konieczność określenia istniejących zależności 
przyczynowo-skutkowych. Zastanawia się zatem, czy globalizacja jest wynikiem 
jednego czynnika sprawczego, czy też wypadkową kilku lub większej liczby przyczyn. 
Na pytanie: jakie siły „rządzą”, „napędzają” czy „wywołują” globalizację, można 
udzielić dwóch odpowiedzi. Pierwsza kładzie nacisk na czynniki „jednowymia-
rowe”, podkreślające dominującą rolę jednego czynnika sprawczego, druga mówi 
o znaczeniu wielu czynników. Podejścia „wielowymiarowe” eksponują oddziały-
wanie wielu przyczyn39.

„Jednowymiarowe” czynniki to przede wszystkim: polityczny, technologiczny 
i gospodarczy, utożsamiany z liberalizmem gospodarczym. Czynniki polityczne to 
decyzje polityczne, ale nie poszczególnych państw, lecz państwa dominującego na 
arenie międzynarodowej, które „zezwala” na rozwój globalizacji (tzw. przyzwala-
jący ład polityczny). „Przyzwolenie” ze strony supermocarstwa40 jest elementem 
wstępnym, bez którego nie powstaną współzależności i więzi między państwami 
i jednostkami. Ponadto w kontekście czynników politycznych istotną rolę odgrywa 
dominacja liberalnej myśli politycznej, trudno zresztą bez niej wyobrazić sobie 
„przyzwolenie” ze strony supermocarstwa. To właśnie myśl liberalna stała się czyn-
nikiem zapewniającym spójność w działaniu jednostek, grup społecznych i rozwój 
„rynku” w każdej dziedzinie życia człowieka. Czynniki polityczne są związane 
z czynnikami ekonomicznymi. Nie mając przyzwolenia politycznego na rozwój 
wolnego rynku, ekonomia nie może wyznaczać postępu globalizacji.

Czynniki technologiczne, w przeciwieństwie do gospodarczych, nie są powią-
zane z politycznymi. Sens globalizacji polega w tym przypadku na tym, że technika 
zaczyna coraz bardziej dominować w naszym życiu prywatnym, a tym samym 
i społecznym41. Technologia wpływa na globalizację niezależnie od „przyzwolenia” 
politycznego. Nowe technologie przyspieszają tworzenie się nowej jakości życia 
społecznego, zmieniają czas pracy i zasady wynagradzania42. Internet przyczynił 
się do zmiany doświadczania czasu, ponieważ za jego pomocą komunikacja jest 
natychmiastowa. Nie można tu jednak mówić o determinizmie technologicznym, 
a także zwiększeniu możliwości konsumpcji43, bowiem technologia umożliwia 
wprawdzie szybkie przepływy informacji i „ścieśnianie się” przestrzeni, nie wpływa 
jednak na treść procesów globalizacji.

Przy podejściach „wielowymiarowych” procesy globalizacyjne to wynik moder-
nizacji, a więc nowoczesności, właściwej państwom uprzemysłowionym. Pośród 
wielu czynników szczególne znaczenie mają – współdziałające z sobą – kapitał, 

39 M. Pietraś, Globalizacja jako proces..., [w:] M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, s. 40–42.
40 Zbigniew Brzeziński nie pozostawia złudzeń – „(...) globalna hierarchia władzy jest wyraźnie pionowa: 

ze Stanami Zjednoczonymi bezspornie na szczycie” – zob. R. Kuźniar, Globalizacja i polityka zagraniczna, 
[w:] M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, s. 74. 

41 M. Czerny, Globalizacja a rozwój, Warszawa 2005, s. 16. 
42 W. Grossin, Technological Evolution, Working Time and Renumeration, „Time and Society” 1993, 

nr 2, s. 159–177. 
43 P.A. Harris, www.timeandglobalization.com/narrative, „Time and Society” 2000, nr 2/3, s. 329. 
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technologia i industrializacja. W takim ujęciu globalizacja jest fenomenem przy-
pisanym krajom rozwiniętym, które odgrywają w tym procesie dominującą rolę44.

Atrakcyjność rozważań skupiających uwagę na globalizacji nie wynika na pewno 
z prostoty tego zjawiska. Pomimo braku jednoznaczności tego pojęcia, wykorzystuje 
się je dla oznaczenia zjawisk realnych, ale zaskakująco nowych, do końca jeszcze nie 
rozpoznanych, a przez to tym bardziej pociągających. Mówi się niekiedy o różno-
rodnych „barwach” globalizacji, tworzących tyle subtelnych odcieni, że niepodobna 
ustalić, która barwa dominuje, tak jak nie sposób do końca przewidzieć możliwych 
konsekwencji globalizacji45. Jeśli więc globalizację postrzega się jako intensywny 
proces ujednolicenia, uniwersalizacji i homogenizacji w skali planety, a zarazem 
„kurczenia się” całej Ziemi, to równocześnie zwraca się uwagę, że nie jest do końca 
uzasadnione całkowite utożsamianie globalizacji z jednowymiarowością, likwidującą 
„piękno” tego, co jeszcze pozostało partykularne, a to ze względu na zdecydowanie 
wielowymiarowy charakter tych procesów.

Nie są to, oczywiście, wszystkie płaszczyzny, na których dokonują się zmiany 
przekształcające stosunki międzyludzkie. Globalizacja widoczna jest też w innych 
sferach: społecznej, demografi cznej, antropologicznej, militarnej, informacyjnej, 
kulturowej, psychologicznej; zatem globalizacja – jak się niekiedy twierdzi – to 
wszystkie te zjawiska społeczne, które obserwujemy w związku z powstaniem 
światowego systemu ekonomicznego i rozwojem nowych technologii46. Często 
pojawiają się twierdzenia, że globalizacja, zamiast rozwiązywać problemy, two-
rzy nowe. Jej przeciwnicy mówią o zagrożeniu dla indywidualności i wolności 
jednostki, nawołują do bezwzględnej obrony przed działaniem zglobalizowanych 
instytucji, obarczając je winą za biedę, nierówności i wykluczenie społeczne na 
świecie. Podkreślają, że współczesne procesy globalizacyjne zagrażają demokracji, 
szczególnie w państwach, które dopiero niedawno weszły na drogę rozwoju. Do 
tego dochodzą inne negatywne konsekwencje: marginalizacja regionów i słabych 
państw, brak kontroli nad przepływem kapitału i jego pochodzeniem itd. Zdaniem 
krytyków, globalizacja w żaden sposób nie rozwiązuje wielu problemów biednych 
krajów, jest natomiast procesem, który wywołuje negatywne konsekwencje dla 
wielu społeczeństw, tworzy silniejsze – a przy tym nie zawsze korzystne – związki 
i powiązania między państwami, niezależnie od odległości geografi cznej47.

Globalizacja rodzi nowe problemy wymagające pilnego rozwiązania. Świat się 
zmienia, obok miast globalnych doszło do wyeksponowania znaczenia lokalności, 
co trafnie oddaje termin „glokalizacja”48. W globalnym świecie, ku powszechnemu 

44 M. Pietraś, Globalizacja jako proces..., [w:] M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, s. 40–42. Zob. 
także: R. Gilpin, Th e Political Economy of International Relations, Princeton 1987, s. 85–88; M. Kempny, Czy 
globalizacja kulturowa współdecyduje o dynamice społeczeństw postkomunistycznych, „Kultura i Społeczeństwo” 
2000, nr 1, s. 7. 

45 E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki..., s. 7. 
46 Zob. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Globalizacja, globalizm, globalność..., [w:] B. Krauz-Mozer, 

P. Borowiec (red.), Globalizacja..., s. 10. 
47 P. Haggett, Geography. A Global Synthesis, Harlow–New York 2001, s. 586–587. 
48 Zob. Z. Bauman, Globalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja, „Studia Socjologiczne” 

1997, nr 3, s. 53–69. 
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zdziwieniu, niektóre społeczności lokalne nie tylko nie utraciły znaczenia49, ale 
także stały się ważne dla trwania całości systemu. Globalizacja i lokalizacja są z sobą 
związane i dzisiaj bez siebie raczej występować nie mogą50. Podobnie jest w sferze 
kultury – z jednej strony globalizacja prowadzi do homogenizacji i hybrydyzacji, 
a z drugiej – do heterogenizacji społeczności ludzkich.

c) Oblicza „nowych czasów”

Okazuje się jednak, że czasy obecne to nie tylko zawrotna ilość nowości czy postę-
pująca globalizacja. Ku pewnemu zaskoczeniu niektórych badaczy, wykazują one 
również właściwości odmienne od oczekiwanych, odbieranych powszechnie jako 
pozytywne. Jean-François Lyotard spopularyzował pojęcie „ponowoczesności”, 
za pomocą którego próbowano opisywać rzeczywistość od lat 70. XX wieku51. 
Termin ten zawiera wyraźny element temporalny; przedrostek „po-” świadczy 
o następstwie i kontynuacji, wskazuje na jego czasowe usytuowanie względem 
epoki poprzedzającej. Taka kontynuacja ułatwia zrozumienie nowej rzeczywistości, 
w pewnym stopniu sięga do linearnego rozwoju dziejów, gdzie postęp jest wynikiem 
kumulacji zmian. W tym wypadku chodzi o kumulowanie przejawów i zdarzeń 
negatywnych. Ponadto sama nazwa zawiera informację o nieuchronnym deter-
minizmie, wynikającym z przyjęcia struktur odziedziczonych po poprzednikach, 
oraz o przeciwstawieniu im nowych.

Według Lyotarda, sytuację ponowoczesną charakteryzuje zanikanie, czyli 
powolna śmierć „metanarracji”52, a dokładniej – jak ujął to Anthony Giddens –

49 Powrót do lokalności jest reakcją na zagrożenia związane z globalizacją. Zob. M. Kempny, Tradycje 
lokalne jako podstawa kapitału społecznego. Co tradycja może znaczyć dla społeczności lokalnej w dobie 
globalizacji?, [w:] J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, Warszawa 2004, s. 150. 

50 R. Robertson, Globality, Global Culture and Images of World Order, [w:] H. Haferkamp, N.J. Smelser 
(red.), Social Change and Modernity, Berkeley 1995, s. 29. 

51 Mówiło się, że zmiany, które przyniósł ten okres, były zdecydowanie istotniejsze, ale nie wiadomo, 
kiedy dokładnie nowoczesność przeszła w ponowoczesność lub modernizm w postmodernizm. Nie ulega 
wątpliwości, że ponowoczesność ma swoje uzasadnienie tylko w odniesieniu do okresu wcześniejszego, 
tłumaczona jest w pewnym stopniu jako opozycja do zmian wywołanych przez nowoczesność lub produkt 
uboczny moderny. Według Piotra Sztompki, ponowoczesność ma konotacje negatywne i oznacza w swojej 
istocie odrzucenie nowoczesności; w rzeczywistości chodzi nie tyle o odrzucenie, ile o pogodzenie się z fak-
tem, że starania nowoczesne były oparte na nieporozumieniu i ułudzie (P. Sztompka, Socjologia zmian..., 
s. 78). Amitai Etzioni twierdził, że koniec nowoczesności nastąpił w połowie XX wieku (zob. W. Welsch, 
Nasza postmodernistyczna moderna, s. 39). Zob. także: S. Seidman, Koniec teorii socjologicznej: ponowo-
czesna nadzieja, przekład: A. Zawadzka, W. Derczyński, [w:] A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, 
M. Ziółkowski (wybór i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, t. I, s. 44 („Postmodernizm porzuca 
modernistycznego bożka emancypacji człowieka na rzecz dekonstrukcji fałszywych ograniczeń i barier, 
otwierając obecne i przyszłe możliwości społeczne, wykrywając płynność i przenikalność w tych formach 
życia, dla których dyskurs hegemoniczny zakłada zamknięcie i zastygły w bezruchu ład”); Z. Bauman, Czy 
istnieje postmodernistyczna socjologia?, przekład: B. Baran, [w:] tamże, s. 789–802; M. Bogunia-Borowska, 
Codzienność życia społecznego – wyzwania dla socjologii XXI wieku, [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska 
(red.), Socjologia codzienności, s. 59; J.F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przekład: 
M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997, s. 19–178. 

52 Zob.: tamże, s. 20; J. Marzec, Dyskurs, tekst i narracja..., s. 53–65.
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„(…) spinającej rzeczywistość »opowieści«, dzięki której mieliśmy swoje miejsce 
w historii, jako istoty o określonej przeszłości i przewidywanej przyszłości”53. 
Takie podejście do ponowoczesności podkreśla niemożność tworzenia ogólnych 
systemów fi lozofi cznych opisujących szczegółowo całą rzeczywistość społeczną. 
Z drugiej strony, okres ten opiera się nie tylko na przypomnieniu, ale również na 
odpowiednim przepracowaniu i wykorzystaniu nowoczesności. Owo „przepra-
cowanie” nawiązuje wprost do psychoanalizy Zygmunta Freuda i jest określane 
jako praca „bez z góry wyznaczonego celu, co nie znaczy, że jest [ona] darem-
na czy bezsensowna. Nie wiadomo po prostu, co czeka nas na końcu drogi”54. 
Według zwolenników „post”-epoki, jest ona okresem kontynuacji, ale z drugiej 
strony – formą społeczeństwa opozycyjnego do tego, z którego się wywodzi, czyli 
wobec nowoczesności. W tym ujęciu ponowoczesność nie jest zaprzeczeniem 
nowoczesności, byłaby raczej nowym typem „kondycji społecznej charaktery-
zującym się jawną instytucjonalizacją tych właściwości, które moderna w swych 
projektach i praktyce zarządzania usiłowała wyeliminować, a gdy to się nie udało, 
kamufl ować”55.

Czynnik temporalny kryje się także w nazwie „postmodernizm”, która bywa 
stosowana zamiennie z terminem „ponowoczesność”. Często też wykazuje się 
współzależność czy powiązanie obu pojęć. Postmodernizm, będący wytworem 
lewicowej myśli francuskiej, nawiązuje w większym stopniu do wiary w nieogra-
niczoną moc ludzkiego rozumu, tak charakterystycznej dla Oświecenia. Będąc 
kontynuacją, a zarazem modyfi kacją okresów wcześniejszych, automatycznie usta-
wia się w układzie: przeszłość i teraźniejszość. Takie nawiązanie wymusza z kolei 
czerpanie idei wcześniejszych okresów lub ich negowanie. Różnica jest jednak wy-
raźna, bowiem niektórzy autorzy przedstawiają postmodernizm jako kontynuację 
lub opozycję w stosunku do modernizmu56. Wiodącą cechą postmodernizmu jest 
próba zanegowania tradycyjnych idei, takich jak: prawda czy nauka57. Jedną z cech 
jest odrzucenie wszelkiej homogeniczności, czyli opieranie się na pluralizmie i róż-
norodności, podkreślanie znaczenia chaosu i ambiwalencji58, a także brak głębszego 
wymiaru kultury oraz dominacja powierzchowności59. Inną istotną cechą wydaje 

53 A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, przekład: E. Klekot, Kraków 2008, s. 2. 
54 M. Matysek, Ponowoczesność – porzucony projekt, czyli o upłynnianiu świata nowoczesnego. Spojrzenie 

Zygmunta Baumana, [w:] G. Dziamski, E. Rewers (red.), Nowoczesność po nowoczesności, Poznań 2007, 
s. 21. Zob. także: J.F. Lyotard, Przepisać nowoczesność, przekład: W. Szydłowska, [w:] S. Czerniak, A. Szahaj 
(red.), Postmodernizm a fi lozofi a, Warszawa 1996. 

55 Z. Bauman, Socjologiczna teoria postmoderny, [w:] A. Zeidler-Janiszewska (red.), Postmodernizm 
w perspektywie fi lozofi czno-kulturoznawczej, Warszawa 1991, s. 8. 

56 S. Kowalczyk, Idee fi lozofi czne postmodernizmu, Radom 2004, s. 7–14. 
57 Nie było to szczególnie trudne. Cała epoka ponowoczesna bazuje na kryzysie nauki według wzor-

ca oświeceniowego oraz wartości z nim związanych. W ten sposób w kryzysie pogrążyło się racjonalne 
myślenie, prawda naukowa czy wiara w możliwość wypracowania uniwersalnej metody naukowej. Zob. 
K.R. Howe, Th e Interpretive Turn and New Debate in Education, „Educational Researcher” 1998, t. 27, nr 8. 

58 Z. Bauman, Socjologiczna teoria postmoderny, [w:] A. Zeidler-Janiszewska (red.), Postmodernizm 
w perspektywie..., s. 7–10. 

59 F. Jameson, Postmodernism or Th e Cultural Logic of Late Capitalism, London–New York 1999. 
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się przypadkowość oraz przygodność form istnienia60. W tym kontekście wszelkie 
pytania o status ponowoczesności czy postmodernizmu we współczesnych czasach 
są pytaniami o to, czy udało się przezwyciężyć kryzys nowożytności61.

Nie ulega wątpliwości, że można wskazać podstawowe zmiany, które pojawiły się 
w XX wieku i na stałe przekształciły nowoczesność62. Należą do nich zmiany w sferze 
gospodarczej, przede wszystkim dominacja sektora usług i wolnych zawodów, czyli 
profesji niezwiązanych bezpośrednio z wytwórczością przemysłową. Powstały i dy-
namicznie rozwijają się sektory gospodarki bazujące na przetwarzaniu informacji 
i rozwoju technologii komunikacyjnej. Do takich przekształceń doprowadziło oparcie 
się na wiedzy naukowej według wzorca oświeceniowego (analityczno-empirycznego) 
oraz przyspieszenie tempa jej przekazywania i rozprzestrzeniania. Wszystkie zmiany 
technologiczne, nawet te budzące nadzieje i niosące postęp techniczny, wpisywały 
się w ponowoczesne wyobrażenie o rzeczywistości jako o czymś, co jest w stanie 
permanentnego kryzysu, do tego bez nadziei na wyjście z niego.

Niektórzy badacze nie przypisują nowej rzeczywistości jakichś wyjątkowych 
cech, ale podkreślają główną jej przypadłość, czyli ogarniający całe społeczeństwa, 
chroniczny kryzys kulturowy, naukowy i społeczny63. Powszechność takiego sta-
nu, znanego już w nowoczesności, implikowała jednak występowanie także cech 
pozytywnych, a nie tylko negatywnych. Niosła z sobą szeroki katalog problemów, 
także natury moralnej, dotyczących takich sfer życia, jak małżeństwo, rodzina, 
współżycie społeczne itd. Ponowoczesne podejście do moralności wiąże się często 
z podkreślaniem beztroski, radości z „ostatecznego wyzwolenia podmiotu”, czyli 
końca etyki64, oraz zastąpienia jej przez estetykę. Zarazem nikt już dzisiaj nie twierdzi, 
że nowoczesność jest jednoznacznie dobra, że jest możliwa do defi niowania wyłącz-

60 Niektórzy dopatrują się jednak innych odpowiedzi na pytanie o występowanie tych tendencji. 
Zostały one zaakceptowane i występują w społeczeństwie, i w ten sposób są mniej zauważalne albo zostały 
przezwyciężone poprzez odrzucenie, czyli nie istnieją. Okazały się „przejściowe”, a tym samym kategorie 
opisowe stały się nieprzydatne. Pytania te, często niemożliwe do ostatecznego rozstrzygnięcia, zostały 
rozwiązane poprzez próby zdefi niowania i opisania „obecnych czasów” za pomocą takich kategorii i pojęć, 
jak np.: „społeczeństwo postindustrialne” (Daniel Bell i Alain Touraine), „płynna nowoczesność” (Zygmunt 
Bauman), „późna nowoczesność” (Anthony Giddens), „nadnowoczesność” (Georges Balandier), „nowo-
czesność refl eksyjna” (Ulrich Beck), „społeczeństwo klasy usługowej” (Ralf Dahrendorf), „społeczeństwo 
technotroniczne” (Zbigniew Brzeziński). Różnorodne stanowiska ponowoczesne przyjmowali między innymi 
tacy badacze, jak: Douglas Kellner, George A. Ritzer, Steven Seidman czy Fredric Jameson. Szczególnie 
baumanowska kategoria ciągłego „unowocześniania” i modernizacji, zakładająca przewrotnie, że tylko 
„stan płynny jest stały”, wydaje się przydatna, bowiem pozwala w miarę dokładanie podkreślać zmienne, 
ale widoczne akcenty nowoczesności dostrzegalne we współczesnych społeczeństwach. Trudne do poję-
cia i nadążenia za nimi zmiany technologiczne, uformowanie cywilizacji technicznej czy „okablowanego 
społeczeństwa” zostały również alternatywnie nazwane i opisane. Zob. także: R. Rorty, Przygodność, ironia 
i solidarność, przekład: W.J. Popowski, Warszawa 1996. 

61 A. Zeidler-Janiszewska, Jaka nowoczesność?, „Kultura Współczesna” 2004, nr 1, s. 6. 
62 Zob. cechy epoki ponowoczesnej – D. Harvey, Th e Condition of Postmodernity: An Enquiry into the 

Origins of Cultural Change, Oxford 1989. 
63 A. Motyczka, Postmodernizm a kryzys kultury, [w:] S. Czerniak, A. Szahaj (red.), Postmodernizm 

a fi lozofi a, s. 319; zob. także: R. Holton, Problems of Crisis and Normalcy in the Contemporary World, 
[w:] tamże, s. 39–41.

64 Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, przekład: J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa 1996, s. 6. 
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nie za pomocą „obrazków medialnych” z rozwiniętego świata. Zbilansowanie tych 
dwóch odmiennych stron rzeczywistości wydaje się jednak mało prawdopodobne, 
także ze względu na nieporównywalność miar – to, co dla jednych jest wartością, 
dla innych może nią nie być. U podłoża wątpienia w skuteczność takich działań 
leży też przekonanie, że taki bilans miałby negatywne skutki kulturowe dla tych 
społeczeństw, które z takim przekonaniem dążyły do nowoczesności65 i dalszego 
rozwoju.

Dostrzegalny kryzys wielu instytucji czy wartości kulturowych epoki „post” wy-
nikał w dużym stopniu ze zmian, jakie zaszły w technicznych sposobach komuniko-
wania się ludzi66. Wśród najbardziej rozpowszechnionych form opisu współczesnych 
społeczeństw występują terminy: „społeczeństwo wiedzy” i „społeczeństwo infor-
macyjne”. Oba terminy podkreślają rolę nauki i przepływu informacji dla rozwoju 
dzisiejszego świata. Często pojawiają się też takie określenia, jak „społeczeństwo 
Internetu”, „informatyczne” czy „społeczeństwo sieci”. Ponadto inne wartości za-
fascynowały człowieka, „dominują już nie dobra materialne, ale znaki, symbole, 
iluzje, wypierające prawdziwe doznania i doświadczenia. Nasz stosunek do świata 
tworzymy przez naśladownictwo, a kultywowane przez nowych moderatorów życia 
kody i modele determinują to, jak ludzie określają otoczenie. Medialne symulacje 
rzeczywistości stają się bardziej realne niż rzeczywistość”67. To wszystko powoduje, 
że obecne przemiany ludzkości należą do najważniejszych. Zmuszają one do inten-
sywnego życia, „do permanentnej »gimnastyki« własnej mentalności”68. Stadium 
to cechuje zmiana podstawowego ludzkiego symbolu – zegar mechaniczny, symbol 
epoki przemysłowej, został nie tyle zastąpiony, ile uzupełniony przez komputer, 
który stał się niekwestionowanym symbolem nowych czasów.

Ponowoczesność oznacza także podważenie czasowego porządku nowoczesności. 
Doszło do zmiany stosunku do czasu w kulturze ponowoczesnej69. W pierwszej 
kolejności nastąpiło opisywane już odrzucenie przyszłości jako jednoznacznej ka-
tegorii postępu oraz rozwoju linearnego. Próbowano w nowy sposób zdefi niować 
w miarę zaakceptowane już pojęcia temporalne: trwanie, przemijanie, zmienność 
czy ciągłość rozwoju. Zdecydowaną dominację – co widoczne było w sferze ak-
sjologicznej – zdobyła teraźniejszość. Pisząc o tym, Elżbieta Tarkowska dodaje: 
„Przekształcający się stosunek do czasu, w tym do jego obszarów – przeszłości, 

65 P. Tobera, Niepokojąca nowoczesność, „Kultura i Społeczeństwo” 2000, nr 3, s. 4. 
66 Zmiany komunikacyjne nastąpiły w ciągu ostatnich 150 lat. Według Wilsona P. Dizarda, pierwszym 

okresem (1844–1900) była epoka telefonu i telegrafu (Wire Age), drugim (1900–1970) epoka radia (Wireless 
Age), a trzecim czas obecny, określany jako epoka zintegrowanych sieci (Integrated Grid Age), w której 
sieci przewodowe i bezprzewodowe łączą się, kształtując globalną strukturę rozwiązań informacyjnych. 
Por. W.P. Dizard, Th e Coming Information Age: An Overview of Technology, Economics and Politics, New 
York 1982, s. 47. 

67 A. Sepkowski, Człowieka a przyszłość, Toruń 2005, s. 249. 
68 M. Bogunia-Borowska, Codzienność życia społecznego..., [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska 

(red.), Socjologia codzienności, s. 61.
69 H. Nowotny, Time. Th e Modern...; Zob. także: D.R. Dickens, A. Fontana, Time and Postmodernism, 

„Symbolic Interaction” 2002, vol. 25, nr 3, s. 389–396. 
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przyszłości i teraźniejszości – staje się swoistym kryterium odróżnienia nowoczes-
ności od ponowoczesności”70.

Autorzy zajmujący się tym okresem próbowali wyodrębnić jego podstawowe 
cechy. Anthony Giddens podkreślał nieuchronność ponowoczesności jako okresu 
będącego konsekwencją nowoczesności, która osiągnęła swój szczyt rozwojowy. 
Chociaż nie do końca można mówić o ostatecznym wyłonieniu się tej fazy rozwoju 
ludzkości, jej wyróżniające się cztery podstawowe cechy obejmują występowanie: 
zaufania, ryzyka, nieprzejrzystości i globalizacji. Problem zaufania wiąże się ze 
wszechobecnością w życiu człowieka nowoczesnej techniki, z której ludzie nie tylko 
muszą się nauczyć korzystać, lecz także zaufać jej. Ryzyko wynika z braku pewności 
co do rezultatów podejmowanych przez człowieka działań, a szczególnie z faktu 
pojawienia się skutków negatywnych, niosących nowe pokłady ryzyka. Zresztą, sama 
nowoczesność według tego autora była oparta na kulturze ryzyka, zatem doszło 
jedynie do zmiany stopnia ryzykowności pewnych sfer życia. Wymienione stany rze-
czywistości wpływają na powstanie kolejnej wyróżniającej cechy ponowoczesności, 
a mianowicie nieprzejrzystości, która wywołuje niepewność w codziennym życiu71.

Zmiany, z którymi współcześnie mamy do czynienia, niezmiernie interesująco 
opisuje Manuel Castells72. Twierdzi on, iż trzecie tysiąclecie stawia przed czło-
wiekiem nowe wyzwania, bowiem czasy współczesne to już nowa rzeczywistość, 
którą nazywa „nowym światem” i „nowym społeczeństwem” czy „społeczeństwem 
sieci”. Przed „nowym” nie ma dla człowieka ucieczki, ludzkość została na ten stan 
skazana, głównie w wyniku rozwoju technologii informatycznych73, zaspokajają-
cych zapotrzebowanie na elektronikę i komputery. Ostatnie dwudziestopięciolecie 
XX wieku przyniosło procesy, które zainicjowały nowy typ struktury społecznej 
– strukturę opartą na sieciach. Słowo „sieć” (ang. network) opisuje warunki struk-
turalne, w jakich oddzielne punkty połączone są wzajemnie dzięki powiązaniom, 
które zazwyczaj są wielorakie i złożone, krzyżują się z sobą i występują w ogromnej 
ilości74. Technologia, postrzegana dotąd jako ekskluzywne narzędzie informatyków, 
otworzyła bramy do nowej formy społeczeństwa. Przeprowadzona w ten sposób 
standaryzacja czasu za pomocą środków komunikacyjnych wytworzyła nowe 
możliwości, nową organizację wspólnot ludzkich, głównie poprzez nowe formy 
działań społecznych75.

70 E. Tarkowska, Społeczeństwo różnych rytmów..., [w:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej 
zmiany..., s. 344. 

71 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 91–92. 
72 Zob. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Teorie globalizacji jako przykład braku jednoznaczności współ-

czesnych procesów zmiany, [w:] B. Krauz-Mozer, P. Borowiec (red.), Globalizacja..., s. 35–39. 
73 K. Pietrowicz, Nowy świat i nowe społeczeństwo? Teoria Manuela Castellsa jako narzędzie analizy 

procesów globalizacji, [w:] J. Sobczak, R. Bäcker (red.), Europejska myśl polityczna wobec globalizacji, Łódź 
2005, s. 265–272; zob. także: M. Castells, Th e Rise of the Network Society, Oxford 2001; M. Castells, End of 
Millennium, Oxford 2000. 

74 D. Barney, Społeczeństwo sieci, przekład: M. Fronia, Warszawa 2008, s. 9. 
75 Zob. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjona-

lizmu, przekład: S. Amsterdamski, Kraków 1997. 
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Społeczeństwo technologiczne nazywa Castells „społeczeństwem sieciowym” 
(ang. network society)76, które ma takie nowe cechy, jak m.in. nowa przestrzeń 
przemysłowa, przeobrażanie się czasu pracy, załamanie rytmów biologicznych 
i społecznych cyklu życia, powstanie miasta informatycznego czy nowych strategii 
militarnych. Społeczeństwa lub podstawowe struktury tych społeczeństw organi-
zują się wokół sieci, zajmujących się elektronicznym przetwarzaniem informacji: 
„Biznes, wielkie uniwersytety, politycy, biurokraci, przestępcy, wszyscy oni dostają 
do ręki potężny instrument, jakim jest sieć informacyjna, gdzie można łączyć ze 
sobą wszystko, co ma dla nas wartość. To wspaniały instrument”77. Określenie 
„społeczeństwo sieci” przynależne jest społeczeństwom, które spełniają dwa pod-
stawowe warunki. Pierwszym jest występowanie cyfrowych technologii sieciowych, 
komunikacyjnych i dystrybucja informacji, w których technologia tworzy pod-
stawową infrastrukturę rozrastających się różnych układów społecznych, a świat 
staje się „okablowaną planetą”78. Drugim, według Darina Barneya, jest reprodu-
kowanie i instytucjonalizacja – poprzez i pomiędzy tymi społeczeństwami – sieci, 
ujmowanych jako podstawowe formy społecznej organizacji oraz relacje różnych 
konfi guracji79. Sieci łączą odległe i niedostępne dotąd punkty globu, tworzą nowe 
struktury, defi niowane poprzez sieci wymiany informacji i przepływy technologii.

Zmiany w postrzeganiu czasu i przestrzeni były skutkiem pojawienia się nowinek 
technicznych. Dzięki wynalazkom (telefon, telegraf, samochód, samolot itd.) doszło 
do zmiany relacji pomiędzy czasem a przestrzenią. Potrzebny do przemieszczania 
się w przestrzeni czas uległ gwałtownemu „skurczeniu”, co najwyraźniej widoczne 
jest w pozornym „zmniejszeniu się świata” – ludzie są w stanie pokonywać duże 
odległości w zdecydowanie krótszym czasie niż kiedyś80. Innymi słowy, odległe 
wydarzenia, dziejące się na innych kontynentach, zaczęto postrzegać tak, jakby 
działy się w bezpośredniej bliskości. Wstrząs, jaki nastąpił w tym okresie, radykalnie 
zmienił styl życia wielu grup społecznych. Życie zostało sprowadzone do postaci 
„światowego wirtualnego dramatu jednoczesności”81. Odległości zdecydowanie 
straciły znaczenie, świat stał się mały, pozbawiony granic, dostępny „szybko” prawie 
dla wszystkich. Stał się też powszechnie znany, wszelkie, odległe dotąd i egzotyczne 
sposoby życia zatraciły swoją wyjątkowość, znalazły się „na wyciągniecie ręki”. 
Z kolei „zniwelowanie odległości czasowych i przestrzennych dzięki technice nie 
tyle ujednoliciło ludzką kondycję, ile ją spolaryzowało”82. Z tego wynikają niejed-
noznaczne konsekwencje. Stosunek do czasu i przestrzeni pozwalał na określenie 

76 M. Castells, Społeczeństwo sieci, przekład: M. Marody, Warszawa 2007. 
77 Wszystko, co ma znaczenie to wymiana impulsów w Sieci – wywiad Cliff a Barneya z Manuelem 

Castellsem, zob. http://magazynsztuki.pl/archiwum/nr_24/archiwum_nr24_tekst_1.htm z dnia 2 maja 
2010 roku.

78 Zob. Ch. Jonscher, Życie okablowane, przekład: L. Niedzielski, Warszawa 1999.
79 D. Barney, Społeczeństwo sieci, s. 36 i 37. 
80 J. Urry, „Społeczeństwa” wymiar globalny, przekład: K. Gilarek, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), 

Socjologia. Lektury, Kraków 2005, s. 698. 
81 S. Kern, Th e Culture of Time..., s. 277. 
82 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, s. 25. 
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dwojakiego charakteru tych zmian, który stał się zauważalny jako „zróżnicowany 
i różnicujący zarazem. Globalizacja w równym stopniu dzieli i jednoczy, a przyczyny 
podziału świata są takie same, jak czynniki pobudzające do jego uniformizacji”83.

Zmienił się zakres uczestnictwa w nowych, nieznanych lub niedostępnych do-
tąd formach życia społecznego dla dużych grup, dotychczas z nich wykluczonych. 
Z kolei inne grupy zostały pozbawione takiej możliwości. Procesy te doprowadziły 
do „wyzwolenia” wielu zbiorowości spod jakiejkolwiek kontroli. Wynika to z faktu, 
że – jak twierdzi Zygmunt Bauman – utrata znaczenia defi niowana przez odległość 
wymusiła utratę znaczenia defi niowaną przez miejsca nią oddzielone. Niektórzy 
ludzie, korzystając z „braku” odległości, poznają i doświadczają nowych miejsc 
i przyjemności, inni z kolei, pozostając w lokalności, zostali jej pozbawieni. Narażeni 
na ciągłe podkreślanie znaczenia przemieszczania się, gubią sens własnego istnienia 
i funkcjonowania w rzeczywistości lokalnej. W ten sposób nowoczesność, dążąc 
do eliminacji dystansów społecznych, stała się nowym ich twórcą, generując nowe 
podstawy przyszłych konfl iktów społecznych.

Jak twierdzi Anthony Giddens, nowoczesność wywołała zmiany, które dotknęły 
relacji czasu i przestrzeni, co najlepiej zauważalne jest w zmianach sposobu mie-
rzenia czasu. Podstawowe dotąd narzędzia do tego służące zmieniały się w toku 
dziejów, ale zawsze miały związek z odnośnikami w przestrzeni: „Nie można było 
określić pory dnia bez odniesień do innych wyznaczników o charakterze społeczno-
-przestrzennym: »kiedy« niemal zawsze łączyło się albo z »gdzie« albo określane 
było dzięki regularnie powtarzającym się zjawiskom przyrody. Wynalazek zegara 
mechanicznego oraz jego rozprzestrzenienie się wśród praktycznie wszystkich człon-
ków społeczeństwa (zjawisko, które można odnosić najwcześniej do końca XVIII 
wieku), miały kluczowe znaczenie dla oddzielenia czasu i przestrzeni. Zegar wyrażał 
jednolity wymiar »pustego« czasu, który liczono w taki sposób, że pozwalało to na 
dokładne wyznaczenie »sfer« dnia (np. »dnia roboczego«)”84. Na tym się jednak nie 
skończyło, zmiany poszły decydowanie dalej. Zegar, a szczególnie kalendarz, stały się 
miernikami globalnymi, ulegały zestandaryzowaniu, polegającemu na powszechnym 
używaniu tych samych sposobów mierzenia czasu na całym globie85. Zbudowanie 
jednorodnej, powszechnej organizacji społecznej, nieuchronnie doprowadziło 
do wyeliminowania regionalnej różnorodności w mierzeniu czasu. W ten sposób 
doszło do wytworzenia jedności czasu ilościowego dominującej w globalności; 
ujednolicone kalendarze, terminarze, rozkłady jazdy pociągów, lotów samolotów 
itd. stanowią elementy porządkowania czasu i przestrzeni. Koordynacja w czasie 
jest – jak twierdzi Giddens – podstawą sprawowania kontroli nad przestrzenią86.

Z drugiej strony, dotychczasowe miary czasu, określające odległości między 
miejscami w przestrzeni, uległy całkowitej dewaluacji. Ludzie, rzeczy, a zwłasz-
cza informacje mogą pokonać odległe przestrzenie w ciągu krótkiego czasu, 

83 Tamże, s. 6. 
84 A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, s. 12.
85 Tamże.
86 Tamże, s. 13.
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w niewyobrażalnym dotąd tempie. Fizycznie rozumiana odległość straciła zna-
czenie. „Oderwanie czasu od przestrzeni”, polegające na rozerwaniu dotychczaso-
wych związków z „miejscem”, nastąpiło z chwilą masowego zastosowania zegara: 
„Wyznaczniki »kiedy« nie wiązały się po prostu z wyznacznikami »gdzie« działania, 
ale z samą istotą tego działania”87.

W ten sposób dotychczasowe, odmienne systemy społeczne zostały podpo-
rządkowane jednemu, powszechnie dostępnemu systemowi czasowemu. Zostały 
„wyrwane” ze swoich dotychczasowych miejsc i przestrzeni oraz oddzielone od 
charakterystycznych dla nich stosunków społecznych. Zerwanie to nie pociągnęło 
za sobą natychmiastowego zakotwiczenia w innych stosunkach, proces ten jest 
trudny do zrealizowania ze względu na nieokreśloność tych nowych obszarów 
czasoprzestrzeni. Wykorzenione systemy społeczne są „sierotami”, znajdują się 
w ciągłym procesie poszukiwania nowych właściwych dla siebie obszarów i miejsc.

Według Giddensa, rozdzielenie czasu i przestrzeni ma zasadnicze znaczenie dla 
zdynamizowania współczesnego życia. Wyraźniej widać to znaczenie przy obserwa-
cji skutków życia społecznego, mających trojaki charakter. Pierwszym zjawiskiem 
był proces wykorzenienia, defi niowanego jako oderwanie życia społecznego od 
gotowych wzorców i ustalonych praktyk. Mechanizmami wykorzeniającymi były 
„środki symboliczne” i „systemy eksperckie”: „Środkami symbolicznymi są środki 
wymiany o znormalizowanej wartości, a więc takie, które są wymienialne między 
różnymi kontekstami. Naczelnym i najpowszechniejszym z nich jest pieniądz. 
(…) Pieniądz wiąże czas (bo jest narzędziem kredytu) i przestrzeń (ponieważ jego 
znormalizowana wartość pozwala przeprowadzać transakcje jednostkom, które 
fi zycznie nigdy się nie spotykają). Systemy eksperckie wiążą czas i przestrzeń, roz-
wijając wiedzę techniczną, której prawomocność nie zależy od ekspertów ani ich 
klientów, którzy z niej praktycznie korzystają. Takie systemy przeniknęły właściwie 
wszystko: dotyczą tego, co jemy, lekarstw, które zażywamy, domów, w których 
mieszkamy, środków transportu, z których korzystamy, i całego mnóstwa innych 
aspektów życia społecznego w warunkach nowoczesności”88. Powstały one w wyniku 
wytworzenia się zestandaryzowanych, „pustych” wymiarów, które zerwały powią-
zania pomiędzy działaniem społecznym a „(…) jego »zakorzenieniem« w specyfi ce 
kontekstów konkretnej obecności. Wykorzenione instytucje znacząco poszerzają 
zakres czasowo-przestrzennego oddalenia, a efekt ten uzależniony jest od czasowo-
-przestrzennej koordynacji. Zjawisko to otwiera wielorakie możliwości zmiany, 
dzięki uwolnieniu się od ograniczeń lokalnych zwyczajów i praktyk”89, prowadząc 
ludzi do prób zastanowienia się nad ich miejscem i rolą w świecie.

Drugim zjawiskiem było wytworzenie racjonalnej organizacji jako podstawowej 
formy budowania życia społecznego. Organizacje te ukonstytuowały się wokół 
takiej wartości jak zmiana społeczna, a nie trwanie i zastój. Charakteryzując się 
dynamiką, zmieniają współczesnego człowieka, mając na niego największy wpływ. 

87 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość..., s. 24.
88 Tamże, s. 26–27.
89 A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, s. 14.
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Wymuszają u niego postawy i działania przepełnione dynamiką. Trzecim elementem 
było stworzenie podstaw do wspólnego zapisu historii powszechnej. Dzięki przy-
jęciu zestandaryzowanego systemu datowania wydarzeń manipulowanie historią 
poprzez tworzenie własnych interpretacji jest możliwe w stopniu coraz mniejszym. 
W ten sposób doszło do wytworzenia „tej samej” przeszłości na całym świecie, 
„a czas i przestrzeń weszły w nową konfi gurację, tworząc autentycznie światowo-
-historyczne ramy działania i doświadczenia”90.

Podobne zmiany, dotyczące czasu, zostały dostrzeżone przy analizowaniu cech 
społeczeństw sieciowych. Doświadczenie czasu i przestrzeni uległo zmianie i przy-
brało postać zjawiska bezczasowości (ang. timeless time) oraz przestrzeni przepły-
wów (ang. space of fl ows). Koncentracja działalności ludzkiej na i wokół przepływu 
informacji na znaczne odległości przyczyniła się do zmiany doświadczenia czasu 
i przestrzeni. Szybkość ludzkiej komunikacji zerwała związek z lokalizowaniem tej 
działalności w konkretnym miejscu. Przebywanie w określonym miejscu nie stanowi 
zatem przeszkody w prowadzaniu pozamiejscowej, rozbudowanej, różnorodnej 
aktywności. Przejawia się ona w wyniku wytworzenia „przestrzeni przepływów”, 
w której czas staje się doświadczeniem nieistotnym – byciem poza czasem (czyli 
bezczasowo), a miejsce traci swoje znaczenie. Najbardziej widoczne tego typu 
zmiany pojawiły się kulturze konsumenckiej, a szczególnie w jednym z jej nurtów, 
wyrażanych przez globalny system medialny91.

Podstawowa zmiana w podejściu do czasu w nowoczesności polegała na uzna-
niu dominującej pozycji linearnej koncepcji czasu, a wymusiły to uwarunkowania 
i przekształcenia religijne, polityczne i ekonomiczne, a także pojawienie się indy-
widualizmu. Zresztą, w praktyce nie było wielkiego wyboru, linearna koncepcja 
czasu musiała zdominować współczesne społeczeństwa ze względu na fakt, że 
wszelki postęp techniczny czy ekonomiczny, możliwy drogą ciągłego doskonalenia, 
gromadzenia bogactwa i postępu technologicznego, dokonuje się w układzie line-
arnym. Spory dotyczące dominacji koncepcji linearnej nie są rozstrzygnięte. Bez 
wątpienia proces ten uległ gwałtownemu przyspieszeniu na początku XX wieku, 
co było związane z rozwojem nauki i techniki, „procesami globalizacji, rozwojem 
społeczeństwa informatycznego, postępującą unifi kacją kultury i stylu życia, wreszcie 
z narzuceniem tego, co określało kulturę europejską, a co uległo zasadniczym prze-
mianom, stanowiąc dziś pewien model ogólnoświatowy postrzegania czasu i jego 
następstw”92. Rozwój techniki i technologii komunikacyjnej doprowadził do zmiany 
stosunku jednostek do czasu i do zmiany organizacji pracy. Technologia nie tylko 
umożliwiała wykonywanie pewnych czynności w niesłychanie „krótkim czasie”, 
wymusiła rezygnację z niektórych czynności, a inne wyniosła do rangi podstawo-
wych93, ale też „przyspieszyła życie”. Doprowadziła do wykształcenia się zjawiska 

90 Tamże, s. 15.
91 D. Barney, Społeczeństwo sieci, s. 40 i 41; M. Castells, End of Millennium, s. 1. 
92 M. Jaskólski, Czas – doktryny..., [w:] K. Chojnicka, A. Citkowska-Kimla, W. Kozub-Ciembroniewicz 

(red.), Czas a trwanie idei..., s. 33. 
93 S. Bertman, Hyperculture. Th e Human Cost of Speed, Westport 1998, s. 30 i następne. 
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nazywanego przez badaczy „pogłębieniem czasu”, polegającego na wykonywaniu 
kilku czynności jednocześnie, bez konieczności rezygnacji z którejkolwiek z nich94. 
Elżbieta Tarkowska pisała, że „stworzona dzięki technice jednoczesność nie tworzy 
poczucia wspólnoty i solidarności, lecz tylko współobecność. Ponadto jednoczesność 
nie przekłada się automatycznie na równość; w zróżnicowanym i podzielonym spo-
łeczeństwie nierówności społeczne są wzmacniane przez nierówności temporalne”95.

Zachowanie linearności we współczesnych społeczeństwach nie pozbawia jednak 
pewnych sfer życia człowieka innych układów czasowych. Szczególnie podatne na 
inne temporalności są zmiany w układach kulturowych, gdzie częściej mamy do 
czynienia z występowaniem cykliczności. Odejście od rozwoju linearnego widoczne 
jest współcześnie na polu życia rodzinnego. Takie wnioski, wynikające z obserwacji 
obecnego życia, wysnuwa Zygmunt Bauman. Prowadzi do tego m.in. przemieszczanie 
się rodziny czy brak zakotwiczenia w jednym miejscu w przestrzeni. Przebywając 
w różnym czasie w innych układach, rodzina zrywa częściowo z linearnym cha-
rakterem swojego życia. Konsekwencje są poważne i niszczycielskie dla wszystkich, 
szczególnie dla dzieci. Rodzina przestaje być dla nich miejscem spokoju, pewności 
i harmonii, a staje się głównie ogniskiem katastrof i zmian. Te ostatnie nie mają 
żadnego racjonalnego uzasadnienia. Innymi słowy, rodzina, która zawsze była 
miejscem stabilizacji i pewności, utraciła te cechy i stała się miejscem niepewności96.

Jeden z podstawowych współczesnych paradoksów polega m.in. na tym, że po 
raz kolejny w dziejach uległy zmianie sposoby rozumienia czasu społecznego97. Nie 
byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby te zmiany nie były tak „bolesne” dla jedno-
stek. Relacje temporalne stają się wręcz jednym z ważnych składników defi niowania 
podstawowych praw demokratycznego indywidualizmu, a tym samym wolności. 
Wolność jednostki stała się wartością podstawową, nadrzędną wobec innych98, jest 
realizowana kosztem życia rodzinnego, kosztem najbliższych, czyli przez coraz 
bardziej powszechny egoizm i egocentryzm99. Wolność tego typu jest wtedy, gdy 
istnieje możliwość dokonywania wyboru, a do tego potrzeba odpowiednio dużo 
wolnego czasu. Im częściej współczesne społeczeństwa podkreślają autentyczność 
i indywidualizm jednostki, jej prawo do dokonywania wyboru, tym częściej okazuje 
się, że jest to w praktyce niemożliwe, głównie ze względu na społecznie tworzony 

94 Por. E. Tarkowska, Czas a cywilizacja przyszłości..., [w:] M. Ziółkowski (red.), Ludzie przełomu 
tysiąclecia..., s. 17. 

95 E. Tarkowska, Czas w kulturze współczesnej, s. 133.
96 Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność w ponowoczesnym świecie, [w:] J. Kozielecki, Humanistyka 

przełomu wieków, s. 276–277. 
97 Istotny na to wpływ mają zachodzące zmiany: „Z jednej strony, wydłuża się ich współczesność 

biologiczna (pokolenia trwają dłużej). A z drugiej strony, w wyniku szybkich przemian społeczno-cywi-
lizacyjnych skraca się czas społeczny. W obrębie jednej współczesności mierzonej czasem biologicznym 
danego człowieka lub populacji mieści się więcej współczesności mierzonych czasem społecznym”. Zob. 
W. Sztumski, Aktualizacja pamięci. Ontologiczny i społeczny kontekst rozważań, [w:] Z. Stachowski (red.), 
Pamięć dla przyszłości, Tyczyn 2002, s. 20.

98 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 9. 
99 S. Bertman, Hyperculture..., s. 68–71.
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i powszechnie odczuwalny brak czasu100. Rozbudowywanie do granic możliwości 
katalogu praw, składających się na tworzenie pola wolności jednostki, staje się drogą 
prowadzącą do uświadomienia sobie jej ograniczeń.

Przemiany indywidualnego trybu życia człowieka, a także samej defi nicji tego 
życia, wywołane gwałtownym jego przyspieszeniem, wymusiły postępującą prywa-
tyzację życia jednostki. Terminarz – charakterystyczny element życia publicznego, 
przeniesiono także do sfery prywatnej, gdzie reguluje on coraz większy zakres dzia-
łań jednostek. Ponadto spotkania towarzyskie zostały instrumentalnie wypchnięte 
poza sferę korzyści autotelicznych. Życie indywidualne, według kalendarza, stało 
się także mniej uzależnione od innych naturalnych wyznaczników. Na znaczeniu 
zaczęły tracić respektowane dotąd cezury, takie jak niedziela, koniec tygodnia czy lato 
jako czas wakacji. Tempo życia doprowadziło do spadku ich znaczenia, obecnie dla 
niektórych osób przestały one być granicami regulującymi rytm życia. W rezultacie 
życie ludzkie, poprzez pracę w niedzielę, zatraciło naturalny rytm tygodniowy, stało 
się ciągiem bez wyraźnych przystanków, bez należnej pory odpoczynku. Gdy już 
się jakaś pojawia, to najczęściej w innych „miejscach” kalendarza101. Dominującą 
rolę zaczyna odgrywać sfera publiczna, której została podporządkowana cała sfera 
prywatna. W kalendarzu dni wolne miewają lokalizacje zupełnie przypadkowe, 
przez co zajęcia dotąd podstawowe czy tradycyjne, np. robienie większych zakupów 
czy udział w nabożeństwie, znalazły miejsce w innych dniach tygodnia albo zostały 
wyeliminowane. Nie wszystkie istotne daty uległy jednak takiej manipulacji i wciąż 
bronią się przed wyeliminowaniem ich z życia społecznego: „Ale nawet w takich 
okolicznościach przetrwały pewne istotne dla zbiorowości wyznaczniki czasu, jak 
koniec roku, początek letnich wakacji, a pewne umowne ustalenia nabierają znaczeń 
transcendentnych: pomyślmy, ile zamieszania czyni się wokół tak przypadkowego 
wydarzenia, jak przewrócenie kartki w kalendarzu na nowe tysiąclecie”102.

Wszystkie te indywidualne zmiany statusu jednostki w społeczeństwie były 
związane z ponownym przeniesieniem „centrum” jej życia do teraźniejszości oraz 
zwiększeniem zakresu wolności jednostki i dominacją indywidualizmu. Podjęto 
– częściowo udaną – próbę powrotu do schematu życia społecznego znanego od 
starożytności. Polegała ona na zaakceptowaniu trwania tylko w doczesności. Znów 
jedynym sposobem zapewnienia sobie nieśmiertelności było pozostawienie wy-
miernego śladu w kulturze. Jak pisze Zygmunt Bauman, takie podejście przywróciło 
doczesności sens, każdy dzień stawał się istotny i ważny103, a „tu i teraz” znów zyskało 
na wartości. Zdecydowanie odrzucono ideę trwania w przyszłości – rozumianej jako 
wieczność, a zbliżono się do kategorii „wiecznego czasu teraźniejszego”: „Wieczność 
jest dziełem wyobraźni. Dzieło to ma swój początek w doświadczeniu długiego 

100 Dowodzą tego badania socjologów amerykańskich. Brak czasu stał się bardziej odczuwalny dla 
społeczeństwa amerykańskiego niż brak pieniędzy. Zob. E. Tarkowska, Czas a cywilizacja przyszłości..., 
[w:] M. Ziółkowski (red.), Ludzie przełomu tysiąclecia..., s. 17. 

101 Zob. E. Tarkowska, Spór o niedzielę w perspektywie globalnych przemian kulturowych, [w:] M. Kempny, 
G. Woroniecka (red.), Religia i kultura w globalizującym się świecie, Kraków 1999. 

102 F. Savater, Proste pytania, s. 238–239.
103 Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność..., [w:] J. Kozielecki, Humanistyka przełomu wieków, s. 268. 
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trwania czasu, który rozciąga się daleko w przyszłość i którego końca nie widać, oraz 
rzeczy i ludzi nieprzerwanie obecnych i niezagrożonych rozpadem i zniknięciem. 
(…) Idea wieczności zbudowana jest z doświadczenia twarzy i miejsc, zwyczajów 
i ceremonii, widoków i dźwięków, które są znajome, pozostają znajome i mają takimi 
pozostać. Dziś jednak, na ruchomych piaskach proteuszowych, kalejdoskopowych 
obrazów trudno o takie doświadczenie”104.

Powszechność zakotwiczenia się społeczeństw w doczesności najdobitniej wyra-
żona jest przez „zakorzenienie się” nowych wartości z tym związanych, szczególnie 
w kulturze masowej. Widoczne jest to w docenieniu i zaakceptowaniu kultury kon-
sumpcyjnej105 i popularnej, w procesach wielokulturowości i uformowaniu rozmytej 
tożsamości indywidualnej. Uznanie doczesności i przyjemności za podstawowe 
wyznaczniki nowych czasów wpłynęło na zmianę sposobu życia człowieka i jego 
myślenia o przyszłości. Perspektywa krótkookresowa została zaakceptowana przez 
niektóre jednostki, co przejawia się we wszelkich sferach ich społecznej aktywności, 
prowadząc do uformowania się wielu teorii społeczeństwa konsumpcyjnego106 czy 
teorii „społeczeństwa doznań”107.

„Nagły wzrost apetytu”108, w tym głównie nieograniczone konsumowanie, dążenie 
do hedonistycznych przyjemności i zaspokajania pragnień, stał się celem człowie-
ka, począwszy od lat 60. XX wieku, a zarazem jego przekleństwem, ze względu na 
niemożność zrealizowania wszystkiego w tak krótkim życiu. Różnorodność dóbr 
i usług jest ogromna, ale brakuje czasu i fi zycznych możliwości, by ze wszystkie 
skorzystać. Zygmunt Bauman pisał: „Fakt, że konsumpcja wymaga czasu, jest 
w rzeczywistości utrapieniem społeczeństwa konsumpcyjnego i największym 
zmartwieniem tych, którzy dobrami konsumpcyjnymi handlują. Spektakularna 
kariera »teraz«, wywołana rozwojem technologii »ściskania czasu«, wyraźnie współ-
brzmi z logiką gospodarki nastawionej na konsumenta: konsument powinien być 
zadowolony w jednej chwili, i to w podwójnym znaczeniu tego słowa. Oczywiście 
dobra konsumpcyjne powinny przynosić satysfakcję natychmiast, nie wymagając 
specjalnych umiejętności ani długich przygotowań; jednak zadowolenie powinno 
się także skończyć w »bez-czasie«, to znaczy w chwili, gdy kończy się czas potrzebny 
do ich skonsumowania, który zresztą powinien zostać ograniczony do minimum”109. 
Współczesność powoli zaczyna jednak wyczerpywać swoje możliwości „dogodzenia 
wszystkim”. Oferowane przyjemności przestały zadowalać niektóre jednostki, zostały 
uznane za nieatrakcyjne czy wręcz nudne. W ten sposób indywidualne poczucie 

104 Z. Bauman, Życie na przemiał, przekład: T. Kunz, Kraków 2004, s. 163. 
105 Konsumpcja może być defi niowana i rozpatrywana różnorodnie. Zob. M. Bogunia-Borowska, 

Dylemat drugi: konsumpcja, [w:] M. Bogunia-Borowska, M. Śleboda, Globalizacja i konsumpcja..., s. 157. 
106 Zob. P. Corrigan, Sociology of Consumption, London 1997; M. Featherstone, Consumer Culture and 

Postmodernism, London 1991. 
107 Zob. G. Schulze, Die Erlebnisgesellschaft . Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt am Main 1992, 

s. 36 i następne. 
108 Określenie Filipa Swallowa, bohatera dwóch powieści Davida Lodge’a: Zamiana: opowieść o dwóch 

uniwersytetach (1975) i Mały światek: romans akademicki (1984). 
109 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, s. 97. 
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rozczarowania, bezsensu i nudy zaczęło znów się wdzierać w życie, uruchamiając 
kolejne mechanizmy społecznych kryzysów.

Powszechnej konsumpcji w społeczeństwie masowym niespodziewanie sta-
nęli na przeszkodzie rozmaici wykluczeni, żebracy i bezdomni; przybliżenie 
i upowszechnienie niektórych dóbr konsumpcji nie zdało się na nic. Wszyscy 
chcą konsumować tak jak najbogatsi. Nie wystarcza umożliwienie taniej i szyb-
kiej konsumpcji w postaci sieci fast foodów, podobnie zresztą jak cały zestaw 
gotowych produktów do szybkiego spożycia, zarówno dla dorosłych, jak i dla 
dzieci. Wszystkie te produkty zostały wynalezione tylko po to, by zaoszczędzić 
czas, którego ciągle brakuje jednostkom, ale nie budzą już zachwytu, nie odpo-
wiadają bowiem poziomowi konsumpcji najbogatszych110. Przepojone zazdroś-
cią i rozczarowaniem spojrzenia najbiedniejszych zaczęły budzić coraz większe 
zaniepokojenie, przeszkadzać w celebrowaniu „konsumenckiego szczęścia”111. 
Jednocześnie obie zbiorowości żyją w odmiennych rytmach czasowych, „przy 
czym żyjący szybciej są uprzywilejowani, natomiast niepracujący i bezrobotni, 
odczuwają »zatrzymanie czasu«”112.

Życie w społeczeństwie, mające charakter synchroniczny, stało się na tyle dyna-
miczne, szczególnie poprzez zmienność i ilość dóbr oferowanych do konsumpcji, 
że nastąpił trudny do ogarnięcia zalew wzorów i dóbr konsumpcyjnych. Wartością 
staje się nie tyle samo konsumowanie, ile konsumowanie czegoś takiego, czego nie 
konsumuje większość społeczeństwa. Powszechna stała się „konsumpcja na pokaz”113. 
Poszukiwanie nowych jej obszarów, kolejnych „pól przyjemności”, a zwłaszcza 
znajdowanie ich, by potem oddawać się spożywaniu, stało się podstawowym celem 
niektórych jednostek, budujących na nim swoją tożsamość114. „Spożywanie” czegoś 
niedostępnego dla innych, co jest dobrem rzadkim, wprowadza nowe nierówności 
społeczne. Konsumpcja staje się też coraz bardziej utrudniona z powodu rosnącej 
lawinowo ilości odpadów, które powstają przy masowej produkcji dóbr kon-
sumpcyjnych, a w takim otoczeniu konsumowanie „przestaje powoli smakować”. 
Ograniczenia konsumpcji wywołują też stany niezadowolenia115, których przyczyny 
nie tkwią bynajmniej w braku samych dóbr: „Ból, który był niegdyś spowodowany 
nadmiernie ograniczonym wyborem, został dziś zastąpiony bólem nie mniejszym 
– tym razem jednak powodowany jest obowiązkiem podejmowania wyboru przy 

110 A. Russell Hochschild, Kapitalizm, sfery nacisku..., [w:] K. Michalski (przygotowanie i przedmowa), 
Koniec tysiąclecia..., s. 140. 

111 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło..., s. 31. 
112 E. Tarkowska, Czas w kulturze współczesnej, s. 133.
113 Zob. M. Bogunia-Borowska, Dylemat drugi..., [w:] M. Bogunia-Borowska, M. Śleboda, Globalizacja 

i konsumpcja..., s. 196–201. 
114 M. Ziółkowski, O imitacyjnej modernizacji społeczeństwa polskiego, [w:] P. Sztompka (red.), 

Imponderabilia wielkiej zmiany..., s. 51 („Konsumpcja daje grupową tożsamość, ale i buduje jednostkową 
niepowtarzalność, staje się autoteliczną wartością, która jest centralnym elementem jednostkowych strategii 
życiowych. Konsumpcja jest więc podstawą i grupowego, i indywidualnego stylu życia”). 

115 O sytuacji współczesnego konsumenta pisze J. Baudrillard, Przed końcem – rozmawia Philippe Petit, 
przekład: R. Lis, Warszawa 2001. 
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jednoczesnym braku przekonania o jego trafności i bez ufności, iż kolejne wybory 
zbliżą nas jakkolwiek do upragnionego celu”116.

Kultura konsumpcyjna ukształtowała działania mające na celu nie tylko zatrzy-
manie jednostki na stałe w doczesności, ale sama była remedium na lęki człowieka 
w płynnej nowoczesności117. Konsumpcja nie jest możliwa bez czasu wolnego, 
zatem rozrywka i przyjemność są dostępne tylko dla osób, które dysponują tą 
kategorią czasu. Pojawił się cały katalog środków mających na celu eliminowanie 
lub zagłuszanie pytań, wbudowanych w ludzką egzystencję, a często nasuwających 
się w związku z dostrzegalnym upływem czasu. Człowiek współczesny narażony 
jest bowiem na takie same pytania jak jego poprzednik w innych epokach histo-
rycznych. Tempo życia w dobie konsumpcji jest trudne do powstrzymania, ale 
gdy już to nastąpi, wtedy jako remedium dla pytań i wątpliwości są uruchamiane 
różne środki zastępcze i znieczulające, które zmniejszają chwilowy dyskomfort 
egzystencjalny118.

Coś, co miało być podstawowym rysem wolności konsumpcyjnej i dokonujące-
go się w ten sposób postępu, zaczęło budzić wątpliwości. Okazało się, że wartości 
nowoczesności, zakotwiczone wokół konsumpcji, nie są już takie bezdyskusyjne. 
Mało tego, straciły swoją atrakcyjność ze względu na łatwość osiągnięcia dóbr 
materialnych. Zaczęły odradzać się postawy oparte na irracjonalizmie, które – jak 
się wydawało – już dawno odeszły w przeszłość. Zakwestionowano naukę empi-
ryczną oraz racjonalizm. Pojawiły się stany społecznego pesymizmu, degeneracji, 
bezsensu, anomii i rozpadu. Postęp przestał być jednoznaczny jako droga prowa-
dząca do rozwoju, a kultura konsumpcyjna, wyrażana za pomocą hedonistycznych 
doznań, utraciła moc mobilizowania ludzi i dawania im zadowolenia119. Stało się 
to, co przewidywał Max Weber – nowoczesność zakwestionowała samą siebie 
w momencie, gdy z osiągania zysku uczyniła cel sam w sobie, „cofając się raczej 
do poziomu wulgarnego i nastawionego na postęp techniczny materializmu”120.

Ukształtowanie się masowej produkcji i masowej kultury wymusiło także zmia-
nę poglądów na czas, który „(…) awansował do roli czwartego wymiaru. Stał się 
równie istotny jak przestrzeń, równie cenny jak pieniądze, a obok jakości (czasem 
zamiast niej) stanowi wyznacznik skuteczności działania”121. Nastąpiły także zmiany 
w podejściu do społeczeństwa konsumpcyjnego. Pod koniec XX wieku większą 
popularność zyskały propozycje społeczeństwa konsumpcyjnego, estetyzacji życia 
codziennego oraz koncepcja społeczeństwa doznań. Pierwsza podkreśla znacze-
nie dla procesu konsumpcji czasu wolnego, bez którego konsumowanie nie jest 
możliwe, a także fakt, że w czasie wolnym częściej następuje szukanie kolejnych 

116 Z. Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, przekład: M. Żakowski, Warszawa 2007, s. 146. 
117 M. Bogunia-Borowska, Codzienność życia społecznego..., [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska 

(red.), Socjologia codzienności, s. 73.
118 A. Bobko, Wprowadzenie. Odwieczne pytania..., [w:] A. Bobko, M. Kozak (red.), Czas, przemijanie..., s. 7.
119 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 46. 
120 D. Barney, Społeczeństwo sieci, s. 9. 
121 G. Sędek, S. Bedyńska, Wprowadzenie: Życie na czas, [w:] G. Sędek, S. Bedyńska (red.), Życie na 

czas..., s. 7. 
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„estetycznych uniesień” niż odpoczynku122. Druga koncepcja podkreśla ciągłość 
społecznego procesu dążenia do poszukiwania doznań, a tym samym uznaje 
podstawowy model subiektywnego wyznaczania przez jednostkę kryteriów swego 
zadowolenia i sukcesu w życiu. Jednym z takich sposobów zdobywania doznań, 
w tym estetycznych, ma być prowadzenie życia turysty123, biorącego udział m.in. 
w tzw. megawydarzeniach (jak imprezy sportowe światowej skali, koncerty itp.)124.

Współczesne instytucje społeczne charakteryzuje oderwanie od tradycyjnej kultury 
i wykorzenienie oraz rozległy dzięki globalizacji zasięg ich oddziaływania, a także 
wyjątkowa dynamika. Znajdują się one w stanie ciągłego „stawiania się”, przystoso-
wywania do coraz bardziej zmieniających się warunków kulturowych, prowadząc 
do zakwestionowania dotychczasowych wzorców kulturowych, a tym samym do 
problemów z defi nicją nowych kodów podstawowych. Procesy zachodzące na pozio-
mie instytucji wywierają istotny wpływ na życie jednostek. Zjawisko wykorzenienia 
jednostek i wspólnot, urastając do rangi podstawy współczesności, wymusiło na nich 
ciągłe poszukiwanie i defi niowanie własnej tożsamości na nowo125. Poszukiwanie 
własnej tożsamości nie jest zadaniem prostym ze względu na wielość tożsamości 
we współczesnych społeczeństwach, a duża liczba potencjalnych wzorców wcale nie 
ułatwia dokonania ostatecznego wyboru. Zresztą już samo życie we współczesnym 
świecie – jak podkreśla Anthony Giddens – wymaga nieustannej pracy nad własną 
tożsamością, pracy rozłożonej w czasie, według „mapy temporalnej”: przeszłość – te-
raźniejszość – przyszłość. Paweł Ścigaj pisze: „W konsekwencji kultura globalna staje 
się zbiorem symboli semantycznie wykorzenionych, stanowiąc jeden z czynników 
problematyzacji tożsamości”126. W ten sposób człowiek ponowoczesny przypomina 
– według Zygmunta Baumana – wiecznego wędrowca, poszukującego własnej toż-
samości127. Współczesne instytucje podejmują próbę uporządkowania istniejących 
symboli, wprowadzenia podstawowego ładu w epoce całkowitej deregulacji. Dążą do 
utworzenia zestawów symboli czy układów działania, uporządkowanych ze względu 
na wybrane przez siebie lub otoczenie wartości, ale w praktyce są narażone na ciągłe 
uzasadnianie wyboru własnych symboli wobec innych układów, pojawiających się 
z zewnątrz. Wobec istnienia absolutyzacji wielości absolutyzacja własnych wartości 
nie jest możliwa. Takie działania pochłaniają energię, a z góry są skazane na poraż-
kę. Trudno bowiem w zglobalizowanym świecie, pełnym równoprawnych symboli 
i wartości, doprowadzić do dominacji jednego z nich. Kryzys, wynikający z braku 
wartości bazowych, wokół których jednoczą się społeczeństwa, stał się faktem.

122 M. Featherstone, Consumer Culture..., s. 65 i następne.
123 D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przekład: E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, 

Warszawa 2002. 
124 M. Roche, Mega-events, Time and Modernity: On Time Structures in Global Society, „Time and 

Society” 2003, nr 1, s. 99–126.
125 P. Ścigaj, Potęga osamotnienia? Globalizacja a tożsamość jednostki, [w:] B. Krauz-Mozer, P. Borowiec 

(red.), Globalizacja..., s. 295. 
126 Tamże, s. 296.
127 Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, przekład: N. Leśniewski, Warszawa 

1998, s. 199. 
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d) Lęk, niepewność i czas w ponowoczesności

Wszelkie zmiany dokonujące się w analizowanych okresach cechuje niesłychana szyb-
kość. To już nie tylko zaakceptowanie znanego powszechnie stwierdzenia, że „czas 
to pieniądz”, sformułowanego w połowie XVIII wieku przez Benjamina Franklina. 
Obecnie czas „pędzi” z niewyobrażalną prędkością. Można go porównać – co też 
czyni często literatura – do pędzącego pociągu, tylko na chwilę zatrzymującego się 
na peronie. Dostosowanie się do tak szybko jeżdżącego pociągu jest wyjątkowo 
trudne, nie wszyscy są w stanie wsiąść do niego. Trudności z tym związane wywołują 
u jednostek nowy stosunek do czasu, a także odkrywają nieznane dotąd w takiej 
skali pokłady lęku i niepewności. Jest to szczególnie istotne, gdy zauważamy, że 
czasy współczesne są następstwem nowoczesności – czasu kryzysu128.

Wątpienie, które było cechą nowoczesnej myśli krytycznej, zmieniło swój sta-
tus i często wynika z pluralizmu i różnorodności dostępnych kategorii, znajdując 
się obecnie u podstaw życia człowieka129. W ten sposób objawia się fakt, iż sama 
rzeczywistość społeczna przybrała cechy nieprzewidywalności, chaotyczności, 
zapełniła się lękiem, obrazowo – staje się nieuchronnie „znikającym punktem”130. 
Niepokój i lęk pojawiły się jako powszechne skutki prób nadążenia za rosnącym 
tempem życia. Emocje wdzierają się w poszczególne wymiary temporalne życia 
społecznego131. Teraźniejszość przeraża i niepokoi, przyszłość stała się niemożliwa 
do zaplanowania i kontrolowania, przeszłość nie istnieje, często dlatego, że nie ma 
czego z niej pamiętać. Przedmioty i rozwiązania, które miały doprowadzić u konsu-
menta do lepszego wykorzystania, a tym samym zaoszczędzenia czasu, np. telefon 
komórkowy, przyczyniły się jeszcze bardziej do jego defi cytu132.

Niepewność i lęk, które chciano wyeliminować, m.in. poprzez skupienie całej 
uwagi na doczesności, a odwrócenie jej od tego, co będzie „później”, zagościły 
w naszym świecie na stałe133. Obecnie są one tym większe, że niepewność została 
wywołana, a potem pogłębiona procesami modernizacyjnymi, które miały przynieść 
porządek i postęp134. U podłoża nowoczesności leżały, jak powszechnie sądzono, 

128 M. Król, Historia myśli politycznej. Od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2003, s. 15; 
P. Tobera, Niepokojąca nowoczesność, s. 7.

129 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość..., s. 5.
130 M. Krajewski, Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego, 

„Kultura i Społeczeństwo” 1997, nr 3, s. 3.
131 Podstawowe cechy emocji zob. szerzej: K. Oatley, J. Jenkins, Zrozumieć emocje, przekład: J. Radzicki, 

J. Suchecki, Warszawa 2003; T. Maruszewski, E. Ścigała, Emocje – aleksytymia – poznanie, Poznań 1998; 
J. Barbalet (red.), Emotions and Sociology, Oxford 2002. 

132 A. Russell Hochschild, Kapitalizm, sfery nacisku..., [w:] K. Michalski (przygotowanie i przedmowa), 
Koniec tysiąclecia..., s. 141. 

133 I. Wilkinson, Where Is the Novelty in Our Current Age of Anxiety?, „Th e European Journal of Social 
Th eory” 1999, nr 2. 

134 Ryzyko było i jest obecnie stałym elementem życia społecznego. Znane jest powiedzenie, że Bóg, 
tworząc człowieka wolnym, wprowadził na świat element niepewności. Zob. A. Neher, Wizja czasu i histo-
rii..., [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 273. 
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silne podstawy stabilności i legitymizacji, takie jak: rozum, wiedza naukowa i po-
stęp technologiczny, mające się przyczynić do postępu ludzkości. Sam upływ czasu, 
prowadzący do stanów doskonalszych, które zastępowały gorsze, też przestał budzić 
entuzjazm, co wynikało z faktu, że nie zawsze zmierzał do lepszej rzeczywistości. 
Nie oznacza to, że stany niepewności nie były znane we wcześniejszych epokach, 
w mniejszym stopniu charakteryzujących się szybką zmianą. Lęk, niepewność 
i strach zawsze towarzyszyły człowiekowi, tylko różny był ich stopień. Obecnie 
poziom lęku jest tak wysoki, że nie sposób go już zredukować135. O niepokoju jako 
elemencie nowoczesności pisali już XIX-wieczni socjologowie136. Powrót do tych 
relacji widoczny jest nie tylko u Zygmunta Baumana, gdzie strach i niepewność 
stają się głównymi elementami analizy zmieniających się społeczeństw, ale także 
u Ulricha Becka w tzw. drugiej nowoczesności, czy u Anthony’ego Giddensa.

Niepewność i lęk, wynikające z obecności ryzyka, dostrzeżone przez Giddensa, 
związane były z problemem utraty bezpieczeństwa ontologicznego. Owo bezpie-
czeństwo wynikało z codziennych, powtarzalnych praktyk, czynności i zdarzeń. 
Uczestniczenie w nich pozwala jednostce „czuć się pewnie” poprzez zakotwiczenie 
w tym świecie codziennego doświadczenia. Innymi słowy, bezpieczeństwo po-
trzebne jest każdej jednostce, co dotyczy też dużych zbiorowości. Utrudnieniem 
staje się to, że pojawiły się instytucje, które przyczyniają się do ograniczenia owego 
bezpieczeństwa ontologicznego137.

Giddens pisał również o powszechnym ryzyku obecnym w epoce późnej nowo-
czesności. Takie ryzyko wynika z niepewności co do rezultatów podejmowanych 
przez jednostki decyzji, a szczególnie wobec braku możliwości przewidzenia ich 
skutków negatywnych. Takie ryzyko zagraża każdej jednostce, dotyczy wszystkich 
ludzi, jest powszechne. Ten „profi l ryzyka” przejawia się większą rzeczywistą obec-
nością ryzyka, zarówno w sensie obiektywnym, jak i subiektywnym.

W wymiarze obiektywnym dochodzi do uniwersalizacji ryzyka przez możliwość 
wystąpienia katastrof zagrażających każdemu. Ponadto ryzyko uległo globalizacji 
i instytucjonalizacji. Globalizacja przejawia się w formie jego ekspansji na wszelkie 
światowe zbiorowości, instytucjonalizacja zaś w postaci instytucji, w które takie ry-
zyko jest wpisane, np. rynki fi nansowe. Ostatnim elementem obiektywizacji ryzyka 
jest jego zwrotny charakter, co przejawia się w tym, że ryzyko stało się coraz bardziej 
obecne w życiu jednostki, a ponadto występuje jako „efekt bumerangowy” ludzkich 
działań. W ten sposób doszło do uformowania się nowych zagrożeń, nieznanych 
ludziom wcześniej, jak np. tzw. choroby cywilizacyjne.

Równie istotne są aspekty ryzyka w wymiarze subiektywnym. W społeczeń-
stwach wzrasta wrażliwość na zagrożenia i niebezpieczeństwa, co wynika ze spadku 
znaczenia mechanizmów obronnych, jakie znajdowano dotąd w magii i religii. Na 
subiektywny wymiar ryzyka wpływa także zwiększenie się poziomu wykształcenia 

135 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło..., s. 44. 
136 A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, s. 5.
137 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość..., s. 314; A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii 

strukturyzacji, przekład: S. Amsterdamski, Poznań 2003, s. 91.
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społeczeństw oraz rosnąca świadomość niedoskonałości wiedzy ekspertów, a tym 
samym kwestionowanie ich przydatności.

Według Giddensa, wobec powszechności występowania ryzyka jednostka może 
przyjąć jedną z kilku postaw. Pierwsza oparta jest na pragmatycznym zaakcepto-
waniu potencjalnych zagrożeń, funkcjonowaniu w tej rzeczywistości, skupieniu 
się na codziennych sprawach i wypieraniu niepokoju ze świadomości. Kolejną 
jest wiara, że sprawy jakoś się ułożą, a zagrożenia uda się uniknąć dzięki różnym 
czynnikom – taka postawa bazuje na konsekwentnym, indywidualnym optymizmie. 
Następną jest cyniczny pesymizm, polegający na szybkim korzystaniu z dostępnych 
uciech życia, w doczesności „tu i teraz”, tak by zdążyć przed nieuchronną katastrofą. 
Charakterystyczną cechą tego podejścia jest koncentracja na krótkiej perspektywie 
czasowej i maksymalnym wykorzystaniu dostępnego czasu. Jeszcze inna postawa 
polega na podjęciu wyzwania i zdecydowanym przeciwstawieniu się potencjalnym 
zagrożeniom i niebezpieczeństwom138.

Twórcą tej ostatniej koncepcji, nawiązującej częściowo do Giddensa, był niemiecki 
badacz Ulrich Beck, zajmujący się kwestiami związanymi z ryzykiem, środowiskiem, 
władzą oraz globalizacją139. Badanie zagadnień ryzyka jest związane z analizą celo-
wych działań ludzi, ich racjonalnych wyborów w warunkach niepewności, a także 
ryzykiem, na które jednostka nie ma wpływu, gdyż „bytowanie ludzkie może 
być także obarczone ryzykiem niejako z zewnątrz”140. Współczesność bowiem 
przyniosła nowe rodzaje zagrożeń, takie jak problem bezpieczeństwa światowego, 
zanieczyszczenie środowiska, przestępczość i terroryzm, występujące w różnych 
częściach świata ze zmienną intensywnością.

Współcześnie, „w zaawansowanej nowoczesności społeczna produkcja bogactwa 
idzie w parze ze społeczną produkcją ryzyka. W związku z tym problemy i konfl ikty 
dystrybucji społecznego niedostatku przysłonięte zostały przez problemy i kon-
fl ikty przy produkcji, defi niowaniu i podziale ryzyka wytworzonego przez naukę 
i technikę”141. Coraz bardziej oczywisty dla wszystkich jest fakt, że wiedza i procesy 
generujące dobrobyt mają też „ukryte skutki uboczne”, w postaci np. toksycznych czy 
radioaktywnych odpadów, które są w stanie doprowadzić do nieodwracalnych zmian 
w otoczeniu człowieka. Samo ryzyko i jego rodzaje nie są dla człowieka nowe142, nowy 
jest tylko sposób wykorzystywania tych doświadczeń w społecznym dyskursie: „Po 
pierwsze, współczesne ryzyko, na jakie jesteśmy narażeni, jest bezpośrednią konse-
kwencją industrializacji. Po drugie, istnienie ryzyka nie może być dostrzeżone za 
pomocą zmysłów. Po trzecie, ryzyko nie wynika z niedoboru technologii czy jakiego-
kolwiek rodzaju zasobów, ale z nadprodukcji. Po czwarte, doświadczenie ryzyka we 
współczesnych społeczeństwach Zachodu wynika z ich wzrastającej refl eksyjności. 

138 Por. P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 91–92.
139 U. Beck, What Is Globalization?, Cambridge 2000, s. 10–101.
140 L.W. Zacher, Ryzyko społeczne, [w:] Encyklopedia socjologii, t. III, Warszawa 2000, s. 358.
141 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przekład: S. Cieśla, Warszawa 

2004, s. 27.
142 G. Reith, Uncertain Times: Th e Notion of “Risk” and the Development of Modernity, „Time and 

Society” 2004, nr 2/3, s. 383–402. 
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Po piąte, ryzyko nie jest związane jedynie z lokalnym miejscem, z którego pochodzi. 
Po szóste, globalizacja samego ryzyka doprowadziła do sytuacji, w której nie jesteśmy 
w stanie przy pomocy naukowych metod przewidzieć, zarówno samego jego wystę-
powania, jak i konsekwencji z tym związanych”143.

Teoria społeczeństwa ryzyka podkreśla znaczenie ryzyka wynikającego z utech-
nicznienia niemal całego życia człowieka. Dzisiejsze społeczeństwo nacechowane 
jest wszechobecnym ryzykiem, wpływającym pośrednio nie tylko na samego 
człowieka, lecz także na związane z nim instytucje, organizacje, władzę, działania 
gospodarcze czy relacje międzynarodowe itd.144 Zagrożenia, jakie znaliśmy dawniej, 
można było minimalizować, np. stosując higienę, obecne umykają zmysłom, ich 
istota jest ukryta w formułach chemiczno-fi zycznych. Różnią się także od ryzyka 
i zagrożeń z epok wcześniejszych tym, że mają charakter globalny i nowoczesne 
przyczyny: „Mowa o ryzyku związanym z modernizacją. Stanowi ono ryczałtowy 
produkt industrialnej machiny postępu i wraz z jej dalszym rozwojem ulega syste-
matycznemu zwiększeniu”145.

Pierwszym krokiem w kierunku walki z zagrożeniami jest uświadomienie ich 
sobie. Niestety, współcześnie dominuje często przekonanie, że „ryzyko moder-
nizacyjne nie istnieje”, zaś „niepokój i uspokojenie mogą mieć jedną przyczynę: 
niewyobrażalność niebezpieczeństwa, z którym przecież trzeba żyć”146. Ponadto 
czym innym jest ryzyko w rozumieniu różnych osób. Dla jednych jest to gra na 
giełdzie, a dla innych górska wspinaczka. Wynika to głównie z uwarunkowań su-
biektywnych. Nie wszyscy potrafi ą też ryzyko skalkulować, mało tego, nawet gdy 
je sobie uświadomią, to często decydują się na jego podjęcie. Uświadomienie sobie 
ryzyka wynika z podłoża psychologicznego, kulturowego oraz posiadanej wiedzy. 
Sposobem radzenia sobie z ryzykiem jest próba zapominania o nim i wypychania go 
ze świadomości lub udawanie, że ono nie istnieje. W procesie tym często uczestniczą 
środki masowego przekazu, które prowadzą działania w kierunku minimalizacji 
świadomości ryzyka bądź też pouczają, jak zachować się w sytuacji zagrożenia 
i kompensować straty147. Doświadczenie wskazuje, że łatwiej o uświadomienie sobie 
zagrożenia u poszkodowanych niż u potencjalnie zagrożonych.

Istotnym pytaniem, które stawia także Beck, jest to, w jaki sposób w zaawanso-
wanych procesach modernizacji uniknąć systematycznie produkowanego ryzyka 
i zagrożeń. Jak je skanalizować i ograniczyć? Tam zaś, gdzie ujrzały już światło 
dzienne w postaci „ukrytych skutków ubocznych”, jak je ograniczyć i rozdzielić 
tak, aby nie przeszkadzały procesowi modernizacji ani też nie przekroczyły gra-
nic (w sensie ekologicznym, medycznym, psychologicznym i społecznym) „tego, 
co dopuszczalne”. Pytanie Becka dotyczy sposobów rozwiązywania problemów 
będących konsekwencją rozwoju techniczno-ekonomicznego. Pytanie to pociąga 

143 K. Gilarek, Państwo narodowe..., s. 102. 
144 L.W. Zacher, Ryzyko społeczne, [w:] Encyklopedia socjologii, t. III, s. 358.
145 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka..., s. 30. 
146 Tamże, s. 97. 
147 L.W. Zacher, Ryzyko społeczne, [w:] Encyklopedia socjologii, t. III, s. 358.
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też za sobą konieczność przygotowania się do naukowego i politycznego „obcho-
dzenia się” z ryzykiem, zarządzania nim, odkrywania, uwzględnienia go, unikania 
i ukrywania: „Obiecywanie bezpieczeństwa wzmaga się wraz ze wzrostem ryzyka 
i musi być wobec czujnej i krytycznej opinii publicznej stale potwierdzane przez 
kosmetyczną czy też faktyczną ingerencję w rozwój techniczno-ekonomiczny”148. 
Całą sytuację komplikuje jeszcze fakt, że w społeczeństwie powstaje sytuacja „spo-
łecznej nieodpowiedzialności”, albowiem w wyspecjalizowanym społeczeństwie 
każdy ma swoje pole działania, co powoduje, że nie wiadomo, kto ma się zajmować 
narastającym ryzykiem, kto ma je kontrolować, ograniczać czy eliminować.

O ile wcześniej na niebezpieczeństwo ryzykownych i kontrowersyjnych działań 
narażeni byli biedni i wykluczeni, to współcześnie zagrożeni po raz pierwszy są ci, którzy 
przyczynili się do powstania industrializacji i jej negatywnych skutków. Beck nazywa 
to zjawisko „efektem bumerangowym”, ponieważ konsekwencje ryzyka docierają do 
jego twórców: „Efekt bumerangowy może wyrażać się nie tylko w bezpośrednim za-
grożeniu życia, lecz również uderzać w media pośredniczące: jak pieniądz, posiadanie, 
legitymizacja. Trafi a on nie tylko w pojedynczego sprawcę. Oddziałuje bezpośrednio 
i egalitarnie, wciąga we współcierpienie ryczałtem wszystkich”149. W powrocie tym 
widać po raz pierwszy elementy sprawiedliwości dziejów, a w mikroskali procesu 
niwelowanie nierówności społecznych. Nie jest to jednak prawo absolutne, gdyż 
w praktyce wydaje się, że ubóstwo będzie w dalszym ciągu czynnikiem zwiększają-
cym podatność na wszelkie odmiany ryzyka: „Proletariat światowego ryzyka osiedla 
się pod kominami fabrycznymi, obok rafi nerii i fabryk chemicznych, w ośrodkach 
przemysłowych Trzeciego Świata. (...) Ryzykowne gałęzie przemysłu zostały prze-
niesione do krajów z tanią siłą roboczą. Nie jest to bynajmniej dziełem przypadku. 
Występuje bowiem systemowa »siła przyciągania« między skrajną biedą a skrajnym 
ryzykiem. Z centrów przeładunkowych ryzyko najczęściej jest ekspediowane na 
place w »zacofanych prowincjonalnych dziurach«. I naiwnym głupcem okazałby się 
ten, kto zakładałby, że odpowiedzialni za to dyspozytorzy nie wiedzą, co czynią”150.

Jednym ze sposobów rozwiązywania problemów i unikania zagrożeń jest współ-
praca międzynarodowa. Jest to zasadne tym bardziej, że ryzyka przemysłowe 
i spowodowane przez przemysł zniszczenia nie mają względu na granice państwo-
we, czyniąc świat bardziej kosmopolitycznym. I znów można by się dopatrywać 
procesów egalitarnych, gdyby nie uświadomienie sobie, że dystrybucja ryzyka 
będzie przebiegać podobnie jak w przypadku jednostek. Kraje biedne zawsze będą 
bardziej narażone na ryzyko. Mogą się stać np. miejscem składowania toksycznych 
odpadów, tyle tylko, że po upływie jakiegoś czasu te niebezpieczne odpady, w różnej, 
„odmienionej” postaci, powrócą do ich twórców.

We współczesnych społeczeństwach takie natężenie ryzyka stało się już po-
wszechne w stopniu dotąd nieznanym151. Rzadziej jest to strach wynikający z prób 

148 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka..., s. 28. 
149 Tamże, s. 51. 
150 Tamże, s. 55.
151 J. Tulloch, D. Lupton, Risk and Everyday Life, London–Th ousand Oaks 2003, s. 1–10. 
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ujarzmienia przyrody, częściej – związany z pojawieniem się nowych zagrożeń 
i problemów społecznych152. Funkcjonowanie w ciągłej, a potem przyspieszonej 
modernizacji wytwarza nowe pokłady niepewności, lęku i ryzyka. Występują one 
jako kategoria rzeczywistości, mająca najczęściej dwojakie oblicze. Z jednej strony 
może być ona stanem pożądanym i poszukiwanym, ludzie świadomie i w przemy-
ślany sposób podejmują działania, które niosą z sobą tego typu stany psychiczne. 
Bez dodatkowej adrenaliny, sprawdzania się, ciągłego wprowadzania w sytuacje 
ryzyka, funkcjonowanie niektórych jednostek w społeczeństwie nie jest możliwe, 
są bowiem osoby gotowe płacić wysokie rachunki za nowe, nieznane dotąd stany 
niepokoju i mocne przeżycia. W momencie, gdy następuje przekroczenie granic 
w dozowaniu sobie ryzyka, należy podejrzewać daną osobę o skłonności chorobowe.

Druga sytuacja jest zdecydowanie bardziej niepożądana, a pojawia się wtedy, 
gdy jednostka doświadcza powszechnego ryzyka i niepokoju, wynikającego m.in. 
z funkcjonowania w wielokulturowym i zmieniającym się szybko społeczeństwie153. 
Wybieranie między różnymi wartościami, zwłaszcza w sytuacji rozbieżności ocen 
i wyborów, musi prowadzić do lęków i wątpliwości154. Stało się tak, bowiem współ-
czesne życie przestało być ostatecznie podporządkowane jednolitemu, spójnemu 
i powszechnie zaakceptowanemu systemowi wartości i norm społecznych.

Lista wszystkich aspektów niepewności jest wyjątkowo różnorodna155. Według 
Ulricha Becka, modernizacja, opierająca się na powszechnej racjonalizacji wszel-
kich form życia, doprowadziła do wytworzenia sytuacji powszechnego ryzyka, 
z którym społeczeństwo musi sobie radzić. Owo obcowanie z pojawiającym się 
w społeczeństwie ryzykiem, strategie radzenia sobie z nim, to podstawowy problem 
współczesności156. Społeczeństwo ryzyka, ze względu na powszechność tego zjawiska 
i niemożność jego uniknięcia, zaproponowało podstawowe metody jego omijania, 
propagowane szeroko w poradnikach i opiniach ekspertów. Bez względu na ich 
skuteczność, stanowią one istotne społecznie punkty orientacyjne we nieznanych 
wcześniej obszarach współczesnego życia.

Zdecydowanie dokładniej defi niuje współczesne zagrożenia Zygmunt Bauman157, 
sytuując je w instytucji państwa, które samo stało się twórcą strachu i niepokoju. 
Jest to szczególnie widoczne w przypadku działań podejmowanych przez państwa 
w kierunku zmniejszenia niebezpieczeństwa ze strony terroryzmu. Działania takie, 
szczególnie w przypadku komunikatów o zagrożeniu zamachami terrorystycz-
nymi, zwiększają niepokój społeczny. Władza sama wywołuje u obywateli strach 
bez uzasadnionych przyczyn, tylko po to, żeby legitymizować swoje istnienie: 
„W ten sposób utrzymuje się stan ciągłego pogotowia, oczekiwania na katastrofę 

152 Z. Bauman, Nowoczesność i ponowoczesność, [w:] Encyklopedia socjologii, t. II, s. 354. 
153 S. Lash, Risk Culture, [w:] B. Adam, U. Beck, J. van Loon, Th e Risk Society and Beyond. Critical Issues 

for Social Th eory, London–Th ousand Oaks 2000, s. 47–62. 
154 P. Tobera, Niepokojąca nowoczesność, s. 5.
155 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło..., s. 45–51.
156 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka..., s. 14.
157 Zob.: Z. Bauman, Życie na przemiał; Z. Bauman, Płynne czasy..., passim.
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i tym samym władza sama się legitymizuje” lub „za pomocą urzędowego strachu 
władza odzyskuje monopol”158. Źródłem niepokoju są też napływający w coraz 
większej liczbie imigranci i uciekinierzy polityczni; zdominowali oni uwagę opi-
nii publicznej, pozbawiając takiego zainteresowania inne grupy społeczne, które 
poczuły się jeszcze bardziej zmarginalizowane. Brak zainteresowania połączony 
jest z podważeniem dotychczasowych zasobów kulturowych, które nie zapewniają 
już sukcesów w przyszłości. Ponadto środki, które dotychczas służyły do realizacji 
celów, w nowych czasach stały się całkowicie nieprzydatne, a nowe jeszcze się nie 
pojawiły. Ciągłe dostosowywanie się do zmiennych warunków, bez uwzględniania 
przeszłych doświadczeń, jest jedyną wartością w nowych czasach. Brak sprawdzo-
nych norm zwiększa ryzyko jednostki, która dokonując wyboru, nie ma wielkiej 
możliwości uniknięcia pomyłki, czyli popełnienia błędu159.

Kategorie ryzyka i stany regresywne wynikają często z globalizacji, np. w wyniku 
„rozszerzenia się” i „kurczenia świata”, czyli kształtowania się „globalnej wioski”. 
Przekonanie, że „świat się skurczył”, musi u współczesnego człowieka wywoływać 
lęk. Proces ten, przebiegający jako homogenizacja i unifi kacja kultury, polega także 
na niespotykanym przyroście wiedzy i informacji. Każda zła wiadomość bez naj-
mniejszych problemów błyskawicznie dociera do globalnej zbiorowości. Kiedyś nie 
wszystkie tragiczne wiadomości zyskiwały sobie tak ogromną publiczność. Ponadto 
„kurczenie się świata” uświadamia społeczeństwom, że konsekwencje zdarzeń 
w jednym kraju mogą dotknąć każdą jednostkę160. Niepokoje, zapoczątkowane 
w jednym państwie, przenikają bez przeszkód na terytorium innego, napędzając 
poczucie nieuchronności zdarzeń i lęku161, niepewności, niepokoju i braku zaufa-
nia162. „W warunkach wysoko rozwiniętej nowoczesności coraz powszechniejszym 
zjawiskiem jest wpływ odległych wydarzeń na to, co dzieje się w bezpośredniej 
bliskości, oraz na strukturę wewnętrzną tożsamości jednostki”163. W ten sposób 
zagrożenia i lęk przed nimi, kiedyś dalekie i niezauważalne, stały się częścią życia 
każdej jednostki, a bezpieczeństwo osobiste podstawową wartością: „Wygląda na 
to, że nasze lęki stały się samonapędzające i samowzmacniające; tak jakby zyskały 
własny pęd i teraz były w stanie rosnąć w siłę, czerpiąc jedynie z własnych źródeł 
i zasobów”164. Takim mechanizmem napędzającym może być coraz bardziej do-
strzegalna obawa przed manipulacją informacją.

Współczesne lęki zakotwiczyły się w teraźniejszości, często dotyczą mieszkań-
ców wielkich miast, a w dużym stopniu są związane z przyszłością. Miasta przestały 

158 M. Matysek, Ponowoczesność – porzucony projekt..., [w:] G. Dziamski, E. Rewers (red.), Nowoczesność 
po nowoczesności, s. 32, 33.

159 Z. Bauman, Płynne czasy..., s. 10. 
160 P. Tobera, Niepokojąca nowoczesność, s. 5 i 6. 
161 Globalizacja jest łączona ze zwiększonym występowaniem lęku. Często do obecnych czasów stosuje 

się termin „wiek lęku”. Zob. J. Wang, American Science in an Age of Anxiety, Chapel Hill 1999; M. Parker, 
J. Parish, Th e Age of Anxiety: Conspiracy Th eory and the Human Sciences, Oxford 1999. 

162 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 390. 
163 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość..., s. 8.
164 Z. Bauman, Płynne czasy..., s. 19.
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pełnić swoje funkcje integracyjne, a stały się miejscami opresyjnymi, budzącymi 
lęk i niepewność. Mieszkańcy, żyjący w niedostatku, stają się sobie całkowicie obcy, 
wzajemnie się unikają, zamykając się w swoich mieszkaniach165. Do tego, pomiędzy 
domami i osiedlami wznoszone są mury i ogrodzenia, współczesne odpowiedniki 
fos i miejsc kontroli, mające na celu ochronę bogatych przed potencjalnymi wizytami 
nieproszonych, biednych „gości”, zakłócającymi miejskiej elicie bezcenny spokój. 
Ta różnorodność społeczna środowiska miejskiego jest źródłem stanów lękowych, 
a dokładnie – jak to ujmuje Zygmunt Bauman – „miasta stanowią śmietniska globalne 
produkowanych problemów”166. Gdyby wspólne zamieszkiwanie było wyjątkowo 
uciążliwe, elity zawsze mogą się przenieść w inne bezpieczne miejsce. W ten sposób 
doszło w mieście do powstania wielu oddzielonych od siebie sfer i światów167.

Powszechnie występujące lęk i niepewność, stanowiące stały element postmo-
dernistycznych czasów168, wywodzące się z egzystencjalnej niepewności dotyczącej 
przyszłości, oraz szybkiego życia, są poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania 
społeczeństwa, wobec tego samo społeczeństwo próbuje sobie z nimi radzić. Jednym 
z najprostszych sposobów zmniejszania lęku stało się rozładowywanie związanych 
z nim napięć, które występuje najczęściej wobec różnych grup „obcych”, obarczanych 
odpowiedzialnością za wszelkie zło, wywołujące niepokój. Działania społeczne 
prowadzą w kierunku „wypychania” obcych z bezpośredniego sąsiedztwa169, aby 
w ten sposób zlikwidować źródło potencjalnego zagrożenia, jakim może być nie-
przewidywalne często zachowanie „obcych”.

Twierdzenie, że współcześnie lęk obejmuje wszystkich, ma także swoich przeciwni-
ków, którzy – tak jak Robert Castel – twierdzą, że żyjemy dziś w najbezpieczniejszych 
społeczeństwach, jakie kiedykolwiek istniały, niepewność zaś ma swoje źródła nie 
w braku ochrony, ale w niejasności jej zdefi niowania. Winny jest proces indywidua-
lizacji, który zastąpił wspólnotowość i grupowość, czyli funkcjonowanie opierające 
się na określonych zasadach wspólnej obrony, indywidualności i samorealizacji. 
Wykorzystując nowe przestrzenie wolności w postaci samostanowienia i nieogra-
niczonych możliwości wyboru, zmniejszamy możliwości przewidywania zachowań 
innych. W ten sposób jednostka została pozbawiona gruntu i skazana na życie w nie-
pewności i, w dużym stopniu, na przypadkowość. Jednocześnie okazało się, że nie 
wszyscy mają dostęp do tych nowych sposobów życia, niektóre jednostki nie miały 
żadnych podstaw i możliwości, by wykorzystać uzyskane prawa do indywidualności 
i tożsamości. Skutkiem takich stanów było kolejne cierpienie, które Castel określił jako 
„lęk przed nieodpowiedniością”170, wynikający z faktu, że ogromna liczba jednostek 

165 Z. Bauman, Zbędni, niechciani, odtrąceni – czyli o biednych w zamożnym świecie, „Kultura 
i Społeczeństwo” 1998, nr 2. 

166 Z. Bauman, Płynne czasy..., s. 127.
167 Tamże, s. 101–120.
168 M. Bogunia-Borowska, Codzienność życia społecznego..., [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska 

(red.), Socjologia codzienności, s. 59. 
169 Z. Bauman, Płynne czasy..., s. 118. 
170 R. Castel, L’Insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé?, Paris 2003, s. 5–25; zob. także: Z. Bauman, 

Płynne czasy..., s. 81–83. 
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cierpi na brak własnej tożsamości, wpisujący się do tożsamościowej dezorientacji, 
gdyż tożsamość mają sobie dopiero zbudować, przy czym raczej niewielu się to uda.

Bez względu na to, jakie są przyczyny lęku i stopień jego intensywności, odczu-
wanie go stało się powszechne, co automatycznie wymusiło na wielu instytucjach, 
z państwem na czele, podjęcie kroków w kierunku jego wyeliminowania lub przy-
najmniej ograniczenia. Podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania ryzyka 
było zwiększanie zaufania i przewidywalności, dokonywane przez lata w państwach 
opiekuńczych (ang. welfare state), w społeczeństwach zachodnich, które zajmowały 
się dystrybucją dochodu. Państwo troszczyło się o ochronę i bezpieczeństwo oby-
wateli, zwiększało zaufanie poprzez gwarantowanie opieki zdrowotnej, likwidację 
bezrobocia, wprowadzenie systemu emerytur, dodatków socjalnych itd.171 Takie 
działania państwa w dużym stopniu wpisują się w polityczne zamierzenia, mające 
na celu nie tyle ograniczenie niepewności i braku zaufania, ile ich ukrycie, a tym 
samym spełnienie utopijnego marzenia politycznego o bezkonfl iktowym świecie. 
Coraz częściej jednak państwo okazuje się bezradne, nie jest w stanie zapewnić 
społeczeństwu oczekiwanej ochrony172.

Trwająca obecnie, burzliwa i wielokierunkowa dyskusja na temat oblicza współ-
czesności, wciąż przyspieszającego tempa życia i presji czasu173, podejmowania 
decyzji politycznych174, występowania utopijności we współczesnym czasie175 czy 
oczekiwania na kolejną fazę przyspieszenia i „nadszybkości”176, ujawnia wiele 
zróżnicowanych, często sprzecznych stanowisk i opinii. Dotyczy to także roli, 
znaczenia i wartości czasu w życiu człowieka, poszukiwania ciągłości, trwałości, 
stabilizacji w obliczu szybkiego tempa zmian177. Ogólnie jednak, gdy przeanalizuje się 
doświadczenia nowoczesności oraz przemiany wywołane przez ponowoczesność, 
brak tu podstaw do optymizmu. Współczesna kultura miała uwolnić człowieka 
od lęku, w tym od lęku przed czasem, a stało się odwrotnie – wytworzyła nowe 
jego pokłady. Prowadzona przez stulecia racjonalizacja czasu wydaje się odkrywać 
powoli swoje konsekwencje, ale także i swoje granice, czasu brakuje prawie wszyst-
kim i nie ma sposobów, aby zdobyć go więcej, nie ma już z czego zrezygnować, 
by żyć „z duchem czasu”. Jest za to miejsce na pojawienie się i rozprzestrzenienie 
obaw i lęków. Wcześniej występowały one tylko w określonych, traumatycznych 
sytuacjach, obecnie cała rzeczywistość stała się taką sytuacją.

171 B. Krauz-Mozer, Państwo opiekuńcze – współcześnie, [w:] B. Krauz-Mozer, P. Kimla (red.), Spotkania 
z Lewiatanem, s. 75. 

172 Zob. G. Bonoli, Time Matters: Postindustrialization, New Social Risks, and Welfare State Adaptation 
in Advanced Industrial Democracies, „Comparative Political Studies” 2007, nr 5, s. 495–520.

173 M. Garhammer, Pace of Life and Enjoyment of Life, „Journal of Happiness Studies” 2002, nr 3, 
s. 217–256. 

174 H. Laux, Th e Time of Politics: Pathological Eff ects of Social Diff erentiation, „Time and Society” 2011, 
nr 2, s. 233 i następne. 

175 A. Nassehi, No Time for Utopia: Th e Absence of Utopian Contents in Modern Concepts of Time, „Time 
and Society” 1994, nr 1, s. 47–78. 

176 Zob. J. Gleick, Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego, przekład: J. Bieroń, Poznań 2003. 
177 J.T. Fraser, Time, Globalization and the Nascent Identity of Mankind, „Time and Society” 2000, 

nr 2/3, s. 301. 



Rozdział II

CZAS – CIĄG CHRONOLOGICZNY: 
PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, 

PRZYSZŁOŚĆ

1. Wymiary czasu w potocznej, trójczłonowej 
koncepcji

a) Struktura potocznej koncepcji czasu

Podstawą rozważań nad pojęciem czasu jest podkreślenie, że ma on charakter 
ciągły, przejawiający się w postaci trzech wymiarów: przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości1. Zostały one symbolicznie połączone przez stawiane wobec nich 
pytanie: „kiedy?”. Takie podejście pociąga jednak za sobą konieczność rozdzielania 
poszczególnych części składowych. Istniejące wymiary czasu stają się możliwe 
do odróżnienia za pomocą pamięci, aktualnego postrzegania i oczekiwania2. Już 
dzięki temu daje się zauważyć, że wymienione orientacje temporalne są z grun-
tu odmienne, mają przeciwstawne znaczenia, choć same terminy: „przeszłość” 
i „przyszłość” mało się różnią pod względem formalnym – w zapisie jedną literą3. 
Z procesualnej natury między tymi wymiarami wynika prosta zasada zastęp-
stwa – to, co było, przechodzi w przeszłość, jest zastępowane stanem nowym. 
Występuje ciągły ruch od przeszłości do przyszłości, poprzez teraźniejszość. Owe 
trzy wymiary ułatwiają odróżnienie doświadczeń jednostkowych związanych 
z czasem, co jest często wyjątkowo trudne, szczególnie obecnie, ze względu na 
szybkość zmian i heterogeniczność kultury.

1 S. Snihur, Czas i przemijanie..., s. 18. 
2 Św. Augustyn pisał o pamięci, obecnym widzeniu oraz oczekiwaniu. Zob. św. Augustyn, Wyznania, 

s. 449.
3 J. Bralczyk, J. Wasilewski, Rozmowa o czasie..., [w:] G. Sędek, S. Bedyńska (red.), Życie na czas..., s. 28–29.
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W praktyce wymienione wymiary temporalne przedstawiają podstawowe części 
czasu, defi niując jego strukturę4. Są z sobą powiązane, determinują się nawzajem 
poprzez funkcjonowanie człowieka we wszystkich trzech orientacjach – gdyby 
jego świadomość ograniczona była tylko do jednej z nich, np. teraźniejszości, 
doszłoby u niego do utraty poczucia czasu5. Wszystkie trzy wymiary temporalne 
oddają podział czasu w sposób najbardziej przystępny ludzkim zmysłom. Już 
choćby powyższe powody uprawniają do przedstawienia owych trzech okresów 
temporalnych jako istotnych dla niniejszej pracy, omówienia ich uwarunkowań 
oraz wzajemnych relacji.

Zaakceptowanie czasu w postaci struktury ciągłej wynika z obserwowania rze-
czywistości przyrodniczej i społecznej. Przejawia się ona w formie ciągu zdarzeń, 
które nie występują „razem”, jednocześnie, ale „dzieją się” w pewnych układach 
i określonym porządku. Samo rozróżnienie na przeszłość – teraźniejszość – przy-
szłość zakłada konkretny kierunek, wskazuje na uporządkowany upływ czasu, co 
uniemożliwia fi zyczny powrót do przeszłości w postaci doświadczania i przeżywania 
jej składowych ponownie. Możliwy jest powrót do „pozostałości po” czy „śladów” 
świadczących o przeszłości. Stanowią one bezpośrednie źródła do interpretacji 
własnej przeszłości, doświadczania czasu przeszłego, często metaforycznie nazy-
wanego „wygasłym”.

Z powyższego wynika, że upływ czasu dociera do człowieka głównie za pomo-
cą zdarzeń, które tworzą między sobą uporządkowany układ wzajemnych relacji 
i powiązań. Ciąg zdarzeń występuje w życiu jednostki, kiedy to „indywidualna 
trajektoria” staje się taką sekwencją zdarzeń, podobnie dzieje się w układzie gru-
powym, czyli zdarzeniach wspólnych dla grupy ludzi. Wszystkie zdarzenia są 
początkiem i kontynuacją, początkiem zdarzeń nowych, a kontynuacją minionych. 
Każde zdarzenie jest następstwem wielu poprzednich. Często zdarzenia mają cha-
rakter powtarzalny, ale różną trwałość, są odmiennie interpretowane na poziomie 
indywidualnym, rzadziej na poziomie grupowym. W praktyce ich pierwotny sta-
tus wynika zawsze z jakiejś interpretacji. Wszędzie występuje ciąg faktów, które, 
ułożone w czasie, rozciągają się na trzy płaszczyzny temporalne, głównie w formie 
przechodzenia z teraźniejszości w przeszłość. Upływ czasu wciąż przesuwa część 
owych zdarzeń z teraźniejszości w przeszłość. Bez względu na to, w jakiej strukturze 
temporalnej występują, wywierają one istotny wpływ na społeczne funkcjonowanie: 
„Zdarzenia są nie tylko zewnętrzną formą, w jakiej manifestują się działania nasze 
własne lub innych ludzi, ale stanowią często skutek takich działań, aczkolwiek nie 
zawsze jesteśmy w stanie spostrzec złożony łańcuch przyczyn, jaki za nimi stoi. Są 
one aktualnymi przeżyciami, których doświadczamy, powodującymi w nas pewne 

4 Istnienie czasu w umyśle wynika z funkcjonowania procesów poznawczych. Przy tym założeniu czas 
istnieje w sensie psychologicznym. Poczucie i doświadczanie czasu wynika z osobistego doświadczenia, 
dlatego istnienie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ma charakter złudzenia. Zob. A. Dominiak, 
Cz.S. Nosal, Rola mechanizmu temporalnej integracji w konstruowaniu czasu przyszłego, [w:] G. Sędek, 
S. Bedyńska (red.), Życie na czas..., s. 231. 

5 S. Klein, Czas. Przewodnik..., s. 111. 
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reakcje poznawcze, emocjonalne i zachowaniowe”6. Dodatkowo warto podkreślić, 
że obok dostrzegalnej powszechnie rozciągłości czasowej, właściwością typową dla 
człowieka, konsekwencją rozciągłości, jest odróżnianie przez jednostkę przeszłości 
od przyszłości. Stanowi to najlepszy dowód powszechnego społecznego zaakcep-
towania, a zarazem oparcia się na dominującej jeszcze obecnie linearnej koncepcji 
czasu i rozwoju.

Istotnymi fragmentami potocznie rozumianej struktury czasu są zatem zasady 
następstwa i porządku. Wyodrębnienie następstwa zdarzeń pozwala mówić o ciągu 
zdarzeń, zachodzących w różnych układach wobec zdarzenia przyjętego za punkt 
wyjścia, a tym samym o dającym się łatwo wyodrębnić porządku przedziału czasowego, 
w którym można dokonywać pewnych podziałów. Czas porządkuje zdarzenia nastę-
pujące po sobie, choć nie jest wyłącznie „porządkiem zdarzeń”7. Porządek następstwa 
czasowego ma swoje źródło w teraźniejszości (dokonuje się w niej), przenosi się na 
przeszłość (poprzez wyodrębnienie zdarzenia), a przyszłości dotyczy tylko o tyle, o ile 
jest ona potencjalną teraźniejszością. Uporządkowanie czasu jest widoczne w układzie 
językowym – znaków i symboli, gdzie występuje zestaw określeń odnoszących się do 
poszczególnych okresów. Znaczenie podziału widoczne jest w zastosowaniu poszcze-
gólnych czasów gramatycznych, dzięki czemu czasowe następstwo i uporządkowanie 
staje się zdecydowanie bardziej dostrzegalne w życiu społecznym8.

Kulturowa dominacja tego naturalnego podziału czasu na trzy podstawowe 
kategorie wydaje się dziś powszechna. Prawie każda refl eksja społeczna zawiera 
w sobie owe trzy wymiary temporalne, prawie każdy aspekt praktycznej działalności 
człowieka „zanurzony” jest w tych wymiarach, prawie każda refl eksja dotycząca 
życia opiera się na przywołaniu – w formie mniej lub bardziej oczywistej – prze-
szłości, teraźniejszości i przyszłości. Do rozstrzygnięcia pozostaje tylko, w jakim 
zakresie owe kategorie występują w życiu społecznym, który „czas” ma największe 
znaczenie dla jednostek, a także, czy możliwe jest dokładne zmierzenie tego zakresu 
oraz wpływu poszczególnych okresów temporalnych na życie człowieka.

Układ życia jednostki, relacje, w które ona wchodzi, możliwe są do dokładnego 
przedstawienia przy wykorzystaniu linii ciągłej, po której odbywa się ruch: „Owa 
płynność, stanowiąca charakterystyczną właściwość czasu, sprawia, że tzw. podział 
czasu na trzy obszary musi być uznany za kontinuum podziałów następujących po 
sobie w określonym porządku. W związku z tym podział czasu zdaje się być zbli-
żony do podziału wyznaczanego przez materialny punkt poruszający się wzdłuż 
linii prostej. Powstały w ten sposób układ polega na wyznaczeniu ciągu zdarzeń, 
z których każde jest warunkiem niezbędnym lub przyczyną zdarzenia następnego, 
w ten sposób zdarzenia następne powiązane są ze zdarzeniami poprzedzającymi. 
Inaczej mówiąc, płynność podziału czasu sugeruje, że to teraźniejszość przesuwająca 
się w czasowej rozciągłości wyznacza ciągle nowe obszary przeszłości i przyszłości”9. 

6 B. Misztal, Teoria socjologiczna..., s. 16–17.
7 M. Heller, Wieczność. Czas..., s. 45–46. 
8 S. Snihur, Czas i przemijanie..., s. 23–27.
9 Tamże, s. 92. 
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To najbardziej rozpowszechnione ujęcie struktury czasu czy rozróżnienie etapów 
życia jednostki uprawnia do nazwania jej – zgodnie z terminologią przyjętą w lite-
raturze przedmiotu – „normalnym wyobrażeniem czasu” lub „potoczną koncepcją 
czasu”. Inaczej, porządek czasowy czy też struktura temporalna wyraża się w postaci 
relacji „wcześniej – teraz – później”.

Intuicyjne przekonanie o oczywistym podziale czasu na trzy obszary nie zawsze 
było jednak tak bezdyskusyjne. Dzisiaj podział ten jest oczywisty i powszechny, 
historycznie uzyskał znaczenie w momencie wynalezienia pisma, bo dopiero wtedy 
przeszłość stała się ważna, czyli „rozciągnęła się w tył” i mogła zostać utrwalona10. 
Pomimo tego, teraźniejszość długo jeszcze dominowała nad przeszłością i przy-
szłością, które „zlewały się z sobą” i w praktyce nie miały większego znaczenia. 
Dopiero powstanie chrześcijaństwa zmieniło w sposób istotny proporcje pomiędzy 
teraźniejszością a przyszłością, ze zdecydowanym nastawieniem na teraźniejszość 
oraz przyszłość – poza doczesnością. Tradycje hebrajska i chrześcijańska widziały 
miejsce dla Mesjasza nie tylko w przyszłości, ale także w teraźniejszości. Podział 
czasu na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość został rozpowszechniony przez 
myśl judeochrześcijańską, począwszy od przełomu ery, która korzystała z niego 
przy przedstawianiu historii własnych wspólnot religijnych. W miarę postępu 
kulturowego teraźniejszość stawała się coraz „krótsza”, wprowadzając w większym 
stopniu pozostałe orientacje temporalne11.

Kolejną wątpliwością, o której należy wspomnieć, jest częste kwestionowanie 
teraźniejszości – spory o to, jak długi jest odcinek czasu rozumiany jako „teraz”. 
Ze względu na ciągłość procesów społecznych, czyli nieprzerwane i systematyczne 
przechodzenie przeszłości w przyszłość, trudno o dokładne określenie owej te-
raźniejszości. „Potoczne powiedzenie, że teraźniejszość to tylko »punkt spotkania 
przeszłości i przyszłości«, nie jest pozbawione sensu”12, ale jest uproszczeniem, 
które nie rozwiązuje wszystkich problemów owego „teraz”.

Koncepcja czasu w układzie trójczłonowym: „było – jest – będzie”, została przed-
stawiona obrazowo za pomocą dwóch stożków. Zwrócone do siebie wierzchołkami, 
stykają się w jednym punkcie. Dolny symbolizuje przeszłość, górny zaś przyszłość, 
a punkt ich zetknięcia – teraźniejszość. Chwilowa trwałość (teraźniejszość) wystę-
puje wyłącznie w miejscu styku – w ten sposób chyba najlepiej można przedstawić 
trudno uchwytną, szybko mijającą i oddalającą się od przeszłości teraźniejszość13.

Trzy wymiary temporalne stanowią podstawę organizowania się i funkcjono-
wania społeczeństw. Zawierają one „nagromadzony zasób faktów społecznych, 
wynikających ze sposobu, w jaki gatunek ludzki realizuje swój zbiorowy i kulturowy 

10 J. Goody, Time: social organization, [w:] D.L. Sills (red.), International Encyclopedia of the Social 
Sciences, t. XVI, New York 1968, s. 30–42. 

11 M. Heller, Wieczność. Czas..., s. 75. 
12 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 55.
13 Takie wyraziste wyobrażenie czasu – jako stożka czasu – zaproponował amerykański fi zyk A. Wheele. 

Zob. R. Tokarczyk, Metodologia relacji czas a trwanie idei..., [w:] K. Chojnicka, A. Citkowska-Kimla, 
W. Kozub-Ciembroniewicz (red.), Czas a trwanie idei..., s. 59.
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charakter przez codzienną praktykę działania”14, a powstały w wyniku indywidual-
nych i zbiorowych doświadczeń, leżących bezpośrednio u podstaw różnych faktów, 
w trzech wymiarach czasowych. Doceniając zawartość poszczególnych wymiarów, 
można mówić o trzech rodzajach faktów: faktach czasu przeszłego, faktach czasu 
teraźniejszego oraz faktach czasu przyszłego. Pierwsze to zdarzenia konkretne, 
które już się odbyły, zostały zrealizowane. Mają one charakter jednostkowy, jak 
też – przede wszystkim – grupowy. W tym ostatnim sumują się zespoły doświad-
czeń i zdarzeń indywidualnych. Fakty czasu teraźniejszego „dzieją się”, w związku 
z tym są powiązane z procesami społecznymi. Wywierają bezpośredni wpływ na 
zachowanie i działanie jednostek i społeczeństw w teraźniejszości. Przykładami 
takich procesów są zmiany ekonomiczne, technologiczne czy procesy ruchliwości 
społecznej. Z kolei fakty czasu przyszłego są związane z procesami, które aktualnie 
się toczą, czyli mają swoje zakotwiczenie w teraźniejszości, ale w pełni zaistnieją 
dopiero w przyszłości. Są to konkretne możliwe zdarzenia, nowe wartości, sposoby 
postępowania i myślenia. Innymi słowy, to często projekcje możliwych stanów 
rzeczywistości. Wymienione powyżej trzy rodzaje faktów znajdują swoje miejsce 
w świadomości indywidualnej oraz zbiorowej15.

Wyodrębnienie czasu w postaci trzech stadiów pociąga za sobą konieczność 
ich przedstawienia, co jest o tyle proste, że opiera się na wykorzystaniu potocznej 
koncepcji czasu, ukształtowanej w odniesieniu do świadomości. Według takiego 
świadomościowego, uniwersalnego podejścia, przeszłość stanowią stany (rzeczy, 
zdarzenia i procesy), które już wystąpiły; teraźniejszość to stany, z którymi mamy 
właśnie do czynienia, a przyszłość – stany, które dopiero będą występowały, na 
które możemy wpływać16. W ten sposób ukształtował się, charakterystyczny dla 
nauk humanistycznych, kierunek przepływu czasu, zgodny z następstwem zdarzeń 
– od przeszłości, przez teraźniejszość do przyszłości17.

Tworzenie struktury czasu za pomocą trzech wymiarów pociąga za sobą nie-
uchronność wyodrębnienia podstawowych, a potem bardziej skomplikowanych 
zależności pomiędzy nimi. Najdobitniej problem ten wyraził św. Augustyn: „(...) 
I niewłaściwie mówi się, że trzy są czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły; raczej 
byśmy mówić powinni, że trzy są czasy: teraźniejszy z przeszłego, teraźniejszy 
z teraźniejszego i teraźniejszy z przyszłego. Są bowiem w duszy trzy te czasy, 
a gdzie indziej ich nie postrzegam. Teraźniejszy z przeszłego – pamięć; teraźniejszy 
z teraźniejszego – obecne widzenie; teraźniejszy z przyszłego – oczekiwanie”18. 
Każdy z trzech etapów jest w jakimś względzie uwarunkowany pozostałymi (np. 
przeszłość i przyszłość „obciążają” teraźniejszość), jednocześnie dominująca jest 
wyraźnie pozycja i rola teraźniejszości.

14 B. Misztal, Teoria socjologiczna..., s. 20.
15 Tamże, s. 21–22.
16 K.G. Denbigh, Świat i czas, przekład: J. Mietelski, Warszawa 1979, s. 21.
17 I. Szumilewicz, O kierunku upływu czasu, passim.
18 Św. Augustyn, Wyznania, s. 449.



174 Czas – ciąg chronologiczny: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Teraźniejszość to stadium, które właśnie trwa, a przekształcając się w przeszłość, 
staje się stanem, który już przeminął. Widoczna płynność i przechodzenie każdego 
z tych trzech wymiarów czasu w kolejny pokazuje jedną z najłatwiej dostrzegalnych 
cech czasu. Umiejscowienie świadomości w teraźniejszości powoduje, że ta sfera 
realnego istnienia nabiera dodatkowego znaczenia, staje się czynnikiem istotnym, 
bo ma cechy równoczesności i współistnienia. Ten ostatni aspekt defi niuje się 
potocznie jako występowanie poczucia „tu i teraz”, względem którego ocenia się 
rzeczywistość. W praktyce istnienie trzech wymiarów temporalnych staje się uży-
teczne, gdyż dzięki nim istnieje możliwość przekraczania przez jednostkę owego 
ograniczającego „tu i teraz”. Coraz lepsze rozumienie świata następowało w miarę 
wyodrębniania i lepszego zrozumienia różnic między przeszłością, teraźniejszoś-
cią i przyszłością, a to zachodziło wraz z wychodzeniem ludzkości z ograniczeń 
„nieustannej teraźniejszości”19.

Charakterystyczną cechą przeszłości jest jej dostrzegalny niezmienny charak-
ter; żadnego elementu nie można z niej usunąć, pomimo prób interpretowania 
i wartościowania poszczególnych wydarzeń w różny sposób. Jedyne, co można 
kształtować, to teraźniejszość i przyszłość, tak by nowe elementy doń wchodzące 
różniły się od wcześniejszych. W tym ujęciu brak możliwości przypisania przeszło-
ści cech przyszłości i teraźniejszości stanowi jej istotny element, charakteryzujący 
spojrzenie na teraźniejszość, podobnie jak dostrzeganie związków polegających 
na determinującym wpływie przeszłości i teraźniejszości na przyszłość. Inaczej 
widoczny jest ten problem w postaci pytania, w jaki sposób poszczególne stadia 
czasu istnieją w sobie.

b) Teraźniejszość – realna orientacja czasowa

Jednostka „zanurzona” jest we wciąż zmieniającej się teraźniejszości, która jest 
„przedmiotem żywego doświadczenia”20. Stanowi ona orientację czasową, najbardziej 
realną, będącą z jednej strony „znikającym punktem”, a z drugiej – stworzoną przez 
człowieka pewną umownością, której najpełniej doświadcza zmysłami (głównie 
wzrokiem); w niej można doznać bezpośrednich wrażeń. Często się podkreśla, że 
owo doświadczenie nie jest takie proste ze względu na szybkość znikania owego 
„punktu”21, na przekształcanie się go w przeszłość. Powszechne jest potoczne po-
równywanie czasu teraźniejszego do rzeczy materialnej – mówi się: „mam swój czas” 
lub jeszcze dobitniej: „mam mało czasu”. Czas, którego ciągle brakuje, ale który 
pozostaje w dyspozycji człowieka i który wykorzystuje się użytecznie w prowadzonej 
działalności. Powiązane jest to częściowo z podejściem św. Bernarda, który miał 

19 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 274.
20 P. Sztompka, Socjologia: analiza społeczeństwa, s. 477.
21 Okazuje się, że – „Nie ma nic trudniejszego, nie ma nic bardziej nieuchwytnego niż teraźniejszość, 

lecz gdybyśmy mogli ją przeniknąć, poznalibyśmy prawdopodobnie podstawowy aspekt bytu” – zob. 
J. Guitton, Sens czasu ludzkiego, s. 10.
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powiedzieć, że nie ma nic cenniejszego niż czas22, co sugeruje, że czas, a potem 
właśnie teraźniejszość, ma charakter stały i substancjalny, którym człowiek może 
dysponować. Stałość teraźniejszości jest konstytuowana w istotny sposób przez 
osadzenie bytu jednostki w przestrzeni i we właściwym dla niej miejscu.

Gromadzone przez ludzi doświadczenia dotyczą teraźniejszości. W niej do-
świadcza się także czasu, jego ulotnego, nietrwałego i zmiennego charakteru: „Tylko 
w teraźniejszości rozpoznajemy fakt swego istnienia i tylko w niej mamy możność 
utwierdzania się w świadomości tego faktu. Podstawową formą owego utwierdzenia 
się ma być wykorzystanie tych możliwości pozytywnych doznań, których dostar-
cza nam teraźniejszość”23. W niej przebiega życie człowieka, dokonują się zmiany, 
zachodzą zdarzenia, które wywierają na niego wpływ, pozostawiają trwały ślad. 
Refl eksyjnie teraźniejszość jest często odbierana jako stan ciągłego rozciągnięcia, 
bycia „w drodze”, w której nieustannie podlegamy różnym wpływom, przyczynom 
i determinantom, jest obrazem skuteczności działań, możliwości twórczych i spo-
sobów ich realizacji.

Niezmiernie istotną cechą teraźniejszości jest jej trudna do określenia krótko-
trwałość. Teraźniejszość, będąc wymiarem pomiędzy przeszłością a przyszłością, 
posiadającym podstawowe znaczenie dla całego układu czasu, sama trwa „chwilę”, 
„jakiś czas”, „moment” itd.: „Sugeruje to, że w ujęciu potocznym przypisuje się 
teraźniejszości pewną rozciągłość, aczkolwiek nie określa się z góry jej granic, 
pozostawiając, rzec można, decyzję w tej sprawie użytkownikowi języka, który 
podejmuje ją, uwzględniając sytuacyjny kontekst, do którego pojęcie teraźniejszości 
zostało zastosowane”24. Często teraźniejszość symbolizuje sekunda, uznawana za 
„atom czasowości”, ale w praktyce może być ona podzielona na mniejsze jednost-
ki. Czasem teraźniejszym najlepiej byłoby więc nazwać taką cząstkę, która byłaby 
już niepodzielna. Podążanie tą drogą doprowadziłoby do stwierdzenia, że czasu 
teraźniejszego nie ma, a jeśli jest, to tak krótki, że trudny do dostrzeżenia pomiędzy 
czasem przeszłym i przyszłym25.

Filozofowie szli jeszcze dalej i twierdzili – tak jak św. Augustyn – że problemu 
teraźniejszości nie ma, bo „teraz” nie istnieje: „Szczególna pozycja ulotnego »teraz« 
(asymetryczna w trójczłonowej koncepcji czasu) na tym polega, że jest niezbędnym 
ogniwem, z pozycji którego rozpatrujemy zdeterminowaną przeszłość i niezdeter-
minowaną przyszłość. Jedna i druga wpływa na teraźniejszość, co jest szczególnie 
ważne w refl eksji nad czasem społecznym. Ten proces, który nas doniósł do chwili 
obecnej, mógł być przerwany przez nowe wydarzenie: nieprzewidzianą katastro-
fę, która wtargnęła w przedział czasu »teraźniejszości« i nagle tworzy sytuację”26. 

22 Podobne przekonanie o wyjątkowym znaczeniu teraźniejszości żywił św. Benedykt z Nursji, który swo-
ich współbraci przekonywał słowami: „Żyjcie teraźniejszością Boga”. Zob. S. Klein, Czas. Przewodnik..., s. 97. 

23 S. Snihur, Czas i przemijanie..., s. 139.
24 Tamże, s. 24. 
25 M. Żelazny, Wieczność i czas, [w:] A. Bobko, M. Kozak (red.), Czas, przemijanie..., s. 36–37.
26 S. Ehrlich, Czas i przestrzeń w normatywnym..., s. 74. 
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W takim podejściu rozdzielenie poszczególnych stadiów nie jest możliwe, teraź-
niejszość istnieje, a w niej istnieją również przeszłość i przyszłość.

W rzeczywistości ludzkie doświadczanie teraźniejszości szukało niepodzielnej, 
najmniejszej jednostki czasu, którą można by nazwać teraźniejszością, długością 
owego „błysku trwania”27 czy chwili. Gdyby to było możliwe, mielibyśmy do czy-
nienia nie z upływem czasu, ale z maleńkimi jego skokami. „Ziarenka” czasu mogły 
być wynikiem jednej z dwóch przyczyn: rzeczywistego „poszatkowania” czasu na 
takie odcinki albo podziału, który jest skutkiem ludzkiego postrzegania. W tym 
ujęciu czas składa się z obiektów podobnych do zdarzeń, chociaż od nich różnych, 
bo nieposiadających walorów materialnych28, przemieniając życie w ciąg poje-
dynczych chwil29. Badania naukowe pozwoliły w latach 90. XX wieku wyodrębnić 
odcinki czasu krótsze od tego, co doświadcza się za pomocą zmysłów. Najkrótsze 
z odkrytych impulsów świetlnych trwają kilka attosekund, co zapisuje się liczbą 
0,0000000000000000001 sekundy. Możliwości dostrzegania teraźniejszości są 
ograniczone, trudno poradzić sobie nawet z uchwyceniem czasu trwającego 0,001 
sekundy. Potrafi my jednak odtworzyć granice zmysłowe teraźniejszości – według 
fi zjologów ma ona obejmować trzy sekundy. Odcinek ten odbierany ma być jako 
całość, możliwy jest przez umysł ludzki do otworzenia, a dłuższe odcinki rozpadają 
się już na części składowe. W praktyce odpowiedź na pytanie, ile trwa „teraz”, zależy 
od przyjętej perspektywy badawczej30.

Bez względu na to, jak długo trwa teraźniejszość, jest ona elementem dzielącym 
przeszłość i przyszłość, rozdziela rzeczywistość na te dwie sfery – zrealizowaną 
i niezrealizowaną. W ten sposób o istnieniu zdarzenia możemy mówić tylko i wy-
łącznie w teraźniejszości, życie toczy się w teraźniejszości, wydarzenie staje się 
prawdziwe tylko w jednym stadium czasu, w pozostałych zaś fi zycznie nie istnie-
je, co nie znaczny, że nie wpływa na nie. Przekonanie o dominującym znaczeniu 
teraźniejszości, czyli „temporocentyzm”31, znalazło swoje najgłębsze uzasadnienie 
w recentywizmie czy prezentyzmie. Innymi słowy, w tym ujęciu zdarzenia zachodzące 
mogą zostać opisane wyłącznie w teraźniejszości, a nie jest to możliwe w przeszło-
ści i przyszłości. Podstawową cechą opisu jest fakt, że zdarzenia mają charakter 
niepowtarzalny, zachodząc tylko raz. Parafrazując znane stwierdzenie – „świat nie 
jest nigdy zastany, lecz zawsze jest światem pierwszego dnia”32. Teraźniejszość jest 

27 J. Chłopecki, Czas, świadomość..., s. 15. 
28 Z. Augustynek, Własności czasu, s. 20. 
29 S. Klein, Czas. Przewodnik..., s. 80. 
30 Niektórzy badacze twierdzą, że kresem dzielenia czasu jest jednostka nazwana „czasem Boga” lub 

– na cześć Maxa Plancka – „czasem Plancka”. Wynosi ona 10 do potęgi minus 43 sekundy, co odpowiada 
liczbie 1 na czterdziestym trzecim miejscu po przecinku. Zob. S. Klein, Czas. Przewodnik..., s. 82–85 i 94. 

31 Termin „temporocentryzm” wprowadził w drugiej połowie XX wieku Robert Bierstedt na oznaczenie 
tendencji do oceniania przez człowieka wszystkich zjawisk miarą swego własnego czasu.

32 W przeciwieństwie to tego, co twierdził Hans-Georg Gadamer, że „świat ten nie jest nigdy światem 
pierwszego dnia, lecz zawsze już jest zastany”. Por. H.-G. Gadamer, Philosophie und Hermeneutik, Tübingen 
1977, s. 260; zob. J. Bańka, Traktat o czasie. Czas a poczucie dziejowości istnienia w koncepcjach recentywizmu 
i prezentyzmu, Katowice 1991, s. 10.
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obustronnie domknięta i zamknięta (bez „wejść” i „wyjść”) i trwa tylko „chwilę”33. 
Wymienione podejście czyni teraźniejszość podstawowym i jedynym miejscem 
istnienia rzeczywistości, a przeszłość nie może determinować teraźniejszości ani 
tym bardziej teraźniejszość przyszłości.

Znaczenie i rola teraźniejszości ulegały zmianie w ciągu wieków34, co widać 
szczególnie w przypadku formacji kulturowej nazywanej nowoczesnością. Po 
niej doszło do zmian występujących w relacjach między obszarami czasu – zja-
wisko to Michael Young nazwał „kontemporaryzacją przeszłości i przyszłości do 
teraźniejszości”35. Czas pojawia się w większości zagadnień związanych z „wiarą 
w doczesną drogę od form niższych do wyższych”, czyli postępem. Sama nowo-
czesność zakotwiczyła się przede wszystkim wokół teraźniejszości i przyszłości, 
szczególnie wokół „nowego czasu”, przeciwstawianego przeszłości, czyli temu, co 
było „stare”. Nowoczesność odrzucała przeszłość jako coś nierzeczywistego, ale 
głównie niepotrzebnego, bo niosącego z sobą, wraz z pamięcią, np. cierpienie. 
Wskazują na to także próby etymologicznego wyjaśnienia pochodzenia wyrazu 
„nowoczesność”, odwołujące się do języków angielskiego, niemieckiego i łacińskie-
go. W językach nowożytnych „nowoczesny” pojawia się jako określenie dla czegoś 
lepszego od tego, co było w przeszłości. W języku łacińskim z kolei podkreśla się 
znaczenie czasu teraźniejszego36.

Lekceważenie przeszłości, podkreślanie jej negatywnych wpływów, przestrze-
ganie przed fałszywym jej odczytywaniem, mogącym prowadzić do popełnienia 
w teraźniejszości błędów, przyczyniającym się do ograniczenia postępu i rozwoju 
– wszystko to składało się na społeczną strategię „ucieczki od przeszłości”, o której 
decydują dwa czynniki: „Pierwszym jest kulturowa koncentracja na pojedynczych 
wydarzeniach (tu i teraz), w których – metafi zycznie – zamyka się wszystko, co 
istnieje, zaś każdy czas staje się czasem teraźniejszym. Drugim – paradoksalnie – 
jest potrzeba ciągle nowej przeszłości i stworzenie hermeneutycznego stosunku 

33 W takim ujęciu największym problemem okazuje się zdefi niowanie, czym jest owa „chwila”: „Tutaj 
trzeba odwołać się albo do fi lozofi cznej koncepcji czasu, albo do fi zykalnej. Na ogół prezentyści, z wyjątkiem 
chyba recentywistów, korzystają z pojęcia czasu wypracowanego przez fi zykę współczesną. Tutaj mamy 
dwie możliwości: jedna wynikająca z teorii względności i pojęcia kontinuum czasoprzestrzennego, a druga 
– z teorii kwantowej i kwantowania czasu. W pierwszym przypadku chwila to (bezwymiarowy) element 
czasoprzestrzeni (tzw. punktochwila), który nie jest (i nie może być) realnością fi zyczną, w sensie składnika 
świata spostrzeganego (zmysłowego), ponieważ sama czasoprzestrzeń jest konstrukcją myślową należącą 
do świata pomyślanego. W drugim przypadku chwilę rozumie się jako trwanie elementarne, którego nie 
da się (w dzisiejszych warunkach) podzielić, a którego rozmiar (lokalizacja czasowa) jest porównywalny 
ze stałą Plancka. Chwila, jako trwanie elementarne, jako „atom czasu”, czyli „chronon”, jest składnikiem 
świata spostrzeganego i dlatego jest realnością fi zyczną. Tak rozumiana „chwila” jest kategorią ontologiczną 
– bytem”. Zob. W. Sztumski, Aktualizacja pamięci..., [w:] Z. Stachowski (red.), Pamięć dla przyszłości, s. 10. 

34 Wśród wielu myślicieli podkreślających rolę teraźniejszości czołowe miejsce zajmuje Marek Aureliusz. 
Podkreśla on znaczenie teraźniejszości, wykazując jednocześnie nieistnienie przeszłości i przyszłości. 
Najbardziej symbolicznym określeniem jego stanowiska jest sformułowane przez niego zawołanie: „(…) bądź 
panem teraźniejszości”. Por. Marek Aureliusz, Rozmyślania, s. 89. 

35 M. Young, Th e Metronomic Society..., s. 208 i następne. 
36 M. Szulakiewicz, Ucieczka od przeszłości – ponowoczesna orientacja temporalna kultury, 

[w:] Z. Stachowski (red.), Pamięć dla przyszłości, s. 31.
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do tego, co minione, związanego z przyjęciem tezy, że rzeczywistość jest zawsze 
ujmowana przez nasze interpretacje. Interpretacja łączy, uwspółcześnia, aktualizuje, 
ale jednocześnie neutralizuje normatywizujący sens przeszłości”37.

Ograniczenie wpływów przeszłości musiało doprowadzić do przedefi niowania 
znaczenia teraźniejszości i przyszłości. Doszło więc do wyodrębnienia wielości 
nieciągłych „teraz”. Ta często nieuchwytna orientacja, prawie niemożliwa do do-
kładnego określenia, stanowiąca punkt styczny między przeszłością i przyszłością, 
stała się nowym miejscem „szczęścia i radości”. I byłoby tak, gdyby proponowana 
„sakralizacja” teraźniejszości prowadziła do zrealizowania celu. W praktyce te-
raźniejszość znów stała się miejscem „oczekiwania”, lub dokładniej – „etapem”, 
służącym przejściu do teraźniejszości, która ma nastąpić w przyszłości. Hipertrofi a 
teraźniejszości jako celu życia możliwa jest dzięki istnieniu przyszłości. Ta z kolei 
stała się nie tylko miejscem, w którym można napotkać nowe, lepsze stany teraźniej-
sze, ale „ideą”, z której zawsze można uczynić „marzenie”, tłumacząc w ten sposób, 
dlaczego jeszcze nie ma „raju” dla wszystkich w teraźniejszości. W rzeczywistości 
okazało się jednak, że nowe spojrzenie na teraźniejszość doprowadziło do zmini-
malizowania znaczenia tego okresu, pozbawiło go istotnej wartości: „Teraźniejszość 
przestawała mieć własną wartość, zaś to, co w niej doniosłe, było takie ze względu 
na przeszłość. Sens teraźniejszości był zawsze poza nią, gdyż wszystko, co ważne, 
było jeszcze do zrealizowania”38.

Położenie nacisku na teraźniejszość nie przekreślało tego stadium, czyniąc 
z niego element użyteczny i doprowadzając do kulturowego wywyższenia znaczenia 
najbliższej przyszłości. Innymi słowy – ci, którzy nie osiągnęli szczęścia w teraź-
niejszości, mogli się go spodziewać w przyszłości, tworząc tam miejsce pożądanych 
stanów rzeczywistości, potwierdzanych dostrzegalnym dla wszystkich rozwojem 
technicznym i poszerzaniem wiedzy naukowej. Rozwój techniczny i naukowy 
doprowadził do uformowania idei uśmierzających teraźniejszy ból egzystencjalny. 
Cywilizacja, podobnie jak religia, zaproponowała pomysł na przyszłość jako ideę 
zatrzymującą jednostkę w teraźniejszości: „Dają [cywilizacje – przyp. P.B.] w przy-
szłości nadzieję, wolność, dobrobyt i wszystko to, co tylko można sobie pomyśleć, 
ale odmawiają poręczenia moralnego na to wszytko, co dzieje się teraz. Słowem, 
cywilizacja techniczna jest antyrecentywistyczna. Produkuje przepowiednie niemal 
z taką szybkością, z jaką komputery porządkują liczby”39.

Nowoczesność – jak pisze Zygmunt Bauman – uwierzyła w wątpliwe możliwości 
uzdrawiające najbliższego czasu przyszłego. Obrała kierunek ku przyszłości, uwie-
rzyła w szybkie, pozytywne zmiany w nadchodzącym czasie: „Człowiek nowoczesny 
liczy na to, że przyszłość potrafi  naprawić niesprawiedliwości czasu teraźniejszego. 
Wyobraża on sobie, że postęp jakościowy ludzkości jako całości załatwi problemy 
pojedynczego człowieka. Pokłada w czasie, jaki ma dopiero nadejść, nadzieje, 

37 Tamże, s. 34 i 35. 
38 Tamże, s. 31.
39 J. Bańka, Edukacja i czas. Wychowanie dla teraźniejszości, Warszawa 1995, s. 23.
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które wiązał z wiecznością. Człowiek nowoczesny żyje marszem ku przyszłości”40. 
Oczarowanie najbliższą przyszłością stało się sposobem radzenia sobie z teraź-
niejszością, a szczególnie z jej negatywnym aspektami. Stanowiło lekarstwo na 
wszelkie egzystencjalne cierpienia jednostek: „Nowoczesność (której ulubionym 
powiedzonkiem jest to, że lekarstwo nie pomaga, jeśli nie jest gorzkie) nie wydała 
wojny cierpieniu; zapowiedziała tylko zagładę cierpieniom bezużytecznym, po-
zbawionym funkcji. Ból niezamierzony i nieplanowany – bezcelowy – był teraz 
obelgą i krzywdą nie do wybaczenia; ale ból celowy i »z zadaniem do spełnienia«, 
ból uznany za »konieczny krok« ku przyszłemu szczęściu, mógł być – winien być, 
musiał być – zadawany. Nędzarzom potrzeba więcej niedoli, by się nauczyli, jak 
się z ubóstwa wydobyć”41.

Odejście od przeszłości nie było jednak, jak widać, całkowite – takie działanie 
było niemożliwe do zrealizowania; głównie ze względu na to, że każde przywoływanie 
wspomnień budowało związek przeszłości z teraźniejszością42, a ponadto, negatywne 
i złe wspomnienia mogły być siłą napędzającą wiarę w teraźniejszość. Rozwiązaniem 
było selektywne podejście do niej – wybierano to, co było wartościowe i potrzebne 
z punktu widzenia podstawowych wartości nowoczesności. Pozostawiono znaczne 
obszary przeszłości na uboczu, przestano się nimi interesować. Najważniejszym 
rysem okresu moderny nie było zapominanie przeszłości, lecz odkrycie nieciągłości 
czasu: „To, co »trwa«, co jest wieczne i niezmienne – paradoksalnie – ukrywało 
się nadal w przeszłości, chociaż nie wzbudzało już zainteresowania. (…) To ciągłe 
odsyłanie kultury nowożytnej do przeszłości, mimo jej zorientowania w przy-
szłość, miało głębokie fi lozofi czne uzasadnienie. Ta ostatnia jest zawsze czymś 
problematycznym, nieokreślonym, zaś jedynym sposobem orientacji człowieka 
w przyszłości jest odwołanie się do tego, co stałe, niezmienne, jednoznaczne. Stąd, 
im bardziej nowożytność zwracała się do przyszłości, tym bardziej też zapadała 
się w przeszłość, im bardziej oddalała się od przeszłości, tym bardziej też ujaw-
niała brak uzasadnień i legitymizacji”43. Uwierzono, że można ciągle od nowa, bez 
zbędnych obciążeń przeszłością, podejmować budowę nowej, lepszej przyszłości. 
Zaakceptowano wizję świata bez występowania świadomości ciągłości historycznej 
oraz bez wpływu przeszłości.

Niespodziewanym problemem okazało się jednak zderzenie z przyszłością, 
niespełniającą oczekiwań i marzeń, a oferującą takie przemiany świata, które nie 
niosły radości, a raczej przerażenie i lęk przed przyszłością, głównie nieuchron-
ną, złą przyszłością. Zderzenie to polega także na tym, że brakuje pochodzących 
z przeszłości, dostępnych „schematów”, które służyłyby do odczytywania kolejnych 
nowości, pojawiających się w społeczeństwie w tempie trudnym już do ogarnięcia. 
Dawniej zderzenie z przyszłością redukowano zwykle, wykorzystując do tego religie, 

40 Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, s. 58; zob. także: A. Finkielkraut, Le Mécontemporain: Péguy, lecteur 
du monde moderne, Paris 1991, s. 13. 

41 Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, s. 306.
42 S. Klein, Czas. Przewodnik..., s. 125.
43 M. Szulakiewicz, Ucieczka od przeszłości..., [w:] Z. Stachowski (red.), Pamięć dla przyszłości, s. 32. 



180 Czas – ciąg chronologiczny: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

oferujące mniej lub bardziej przekonujące wizje nieskończoności: „Zawsze jednak 
takie poszukiwanie nieskończoności odbywało się w czasie, angażując przeszłość 
lub przyszłość i często przy okazji – dewaluując teraźniejszość. Postmodernistyczna 
orientacja temporalna kultury jest wyrazem określonych postaw wobec powyższych 
tendencji. Rozczarowanie teraźniejszością zazwyczaj prowadziło do »ucieczki od 
teraźniejszości«. Kultura ponowoczesna – degradując przeszłość i przyszłość – taką 
ucieczkę uniemożliwia”44.

Przyszłość staje się „niebezpieczna”, głównie ze względu na brak istotnych do-
świadczeń, które nie wynikają ze świadomej rezygnacji z przeszłości, ale z tempa 
zmian społecznych. Człowiek nie nadąża z dostosowywaniem się do coraz to nowych 
form życia, ze względu na trudności ze zdobywaniem nowych wzorców zachowania. 
Rzadko powracają zdarzenia, które są dla niego „znane”, stąd poważne trudności 
z nabywaniem wiedzy o rzeczywistości. Problemy ze zrozumieniem świata, brak 
dostępnych i sprawdzonych form radzenia sobie z nową rzeczywistością wywołują 
poczucie zagubienia: „Tak spiesznie teraźniejszość oddala się od przeszłości, że 
nie możemy już od niej nauczyć się tego, czego nam potrzeba w teraźniejszości”45. 
W ten sposób, bez względu na to, czy świadomie odrzucimy przeszłość, czy też nie, 
zawsze będziemy skazani na zderzenie z przyszłością, inną od teraźniejszości46, na 
wykraczanie poza teraźniejszość, a tym samym na problemy z tego wynikające.

Przemijanie niesie z sobą konieczność zdobycia umiejętności spojrzenia w przy-
szłość. Takie spojrzenie nieuchronnie jest doświadczeniem każdej jednostki, 
a tym samym oznacza konieczność „przekraczania siebie” poza teraźniejszość 
i formowania życia w przyszłości. Każde wykraczanie w przyszłość to droga w sta-
ny rzeczywistości nie do końca zdefi niowane: „Czas przyszły jest dla człowieka 
zawsze czymś nieznanym, a człowiek obawia się rzeczywistości, której nie jest 
w stanie ogarnąć, zracjonalizować, której nie potrafi  w żaden sposób opanować. 
Przyszłość jest więc zawsze dla człowieka powodem do lęku, niepokoju, często 
nie do końca określonego”47. Posługując się koncepcją Antoniego Kępińskiego, lęk 
przed przyszłością wynika z różnicy między przyszłością obiektywną a subiek-
tywną. Przyszłość subiektywna jest tym, co powinno nastąpić z punktu widzenia 
różnych elementów i warunków determinujących, a przyszłość obiektywna – tym, 
co rzeczywiście się realizuje. Walka między tymi koncepcjami przyszłości z jednej 
strony, z drugiej zaś to, że nie zna się owych „dwóch przyszłości”, staje się źród-
łem lęku i niepokoju. Są one tym większe, im bardziej rzeczywistość odbiega od 
doświadczeń codzienności48.

44 Tamże, s. 38.
45 Tamże, s. 35. 
46 Z. Bauman, O komunitaryzmie i wolności, czyli o kwadraturze koła, „Sprawy Narodowościowe” 

1996, nr 2, s. 9–23.
47 B. Kolek, Doświadczenie przemijania a lęk przed przyszłością, [w:] A. Bobko, M. Kozak (red.), Czas, 

przemijanie..., s. 129.
48 Tamże, s. 128–130.
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c) Przeszłość i przyszłość – determinanty rzeczywistości

Przeszłość jest czasem bardziej „wirtualnym”, który już upłynął, nie zniknął jednak, 
a przeszedł do historii i sfery wspomnień. Niektórzy badacze uważają, że przeszłość 
jest jednak bytem obiektywnym, „każdy byt jest bowiem tożsamy ze swoją historią”49, 
takim, który tworzy tradycję, dziedzictwo określonej grupy społecznej, co pozwala 
jej umiejscowić się w ciągu historycznym. Miejscem, gdzie przeszłość znajduje dla 
siebie „schronienie”, są dokumenty, zapiski, źródła historyczne oraz ludzka pamięć50, 
czyli jedyna „realna” przestrzeń dla przeszłości. W ten sposób możliwość bezpo-
średniego dialogu z przeszłością staje się ograniczona. Bezkrytyczne poleganie na 
wymienionych źródłach nie zawsze jednak zapewnia prawdziwe przedstawienie 
przeszłości51. Owo „dawniej”, jako obraz przeszłości, uświadamia nam, że jest to już 
czas „zamknięty”, zdefi niowany przez byłe okoliczności, bez możliwości wywierania 
na nie wpływu, co wcale nie uniemożliwia różnej interpretacji minionego czasu, 
tworzenia różnych, często sprzecznych, opisów przebiegu zdarzeń. Odbywa się to 
poprzez rozmyślanie o przeszłości drogą wyobrażania sobie tego, co było. Mało tego, 
człowiek przejawia skłonność do „wypaczania” własnej przeszłości52, ale przy tym 
w pewnym sensie budowania też „wspólnot pamięci”53. Ludzka pamięć nie może 
się obejść bez ciągłego odtwarzania, czyli przypominania, gdyż inaczej zawodzi. 
Człowiek czyni to na wiele sposobów, przy wykorzystaniu różnych technik oraz 
swoich możliwości biologicznych i intelektualnych. Pamięć stanowi „zapis” życia, 
podstawę do tego, żeby mówić o istnieniu. Pozwala lepiej zrozumieć losy jednostek 
i zbiorowości, do której one należą. Przeszłość stanowi miejsce, w którym znajdują 
się ślady ich działalności – czy to takie, którymi można się pochwalić, czy takie, 
o których chciałyby zapomnieć; zatem w praktyce niemożliwe jest „odcięcie” się 
od przeszłości.

Problem przeszłości próbują przybliżyć dwie jej kategorie – przeszłość względna 
i bezwzględna. Do pierwszej należą wszelkie zdarzenia, z którymi człowiek miał do 
czynienia w swoim życiu indywidualnym. Zalicza się do niej wszelkie, zapamiętane 
świadomie lub nieświadomie, doświadczenia jednostki dostępne w świadomości 
indywidualnej. Drugi rodzaj przeszłości obejmuje wszelkie wydarzenia, które się 
dokonały lub mogły się dokonać, a których świadkiem człowiek nie był, bądź też 
wydarzyły się przed jego przyjściem na świat, zaś wiedzę o nich może uzyskać dzięki 
przekazom komunikowanym, interakcjom społecznym oraz źródłom historycznym54.

49 A. Nowicki, Człowiek wobec czasu, [w:] A. Nowicki (red.), Czas w kulturze, s. 11.
50 Rozumienie i defi niowanie pamięci w dyscyplinach naukowych jest wyjątkowo różne. Zob. 

W. Lebiedziński, Poznanie, pamięć, przewidywanie, Olsztyn 1998, s. 16 i następne. 
51 A. Aveni, Imperia czasu..., s. 18.
52 D.L. Schacter, Siedem grzechów pamięci. Jak zapominamy i zapamiętujemy, przekład: E. Haman, 

J. Rączaszek, Warszawa 2003, s. 12.
53 D. Middleton, D. Edwards (red.), Collective Remembering, London 1990. 
54 W. Sztumski, Aktualizacja pamięci..., [w:] Z. Stachowski (red.), Pamięć dla przyszłości, s. 13–14.
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Przeszłość nabiera wartości głównie poprzez zapisane w niej składniki, czyli 
zdarzenia i doświadczenia; w tym sensie blisko już do stwierdzenia św. Augustyna, 
że przeszłość istnieje „teraz”, czyli jest „teraźniejszością rzeczy przeszłych”, które 
istnieją w dużej części w wyniku wykorzystania postulatu pamiętania o nich. Ludzie 
pamiętają doświadczenia własne oraz takie, które dzielą z innymi. Pamiętanie nie jest 
całkowite, z tego względu przeszłość może także ulegać modyfi kacjom i zmianom. 
Przeszłość, jej obraz, może zatem stać się miejscem oddziaływania świadomego 
i celowego, a często także przypadkowego, wynikającego z zawodności naszych 
zmysłów. Przeszłość staje się miejscem, w które wkracza zarówno teraźniejszość, 
jak i przyszłość, przekształca się pod wpływem ludzkiej aktywności, ale także wy-
korzystania ludzkiej pamięci.

Przedstawione wyżej cechy przeszłości wskazują, że ma ona determinujący wpływ 
na zdarzenia i działania jednostek w dwóch pozostałych wymiarach temporalnych. 
W tym sensie przeszłość podobna jest do przyszłości, tj. wydarzenia z przeszłości 
i przyszłości istnieją jednocześnie, wpływają także na działania podejmowane 
w teraźniejszości. Jest to możliwe dzięki pamięci społecznej, która łączy przeszłość 
z teraźniejszością. Wpływ ten jest bezdyskusyjny – bez względu na to, czy jest większy, 
czy mniejszy, dostrzegany jest powszechnie. Podkreślają to wszyscy, bez względu 
na to, jaki mają stosunek do przeszłości. Niezależnie od okoliczności, przeszłość 
w dużym stopniu rzutuje na teraźniejszość, niosąc w sobie przyczyny, których 
skutki są w niej widoczne, ale mogą też sięgać – i często sięgają – przyszłości55. 
W ten sposób przeszłość może ukierunkowywać aktywność, a nawet decydować 
o aktualnym zachowaniu jednostki w społeczeństwie. Wpływ przeszłości na życie 
jednostki zależy od rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństw, a także cech 
osobowościowych człowieka.

Problem oddziaływania przeszłości na teraźniejszość może być ujmowany 
w układzie dychotomicznym. Jedni przyjmują, że przeszłość czy historia jest podsta-
wową determinantą rzeczywistości, wpływającą na jej zmienność, inni – że nie ma 
ona żadnego wpływu, a jedyne zmiany są wynikiem ludzkich decyzji. Przekonanie 
o coraz mniejszym znaczeniu historii i przeszłości było charakterystyczne dla no-
woczesności; jej najbardziej zagorzali zwolennicy twierdzili, że w miarę rozwoju 
cywilizacji tematyka historyczna, jako podstawa tradycji, będzie traciła na znacze-
niu. Tymczasem przeszłość (jako historia) „ma się dobrze”, wywołuje coraz większe 
zainteresowanie, w ten sposób nadal służy gromadzeniu ludzi wokół niektórych 
miejsc i rocznic historycznych. Pojawiają się nowe wątki z przeszłości i pozostając 
w teraźniejszości, budzą niesłabnące emocje, otwierają nowe obszary badań.

Przeszłość zawsze wywołuje emocje, stanowi element wartościowania i instru-
mentalizacji, a nawet bieżącej polityzacji: „Dla jednych przeszłość staje się często 
nadzieją na uratowanie wiecznych prawd, uniwersalnego porządku i zatrzymaniem 
chaosu postmodernizmu. Dla innych odwrotnie: właśnie w przeszłości odnajdują 
największe zagrożenie, widząc w niej przyczynę kryzysów politycznych i niosącą 

55 S. Ehrlich, Czas i przestrzeń w normatywnym..., s. 77.
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z sobą niebezpieczne idee uniwersalistyczne w erze pluralizmu”56. Historia, jako 
nauka o przeszłości, nie tylko budzi społeczne zainteresowanie, wywołuje odmienne 
podejście, ale także wypełnia zadania, których defi niowanie się zmienia. Różne jest 
korzystanie z „dobrodziejstw” przeszłości, inne jest też podejście do rzeczy i war-
tości pochodzących z „dawności”. Jedni czynią z nich swoje punkty odniesienia, 
traktują je jako autorytet, podkreślając, że przeszłość jest zdecydowanie mądrzejsza 
od współczesności: „Wierzą oni, że nasze »teraz« opiera się na jakichś trwałych 
koniecznościach i żądają właśnie od przeszłości, aby utwierdziła ich w tym prze-
konaniu. Przeszłość to jest co prawda »już-nie-teraz«, ale ona właśnie wydaje się 
opowiadać o narodzinach prawdy i wartości, stając się ponadczasowym modelem, 
głównym układem odniesienia dla teraźniejszości”57.

Dostrzeganie znaczenia przeszłości i historii dla trwania i rozwoju społeczeństw 
wynika też z roli tych czynników w kształtowaniu się nowych instytucji społecz-
nych. Powstają one w wyniku oddziaływania idei, doświadczeń i oczekiwań oraz 
interesów społecznych występujących w konkretnym okresie historycznym. Stają 
się w pewnym sensie „odbiciem” przeszłości. Zdaniem Roberta Putnama, instytucje 
społeczne „(…) są kształtowane przez historię. Bez względu na czynniki oddziału-
jące na ich formę, instytucje mają inercję i »żywotność«, są więc w nich odciśnięte 
historyczne sekwencje wydarzeń i punkty zwrotne. Historia jest ważna, ponieważ 
istnieje »zależność od szlaku«: to, co zdarza się najpierw (nawet, jeśli było w jakimś 
stopniu przypadkowe), warunkuje to, co nastąpiło potem”58.

Związek między przeszłością a teraźniejszością widoczny jest szczególnie na 
polu pamięci społecznej. Jej kształtowanie opiera się na ciągłym, planowym lub 
niekontrolowanym, przepływie informacji, faktów, ocen i interpretacji z przeszłości 
do teraźniejszości. Przepływ ten ma się odbywać za pomocą procesów komuni-
kowania, czyli przekazywania tekstów i wypowiedzi, książek, fi lmów itd. Stają się 
one składnikami codzienności poprzez wykorzystanie ich w działaniu. Często 
dochodzi w tym procesie do zafałszowania przeszłości, a przez to jej obraz staje 
się coraz mniej oczywisty.

W okresie modernistycznym podjęto próby odrzucenia przeszłości59. Odejście 
następowało poprzez zanegowanie potrzeby korzystania z doświadczeń przeszło-
ści, czego przejawem był m.in. postulat zaprzestania korzystania z „kalendarza 
przeszłości”, czyli rezygnacja z pamiętania i świętowania dat i rocznic istotnych 
dla danej zbiorowości. Takie „zapominanie” miało doprowadzić do homogeni-
zacji rozproszonych i heterogenicznych kultur. Konstytuowanie zainteresowania 
zbiorowości wokół teraźniejszości czy najbliższej przyszłości miało doprowadzić 
do budowania nowych tożsamości60.

56 M. Szulakiewicz, Ucieczka od przeszłości..., [w:] Z. Stachowski (red.), Pamięć dla przyszłości, s. 29. 
57 Tamże, s. 30 i 31. 
58 R. Putnam, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przekład: 

J. Szacki, Kraków 1995, s. 20.
59 Metaforycznie rzecz ujmując – „Przeszłość została przemielona na proch przez młyn nieubłaganych 

i niezrozumiałych przemian” – por. H. Meyerhoff , Time in Literature, s. 109. 
60 J. Rifk in, Time Wars..., s. 221.
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Tendencje takie były także charakterystyczne dla innych epok historycznych, 
a okresy dominacji przeszłości występowały w średniowieczu oraz w okresach 
wcześniejszych. Rzymianie, zakochani we własnej przeszłości, traktowali ją jako część 
teraźniejszości, co budowało specyfi czne poczucie „bezczasowości” i wrażenie nowej 
perspektywy czasowej61. Z kolei hebrajczycy traktowali czas jako „jednoczesność 
przeszłości i przyszłości”. Teraźniejszość, stanowiąc część kontinuum, trwającego 
od początku do końca czasu, była poddana oddziaływaniom ze strony przeszłości 
i przyszłości62. Takie działania wydają się procesem stałym, ucieczka od przeszło-
ści, przyjmująca postać kryzysu, staje się dla kultury elementem ozdrowieńczym 
i odnawiającym. Przeciwstawiając się skostniałej i „statycznej” kulturze, nakłania 
ją do dalszego rozwoju: „Co jakiś czas człowiek musi odrzucić własną kulturę, 
przeszłość, tradycję i znaleźć się – w świecie bez przekonań”63. Takie tendencje 
mogą jednak prowadzić do wytworzenia nowych, ahistorycznych społeczeństw, 
na podobieństwo istniejących już kiedyś społeczeństw plemiennych.

Powszechnie znana jest w literaturze przedmiotu forma utopii czasu, polegająca 
na próbie uwolnienia się od czasu przeszłego, rozumianego jako odejście od historii64. 
Przeszłość stawała się coraz bardziej „rozproszona we wszechogarniającej – global-
nej – teraźniejszości”65, traktowana niczym zbędny balast66. Do takich wystąpień 
przeciwko przeszłości i tradycji przekonywali i nawoływali myśliciele społeczni 
i fi lozofowie, szczególnie w XIX wieku. Friedrich Nietzsche przeciwstawiał się 
dominacji przeszłości i nawoływał do zapominania – widząc w przeszłości zagro-
żenie dla kultury, dążył do przekształcania jej w antypamięć. Jednocześnie zatracił 
jednak wiarę w postęp, w drogę prowadzącą ku lepszemu67. Podobne nastawienie 
do przeszłości wykazywał Karl Marks, który głosił koncepcję nagłych i gwałtow-
nych zmian, odrywających teraźniejszość od przeszłości. Trudno się temu dziwić, 
skoro planowane „wyzwolenie” ludzkości miało nastąpić dopiero w komunistycznej 
przyszłości. W poglądach obu tych myślicieli przejawia się przekonanie o możli-
wości instrumentalnego traktowania przeszłości, wykorzystania jej i odrzucenia, 
zgodnie z regułą: „Kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość; kto rządzi 
teraźniejszością, w tego rękach jest przeszłość”68.

61 E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przekład: A. Borowski, Kraków 1997.
62 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 88. 
63 J. Ortega y Gasset, Wokół Galileusza, przekład: E. Burska, Warszawa 1993, s. 61. 
64 Wartościowanie czasu przeszłego, teraźniejszego lub przyszłego, poprzez redukcję do konkretnego 

czasu lub wyróżnienie jednego z nich, charakterystyczne dla refl eksji spekulatywnej. Pojawiło się już 
w starożytności i występowało przez wszystkie epoki aż do czasów współczesnych. Takie wartościowanie 
czasu miało uzasadnić przedstawiane człowiekowi postawy wobec życia. 

65 E. Tarkowska, O globalizacji i tradycji, czyli przestrzeni i czasie. Uwagi do artykułu Mariana Kempnego, 
[w:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany..., s. 389.

66 A. Sepkowski, Człowiek a przyszłość, s. 105–106.
67 T. Gadacz, Historia fi lozofi i..., t. I, s. 95. 
68 Slogan polityczny mówiący o rządzeniu przeszłością – por. G. Orwell, Rok 1984, przekład: T. Mirkowicz, 

Warszawa 1993, s. 250.
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Przeszłość, wspomnienia, wyrzuty sumienia itd. mogą wpływać na funkcjo-
nowanie jednostek i społeczeństw w teraźniejszości poprzez częste nawroty w ich 
świadomości. Obciążają one i utrudniają życie w teraźniejszości, a przez to rów-
nież rzutują na przyszłość. Z tego wynika, że przeszłość może mieć negatywne 
konsekwencje dla funkcjonowania w rzeczywistości: „(…) widzimy, że również 
ludy, narody, zbiorowości poświęcają aktualne »teraz«, by pomścić czy naprawić 
krzywdy z przeszłości, albo ofi arują aktualne pokolenia dla dobra tych następ-
nych (…)”69. Próbują zatem ułatwić zbudowanie zrębów pomyślnej przyszłości 
i zwiększyć prawdopodobieństwo powodzenia, rezygnując z dążenia do ukarania 
odpowiedzialnych za przewinienia w przeszłości, świadomie odstępując od innego 
sposobu „uzdrawiania przeszłości”, jakim jest przede wszystkim wyznanie win 
i prośba o wybaczenie.

Co jest przyczyną tego, że czas miniony zostaje odrzucony jako wzorzec po-
magający funkcjonować w teraźniejszości? Dlaczego przeszłość traci na znaczeniu 
i prestiżu, przestaje być pomocna, a staje się przeszkodą? Dlaczego np. zdanie 
starszej osoby straciło dla młodych moc normatywną? Jednym z dostępnych wy-
jaśnień jest zerwanie związków pomiędzy przeszłością a wartościami. Rozejście 
się tych dwóch sfer doprowadziło do obniżenia prestiżu przeszłości, pozbawiło ją 
funkcji elementu porządkującego i jednoczącego teraźniejszość, co nastąpiło także 
w wyniku pojawienia się konkurencyjnych wartości i norm70. Dla współczesnego 
człowieka nic z przeszłości „nie wynika z konieczności”, nieuchronnie71. W ten 
sposób doszło do przeformułowania znaczenia i roli przeszłości, częściowo zatraciła 
ona swoją moc tworzenia wielu aspektów teraźniejszości – z powodu zanegowania 
elementów w przeszłości trwałych i „absolutnych”: „Przeszłość w takim otwartym 
świecie musi stać się przeszłością chwili, czymś minionym dla świata, którego już 
nie ma”72. Doprowadzenie do zaistnienia w teraźniejszości pluralistycznego świata 
sensów i wartości uczyniło przeszłość całkowicie zbędną, a teraźniejszość stała się 
miejscem wyboru. Brak dominującego wpływu przeszłości na teraźniejszość ulo-
kował w tej ostatniej problem wolności i wyboru podstawowych wartości. Nadmiar 
możliwych opcji uczynił w praktyce wybór wyjątkowo trudnym, nie każdy bowiem 
potrafi  zbudować swój świat z własną przeszłością: „Bez tradycji, która dokonuje 
wyboru i nazywa, która przekazuje i konserwuje, która wskazuje, gdzie leżą skarby 
i jaka jest ich wartość, ciągłość czasu nie istnieje, nie ma też – biorąc rzecz w ludz-
kim wymiarze – przeszłości ani przyszłości, tylko odwieczna przemiana świata 
i biologiczny cykl żyjących w nim istot”73. W ten sposób już nie tylko każde poko-
lenie, ale każdy człowiek ma własną wizję siebie, wartości oraz własną przeszłość 
indywidualną. Nastąpił proces „kolonizacji” przeszłości przez czas teraźniejszy, 

69 F. Savater, Proste pytania, s. 239–241.
70 E. Shils, Tradycja, [w:] J. Kurczewska, J. Szacki (red.), Tradycja i nowoczesność, Warszawa 1984, 

s. 45; Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze, przekład: A. Ceynowa, J. Giebutłowski, Warszawa 1998, s. 167. 
71 M. Szulakiewicz, Ucieczka od przeszłości..., [w:] Z. Stachowski (red.), Pamięć dla przyszłości, s. 38.
72 Tamże, s. 36 i 37. 
73 H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, przekład: 

M. Godyń, Warszawa 1994, s. 17. 
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a kultura przybrała nowy, bezczasowy wymiar74. Innymi słowy, prawdziwe stało się 
twierdzenie, że „poczynając od wczoraj, przeszłość zostaje obalona”75. Następuje 
to poprzez zaakceptowanie przekonania, że każda „interpretacja przeszłości ma 
charakter indywidualny pośród innych, równie prawomocnych”76, a przeszłość nie 
jest czynnikiem jednoczącym i spajającym, ale neutralizuje i różnicuje. Wywodzące 
się z przeszłości podstawy życia społecznego z trudem tylko znajdują zwolenników, 
przestają być źródłem dziejowej kreacji.

Wbrew dominującym podejściom moderny i postmoderny, przeszłość ma 
jednak nadal istotne znaczenie dla dzisiejszych społeczeństw, konstytuuje tożsa-
mość wielu jednostek, ułatwiając zrozumienie współczesności77. Nie ma w tym 
nic zaskakującego, bowiem składnikiem tożsamości jest świadomość trwania 
jednostki lub przedmiotu w czasie, i to we wszystkich okresach temporalnych78, 
szczególnie zaś „na poziomie jednostki świadomość własnego istnienia w czasie 
przeszłym jest podstawowym elementem konstytuującym jej tożsamość”79. Nadal 
służy np. do periodyzacji wydarzeń w indywidualnym, ale i społecznym życiu, 
przypominając, że wydarzenie nastąpiło np. „tyle a tyle lat po…”. Odwołuje się do 
punktów na jednostkowej osi czasu, często bez indywidualnej akceptacji „przy-
pomina” człowiekowi o różnych datach, np. przy wypełnianiu ankiet osobowych. 
W codzienności są także obecne stałe wydarzenia pochodzące z przeszłości: „Trwała 
obecność przeszłości – nawet w kulturze moderny – niosła niezwykle ważną in-
formację o człowieku i samej kulturze. Wskazywała ona, że człowiek pragnie żyć 
w świecie zakończonym, w którym dominują stabilne i jednoznaczne znaczenia. 
Świat nieokreśloności, więcej nawet, świat upozorowanej rzeczywistości i płynności 
znaczeń, staje się światem otwartym, niezakończonym, niedomkniętym. Przeszłość 
w takim świecie musi stać się niewygodna, groźna, a nawet niszczycielska. Dlatego 
została przedstawiona w postaci przeciwieństwa teraźniejszości. Właśnie w fi lozofi i 
dostrzec można, że nigdy tak bardzo, jak właśnie we współczesności, nie miała 
miejsca na taką skalę ucieczka od rzeczywistości. W fi lozofi i postmodernistycznej 
przyjęta jest nawet pewna forma pisania słowa »rzeczywistość«. Zawsze pojawia 
się ona w cudzysłowie. Rozwijana w erze postmodernizmu kontekstualna teoria 
rzeczywistości nie potrzebuje już przeszłości, gdyż zmienia się obecność prawdy. 
W kulturze nowożytnej prawda »przemawiała« i czyniła to najczęściej z przeszło-
ści. Dzisiaj prawda już nie przemawia, lecz – jak mówi Lyotard – »prawda działa«, 
człowiek nie odkrywa prawdy, lecz ją konstruuje, a zarazem staje się ona czymś 

74 J. Baudrillard, Gra resztkami (wywiad z Jeanem Baudrillardem przeprowadzony przez Salvatore Mele 
i Marka Titmarsha), [w:] S. Czerniak, A. Szahaj (red.), Postmodernizm a fi lozofi a, s. 228. 

75 S. Kozyr-Kowalski, Klasycy socjologii i nowe czasy, [w:] K. Doktór, W. Kwaśniewicz, A. Kwilecki 
(red.), Socjologia – teoria i działanie..., s. 85.

76 M. Szulakiewicz, Ucieczka od przeszłości..., [w:] Z. Stachowski (red.), Pamięć dla przyszłości, s. 37.
77 G.J. Whitrow, Czas w dziejach..., s. 271.
78 P. Schlesinger, On National Identity: Some Conceptions and Misconceptions Criticized, „Social Science 

Information” 1987, vol. 26, nr 2, s. 236. 
79 B. Szacka, Czas społeczny – pamięć..., s. 47. 
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płynnym. Z przeszłości nic nie może już wynikać w sposób konieczny i musi stać 
się – tak jak rzeczywistość – światem na niby”80.

Jednostki działające, także zgodnie z zasadą autonomii, poszukują uprawo-
mocnienia swojego działania w przeszłości81 czy tradycji. Nie dotyczy to wyłącznie 
ruchów religijnych82 czy zachowań fundamentalistycznych, będących czasami 
podstawą do podejmowania – jak obecnie – działań terrorystycznych. Tradycja jest 
elementem prowadzącym do zachowania ciągłości, związku między przeszłością 
a teraźniejszością. Przeszłość, często modyfi kowana i zmieniana w interpretacji, 
jest przez to lepiej wykorzystywana do budowania sensów działania, tworzenia 
projektów w teraźniejszości i przyszłości czy legitymizowania większości porządków 
społecznych83. Czasami wykorzystuje się przeszłość do podtrzymywania stanów 
wolności i niepodległości czy wizji obrazów przyszłych, dotyczących wieczności, 
a jej odrzucenie jest traktowane jako negowanie samych siebie, własnej historii 
i tożsamości. Idealizacja minionego okresu historycznego, instrumentalne wyko-
rzystanie przeszłości, autorytetów historycznych, do legitymizacji istnienia tych 
ostatnich, ma w praktyce bardziej ośmieszyć znaczenie przeszłości i podważyć 
jej przydatność. Są jednak wciąż osoby, które dostrzegają potrzebę powrotu do 
przeszłości czy też korzystania z niej, a szczególną więź z tradycją uznają za formę 
pozytywnej waloryzacji czasu historycznego84.

Istnieją również podejścia świadomie zakładające pozytywne wartościowanie 
przeszłości – traktuje się ją jako okres, w którym doskonałość została osiągnięta 
i nic lepszego w praktyce nie może już nastąpić. Okres ten bywa najczęściej wy-
raźnie umiejscowiony, tak aby dokładnie były widoczne wyjątkowe cechy tego 
czasu historycznego, stąd czasy późniejsze nie mają szans dorównania czasom 
będącym przedmiotem idealizacji. Jednocześnie, w takich sytuacjach pejoratyw-
nej rzeczywistości nie odbiera się nadziei na odwrócenie ciągu degeneracyjnych 
zmian. W bliższej lub dalszej przyszłości, byłe, ale idealne formy organizacji życia 
społecznego, mają powrócić w postaci mniej lub bardziej doskonałej85.

Interesujący, wart przypomnienia stosunek do przeszłości, porządkujący w pew-
nym stopniu powyższe rozwiązania, stanowi rozróżnienie dokonane przez Michaela 
Oakeshotta. Polega ono na wyodrębnieniu podejścia praktycznego i historycz-
nego. Pierwsze zawsze jest instrumentalne w stosunku do przeszłości, poprzez 

80 M. Szulakiewicz, Ucieczka od przeszłości..., [w:] Z. Stachowski (red.), Pamięć dla przyszłości, s. 34. 
81 Dzieje się tak pomimo tego, że ludzkie odbieranie przeszłości (podobnie jak teraźniejszości) jest 

uwarunkowane przede wszystkim przez struktury postrzegania charakterystyczne dla poszczególnych 
kultur. Zob. P. Burke, History as Social Memory, [w:] T. Butler, Memory, History and the Mind, Oxford 
1989, s. 89 i następna. 

82 Skłonność do idealizacji przeszłości historycznej jest typowa dla świadomości pierwotnej i mitolo-
gicznej, a także dla późniejszych form myślenia religijnego. Zob. Z.J. Czarnecki, Przyszłość i historia. Studia 
nad historyzmem i ideą prospekcji dziejowej w historii fi lozofi i, Lublin 1981, s. 43.

83 A. Szpociński, Formy przeszłości a komunikacja społeczna, [w:] A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski, 
Przeszłość jako przedmiot..., s. 24. 

84 Z.J. Czarnecki, Czas historyczny i wartości, [w:] Z.J. Czarnecki (red.), Czas, wartości..., s. 9. 
85 Z.J. Czarnecki, Przyszłość i historia..., s. 43. 
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wykorzystywanie jej dla doraźnych potrzeb, drugie ma się charakteryzować po-
dejściem obiektywnym, naukowym86.

Przyszłość może być wyrażana jedynie w kategoriach probabilistycznych87, jest 
przedmiotem zamiarów i planów, czyli jest tym, co ma nastąpić „wkrótce”. Wymaga 
wysiłku, angażuje jednostkę, zmuszając ją do myślenia, działania, wybiegania 
myślami w przód, konstruowania i zagospodarowania jakiegoś potencjalnego 
wycinka własnej przyszłości88. Z tego powodu stanowi rzeczywistość możliwą do 
spełnienia, otwartą na różne potencjalne wydarzenia i scenariusze działań, częścio-
wo zewnętrzną wobec jednostki. Przyszłość charakteryzuje się brakiem gwarancji 
spełnienia owych scenariuszy, choć takie obietnice często znajdują się w systemach 
religijnych czy ideologiach, jak np. komunizm.

Spory dotyczące statusu przyszłości mają długą tradycję, są równie inspirujące 
jak te poświęcone pozostałym okresom temporalnym. Przyszłość – jak twierdził 
św. Augustyn – istnieje w formie teraźniejszego oczekiwania przyszłych zdarzeń, 
„a jeśli by nic nie nadchodziło, nie byłoby czasu przyszłego”89. Jednoznaczne i pre-
cyzyjne przedstawienie, czym jest przyszłość, zawsze stanowiło problem, a tym 
bardziej obecnie, w czasie ponowoczesnym.

Podkreślanie faktu, że zjawiska występują w ciągu zdarzeniowym i określonych 
sekwencjach, wymusza wykraczanie refl eksją poza granice teraźniejszości, poza 
obecne doświadczenie, które było udziałem zarówno pokolenia dzisiejszego, jak 
i wcześniejszych. Prowadzi to jednocześnie do tworzenia za pośrednictwem teo-
retycznych wizji struktur stanów rzeczywistości jeszcze nieurzeczywistnionych. 
W większości przypadków wizje stanów przyszłych mają obraz przeciwstawny temu, 
co było w przeszłości, jak i temu, co jest w teraźniejszości. Wynika z tego również 
tworzenie i przekonywanie do takich jakościowo odmiennych wizji przyszłości. 
Przeszłość i teraźniejszość przyjmują postać stanów przedwstępnych, „gorszych”, 
ale niezbędnych do urzeczywistnienia przyszłości. Wartościowanie przyszłości, jako 
epoki szczególnej, nacechowanej specyfi cznymi wartościami, które możliwe są do 
osiągnięcia, nadaje sens przeszłości i teraźniejszości, wzmacniając ich znaczenie. 
Przyszłość staje się miejscem trwałym, często projektem ponadludzkim, rzeczy-
wistością stworzoną przez Boga dla człowieka. Zatem jej kreacje wykraczają poza 
możliwości jednostki, zyskując w ten sposób legitymizację, ale także wyjątkową 
atrakcyjność. Tak właśnie doszło do strukturalizacji czasu w myśleniu religijnym, 
mistycznym, ogólnie – ideologicznym90.

Inaczej pod względem ontologicznym, ale także kreacyjnym, kształtuje się 
przyszłość w szeroko rozumianej nowoczesności oraz ponowoczesności. Inne 
problemy, zagadnienia i stany rzeczywistości stanowią podstawowe zainteresowanie 

86 M. Oakeshott, Th e Activity of Being an Historian, [w:] M. Oakeshott (red.), Rationalism in Politics 
and Other Essays, London 1974. 

87 S. Ehrlich, Czas i przestrzeń..., s. 74.
88 J. Chłopecki, Ciągłość, zmiana i powrót..., s. 110.
89 Św. Augustyn, Wyznania, s. 440.
90 Z.J. Czarnecki, Przyszłość i historia..., s. 30.
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tej przyszłości, inne cele ma ona spełniać i inny charakter przybrać. Ogólnie w tych 
koncepcjach czasy przyszłe otrzymują bardziej ludzką twarz, oddają podstawowe 
marzenia człowieka o ziemskim szczęściu, dlatego muszą być rzeczywistością 
stworzoną przez człowieka91. Zyskują kształt potencjalnie idealny, ale utopijny, są 
miejscem nieograniczonej radości, beztroski i powszechnego szczęścia.

Podobnie jak przeszłość, także przyszłość, ukierunkowana na cele, które chce-
my w niej osiągnąć, determinuje zachowania jednostki w teraźniejszości. Aspekt 
przyszłościowy odgrywa w życiu istotną rolę: „Na przyszłość mamy wpływ tylko 
potencjalny, to bowiem, który z możliwych scenariuszy zrealizuje się, zależy od 
tego, jakie działania w przyszłości podejmiemy sami, ale też jakie podejmą inni, 
a to jest dziś niewiadome”92. Wiara w przyszłość ma prowadzić do aktywistycznych 
postaw i działań jednostki. Przyszłość jest wyzwaniem, marzeniem zamienionym 
w zadanie do wykonania. Często opiera się to na wierze, tak jak u niektórych fi lo-
zofów, że świat może być lepszym miejscem, a można te pożądane wizje osiągnąć 
za pomocą rozumu i nauki93. Wszystkie jednostkowe i zbiorowe cele możliwe są 
do realizacji, a zależy to wyłącznie od woli jednostek. Z drugiej strony, mogą się 
pojawić postawy oparte na fatalistycznej konieczności, wtedy jednostce pozostaje 
tylko biernie czekać na spełnienie się przyszłości, na nadejście nieuniknionego. 
Te dwie sfery zachowań są oparte na odmiennych kulturowo wizjach przyszłości. 
Najbardziej rozwiniętą formą planowania życia, czyli „kolonizowania przyszłości”, 
jest realizacja postaw charakterystycznych dla koncepcji „społeczeństwa ryzyka”.

d) Związki między trzema wymiarami czasu

Schyłek XX wieku przyniósł wzrost zainteresowania problematyką temporalną 
w kulturze oraz sposobami jej badania i odwzorowania. Kwestie determinowania 
współczesności budzą zainteresowanie, szczególnie wobec dyskusji nad polityką 
historyczną i rolą w niej pamięci. Widoczne jest to w przypadku zaakceptowania 
ontologicznego istnienia trzech obszarów czasowych – przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości. Aby można było mówić o oddziaływaniu przeszłości na teraźniejszość 
i przyszłość, muszą występować one wszystkie. Widoczne jest to zwłaszcza na płasz-
czyźnie prezentyzmu czy recentywizmu, nieuznających istnienia ani przeszłości, 
ani przyszłości. W ten sposób pojawia się problem ze świadomością historyczną, 
która staje się świadomością ahistoryczności, a człowiek utożsamia się przede 
wszystkim z teraźniejszością. Oba podejścia akceptują istnienie wyłącznie tego, co 
występuje tylko w teraźniejszości, za byt uznając to, jak jednostka przeżywa własną 
teraźniejszość: „To ja, jako pamiętający historię, jestem racją istnienia przeszłości. 
Historia, jako teraźniejszość na większą skalę, jest bowiem dla człowieka tym, 

91 Tamże.
92 P. Sztompka, Socjologia: analiza społeczeństwa, s. 477.
93 B. Adam, Cultural Future Matters: An Exploration in the Spirit of Max Weber’s Methodological Writings, 

„Time and Society” 2009, nr 1, s. 9. 
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z perspektywy czego siła jego wyobraźni ujmuje dzieje w relacji do własnego »ja«, 
nadając im w ten sposób sens zdarzenia aktualnego”94. Natomiast umiarkowany 
prezentyzm w miejsce pojęcia teraźniejszości wprowadził pojęcie współczesności. 
Jeśli wymiarów czasowych nie ma, to nie zachodzi możliwość styczności czasowej, 
czyli tym samym oddziaływania przeszłości na pozostałe przedziały czasowe.

Według umiarkowanego prezentyzmu, wpływ przeszłości na teraźniejszość 
i przyszłość przedstawia się w sposób następujący. Uwarunkowanie współczesności 
lub przyszłości przez przeszłość może – jak pisze Wiesław Sztumski – następować 
za pomocą trzech znanych sposobów determinowania, czyli zależności przyczy-
nowej, uwarunkowania celowościowego i następstwa stanów. Czynnik sprawczy 
występuje zarówno w związkach przyczynowych, jak i w uwarunkowaniach tele-
ologicznych, generuje nowe stany rzeczy. W tym układzie założyć by należało, że 
gdyby występował ów czynnik sprawczy, to przyszłość byłaby skutkiem przeszłości. 
Z kolei w teleologicznym sposobie siła sprawcza znajduje się w celu, przyszłość 
(zawarta w celu) wytwarza przeszłość. Cel (idea przewodnia, wizja tego, co ma 
być) niczego nie tworzy bezpośrednio, jest motywem sprawstwa; wyjątkiem jest 
sytuacja, kiedy cel ulega personifi kacji. Cel, jako motyw i nakaz działania, może 
pośrednio, za pomocą „obiektów fi zycznych” (za pomocą ludzi) wywoływać zmiany 
w świecie postrzeganym zmysłowo i w ten sposób oddziaływać na świat. Gdy cel 
został ukształtowany za pomocą wiedzy z przeszłości, to wtedy mamy do czynienia 
z sytuacją, że przeszłość determinuje celowościowo przyszłość. Następstwo stanów 
nie jest powiązane ze sprawstwem95.

Wynika z tego, że determinowanie przyszłości przez przeszłość może mieć 
tylko charakter przyczynowy, który wymaga styczności przestrzennej i czasowej 
przyczyny ze skutkiem. Aby to nastąpiło, musi zaistnieć oddziaływanie wzajemne 
(fi zyczne), czyli pojawienie się przyczyny i skutku w obszarze jednej współczesności. 
To jednak, co się wydarzyło przed naszą współczesnością, znajduje też swoje od-
zwierciedlenie w następnych współczesnościach, składających się na dzieje świata. 
Tutaj determinowanie przyczynowe jest możliwe, ale poprzez przyczyny pośrednie. 
Stanowią one wraz z innymi (ubocznymi, istotnymi itd.) pole przyczynowe (kontekst 
przyczynowy) dla jednego ze skutków, jaki może zaistnieć we współczesności96.

Stosunek człowieka do trzech obszarów czasowych: przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości to jeden z podstawowych elementów różnicujących społeczeństwa, 
dlatego ten aspekt kulturowy wywołuje zainteresowanie badaczy różnych dyscyplin 
społecznych97. Wyodrębniona tu relacja pozwala mówić o orientacjach temporalnych, 
za jakimi (retrospektywną, prezentystyczną i prospektywną) muszą podążać odpo-
wiednie defi nicje społeczne sytuacji, zachowania rytualne, wartości kulturowe oraz 

94 J. Bańka, Czas i metoda..., s. 15.
95 W. Sztumski, Aktualizacja pamięci..., [w:] Z. Stachowski (red.), Pamięć dla przyszłości, s. 15–17.
96 Tamże.
97 W. Łukaszewski (red.), Osobowość – orientacja temporalna – ustosunkowanie do zmian, Wrocław 

1983. Zob. B. Szacka, A. Sawisz, Czas przeszły i pamięć społeczna: przemiany świadomości historycznej 
inteligencji polskiej 1965–1988, Warszawa 1990, s. 199. 
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sposoby podejmowania działań społecznych. Wszystkie te orientacje są najbardziej 
widoczne w dokonywanych codziennie wyborach i nawiązywanych interakcjach spo-
łecznych. Dominująca perspektywa czasowa jest w stanie wpływać na defi niowanie 
rzeczywistości społecznej, w tym także politycznej. W praktyce, w odniesieniu do 
tych orientacji czasowych, a szczególnie do przeszłości i przyszłości, można mówić 
o stosunku instrumentalnym. Przejawia się on przede wszystkim w zainteresowa-
niu społeczeństw jednym z trzech wymiarów czasowych lub w dostrzegalnym dla 
badaczy występowaniu zwrócenia się zainteresowań społeczeństw ku określonemu 
czasowi. Tę prawidłowość wzmacnia jednocześnie możliwość wykorzystania frag-
mentów faktów społecznych, osadzonych w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 
Mogą to być przyjemne wspomnienia czy istniejące schematy mające podstawy 
w przeszłości, ułatwiające społeczne funkcjonowanie w teraźniejszości, przekonanie 
o sensie życia ukrytym w przyjemnościach dostępnych wyłącznie w teraźniejszości. 
Przekonanie, że przyszłość może stanowić najważniejszy element docelowy trwania, 
i podporządkowanie wszystkiego oczekiwaniu na lepszą przyszłość98, występuje 
często w postaci wiary w istnienie życia wiecznego.

Czasami trudno mówić o wyborze przez społeczeństwo dominującej orientacji 
temporalnej, bo więcej w tym procesie „dopasowywania się” do dominujących 
tendencji czasowych w kulturze niż racjonalnego wyboru czy świadomej decyzji. 
Całkowite pozbawienie jednostki przez społeczeństwo możliwości takiego wyboru 
też wydaje się jednak nieuprawnione, bo ograniczające podmiotowość człowieka. 
Możliwe jest natomiast występowanie zauważalnych „podziałów” (istnienia różnych 
wymiarów czasowych) w społeczeństwie, innymi słowy, możliwe jest występowanie 
grup społecznych nastawionych na inną orientację temporalną: „Owe wymiary 
czasu składają się na habitus grup społecznych, podstawową ontologię świata 
społecznego”99. Pojawienie się takich podziałów w dzisiejszym społeczeństwie jest 
zjawiskiem naturalnym, niemożliwym do uniknięcia ze względu na dominujący 
w nim coraz bardziej, szczególnie obecnie, relatywizm kulturowy.

To ukierunkowanie, nastawienie społeczeństwa na konkretną orientację tempo-
ralną100, wydaje się także mieć odmienne znaczenie w poszczególnych społecznych 
działaniach człowieka. Psychologowie, badając kwestie temporalne, wyróżniają różne 
osobowości temporalne (retrospektywne i prospektywne). Kontekst wymusza, że 
np. edukacja jest bardziej nastawiona na przyszłość, a praca zarobkowa służy przede 
wszystkim zaspokojeniu potrzeb w teraźniejszości. Takie kontekstowe położenie 
nacisku na określoną orientację nie przeszkadza w dokonaniu podstawowego 
podziału kultur zorientowanych na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość oraz 
wyodrębnieniu charakteryzujących dane społeczeństwo profi li wartości kulturo-
wych. Jako modelowy można traktować podział, który przeprowadzili Florence 
R. Kluckhohn i Fred L. Strodtbeck; zasadniczo chodzi w nim o to, że o orientacji 
retrospektywnej mówimy, gdy społeczeństwa są nastawione na przeszłość, kiedy 

98 S. Snihur, Czas i przemijanie..., s. 139. 
99 L. Koczanowicz, Polityka czasu..., s. 73.
100 L.W. Doob, Pattering of Time, New Haven–London 1971. 
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zaś koncentrują się na przyszłości, mamy do czynienia z orientacją prospektywną. 
Orientację prezentystyczną przyjmują takie społeczeństwa, które w różnej postaci 
zaakceptowały „życie z dnia na dzień”, w teraźniejszości101. Podział taki odpowiada 
na podstawowe pytanie o rolę, jaką odgrywa w konkretnej kulturze poszczególny 
czas – przeszłość, teraźniejszość bądź przyszłość.

Tradycja, przywiązanie do czasów minionych, nagromadzonych doświadczeń hi-
storycznych, wykorzystywanie znanych i sprawdzonych form działań społecznych, to 
elementy dominujące w kulturze zorientowanej na przeszłość: „W przypadku orientacji 
historycystycznej przeszłość jest pojmowana jako poprzedniczka teraźniejszości i sy-
tuowana w ciągu czasu linearnego, biegnącego od przeszłości poprzez teraźniejszość 
ku przyszłości”102. Istotną rolę odgrywa zatem wykorzystywanie wiedzy, doświad-
czeń i innych elementów wywodzących się z przeszłości i historii. Społeczeństwa 
nastawione na przeszłość podejmują wobec niej charakterystyczne działania – dbają 
o pamięć zbiorową, z sentymentem odnoszą się do dawnych czasów oraz norm 
i wartości w nich dominujących. Jeżeli okazały się one skuteczne, prowadziły do 
osiągnięcia podstawowych celów, to nadal powinny pozostać podstawowym punktem 
odniesienia, drogowskazem dla podejmowania działań społecznych. Dostrzegalna 
w rzeczywistości społecznej powtarzalność określonych zachowań społecznych zmu-
sza do wykorzystania w teraźniejszości elementów z przeszłości. Szczególnie jest to 
istotne i uzasadnione w społeczeństwach, które przywiązują wagę do cykliczności, 
dostrzegają ją w rzeczywistości, zatem szukanie nowych rozwiązań dla przyszłych 
stanów rzeczy byłoby nierozsądne, jeśli mają one być podobne do tych, które są lub 
minęły. Elementy tradycji mają zapewnić ład i stabilizację w teraźniejszości, a później 
w przyszłości. W takim podejściu jest widoczna tendencja do kontynuacji i szano-
wania wszystkiego, co jest „wiekowe”, w tym poważania i doceniania osób starszych 
jako swoistych symboli i nośników wiedzy. Przyjmuje się, że takie osoby, poprzez fakt 
długiego życia, mają rozległą wiedzę i nabyły odpowiednie doświadczenia, możliwe 
do wykorzystania, bezcenne dla trwania i rozwoju grupy społecznej103.

Skrajne ujęcie zakłada, że teraźniejszość jest w pełni produktem przeszłości, 
a zatem należy uczyć się życia od historii. Przejawia się to w znanej, przepełnionej 
szacunkiem dla historii maksymie: historia magistra vitae; mówi się też, że klucza 
do teraźniejszości i przyszłości należy szukać w przeszłości. Podejście takie jest 
podyktowane przekonaniem, że współczesny, nowoczesny świat, ze swoim względ-
nym i pluralistycznym systemem wartości, powinien czerpać z przeszłości, w niej 
szukając wiedzy uprawdopodobnionej.

Dawność ma w sposób istotny – według przekonania zwolenników podejścia 
opartego na teraźniejszości i przeszłości – ciążyć nad teraźniejszością i przyszłoś-
cią, zatem wywiera ona istotny wpływ na postrzeganie tych dwóch orientacji 

101 Zob. F.R. Kluckhohn, F.L. Strodtbeck, Variation in Value Orientations, Evanston, IL–Elmsford, NY 
1961; J.R. House, J.P. Hanges, M. Javidan, W.P. Dorfman, V. Gupta (red.), Culture, Leadership and Organizations. 
Th e GLOBE Study of 62 Societies, Th ousand Oaks, CA 2007.

102 B. Szacka, A. Sawisz, Czas przeszły i pamięć..., s. 201.
103 A. Kwiatkowska, J. Sztuka, Czas z perspektywy kulturowej..., [w:] G. Sędek, S. Bedyńska (red.), Życie 

na czas..., s. 90.
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temporalnych. Mało tego, zwrot w stronę przeszłości miałby prowadzić do zachowań 
społecznych konstytuujących się wokół bierności i tradycjonalizmu. Pojawiały się 
poglądy, że już sama wiedza o przeszłości nie pomaga, ale przeszkadza w poznaniu 
teraźniejszości, przede wszystkim ograniczając możliwości praktycznego działania 
w dostępnej rzeczywistości. Dzisiaj stwierdzenie to wydaje się przesadzone. Bez 
wykorzystania zapożyczonych z przeszłości mechanizmów interpretacji i wiedzy 
nie ma bowiem możliwości pełnego zrozumienia aktualnych zjawisk. Sięgnięcie 
do „korzeni” czy „źródła” zawsze prowadzi do początków, a dzięki temu pozwala 
lepiej poznać rzeczywistość.

Wydaje się, że przeciwieństwem kultury zorientowanej na przeszłość jest kultura 
koncentrująca się na przyszłości. Podstawowym wskaźnikiem dla niej jest sama chęć 
lepszego przygotowania się do życia w przyszłości. Odejście od poszanowania tra-
dycji i historii nigdy nie bywa w praktyce zupełne, kultury nastawione na przyszłość 
doceniają nowe pomysły, rozwiązania, szukają skuteczniejszych form organizowania 
życia społecznego, ale nie rezygnują całkowicie z przeszłości. Albo inaczej, nie od-
rzucają jej całkowicie, uznając niektóre fragmenty za ważne. Często wykorzystują 
negatywne doświadczenia z przeszłości, by tworzyć strategie długotrwałego rozwoju 
i trwania, żeby zaś to osiągnąć, konieczne jest wyciąganie wniosków z przeszłości. 
Kultury nastawione na przyszłość mogą w większym stopniu korzystać z rozwoju 
społecznego, a przede wszystkim ekonomicznego, oczekiwanego i możliwego do 
urzeczywistnienia w przyszłości; dominującym odczuciem w tych społeczeństwach 
jest nadzieja, że „jutro” będzie lepsze. Często się podkreśla, że takie nastawienie 
kulturowe ma prowadzić do intensyfi kacji postaw indywidualistycznych, rozwo-
jowych i społecznych, wyboru wartości materialnych i hedonistycznych. Ponadto 
prospektywna orientacja temporalna umożliwiła ekspansję przyrodoznawstwa 
i empirycznego modelu nauki104.

Wybór przeszłości jako czasu, w którym chciałoby się żyć, bo występowały 
wtedy wartości współcześnie niedostępne, nazywany jest eskapismem. Orientacja 
eskapistyczna często była łączona z religijnością, której przypisywano strategię 
ucieczki od rzeczywistości. „W wypadku orientacji eskapistycznej zasadniczy po-
dział biegnie między dzisiaj i nie-dzisiaj, którym może być zarówno wczoraj, jak 
i jutro, przy czym usytuowanie tego »niedzisiaj« w przeszłości lub przyszłości jest 
mniej ważne niż samo odróżnienie go od »dzisiaj«. Spotykamy się tutaj z odejściem 
od koncepcji czasu linearnego, nieodwracalnego. Sama chęć życia w przeszłości 
oznacza zakwestionowanie jego nieodwracalności. Jest to pojmowanie czasu znane 
literaturze antropologicznej, co dodatkowo uzasadnia tego rodzaju interpretację”105.

Stosunek do przyszłości może być odmienny w społeczeństwach, wpływając 
w dużym stopniu na możliwości wykorzystania czasu, który ma dopiero nastąpić. 
Możliwa jest postawa optymizmu i nadziei, „(…) przeciwstawna pesymizmowi, 
katastrofi zmowi i desperacji. Wiara, że przyszłość należy do nas, że możliwe są 
alternatywne, zależne od ludzkich wysiłków scenariusze jej rozwoju, znajduje się 

104 M. Szulakiewicz, Ucieczka od przeszłości..., [w:] Z. Stachowski (red.), Pamięć dla przyszłości, s. 29. 
105 B. Szacka, A. Sawisz, Czas przeszły i pamięć..., s. 201. 
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w opozycji do wszelkich rodzajów fatalizmu i fi nalizmu. Przyjęcie długoterminowej 
perspektywy lub strategii na przyszłość to coś zupełnie innego, niż perspektywa 
krótkoterminowych, natychmiastowych oczekiwań czy oportunistycznych, tak-
tycznych machinacji”106. Postawa optymistyczna jest związana z wiarą w możliwość 
sformułowania wizji dającego się zrealizować, docelowego kształtu idealnego 
społeczeństwa lub przynajmniej zbliżyć się do niego: „Celowościowe myślenie 
o rozwoju społecznym jest myśleniem wyzwoleńczym. Projekcja w przyszłość 
fi nalnego, całościowego modelu społeczeństwa istniejącego jedynie w myśli jest 
efektem wykraczania poza istniejący już ukształtowany świat. Jest stwarzaniem 
dla społeczeństwa szansy transcendowania, przekraczania stanów istniejących, czy 
jeszcze inaczej »wychylania się ku«. Byłoby to niemożliwe bez zachowania pewnej 
autonomii myślenia wobec praktyki. Jedynie myśl wyemancypowana ma szansę 
wybiegać znacznie poza stany istniejące”107.

Odrzucenie przeszłości i przyszłości skazuje społeczeństwa na zorientowanie 
się ku teraźniejszości, której nadaje się status wyjątkowy. Kultury, w których taka 
tendencja jest przeważająca, przyjmują wyraz trwania w „tu i teraz”. Wybierają 
koncepcję życia w czasie, który jest niezmienny, w którym nie ma tradycji i przy-
szłości. Tradycja i historia tracą na znaczeniu, nie odgrywają większej roli, nie 
występuje także nastawienie na cele w przyszłości. Chwila obecna, jej właściwe 
wykorzystanie, „najlepsze przeżycie”, jest podstawowym wyznacznikiem życia, 
decyduje o krótkoterminowych strategiach postępowania. Życie jest podobne do 
drogi, którą podróżujemy. Cieszenie się chwilą obecną jest możliwe tylko przy 
najbardziej efektywnym wykorzystaniu czasu dostępnego w teraźniejszości, który 
jest jednak ograniczony. Społeczeństwa te cechuje beztroska, spontaniczność, nasta-
wienie na poszukiwanie „hedonistycznych przyjemności, [ludzie są] wolni od trosk 
z przeszłości i nie martwią się o przyszłość. Niemożliwej do osiągnięcia i zaistnie-
nia wieczności szukają w zmiennym, doczesnym świecie, który oferuje większość 
potrzebnych do życia potrzeb. Ignorują ostrzegawcze sygnały, informujące, że ich 
obecne beztroskie zachowanie może negatywnie wpływać na ich przyszłość”108. 
W ten sposób nie tylko przeszłość została zapomniana, ale także przyszłość prze-
stała być przewidywalna, stała się groźna i niebezpieczna. Teraźniejszość okazała 
się jedynym, niepowtarzalnym miejscem życia człowieka.

Koncentrowanie się wyłącznie na teraźniejszości, czyli uznanie jej wyjątkowości, 
opiera się na dostrzeganiu jej zmiennych aspektów, występowaniu w niej ruchu 
w przestrzeni. Przeszłość staje się całkowicie nieprzydatna, a wynika to głównie 
z faktu, że „pozbawiona jest ruchu”. Staje się zbiorem faktów dokonanych i mar-
twych. A ci, którzy próbują z niej korzystać, czynią to w sposób dowolny, potrafi ą 
np. znaleźć w niej przydatne w danym momencie wytłumacznie. Podważają także 

106 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 50. 
107 E. Sołtys, Celowościowa koncepcja społeczeństwa, „Studia Socjologiczne” 1986, nr 1, s. 45. 
108 A. Kwiatkowska, J. Sztuka, Czas z perspektywy kulturowej..., [w:] G. Sędek, S. Bedyńska (red.), 

Życie na czas..., s. 91 i 93; zob. K.A. Koeugh, P.G. Zimbardo, J.N. Boyd, Who’s Smoking, Drinking and Using 
Drugs? Time Perspective as a Predictor of Substance Use, „Basic and Applied Social Psychology”, vol. 21, 
nr 2, s. 149–164. 
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wpływ przeszłości na nasz dzisiejszy obraz oraz znaczenie historii dla współczesno-
ści. Zauważalne jest to w maksymie: vita magistra historiae. W ten sposób redukuje 
się znaczenie historii dla człowieka, często wynika to ze świadomego działania – 
fałszowania czy nadużywania historii do celów instrumentalnych.

Warto wspomnieć, że teraźniejszość nie dla wszystkich jest miejscem „znoś-
nego” bytowania, zatem podejmowane są próby „ucieczki”. Teraźniejszość bywa 
przepełniona pesymizmem, dotyczącym zarówno ocen bliższej i dalszej przyszłości, 
jak też negatywnym podejściem do wydarzeń z przeszłości. Nie ma jednak prawid-
łowości co do kierunku ucieczki, zwraca się ona często zarówno ku przeszłości, 
jak i przyszłości. Choć często problemem nie jest to, że ucieczka nie następuje, 
ale przekonanie żyjących w niezadowalającej teraźniejszości, że ucieczki istotnie 
nie ma. W ten sposób przyszłość i przeszłość przenikają się wzajemnie, zyskując 
podobieństwo do teraźniejszości – przeszłość przekształca się w teraźniejszość, zaś 
przyszłość jest traktowana jako ich kontynuacja.

Konsekwencją wyboru danego wymiaru czasu jest funkcjonowanie w rzeczywistości 
przepełnionej określonymi przejawami aktywności ludzkiej. Postawy zajmowane wobec 
obszarów czasu wyrażają właściwy dla danego społeczeństwa profi l wartości. Wybór 
przyszłości dominuje w społeczeństwach nastawionych na działalność ekonomiczno-
-techniczną. Dominacja czasu teraźniejszego nadaje ważność sferze religijnej oraz 
rekreacyjnej. Natomiast przeszłość ma usposabiać społeczeństwa do zajmowania się 
rozwojem działalności intelektualnej i estetycznej109. Jednocześnie, zarówno wybie-
rający przyszłość, jak i ci, którzy opowiadają się za przeszłością, zawsze są krytyczni 
wobec teraźniejszości. Kryzys teraźniejszości przywrócił zainteresowanie przeszłością: 
„Lecz jest jeszcze inna przyczyna zainteresowań obecnością przeszłości w ponowo-
czesnej orientacji temporalnej kultury. Przeszłość coraz częściej (…) angażuje się 
w metafi zyczne konstruowanie rzeczywistości. W czasach utraty rzeczywistości na 
rzecz realności wirtualnej pojawia się pytanie o to, jak odzyskać świat. Często właśnie 
przeszłość staje się narzędziem powrotu do rzeczywistości i wypełnianiem próżni 
ideowej teraźniejszości. Stąd też, paradoksalnie, aby mówić o przyszłości, trzeba zapy-
tać o obecność przeszłości w naszej kulturze”110. W czasach współczesnych doszło do 
zmiany relacji między przeszłością a teraźniejszością: „W warunkach nowoczesności 
przyszłość jest bezustannie wchłaniana przez teraźniejszość w wyniku refl eksyjnej 
organizacji obszarów wiedzy. Terytorium przyszłości zostało, by tak rzec, zagospo-
darowane i skolonizowane. Jednak taka kolonizacja z samej swej natury nigdy nie 
może być pełna, bo myślenie w kategoriach ryzyka jest wpisane w ocenę projektów 
z punktu widzenia możliwych odchyleń od spodziewanych wyników. Szacunek ryzyka 
skłania do precyzji, wręcz kwantyfi kacji, ale jest niedoskonały z natury. Zważywszy 
na ruchliwy charakter nowoczesnych instytucji, połączony ze zmienną i często kon-
trowersyjną naturą systemów abstrakcyjnych, w istocie większość szacunków ryzyka 
zawiera wiele niewiadomych”111.

109 E. Tarkowska, Czas społeczny, [w:] Encyklopedia socjologii, t. I, s. 111.
110 M. Szulakiewicz, Ucieczka od przeszłości..., [w:] Z. Stachowski (red.), Pamięć dla przyszłości, s. 30. 
111 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość..., s. 6–7.
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Dominacja w kulturze określonego nastawienia nie pociąga za sobą konsekwencji 
wykluczających (inne nastawienia mogą występować i odgrywać istotną rolę w życiu 
poszczególnych grup społecznych), wzmacnia natomiast tendencje polegające na 
ideologizowaniu i idealizowaniu przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Z punktu 
widzenia językoznawcy: „»Przeszłość« bywa wprawdzie »chwalebna« i »chlubna«, 
»burzliwa« i »bogata«, ale często bywa też »mroczna« i nieuchronnie staje się coraz 
bardziej »zamierzchła«. I w końcu już jest przeszłością, jest »zamknięta«. Przyszłość 
czasem bywa »niepewna«, ale często bywa »świetlana«, ma związek z różnymi 
»wschodami«, »porankami« i »jutrzenkami«. Przyszłość zawsze, czy kiedy »stoi 
przed nami otworem«, czy kiedy »leży w naszych rękach«, »czeka nas« i możemy 
ją »budować«. Ona dopiero »pokaże« i dlatego to ją »wybieramy«”112.

W praktyce polityka jest skazana na wykorzystywanie wymiarów temporal-
nych, przy czym nastawienie na przyszłość jest orientacją dominującą, ze względu 
na charakter działania mającego możliwość pojawienia się dopiero w przyszło-
ści. Bieżąca polityka potwierdza się w przyszłości. Prowadzone przez Michaela 
Oakeshotta badania nad relacjami pomiędzy reżimem politycznym a stosun-
kiem społeczeństw wobec poszczególnych orientacji temporalnych wskazują, 
że najlepszym rozwiązaniem dla zapewnienia społeczeństwu wolności jest brak 
jednej, dominującej orientacji. Władza polityczna powinna korzystać w jednako-
wym stopniu ze wszystkich trzech sfer – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości: 
„Powinniśmy uznać, że społeczeństwo rządzone wyłącznie przez jego przeszłość, 
teraźniejszość lub przyszłość cierpi z powodu despotyzmu przesądu, który czyni 
wolność niemożliwą. Polityka naszego społeczeństwa jest rodzajem konwersacji, 
w której zarazem przeszłość, teraźniejszość, jak i przyszłość mają głos; każda z nich 
może od czasu do czasu wziąć górę na innymi, ale żadna nie panuje defi nitywnie, 
to właśnie dlatego jesteśmy wolni”113.

Niezmiernie istotne rozważania podjęła Barbara Szacka, według której wymiary 
temporalne są miejscem, gdzie jednostki szukają spokoju, stabilizacji i dobrobytu. 
W praktyce dochodzi do ukształtowania się podziału; z jednej strony teraźniejszość, 
a z drugiej występują dwa pozostałe czasy. Teraźniejszość jest miejscem negatywnym, 
a pozostałe dwie orientacje są oceniane pozytywnie. Prowadzone przez Szacką bada-
nia wskazują przy tym na istnienie dwu orientacji przeszłościowych – historystycznej 
i eskapistycznej, odnoszących się do różnych przeszłości, umiejscowionych w innym 
wymiarze czasowym. Pierwsza jest „orientacją przeszłościową w wymiarze czasu 
linearnego, w którym przeszłość jest postrzegana jako poprzedniczka teraźniejszości 
i razem z nią sytuowana w jednym ciągu nieodwracanego czasu, natomiast druga, 
nazywana eskapistyczną, jest orientacją przeszłościową w wymiarze takiego czasu, 
w którym zanegowane zostają jego linearność i nieodwracalność”114.

Badania związków pomiędzy przeszłością (dawnością) a teraźniejszością prowa-
dził Stefan Czarnowski, który analizował elementy kultury materialnej i duchowej, 

112 J. Bralczyk, J. Wasilewski, Rozmowa o czasie..., [w:] G. Sędek, S. Bedyńska (red.), Życie na czas..., s. 29.
113 M. Oakeshott, Rationalism in Politics..., s. 40–41; L. Koczanowicz, Polityka czasu..., s. 3.
114 B. Szacka, Czas społeczny – pamięć..., s. 101 i 102. 
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wpływające na teraźniejszość. Według niego, przeszłość obarcza teraźniejszość 
w nierównej mierze i w różny sposób, ze względu na fakt, że nie wszystkie elementy 
zdarzeń, które zaszły w przeszłości, dotrwały do teraźniejszości. Znaczna część wy-
darzeń zostaje zapomniana i nie ma istotnego znaczenia, zaś to, co przetrwało, też 
zostało przetworzone, zmieniło swe miejsce i rangę. Przeszłość, pomimo trwania 
w teraźniejszości, ulega zmianom ilościowym i jakościowym, które są powodowane 
charakterem danej zbiorowości, żyjącej w określonej teraźniejszości. Innymi słowy, 
teraźniejszość przekształca dawność, zmieniając ją, jedne elementy odrzucając, 
a inne asymilując. W ten sposób badanie przeszłości i tradycji staje się równo-
cześnie badaniem przedstawień zbiorowych, wyjaśnianiem pochodzenia faktów 
społecznych i kształtowaniem się świadomości społecznej115. Prowadząc badania, 
Czarnowski poruszył problem upływu czasu oraz powiązanych z nim zagadnień 
przyczynowości i determinizmu społecznego: „Nazywa on [Czarnowski – przyp. 
P.B.] bowiem »złudzeniem« wszelkie formy przedstawiania sobie przeszłości jako 
kolejności faktów zachodzących w nieodwracalnym i niepowtarzalnym upływie 
czasu. Wszak, jeśli czas uważa się za jakość konkretną, to rzeczywiście Czarnowski 
ma rację, są one zawsze hic et nunc, są »wiecznością«. Ponadto jest to czas, który 
ma podwójną naturę, jest on równocześnie odwracalny i nieodwracalny”116.

Podobnie jak Czarnowski, ujmuje relacje między przeszłością a teraźniejszoś-
cią Marc Bloch. Według niego, przeszłość nie tłumaczy w pełni teraźniejszości, 
Bloch zastanawiał się, czy to, co minęło, jest w ogóle przydatne do wyjaśnienia 
teraźniejszości. Podejmując tego typu kwestię, odwoływał się do znanych mu 
koncepcji właśnie w przeszłości dopatrujących się wyłącznie jednego źródła, jak 
np. Jules’a Micheleta, który w książce Le Peuple (Paryż 1846) ograniczył się do 
analizowania teraźniejszości głównie przez pryzmat przeszłości. Pytanie o wpływ 
przeszłości na teraźniejszość wynikało z obserwacji rzeczywistości, szczególnie 
zmian techniczno-cywilizacyjnych. Zaobserwowane przez Blocha różnice pomiędzy 
kolejnymi pokoleniami budziły wątpliwości, czy istotnie współczesnego człowieka 
można „tłumaczyć” za pomocą przeszłości. Bloch podkreślał, że przypisywany 
teraźniejszości przywilej samowyjaśniania jest zdecydowanie nieuprawniony, gdyż 
opiera się na nieprawdziwych założeniach. Rozprawiając się z tymi założeniami, 
twierdził, że rozumienie teraźniejszości nie jest możliwe bez poznania minionych 
form życia zbiorowego. Podobnie ma się relacja między teraźniejszością a przeszłoś-
cią: „Z nieznajomości czasów minionych wypływa nieuchronnie niezrozumienie 
teraźniejszości. Ale również daremne będą zapewne próby zrozumienia przeszłości, 
jeżeli się nie wie nic o dniu dzisiejszym”117. Bloch wskazywał na współzależność 
okresów historycznych, a tym samym związków między przeszłością, teraźniej-
szością i przyszłością118.

115 T. Banaszczyk, Durkheim i protagoniści, s. 67–87. 
116 Tamże, s. 87. 
117 M. Bloch, Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, przekład: W. Jedlicka, Warszawa 1960, s. 68. 
118 T. Banaszczyk, Durkheim i protagoniści, s. 88–99. 
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Znaczenie analizowanych wymiarów temporalnych dla życia społecznego 
zostało dostrzeżone przez innych badaczy w dorobku George’a Herberta Meada, 
szczególnie w jego pracy Filozofi a teraźniejszości (Th e Philosophy of the Present, 
Chicago 1932). Podstawą jego rozważań jest ontologiczny status teraźniejszości, 
czyli pojawiają się pytania i odpowiedzi dotyczące statusu „teraz” i jego wpływu na 
przeszłość i przyszłość: „Aby wyjaśnić zmianę, trwałość i własne ja lub tożsamość, 
Mead przyjmuje czasowy i względny punkt widzenia, skupiając się wyłącznie na 
»czasie w« rzeczach, wydarzeniach, perspektywach i rolach, a nie na czasie abs-
trakcyjnych ram, w których doświadczenie jest przedmiotem konceptualizacji. 
Odmawia statusu rzeczywistości abstrakcyjnemu czasowi zegarów i kalendarzy, 
uznając je zaledwie za konwencję”119.

Mead podkreślał znaczenie teraźniejszości, ale twierdził, że nie może ona 
istnieć bez pozostałych wymiarów temporalnych, w ten sposób możliwe jest ja-
kiekolwiek doświadczenie zmiany, widoczne poprzez uporządkowanie zdarzeń 
w ciągu chronologicznym. Przejawia się tutaj spojrzenie na rzeczywistość jako „ciąg 
zdarzeń”, a zatem przeszłość staje się ciągiem zdarzeń, które już się dokonały. Brak 
wystarczających narzędzi do „zapamiętania” przeszłości czyni z niej „strukturę” 
podlegającą ciągle interpretacji i selekcji. W ten sposób staje się ona otwarta na 
zmiany i przekształcenia. Poszczególne wymiary temporalne są poddawane ciągłym 
świadomym działaniom jednostek120.

Postawy wobec czasu, w którym żyją jednostki, są zmienne, więc tym bar-
dziej są zmienne społeczne postawy wobec omawianych wymiarów czasowych. 
Obszarem sporów jest zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość oraz przyszłość. Te 
spory przejawiają się z jednej strony w rekonstrukcji zdarzeń i próbie panowania 
nad przeszłością, dokonywanej za pomocą indywidualnej pamięci subiektywnej, 
ale też pamięci intersubiektywnej (wspólnotowej), historii czy tradycji, a z dru-
giej – w antycypacji przyszłości, czyli zespołu obaw, przewidywań i oczekiwań121. 
Okazuje się, że dezaktualizacja pamiętanych fragmentów przeszłości jest procesem 
powszechnym.

Postawy wobec poszczególnych wymiarów temporalnych wynikają z samej 
natury czasu, który jest uporządkowany, ale także z dominującego w danej kulturze 
„porządku” temporalnego, wyznaczającego sposoby myślenia o czasie i jego po-
strzeganie. Istotną rolę odgrywają też wartości kształtujące owe działania. Wydaje 
się, że czas zostaje podporządkowany podstawowym wartościom społecznym 
danej wspólnoty. Dążenie do tych wartości w przyszłości kształtuje dominację 
czasu przyszłego, a próba osiągania podstawowych wartości w teraźniejszości 
podkreśla znaczenie czasu teraźniejszego. Podobnie może być z czasem przeszłym; 
lęk przed dokonującymi się zmianami społecznymi prowadzi do szukania ratunku 
w czasie przeszłym. Dominacja poszczególnych czasów jest widoczna w sieci relacji 
społecznych.

119 B. Adam, Czas, s. 79. 
120 Tamże.
121 E. Tarkowska, Czas społeczny, [w:] Encyklopedia socjologii, t. I, s. 111.



2. Pamięć jako podtrzymywanie „czasu 
wygasłego”

a) Różne rodzaje pamięci

Pisanie w niniejszej pracy o pamięci czy pamięci społecznej jest wynikiem uznania 
jej za kolejną kategorię czasową, odnoszącą się do przeszłości, ale pozostającą też 
w istotnych relacjach z teraźniejszością i przyszłością. Praktycznie służy ona do 
podtrzymywania czasu przeszłego, często metaforycznie nazywanego „wygasłym”. 
Ten „odchodzący” czas w wielu aspektach życia indywidualnego i zbiorowego ma 
istotne znaczenie dla poruszanej tu tematyki. W takim ujęciu pamięć staje się na-
rzędziem służącym „utrwalaniu” tego, co przeminęło, by następnie znaleźć zasto-
sowanie w wielu sferach życia społecznego. W podobną relację z „czasem byłym” 
wchodzą też inne formy temporalne, takie jak pamiętanie czy zapominanie, które 
także są związane z doświadczeniem czasu przeszłego. Drugą istotną przyczyną 
pisania o pamięci jest jej znaczenie dla mechanizmów walki o zdobycie władzy i jej 
utrzymanie. Czas przeszły jest przedmiotem zainteresowania władzy, narzędziem 
służącym do budowania uzasadnionych i prawomocnych obrazów rzeczywistości, 
głównie przydatnych w teraźniejszości. Przeszłość czy historia są powszechnie 
wykorzystywane przez grupy polityczne oraz polityków dochodzących do władzy 
i ją sprawujących1. Wspomniane wyżej sfery działalności politycznej opierają się 
na związkach i relacjach pomiędzy pamięcią, historią i władzą2. „Historia jest 
systematycznie wykorzystywana jako jedno z najbardziej użytecznych narzędzi 
do tworzenia ideologiczno-kulturowych warunków sprzyjających utrzymaniu ist-
niejących struktur władzy”3. Przedstawianie owych punktów stycznych pomiędzy 
pamięcią (czasem przeszłym) a władzą jest niezbędne, ale nie wyczerpuje wszystkich 
aspektów pamięci i jej roli w różnych kontekstach życia społecznego.

Związki między czasem a pamięcią były dostrzegane przez jednostki we 
wszystkich okresach historycznych4. Wydaje się, że pamięć połączona ze zdolnoś-
cią do refl eksji nad tym, co ona zachowuje, jest przypisana wyłącznie ludziom, 

1 C. Pereyra, Po co nam historia?, [w:] Po co nam historia?, przekład: M. Mróz, wstęp: T. Łepkowski, 
Warszawa 1985, s. 25.

2 Gdy mówimy o pamięci, pojawiają się pytania o jej relacje z władzą i polityką. Zob. M.A. Cichocki, 
O potrzebie pamięci i groźbie pojednania, [w:] P. Kosiewski (red.), Pamięć jako przedmiot władzy, Warszawa 
2008, s. 9. 

3 C. Pereyra, Po co nam historia?, [w:] Po co nam historia, s. 25. 
4 W starożytnej mitologii greckiej przejawiało się to w tożsamości bóstwa sprawującego władzę nad 

pamięcią i nad upływem czasu. Była to długowłosa bogini Mnemosyne, jedna z Tytanid, strącona do Tartaru 
za opowiedzenie się po stronie Zeusa, później zaś Chronos. T. Banaszczyk, Studia o przedstawieniach 
zbiorowych..., s. 171–172; T. Banaszczyk, Czas jako kategoria społeczna. Wstępne rozważania socjologiczne 
o czasie, Wrocław 1981, s. 49.
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podobnie zresztą jak przeżywanie upływu czasu. Wiąże się to z zagadnieniem 
świadomości czasu.

Znaczenie pamięci indywidualnej, pomimo jej ograniczonego charakteru, 
a zwłaszcza krótkotrwałości, było często podważane, lekceważone, a nawet ośmie-
szane. Indywidualna pamięć o przeszłości mogła się stać „wrogiem” i zagrożeniem 
wtedy, gdy „nie chciano pamiętać” o przeszłości z jakiegoś „wstydliwego” powodu. 
W ten sposób dystansowano się od przeszłości własnej – jednostkowej czy gru-
powej. Uważano często, z różnych pobudek ideologicznych, że zbyt dobra pamięć 
jest przeszkodą, utrudnia człowiekowi odnajdywanie się w życiu, ogranicza go 
w rozwoju, przeszkadza w wyborze przyszłościowej, „postępowej” orientacji tempo-
ralnej. Pamięć przeszkadza rządzącym w systemach totalitarnych, jak i w obecnych 
demokracjach. Szczególnie miałaby ona przeszkadzać dzisiejszemu konsumentowi 
w kolekcjonowaniu hedonistycznych wrażeń i przyjemności. Pamiętanie przeszka-
dza w tworzeniu nowej tożsamości, w teraźniejszości ponowoczesnej, proponującej 
funkcjonowanie wyłącznie „tu i teraz”5. Ogranicza budowanie zdeterminowanych, 
zdecydowanie jednowymiarowych zachowań konsumenta w dostępnym mu cza-
sie teraźniejszym. Całkowite „opanowanie” czasu bieżącego poprzez „określenie” 
wokół niego indywidualnej tożsamości, przy pamiętaniu („posiadaniu pamięci”), 
wydaje się jednak utrudnione. Sposobem podważania pamięci jest relatywizowa-
nie jej przydatności, podkreślanie, że korzystanie z niej, podobnie jak z historii, 
umożliwia usprawiedliwienie i uzasadnienie każdej tezy czy poglądu6. Po drugiej 
stronie, na zasadzie przeciwieństwa, pojawiają się stwierdzenia o przydatności 
pamięci do podtrzymywania kultury, czyli społecznego konstruowania życia zbio-
rowego. Ostrzegano przed zagrożeniami marginalizowania pamięci indywidualnej 
i konsekwencjami jej częściowego zaniku. Sytuacja taka miałaby doprowadzić do 
katastrofy społecznej. Jak pisał metaforycznie Lech M. Nijakowski, „rozpad ładu 
pamięci to wejście do piekła szaleństwa”7.

Pamięć jest przede wszystkim przypisaną jednostce, w dużym stopniu niezależną 
od niej, biologiczną cechą indywidualną. Zależy od predyspozycji biologicznych 
organizmu ludzkiego i przekazanych przez przodków możliwości. Decydują one 
o uwarunkowaniach, zdolnościach do przechowywania, porządkowania i odtwa-
rzania przez umysł minionych wydarzeń. Często podkreśla się znaczenie właści-
wości umysłu, polegającej na odpowiednim odtwarzaniu owych zapamiętanych 
kodów, czyli determinantów pamięci. Uwarunkowania neurofi zjologiczne czło-
wieka pozwalają rozróżniać pamięć krótkoterminową, średnioterminową i dłu-
goterminową8. Wszystkie kody składające się na poszczególne rodzaje pamięci 
tworzą odpowiednio uporządkowany układ informacji, z którego można korzy-

5 Współczesne nam społeczeństwa przestają być społeczeństwami pamięci. Zob. D. Hervieu-Légar, 
Religia jako pamięć, przekład: M. Bielawska, Kraków 1999, s. 167.

6 R. Davenport-Hines, Odurzeni. Historia narkotyków 1500–2000, przekład: A. Cioch, Warszawa 
2006, s. 7. 

7 L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci..., s.18. 
8 I.S. Fiut, Przyroda jako źródło pamięci, [w:] Z. Stachowski (red.), Pamięć dla przyszłości, s. 55.
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stać w życiu społecznym. Zdolność człowieka do gromadzenia, przechowywania 
oraz późniejszego odtwarzania i wykorzystywania danej informacji jest podstawą 
wszelkich indywidualnych procesów uczenia się i budowania tożsamości, zgodnie 
z zasadą: „jesteśmy tym, co pamiętamy”9.

Zatem „nasze” indywidualne pamiętanie jest w dużym stopniu uzależnione 
biologicznie10, ale przede wszystkim jest wspomnieniem wynikłym z własnego 
przeżycia11. Pogłębiane jest przez instrumentalne, kulturowe przypominanie (poli-
tykę historyczną), czyli zależy także od uwarunkowań społeczno-kulturowych czy 
politycznych. Kultura w dużym stopniu jest w stanie stymulować nasze pamiętanie, 
przypominanie i zapominanie. Dzięki niej można zmniejszyć ograniczenia ludzkiej 
pamięci, które obejmują nie tylko zapominanie, ale także wypaczenia pamięci. Ten 
ostatni element jest jedną z przypadłości człowieka: „Wszyscy jesteśmy zdolni do 
wypaczania własnej przeszłości”12. Takie „ułomności” wymuszają funkcjonowanie 
„świadomych” instytucji państwowych, kształtujących ludzkie pamiętanie, oraz 
przynamniej minimalną aktywność ze strony jednostek, polegającą na otwarciu się 
na przekazywane treści. Dominująca jednak w tym procesie jest rola kultury: „Dla 
przekazania pamięci własnych przeżyć wykorzystuje się społeczne bądź urzędowe 
klisze relacji o wydarzeniach, których było się uczestnikiem”13.

Trudno sobie wyobrazić ten proces „dziedziczenia i przekazywania kodów 
kulturowych” czy traktowania pamięci jako instancji zajmującej się gromadzeniem 
doświadczeń, a później pozwalającej przewidywać przyszłość14, bez posiadania 
i wykorzystywania psychologicznych właściwości pamięci. Nie ma też pamięci 
bez współczesnych form utrwalania zasobów pamięci indywidualnej, ale także bez 
wspólnoty, w której żyje jednostka. Bez wspólnoty pamięć indywidualna byłaby 
skazana na zagładę wraz ze śmiercią jednostki15. Z tego wynikają także istotne 
cechy pamięci; jest ona diachroniczna, wybiórcza i przechowywana przez zbioro-
wość. „Decyzje, jakie podejmujemy, często nie w pełni świadomie, dotyczące tego, 
co warto pamiętać, a co zapomnieć, powodują budowanie hierarchii pamięci”16. 
W ten sposób pamięć, będąca elementem dostosowywania się człowieka do śro-
dowiska, umożliwia przygotowanie się na zmiany w tym środowisku zachodzące. 
Psychologiczne podejście do pamięci, polegające na uczeniu się, nie wyklucza też 

9 L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci..., s. 18. 
10 Kwestie te są w coraz większym stopniu przedmiotem współczesnych badań naukowych.
11 M. Ziółkowski, Pamięć i zapominanie: trupy w szafie polskiej zbiorowej pamięci, „Kultura 

i Społeczeństwo” 2001, nr 3–4, s. 3.
12 D.L. Schacter, Siedem grzechów pamięci..., s. 12.
13 B. Szacka, Pamięć zbiorowa i wojna, s. 15. 
14 E. Pöppel, Granice świadomości. O rzeczywistości i doznawaniu świata, przekład: A. Tauszyńska, 

Warszawa 1989, s. 99. 
15 Według Maurice’a Halbwachsa, istnieją ciągi pamięci, które mają charakter społeczny i zamykają 

się w obszarze trzech pokoleń. Pamięć nie znika wraz z indywidualną śmiercią, lecz nadal funkcjonuje, 
jednak tylko przez określony czas. Według Jana Assmana, ciągi pamięci wykraczają poza doświadczenia 
pokoleniowe i trwają w nas dłużej. Zob. M.A. Cichocki, O potrzebie pamięci i..., [w:] P. Kosiewski (red.), 
Pamięć jako przedmiot..., s. 10.

16 M. Król, Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi, Kraków 1996, s. 168–169.
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szerszych czy uzupełniających sposobów jej ujmowania. Inne podejścia funkcjonu-
jące w literaturze przedmiotu podkreślają kolejne jej cechy – mówi się o procesie, 
przedmiocie, cesze i zjawisku17. Znaczenie i wyjątkowość pamięci sprawiają, że 
może ona być ujmowana i analizowana w wielu kontekstach: fi lozofi cznym, reli-
gioznawczym, historycznym, politycznym, społecznym itd.

Wśród najczęściej występujących rodzajów pamięci należy wymienić subiek-
tywną, intersubiektywną oraz obiektywną. Najbardziej przydatna dla potrzeb in-
dywidualnego poznawania i przetwarzania informacji przez człowieka jest pamięć 
subiektywna, będąca częścią naszego indywidualnego doświadczenia i poznawania 
świata. „Odkrywanie świata” stanowi zbiór doświadczeń indywidualnych związanych 
z kontaktem z otoczeniem, zarówno przyrodniczym, jak i społecznym. Szczególne 
znaczenie ma katalog doświadczeń i informacji zdobytych w relacjach międzyludz-
kich, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Bezpośrednie oparte są na relacjach 
osobistych, pośrednie występują w przypadku obcowania z utrwalonymi w różnej 
formie przekazami. Z kolei pamięć intersubiektywna jest właściwa dla zbiorowości 
ludzkich; stanowi zapis wspólnych doświadczeń danej zbiorowości. Składają się na 
nią informacje mające znaczenie, będące zbiorem istotnych wydarzeń i przekazów 
o nich, w których członkowie zbiorowości (lub ich przodkowie) uczestniczyli. 
Dokonali oni selekcji posiadanych informacji, uznając część z nich za istotne dla 
trwania i rozwoju zbiorowości, pozostałe zaś traktując jako mniej ważne. Zarówno 
pamięć subiektywna, jak i intersubiektywna są kształtowane w przeważającym 
stopniu przez wychowanie i socjalizację w rodzinie. Pamięć obiektywną natomiast 
stanowią informacje dotyczące życia przyrodniczego i społecznego utrwalone w for-
mie materialnej18. Zarówno pamięć subiektywna, jak i intersubiektywna wpływają na 
postępowanie jednostki w teraźniejszości oraz kształtują jej działanie w przyszłości.

Najlepiej pamiętana jest przeszłość najbliższa, czyli ta, która minęła niedawno 
i była współtworzona przez jednostkę. Pamięć ta dotyczy przeszłości bliskiej, 
która ma strukturę inną niż przeszłość dawna. Jako kryterium podziału między 
przeszłością dawną a najnowszą przyjmuje się często możność tworzenia narracji 
o wydarzeniach. Gdy odbywa się ona na podstawie dokumentów, mamy do czy-
nienia z przeszłością dawną, a gdy na podstawie dokumentów i źródeł oraz relacji 
bezpośrednich świadków, wówczas mamy do czynienia z przeszłością najnowszą. 
Ta ostatnia ma też swój dający się wyodrębnić przedział czasowy, obejmujący 
najczęściej około osiemdziesiąt–dziewięćdziesiąt ostatnich lat19. Nie ma tu jednak 
stałych zasad, bowiem pamięć przyczynia się do modyfi kowania i przekształcania 
czasu minionego. Pod wpływem różnych czynników, najczęściej kulturowych, 
niektóre przedziały ulegają pozornemu wydłużeniu, inne skróceniu. W ten sposób 
przeszłość najnowsza może przybierać zdecydowanie różne, krótsze lub dłuższe 

17 W. Lebiedziński, Poznanie, pamięć..., s. 18 i następne. 
18 W. Sztumski, Aktualizacja pamięci. Ontologiczny i społeczny kontekst rozważań, [w:] Z. Stachowski 

(red.), Pamięć dla przyszłości, s. 8. 
19 Problemami związanymi z wyznaczeniem granic między przeszłością dawną a najnowszą zajmu-

je się Andrzej Szpociński. Zob. A. Szpociński, Formy przeszłości a komunikacja..., [w:] A. Szpociński, 
P.T. Kwiatkowski, Przeszłość jako przedmiot..., s. 10–14. 
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ilościowe przedziały temporalne. Często długie przedziały czasu, które już minęły, 
przeobraziły się w pamięci i przybrały „postać” wyjątkowo krótkiej chwili.

Podstawową funkcją pamięci indywidualnej jest gromadzenie informacji ze 
świata zewnętrznego, a później odtwarzanie i wykorzystywanie ich w życiu co-
dziennym. Odtwarzanie polega na przywoływaniu wspomnień, a to następuje na 
wiele sposobów: „Odtwarzanie wiedzy polega na odzyskiwaniu zarejestrowanych 
(zapisanych) w systemie nerwowym (mózgu) informacji zazwyczaj pod wpływem 
odpowiedniego bodźca (rozkazu) z zewnątrz lub nakazu wewnętrznego. Tu też 
pamięć jest jakby funkcją, która wiąże zmienną niezależną – bodziec (rozkaz lub 
nakaz) ze zmienną zależną – odtwarzanymi informacjami (obrazami z przeszłości)”20.

Ponadto pamięć indywidualna przyczynia się do „odnalezienia się” i zako-
twiczenia jednostki we współczesności. Jej „zerwanie” może prowadzić do wie-
lu negatywnych konsekwencji, zarówno dla jednostek, jak i zbiorowości21. Bez 
indywidualnych, własnych wspomnień (zdarzeń, które się dokonały), społeczne 
funkcjonowanie jednostki nie byłoby możliwe, prowadziłoby do ciągłego „odnaj-
dywania się w społeczeństwie”, tak jak to robią osoby, które nagle straciły pamięć. 
Tak rozumiana pamięć służy do oswajania, „kolonizowania” dnia następnego, czyli 
indywidualnej przyszłości, pozwala odnaleźć się w wielokulturowym społeczeń-
stwie, dokonać własnych wyborów kulturowych spośród wielu celów i wartości 
możliwych do zrealizowania. Pozwala ukształtować tożsamość jednostki, która 
zawsze opiera się na zdarzeniach przeszłych, zmierzając do odnajdywania korzeni 
i wspólnego dziedzictwa22, a one nieuchronnie zawierają i opierają się na dłuższym 
trwaniu w czasie23. Paul Ricoeur mówi, że pamięć zapewnia w ten sposób świadec-
two „czasowej ciągłości osoby”24.

Pamięć staje się tym elementem, który pozwala uporządkować szereg przeżytych 
wydarzeń, zbudować własną strukturę pamiętania, z wydarzeniami istotnymi, wy-
raźnie zaznaczonymi w pamięci, i mniej ważnymi, bardziej mglistymi lub całkowicie 
zapomnianymi. Pamiętanie pozwala „porównywać to, co »jest«, z tym, co »było«, 
i tworzyć na tej drodze własne pojęcie przeszłości”25. Ciągłe przechodzenie wyda-
rzeń ze stanu teraźniejszego do przeszłości, istniejącej także za pomocą pamiętania, 
uświadamia kruchość ludzkiego bytowania i jego przemijanie. Pamięć staje się 

20 W. Sztumski, Aktualizacja pamięci..., [w:] Z. Stachowski (red.), Pamięć dla przyszłości, s. 21.
21 „Zerwanie tej ciągłości kończy się w przypadkach jednostek chorobą psychiczną, a w przypadku 

ugrupowań politycznych i społecznych chaosem wartości i nerwowym, maniakalnym poszukiwaniem 
innych niż pamięć sposobów na skonstruowanie osi, wokół której może być zorganizowane na trwałe życie 
danego ugrupowania. Sposobów takich jednak – poza pamięcią – nie ma, z wyjątkiem jednego, czysto 
negatywnego, a mianowicie wrogości do innych”. M. Król, Ewolucja, restauracja, amnezja..., [w:] S. Mocek 
(red.), Moralność i polityka, s. 196.

22 P. Zawadzki, Czas i tożsamość. Paradoks odnowienia problemu tożsamości, „Kultura i Społeczeństwo” 
2003, nr 3, s. 12. 

23 P. Schlesinger, On National Identity..., s. 236. 
24 Por. P. Zawadzki, Czas i tożsamość. Paradoks..., s. 10. 
25 T. Banaszczyk, Czas jako kategoria..., s. 49.
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miejscem, w którym „zbierane” są ślady po jednostkowej aktywności, pozwalając 
w ten sposób ukształtować świadomość istnienia w czasie.

Sposoby pamiętania przeszłości przez człowieka przechodziły również swoistą 
ewolucję w dziejach. Najpierw były mgliste wspomnienia, do których nie przywią-
zywano większej wagi, pamiętanie legend i mitów, a później dokładne zapisywanie 
i badanie źródeł przeszłości: „Poczucie własnej przeszłości, czyli świadomość 
tradycji, tworzyło narody i scalało państwa; historyczny punkt widzenia kształtuje 
współczesną nam kulturę, nadając jej specyfi czny rys czasowości”26. Z biegiem czasu, 
w kolejnych wiekach, znaczenie i możliwości zapamiętywania minionych zdarzeń 
stale rosły, prowadząc do stworzenia szeregu organizacji i instytucji, które mają za 
zadanie przechowywanie świadectw ludzi, dokumentów i artefaktów.

Poza pamięcią, istotnym elementem, wpływającym na poczucie świadomości 
istnienia w czasie, jest posiadanie przez umysł ludzki – jak podkreślają badacze – 
uwagi oraz oczekującej wyobraźni. Pamięć pozwala korzystać z przeszłości, z tego, 
co „już było” i wykorzystywać to na użytek bieżącego życia w społeczeństwie. W ten 
sposób nie tylko istnieje możliwość korzystania z dotychczasowych doświadczeń, 
ale w minimalnym stopniu można też podjąć próbę panowania nad czasem – po-
przez pamiętanie. Dzięki pamięci można próbować przeciwstawić się upływowi 
czasu, przywołać zdarzenia z przeszłości. Jednocześnie uwaga i oczekująca wyob-
raźnia zależą od zdolności zapamiętywania minionych zdarzeń, czyli od pamięci. 
„Pomiędzy przywoływaniem w pamięci minionych zdarzeń a wyobrażeniem sobie 
przyszłych stanów rzeczy – pisze Stefan Snihur – zachodzi istotna analogia, w obu 
przypadkach bowiem nasza świadomość zwraca się ku temu, co aktualnie nie 
istnieje. Nadto, sięganie pamięcią do minionych zdarzeń nie jest w istocie nigdy 
wiernym odtwarzaniem tego, co było, lecz raczej pewną kompozycją, w której to, 
co zapamiętane, jest uzupełniane przez wyobrażenie. Faktem jest przy tym, że to, 
co ujmujemy jako przyszłe, jest zawsze w swej formie i treści zależne od naszych 
minionych doświadczeń”27.

Przekształcanie przeszłości w teraźniejszość, a tej w przyszłość nie byłoby moż-
liwe bez wykorzystywania pamięci oraz skierowanej w przyszłość wyobraźni. Taki 
proces przekształcania dotyczy również ludzkiej świadomości, przez co możliwe 
jest w praktyce porównywanie przez człowieka różnych aspektów czasu: „Ogólnie 
rzecz biorąc, pamięć, uwaga i oczekiwanie umożliwiają nam pojmowanie świata jako 
rozległej dziedziny rzeczy i zjawisk nieustannie zmieniających swój stan istnienia”28.

Pamięć indywidualna, jak już wyżej wspomniano, posiada szereg istotnych 
ograniczeń. Do podstawowych badacze zaliczają: nietrwałość, roztargnienie, blo-
kowanie, błędną atrybucję, podatność na sugestie, tendencyjność i uporczywość. 
Nietrwałość, roztargnienie i blokowanie przyczyniają się do pomijania jakiegoś faktu, 
zdarzenia lub idei. Nietrwałość wpływa na zwiększanie problemów z pamiętaniem, 
z częściową lub całkowitą utratą pamięci. „Nietrwałość (…) działa niepostrzeżenie, 

26 M. Heller, Wieczność. Czas..., s. 83–84.
27 S. Snihur, Przeżywanie czasu, [w:] S. Snihur (red.), Czas i trwanie, s. 102.
28 Tamże, s. 103. 
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ale i nieustannie: przeszłość nieubłaganie zaciera się wraz z pojawieniem się nowych 
doświadczeń”29. Na pamiętanie wpływa także roztargnienie, które osłabia związki 
między uwagą a pamięcią. Z kolei blokowanie to niemożność przywołania informacji 
z pamięci. Pozostałe z wymienionych powyżej słabości pamięci dotyczą jej prze-
twarzania. Błędna atrybucja to przypisanie śladu pamięciowego do niewłaściwego 
źródła, tendencyjność polega na wypaczaniu pamięci pod wpływem aktualnej wiedzy 
i przekonań. Najbardziej dokuczliwą cechą pamięci jest występująca niekiedy jej 
uporczywość. Przyczynia się ona do powracania i ciągłego przypominania infor-
macji lub zdarzeń, które najczęściej były dla człowieka przykre30.

b) Rola i znaczenie pamięci społecznej

Dla niniejszej pracy najważniejsze znaczenie ma pamięć społeczna (pamięć 
zbiorowa)31, będąca podstawową cechą zbiorowości ludzkich, pośrednio oddzia-
ływającą na indywidualną pamięć jednostek. W kontekście zajmowania się proble-
mem kształtowania pamięci grupowej społeczeństw nie ma wielkiego znaczenia, jak 
ową pamięć się nazywa – czy określa się ją jako „pamięć społeczną”32, czy „pamięć 
zbiorową”33, czy świadomość historyczną34. Badacze używają wymienionych ter-

29 D.L. Schacter, Siedem grzechów pamięci..., s. 28. 
30 Tamże, s. 14–16. 
31 Wieloznaczność i niejasność pojęcia była dostrzegalna powszechnie. A. Szpociński, Formy przeszłości 

a komunikacja..., [w:] A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski, Przeszłość jako przedmiot..., s. 27. 
32 Termin „pamięć społeczna” wywołuje kontrowersje. Wynikają one z wykorzystania kategorii biolo-

gicznej do opisu zjawiska społecznego i badania grup społecznych. K. Kończal, Bliskie spotkania z historią 
drugiego stopnia, [w:] A. Szpociński (red.), Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfl iktów, 
Warszawa 2009, s. 208. 

33 Termin „pamięci zbiorowej” czy „pamięci społecznej” nie ma jednolitego znaczenia, co w dużym 
stopniu wynika z faktu, że zagadnieniem zajmują się przedstawiciele wielu dyscyplin. B. Szacka, Czas 
społeczny – pamięć..., s. 32; zob. także: B. Szacka, Historia i pamięć zbiorowa, „Kultura i Społeczeństwo” 
2003, nr 4, s. 4. 

34 Termin „świadomość historyczna” został odrzucony w polskiej socjologii przez Barbarę Szacką. 
Wynikało to z dwóch powodów: „Pierwszym jest to, że termin ten jest przez różnych autorów używany w dwu 
całkowicie odmiennych znaczeniach. Jedni przez »świadomość historyczną« rozumieją sytuowanie wyda-
rzeń na osi czasu linearnego, ilościowego, nieodwracalnego i postrzeganie teraźniejszości jako umieszczonej 
pomiędzy przeszłością a przyszłością. Przeciwieństwem tak rozumianej »świadomości historycznej« jest 
»świadomość mityczna«, której elementem jest specyfi czna koncepcja czasu jakościowego. Drudzy natomiast 
przez »świadomość historyczną« rozumieją mniej więcej to, co odpowiada pojęciu pamięci zbiorowej. Mniej 
więcej, albowiem i tutaj dochodzi do pewnych nieporozumień. Określenie wszelkiej obecności przeszłości 
w teraźniejszości, wszelkie odniesienia do przeszłości, wszelkie rytuały i praktyki upamiętniające postaci 
i wydarzenia z przeszłości, jak również obrazy przeszłości w świadomości potocznej, mianem nie »pamięci 
zbiorowej«, ale »świadomości historycznej«, kieruje uwagę na ich relacje z historią i sprzyja utożsamianiu 
»świadomości historycznej« z »poprawną« wiedzą o przeszłości oraz nadawaniu temu terminowi wartoś-
ciującego charakteru. W rezultacie zainteresowanie »świadomością historyczną« sprowadza się do pytania 
o stopień upowszechnienia »poprawnej« wiedzy o przeszłości, oraz o to, czy wiedza ta jest »dostateczna« 
i »właściwa« (…). Ponadto wartościujące rozumienie »świadomości historycznej« nie pozwala na uwzględ-
nienie całej problematyki specyfi cznych, społecznych mechanizmów kształtowania się obrazów przeszłości 
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minów zamiennie35 bądź świadomie decydują się na jeden z nich. Często pamięć 
społeczna jest przeciwstawiana „pamięci historycznej”; w większości przypadków 
obrazy w nich zachowane różnią się. Zdarza się jednak, że treść pamięci społecznej 
jest zgodna z wiedzą historyczną, w dużym stopniu pamięć społeczna jest zależna 
od wiedzy historycznej36. W takim ujęciu pamięć społeczna stanowi pamięć żywą, 
a pamięć historyczna jest pamięcią martwą37. Utożsamianie pamięci społecznej 
z historią (pamięcią potwierdzoną i dostępną dla historyków) nie ma współcześnie 
żadnego uzasadnienia. Wskaźnikiem tego podziału były postulaty prowadzenia 
badań nad zjawiskiem pamięci społecznej38. Nie zmienia to faktu, że wciąż inte-
resującym problemem pozostaje badanie związków pomiędzy wyobrażeniami na 
temat przeszłości a wiedzą historyczną39.

Zagadnienia czasu i pamięci stanowiły przedmiot zainteresowania wybitnych 
myślicieli i badaczy, szczególnie w XX wieku. Byli wśród nich m.in. Marcel Proust, 
Maurice Halbwachs, Pierre Nora (koncepcja miejsc pamięci), Hans-Georg Gadamer, 
Alleida Assmann – podkreślali oni, że doświadczenie czasu nie tylko powiązane 
jest z ruchem, ale także oparte na świadomości czasu, która obejmuje zagadnienia 
bliskie pamięci. Rozwijali także własne koncepcje związane z czasem przeszłym. Poza 
świadomością czas „nie istnieje”, jak też nie ma świadomości bez czasu przeszłego 
i pamięci. Przeszłość czyni ową świadomość czasu bardziej ugruntowaną, a zarazem 
w pewnym stopniu subiektywną: „Ogólnie rzecz biorąc, decydujący wpływ na ludzką 
świadomość istnienia w czasie wywiera z jednej strony umiejętność lokalizowania 
aktualnych przeżyć w szerszym lub węższym paśmie rozciągłości czasowej, z drugiej 
zaś doświadczenie przemijania”40. Świadomość czasu, kształtująca się wokół trzech 
wymiarów czasu, staje się elementem składowym świadomości indywidualnej.

Maurice Halbwachs41, zajmujący się obok tematyki czasu społecznego także 
pamięcią zbiorową, był pierwszym badaczem, który podniósł wagę problemu 

w świadomości potocznej i skłania do traktowania różnic pomiędzy historią-nauką i pamięcią zbiorową jako 
wyłącznie ilościowych, nie zaś jakościowych”. Zob. B. Szacka, Pamięć zbiorowa i wojna..., s. 12 i 13. Zob. także: 
Z. Spendel, Czas historyczny w psychologii. Świadomość historyczna i myślenie historyczne jako przedmiot 
studiów psychologicznych, [w:] K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała (red.), Czas w życiu człowieka..., s. 54–67. 

35 Np. Barbara Szacka, która stosowała oba terminy: „pamięć zbiorowa” i „pamięć społeczna”, choć 
termin „pamięć społeczna” rezerwuje raczej dla psychologii społecznej. Zob. B. Szacka, Pamięć zbiorowa 
i wojna, s. 11; B. Szacka, Czas społeczny – pamięć..., s. 39. 

36 L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci..., s. 36. 
37 A. Szpociński, Formy przeszłości a komunikacja..., [w:] A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski, Przeszłość 

jako przedmiot..., s. 28. 
38 Zob. B. Szacka, Czas społeczny – pamięć..., s. 25–26; zob. także: J.V. Wertsch, Voices of Collective 

Remembering, Cambridge 2002. 
39 K. Malicki, Polacy i ich pamięć przeszłości. Studium socjologiczne pamięci zbiorowej na przykładzie 

regionu podkarpackiego, Kraków 2012, s. 18–19. 
40 S. Snihur, Przeżywanie czasu, [w:] S. Snihur (red.), Czas i trwanie, s. 101.
41 Maurice Halbwachs korzysta w pracy Społeczne ramy pamięci z trzech pojęć: pamięć autobiografi czna, 

pamięć historyczna i pamięć społeczna. Pamięć autobiografi czna stanowi wiedzę o przeszłości wywodzoną 
z własnego doświadczenia. Pamięć historyczna jest martwą wiedzą historyczną w dyspozycji historyków, zaś 
pamięć społeczna jest już pamięcią „żywą”, przepełnioną emocjami. Szerzej zob. M. Halbwachs, Społeczne 
ramy pamięci, passim.
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i wprowadził to pojęcie do literatury przedmiotu. Świadomie odrzucił psychologicz-
ny kontekst kształtowania się pamięci społecznej i podkreślał społeczny charakter 
pochodzenia pamięci. Polegało to na dostrzeżeniu, że pod wpływem społeczeństwa 
umysł jednostki odtwarza i rekonstruuje swoje wspomnienia i że „lokalizacja i re-
konstrukcja wspomnień dokonuje się w czasowo-przestrzennych ramach pamięci, 
które są ramami społecznymi”42. Indywidualna pamięć funkcjonuje, ale jej miejsce 
jest określone przez powstałe „ramy pamięci społecznej”, nie jest ona jednak w ja-
kikolwiek sposób podporządkowana czy poddana pamięci zbiorowej. Owe ramy 
to wypowiedziane przez autorytety słowa, ważne dla społeczeństwa daty, pamiętne 
wydarzenia historyczne. Pamięć indywidualna jest społecznie uwarunkowana czy 
kształtowana, nie może występować poza owymi „ramami”, czyli historią żywą. 
W dużym stopniu pamięć indywidualna jest więc wytworem czynników społeczno-
-kulturowych, czyli owych ram pamięci, ale to ona istnieje i decyduje o indywidu-
alności jednostki43. W ten sposób społeczne pamiętanie zawsze jest uzależnione 
od intensywności i sposobów przypominania: „Jakość pamiętania, jak i jego treść, 
zależne są od jakości i treści cechujących grupy społeczne”44.

Funkcjonując w określonych „ramach społecznych”, wspomnienia uzyskały 
swoje umiejscowienie, określono dokładnie ich pochodzenie czasowe i przestrzen-
ne. Doprowadzono też do społecznego uwarunkowania ich odtworzenia, czyli 
rekonstrukcji. Ich żywotność zależy przede wszystkim od akceptacji, przejawiającej 
się w liczbie pojawień w kontekstach społecznych. Następuje odtwarzanie wspo-
mnień pod wpływem presji społeczeństwa, grup, w których funkcjonuje jednostka. 
Inni, ważni dla jednostki uczestnicy życia społecznego, często także ci nieżyjący, 
„narzucają” jej potrzebę i konieczność sięgania po wybrane fakty, a zapominania 
o innych. W ten sposób pamięć upodabnia się do ciągłego procesu rekonstruowania 
i zachowania tego, co było. Następuje to tylko w warunkach przynależności jed-
nostki do określonej grupy społecznej, która jest w stanie „(…) dokonywać takiej 
rekonstrukcji, gdyż dopiero w obrębie tej grupy, dzięki wspólnym przeżyciom, 
może stworzyć sobie »ramy społeczne« dla minionych zdarzeń, które właśnie 
pragnie sobie przypomnieć”45. Te „ramy” nie mają stałego charakteru, zmieniają się 
pod wpływem działań społecznych, przyjmując nowe „oblicze”, w postaci nowych 
wspomnień i narracji o przeszłości.

Grupy postrzegają swoją przeszłość jako odmienną od innych, co jest natural-
ne, bowiem kształtowały je inne przeżycia i wydarzenia – w ten sposób różnią się, 
wzmacniają własną spójność i tożsamość. Następuje to za pomocą różnych form sym-
bolicznego informowania innych członków społeczeństwa o podstawach społecznej 
pamięci danej grupy. Najprostszym sposobem jest materialne upamiętnianie przeszłości 

42 T. Banaszczyk, Studia o przedstawieniach zbiorowych..., s. 60. 
43 Nie ma zgodności, czy pamięć społeczna – potoczne wyobrażenia o przeszłości są tym samym, co 

wiedza historyczna (nauka). Często historię ujmuje się jako pamięć zbiorową zawodowych historyków. Spory 
na ten temat zob. A. Szpociński, Formy przeszłości a komunikacja..., [w:] A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski, 
Przeszłość jako przedmiot..., s. 18–24. 

44 M. Król, Wstęp do drugiego wydania, [w:] M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, s. IX. 
45 T. Banaszczyk, Studia o przedstawieniach zbiorowych..., s. 171. 
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w postaci miejsc pamięci: tablic, nazw ulic, miejsc topografi cznych, pomników czy 
pieśni, tekstów, świąt, haseł itd.46 Dochodzi do szybkiego zwiększenia częstotliwości 
wystąpień politycznych odnoszących się do historii, zwiększa się zainteresowanie 
polityków udziałem w wydarzeniach historycznych i rocznicowych, wzrasta społeczne 
zainteresowanie historią i przeszłością: „Historia jest systematycznie używana, jako 
jedno z najbardziej przydatnych narzędzi, do tworzenia warunków ideologiczno-
-kulturowych sprzyjających utrzymaniu istniejących stosunków władzy”47. Najbardziej 
widocznym przejawem tego społecznego zachowania jest zwiększony popyt na książki 
historyczne i inne formy prezentowania obrazów przeszłości48. Wokół miejsc pamięci 
następuje skupienie zainteresowania społecznego: „Miejscami pamięci są fenomeny 
obecne w pamięci zbiorowej, budujące tożsamość grupy i będące tym samym punk-
tami krystalizacji kolektywnych autodefi nicji”49.

Pojawiające się u jednostki wspomnienia nie są dokładnym zapisem zdarzeń, 
gdyż zmieniają się w czasie. Przechowywanie w pamięci wiadomości i zdarzeń 
opiera się na zasadzie selekcji według ich ważności – tylko istotne w danej chwili 
wydarzenia zostają zachowane. O to, „co jest ważne”, najczęściej toczy się spór. Aby 
wspomnienie weszło do pamięci długotrwałej, musi posiadać wyjątkowe znaczenie 
dla życia jednostek, czyli pozostawić trwały ślad w ich osobowości. Musi także zostać 
obudowane, najczęściej materialnymi, formami pamiętania o nim, w ten sposób 
dochodzi do ukształtowania zgodności pomiędzy naszą pamięcią indywidualną 
a pamięcią społeczną. Przywoływanie wspomnień, czyli zdarzeń z „czasu wyga-
słego”, poprzez odwoływanie się do pamięci, jak i do różnych śladów materialnych, 
uwidacznia kolejny związek przeszłości z teraźniejszością50.

Polityka upamiętnień materialnych to część zdefi niowanych przez Halbwachsa 
„społecznych ram pamięci”, w których funkcjonuje społeczeństwo. Owa polityka 
ma moc jednoczenia grupy poprzez wpisywanie się grup społecznych we wspólną 
przeszłość51 i historię, ale także prowadzi do wytworzenia dominacji jednej pa-
mięci, przekształcając w ten sposób grupy interesu we wspólnoty: „Świadomość 
wspólnej przeszłości, wspólnego trwania w czasie wspiera określanie się członków 
różnych zbiorowości jako »my«, odrębni i różni od »innych«, co ma zasadnicze 
działanie więziotwórcze”52. Z drugiej strony, pomaga grupie w momentach trudnych 
jako element służący podtrzymywaniu własnej tożsamości, często wzmacniający 
dążenia ku wolności i niepodległości53. Peter Burke pisał: „Często powiada się, 

46 O miejscach pamięci zob. P. Nora, Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux, [w:] P. Nora 
(red.), Les lieux de mémoire, t. I, Paris 2002, s. 23 i następne. 

47 C. Pereyra, Po co nam historia?, [w:] Po co nam historia, s. 25. 
48 A. Paczkowski, Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski, Kraków 1999, s. 208. 
49 K. Kończal, Bliskie spotkania z historią..., [w:] A. Szpociński (red.), Pamięć zbiorowa jako czynnik..., 

s. 211. 
50 S. Klein, Czas. Przewodnik..., s. 125.
51 Przykładem zbiorowości, która najbardziej koncentruje się wokół przeszłego czasu wspólnego, jest 

naród. P. Zawadzki, Czas i tożsamość. Paradoks..., s. 13. 
52 B. Szacka, Pamięć zbiorowa i wojna, s. 17.
53 E. Florescano, Od historii – pomnika władzy, do historii wyjaśniającej, [w:] Po co nam historia, s. 73. 
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że historię piszą zwycięzcy. Dodać muszę, że zwycięzców stać na zapominanie 
przeszłości, podczas kiedy pokonani nie są w stanie rozstać się z nią i są skazani na 
rozmyślanie o niej, przeżywanie jej wciąż na nowo i zastanawianie się, jak mogłaby 
wyglądać inaczej”54. Występowanie materialnych świadectw „odmiennej” pamięci 
jest podstawowym źródłem potencjalnych konfl iktów symbolicznych z grupami 
o innej treści społecznej pamięci.

Zobiektywizowane elementy pamięci zbiorowej – jak pisze Marek Ziółkowski – 
występują współcześnie w trzech podstawowych formach: w postaci słownej, 
artykułów prasowych, książek itd.; w postaci krótkich, werbalnych haseł dostęp-
nych społeczeństwu, zauważalnych szczególnie w momentach wyjątkowych dla 
demokracji, np. kampanii wyborczej; w postaci obrazkowej, w różnego rodzaju 
przekazach telewizyjnych i obrazkowych55. Wszystkie one z różną intensywnością 
są wykorzystywane we współczesnych dyskursach publicznych.

Podstawowym elementem prowadzącym do realizacji celów pamięci społecznej 
jest wykorzystanie do formowania pamięci społecznej odpowiedniego, właściwego 
dla niej języka (przykładem mogą być wyrażenia symboliczne), czyniącego prze-
szłość bardziej użyteczną. Jak wykazał Andrzej Szpociński, pamięć wykorzystuje 
z powodzeniem – często przekształcając go – język poetycki i metaforyczny. Staje 
się on podstawowym narzędziem służącym do „przybliżenia” trudno uchwytnych 
kwestii symbolicznych, będących podstawą do zbliżenia jednostek za pomocą 
akceptowanego ogólnie, symbolicznego języka przekazu informacji56.

Drugim ważnym elementem wzmacniającym pamięć społeczną jest trwałość 
i skuteczność społecznych i państwowych instytucji, utrzymujących zdolność 
do przekazywania podstawowych składników pamięci. Organizacja państwowa 
wpływa na polityczną interpretację czasu, głównie poprzez roszczenie sobie pra-
wa do wyłączności w określaniu, „co” i „jak” ma być pamiętane, jak przeszłość 
ma być interpretowana przez społeczeństwo. Organizacje społeczne i polityczne 
sprawują władzę poprzez instrumentalne wykorzystywanie symboli, wartości 
i układów znaczeń57. Doświadczenia ludów plemiennych wskazują, że „o pamięci 
zbiorowej nie decyduje indywidualny potencjał pamięciowy osobników tworzących 
zbiorowość, ale cechy instytucji społecznych, których jedną z funkcji jest pamięci 
tej utrzymywanie”58. W ten sposób kształt pamięci społecznej staje się pośrednio 
wypadkową uformowanej, państwowej struktury „ciągłego przypominania”; im 
bardziej skuteczne, czyli funkcjonalnie sprawne instytucje, tym bardziej „dokładna 
i skuteczna” pamięć społeczna. Podstawowymi instytucjami organizującymi wie-
dzę o przeszłości są szkoła i rodzina, dopiero w dalszej kolejności inne instytucje 
edukacyjne i kształceniowe.

54 P. Burke, Th rough a Glass Darkly, „History Today” 1985, November. 
55 M. Ziółkowski, Pamięć i zapominanie..., s. 4.
56 A. Szpociński, Kanon historyczny. Pamięć zbiorowa a pamięć indywidualna. Trzy wymiary pamięci 

zbiorowej, „Studia Socjologiczne” 1983, nr 4, s. 139–144.
57 P. Schlesinger, On National Identity..., s. 256. 
58 A. Zajączkowski, Czas Afryki Czarnej, [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 24. 



210 Czas – ciąg chronologiczny: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Badania nad zjawiskiem pamięci doprowadziły Barbarę Szacką do odkrycia 
dwoistości występowania i rozumienia pojęcia „pamięci społecznej” w literaturze 
przedmiotu. Po pierwsze, termin ten ma zastosowanie do oznaczenia charakteru 
rzeczywistości „byłej”, połączonej z typem linearnej zmienności historycznej, po 
drugie, analizowanym pojęciem nazywa się wszelką uświadomioną obecność prze-
szłości w teraźniejszości, „(…) wszelkie występujące w niej wyobrażenia o przeszłości 
i wszelkie odniesienia do niej, wszelkie rytuały i praktyki upamiętniające postacie 
i wydarzenia przeszłości59. W ten sposób pamięć społeczna może być traktowana 
jako wymiar czasu byłego (przeszłego) lub jako przeszłość pamiętana. Szacka stosuje 
pojęcie pamięci zbiorowej wyłącznie dla tego ostatniego ujęcia60.

Na pamięć społeczną składają się, przekazywane za pomocą różnych form 
komunikacji, te „pozostałości” po działaniach i życiu wcześniejszych pokoleń, 
które zostały docenione, uznane za ważne dla zasobu wspomnień określonej 
zbiorowości. W ten sposób postępuje wiele różnych grup, które odwołują się do 
własnej przeszłości, tworząc podstawy pod wspólne podłoże tożsamościowe. 
Rodzajów pamięci jest tyle, ile da się wyodrębnić grup, które są jej nośnikami. 
Istotną prawidłowością funkcjonowania społeczeństw jest występowanie grup 
dominujących, które – jak twierdził Maurice Halbwachs – stają się depozytariu-
szem pamięci zbiorowej61. Jest to stwierdzenie istotne i podstawowe dla niniejszej 
pracy, określa bowiem występowanie w każdym społeczeństwie różnych, często 
wykluczających się pamięci, czyli odmiennych spojrzeń na przeszłość, oraz po-
wszechnej i nieuchronnej rywalizacji grup społecznych, prowadzonej za pomocą 
ich własnych pamięci społecznych.

W ten sposób wielość pamięci społecznych może być przeciwstawiana „jednej” 
pamięci historycznej62. Cechą podstawową tej ostatniej jest wykorzystanie wyłącznie 
układu linearnego z dokładnie zaznaczonymi i niekwestionowanymi punktami, 
czyli wydarzeniami historycznymi. Pamięć historyczna opiera się na linearnym 
wyobrażeniu czasu przeszłego. Ma ona być pamięcią o przeszłości „zamkniętą 
w archiwach i bibliotekach, pamięcią o czynach haniebnych i wzniosłych, niezdol-
ną jednak wzbudzić niczyjego oburzenia ani entuzjazmu”63. Proponowane przez 
Barbarę Szacką rozumienie pamięci społecznej ujmuje ją jako świadomość trwania 
danej zbiorowości, a także zespół wyobrażeń o jej przeszłości, jak również wszystkie 
postacie i wydarzenia z tej przeszłości, których znajomość jest uważana za waru-
nek pełnego w niej uczestnictwa i które są w najrozmaitszy sposób upamiętniane, 
a także formy owego upamiętniania64. Nie wyczerpuje to jednak najważniejszych 
cech pamięci społecznej, wśród nich wymienić należy kilka dodatkowych.

59 B. Szacka, Czas społeczny – pamięć..., s. 34. 
60 Tamże. 
61 M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, s. 421–432.
62 Historia bywa traktowana jako ofi cjalnie uznana pamięć społeczna. Zob. P.H. Hutton, History as an 

Art of Memory, Hanover–London 1993. 
63 A. Szpociński, Formy przeszłości a komunikacja..., [w:] A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski, Przeszłość 

jako przedmiot..., s. 28. 
64 B. Szacka, Pamięć zbiorowa i wojna, s. 14. 
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Pamięć cechuje się zmiennością w czasie, pochodzi ze wspólnych, ale także 
osobistych doświadczeń wielu ludzi, istnieje w obrębie różnych grup, w których 
pojawiają się poszczególne osoby, podlega ciągłej selekcji, interpretacji i reinter-
pretacji, ponadto odpowiada na potrzeby, czyli pełni istotne funkcje społeczne. 
Tak rozumiana pamięć zbiorowa jest również dynamiczna: „Jest także polem 
nieustannych spotkań, starć, a także mieszania się obrazów przeszłości konstruo-
wanych z różnych perspektyw i budowanych z różnych elementów. W odniesieniu 
do najbliższej przeszłości w grę wchodzą trzy rodzaje elementów. Jedne, to pamięć 
jednostek o własnych przeżyciach. Drugie, to pamięć pewnej zbiorowości wyrosła 
ze wspólnych, osobistych doświadczeń wielu jednostek i zbiorowo uzgodniony sym-
boliczny język ich przekazu. Trzecie, to ofi cjalnie przekazywany obraz przeszłości 
i ofi cjalne obchody upamiętniające jej wydarzenia”65.

Pamięć przeszłości pełni w społeczeństwie wiele funkcji, odgrywa szereg ról. 
Wykorzystywana jest do podtrzymywania ciągłości życia indywidualnego i zbioro-
wego. Nie ulega wątpliwości, że „(…) pamięć zbiorowa jako przypominanie, jako 
rekonstrukcja pozwala nam zachowywać się odpowiednio w czasie bieżącym. Im 
słabsza jest ta pamięć, tym ubożsi jesteśmy jako jednostki i jako zbiorowości”66. 
Kwestia ciągłości dotyczy głównie relacji między przeszłością, teraźniejszością 
a przyszłością. Pamięć, będąc „pasem transmisyjnym”, przyczynia się do budowania 
tożsamości grupowej oraz porządku społecznego. Informacje z przeszłości są prze-
kazywane do teraźniejszości za pomocą tekstów i wszelkich wypowiedzi, książek, 
prasy, Internetu itd., a dotyczą faktów, ocen i interpretacji. Wymienione elementy 
są nazywane „pamięcią upowszechnioną”; występują w przekazie komunikacyjnym, 
docierają do odbiorcy i kształtują pamięć potoczną (pamięć społeczną), konfron-
tując się wcześniej z pamięcią zastaną67. O skuteczności kształtowania pamięci 
decyduje otwartość i dostępność kanałów komunikacyjnych. Istotnym czynnikiem 
jest ciągłość tego procesu oraz odpowiedni wpływ dyskursu edukacyjnego i per-
swazyjnego na pamięć społeczną.

Pamięć społeczna stanowi podstawowy element kształtujący tożsamości gru-
powe i jednostkowe. Wciąż istnieją grupy narodowe, w których społeczna pamięć 
przeszłości odgrywa podstawową rolę w defi niowaniu własnej tożsamości grupowej. 
Ma ona szczególne znaczenie dla procesów społecznych zachodzących w okresach 
intensywnych i gwałtownych zmian społecznych, co przejawia się w wielorakim 
przeobrażaniu się pamięci oraz jej instrumentalizacji ideologicznej przez część 
elit symbolicznych. Pamięć społeczna jest instrumentalnie wykorzystywana przez 
elity polityczne do budowania własnych, często nieprawdziwych, ale użytecznych 
interpretacji rzeczywistości. Elity wierzą, że w ten sposób mogą skutecznie dopro-
wadzić do uformowania pożądanej dla nich i ich władzy pamięci grupowej, pamięci 
indywidualnej. Tak ukształtowana pamięć zapewnia „układ”, w którym jednostka, 

65 B. Szacka, Pamięć społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. III, s. 52 i 53; B. Szacka, Czas społeczny 
– pamięć..., s. 44 i 45.

66 M. Król, Wstęp do drugiego wydania, [w:] M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, s. XI.
67 A. Paczkowski, Od sfałszowanego zwycięstwa..., s. 208. 
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przemieszczając się wyłącznie w tej „ograniczonej” przestrzeni, buduje zamkniętą 
przestrzeń własnych punktów odniesienia. W ten sposób „pamięć społeczna” wspiera 
sprawowanie władzy i kontrolę nad jednostkami. Wynika z tego, że współcześnie 
podejmowane próby wpływania na „pamięć” stają się dla każdej opcji politycznej 
wyjątkowo atrakcyjnym i cennym narzędziem manipulacji poprzez „zatrzymanie” 
jednostek i grup społecznych „przy sobie”.

Podsumowując, pamięć społeczna pełni w społeczeństwie dwie podstawowe 
funkcje68:

a) legitymizującą istniejący porządek społeczno-polityczny – polegającą na 
sprawowaniu, głównie przez państwo, które zawsze ma uprzywilejowaną 
pozycję, władzy nad społeczeństwem przy wykorzystaniu przeszłości; moż-
na powiedzieć, że władza kontroluje czas przeszły. Pamięć służy dominacji 
władzy politycznej nad społeczeństwem69;

b) tożsamościową – polegającą na formowaniu wspólnej więzi grupowej, wy-
nikającej ze świadomości posiadania tej samej przeszłości, tych samych 
losów, przodków, znaków symbolicznych, odróżniających i identyfi kujących 
w społeczeństwie „swoich” od „obcych”. Pamięć na poziomie społecznym 
wpływa na kształtowanie tożsamości poprzez występowanie wspólnej prze-
szłości, wspólnego trwania w czasie oraz przekształcania postaci i zdarzeń 
z przeszłości w zbiór symboli istotnych dla zbiorowości70.

Pamięć społeczna wpływa na działania podejmowane przez jednostki poprzez 
sferę odniesień i wartości, w które jest wyposażona. Przyczynia się do zbudowania 
osobowości człowieka w wyniku kształtowania świadomych celów działania jed-
nostki. Aby to tego doszło, muszą się pojawić u jednostki odpowiednie przekazy za 
pomocą agend socjalizacyjnych. Dzięki pamięci społecznej udaje się nam zachować 
wydarzenia w postaci pozytywnych wspomnień. Często taka przeszłość prowadzi 
do pojawienia się odczuć estetycznych, wywołując poczucie „wspaniałości bytu”71. 
Wynika to z faktu, że „(…) wspomnienie nie stanowi fotografi cznego odwzorowa-
nia rzeczywistości. Przypomina raczej mapę naszego minionego życia z paroma 
naniesionymi szczegółami, przeważnie jednak zapełnioną białymi plamami”72.

68 Lech M. Nijakowski wyodrębnił trzy podstawowe funkcje pamięci społecznej: integracyjną, informa-
cyjno-interpretacyjną i legitymizacyjno-adaptacyjną. Zob. L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci..., s. 50. 

69 Tę funkcję przeszłości w kontekście problemu prawomocności władzy podkreślał już Max Weber. 
Współcześnie pogląd, że historia jest wykorzystywana jako narzędzie do tworzenia ideologiczno-kulturo-
wych warunków sprzyjających utrzymaniu struktur władzy, jest oczywistością. Zob. C. Pereyra, Po co nam 
historia?, [w:] Po co nam historia, s. 25.

70 B. Szacka, Czas społeczny – pamięć..., s. 46–66; B. Szacka, Pamięć społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, 
t. III, s. 53–54; B. Szacka, Pamięć zbiorowa i wojna, s. 15. Marek Ziółkowski wymienia cztery podstawowe 
funkcje pamięci społecznej: poznawczo-idiografi czną, poznawczo-refl eksyjną, emocjonalno-oceniającą 
i instrumentalno-legitymizującą. Zob. M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, 
Poznań 2000, s. 97–113; B. Szacka, O pamięci społecznej, „Znak” 1995, nr 480, s. 68–76. 

71 A. Szpociński, Formy przeszłości a komunikacja..., [w:] A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski, Przeszłość 
jako przedmiot..., s. 24. 

72 S. Klein, Czas. Przewodnik..., s. 115. 
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Najbardziej dostrzegalny wpływ na pamięć społeczną ma polityka pamięci, 
określana także jako polityka historyczna73. Jest ona próbą reakcji na społeczne 
zapominanie74. Politykę historyczną prowadzą wszystkie państwa narodowe od 
zarania dziejów75. Wyraża się ona w świadomym i celowym oddziaływaniu przez 
instytucje państwowe na pamięć i tożsamość grupową. Jej praktyczna rola polega 
na określaniu miejsc pamięci, budowaniu nowych muzeów, nadawaniu odznaczeń, 
ustanawianiu świąt narodowych itd. Nie ulega wątpliwości, że jest ona świadomym 
wyborem, selekcją przeszłości – bez względu na stosunek do polityki pamięci, nie 
da się jej realizować jako pluralistycznej polityki uwzględniającej wszystkie możliwe 
pamięci, i do tego jeszcze skierowanej do odbiorcy w postaci produktu, z którego 
ma on wybrać najbardziej odpowiadające mu elementy. Gdyby tak było, polityka 
pamięci zatraciłaby swoje podstawowe funkcje. Oczywiście, zasady kształtowania 
polityki pamięci są przedmiotem dyskusji i sporów. Zawsze jest ona składową ce-
lowych procesów władczych, państwowotwórczych i więziotwórczych: „Polityka 
pamięci ma wzmacniać własną tożsamość poprzez przypominanie chlubnych 
wydarzeń, ukrywanie zbrodni z przeszłości, wynajdowanie tradycji od podstaw, 
demonizowanie roli obcych i wrogów, ale i kreowanie »odwiecznych« wrogów. 
Specyfi ka polityki pamięci zależy od kręgu kulturowego, cywilizacyjnego i samego 
państwa”76. Polityka pamięci zyskuje na znaczeniu w momencie tworzenia zrębów 
nowych państwowości czy odnajdywania się przez państwa i społeczeństwa w no-
wym porządku społecznym i politycznym po gwałtowanych, często rewolucyjnych 
przemianach społecznych.

c) Pamięć społeczna w okresie gwałtownych zmian 
społecznych

Gwałtowna i szybka zmiana, nosząca znamiona rewolucyjnej, oparta jest zawsze 
na fundamentalnym sporze przynajmniej dwóch podstawowych grup społecznych. 
Jedna to zwolennicy i obrońcy starego porządku, zaś drugą stanowią ci, którzy 
opowiadają się za zmianami. Trudno w takiej sytuacji mówić o możliwości poro-
zumienia, gdyż uniemożliwiają to przeciwstawne cele i wartości. Dla podkreślenia 
„nowości” wizji rewolucjonistów dochodzi u nich do uformowania negatywnego 

73 O pochodzeniu terminu „polityka historyczna” zob. A. Wolff -Powęska, Polskie spory o historię i pa-
mięć. Polityka historyczna, „Przegląd Zachodni” 2007, nr 1; K. Malicki, Polacy i ich pamięć..., s. 190–192. 

74 Zapominanie społeczne dokonuje się, podobnie jak zapominanie indywidualne, zgodnie z zasadą 
Halbwachsa – „pamięta się to, co wygodnie pamiętać, zapomina to zaś, co jest wygodnie zapominać”. 
M. Ziółkowski, Pamięć i zapominanie..., s. 5.

75 Wciąż jednak pojawiają się pytania i wątpliwości, czy w demokratycznym kraju pamięć ma nadal 
stanowić domenę władzy. Zob. M. Janowski, Pamięć to nie domena państwa, [w:] P. Kosiewski (red.), Pamięć 
jako przedmiot..., s. 13. 

76 Lech M. Nijakowski opowiada się za terminem „polityka pamięci”. L.M. Nijakowski, Polska polityka 
pamięci..., s. 19.
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obrazu przeszłości. Swoją pozycję budują, wykorzystując m.in. stosunek do mi-
nionego. Ocena przeszłości ma wspierać i uzasadniać nowe porządki. Proces jest 
nieuchronny, pozwala bowiem na płaszczyźnie „obrazu przeszłości” budować toż-
samość grupową, umożliwiającą i zwiększającą skuteczność działań. Powoływanie 
się przez grupę rewolucyjną na nową interpretację przeszłości nie jest zatem aktem 
wyboru, ale konsekwencją zachowań, bez tej interpretacji niemożliwe jest podej-
mowanie rewolucyjnych działań. Tradycyjnie strona przeciwna jest skazana na 
nieuchronną obronę własnej, najczęściej idealistycznej wizji przeszłości. Dojście 
do władzy przez rewolucjonistów nie jest tożsame – jak mogłoby się zdawać – ze 
zwycięstwem nowej interpretacji przeszłości. „Za każdym razem, gdy jakiś ruch 
społeczny zwycięża i narzuca reszcie społeczeństwa swoją władzę, staje się on miarą 
historii – panuje nad teraźniejszością, zaczyna określać przyszłość i porządkuje 
przeszłość – wskazuje, co i dlaczego z rozległej i różnorodnej przeszłości należy 
przypomnieć”77. Rewolucjoniści, przypisując brak pozytywnych cech osobom 
z minionego okresu, wzmacniają swój własny prestiż. Z jednej strony konieczna 
jest dalsza interpretacja, służąca eliminowaniu pamięci i przeszłości „pokonanych”, 
ale także dokonanie własnej interpretacji przeszłości tak, by nie pojawiały się żadne 
miejsca, służące do próby podważenia obrazu przeszłości rewolucjonistów.

Jak pisze Andrzej Szpociński, proces adaptacji przeszłości opiera się na podsta-
wowym założeniu, mówiącym, że obraz przeszłości musi służyć interesom nowych 
rządzących. Nie ogranicza się on do zamiany zestawu wartości i antywartości czy 
zamiany miejsc pamięci i upamiętniania, ale usiłuje też wyłączyć grupy przeciwne 
rewolucji z zakresów najważniejszych dla zbiorowości pojęć, jak „społeczeństwo” 
lub „naród”. Następuje zatem próba kształtowania dominującego ujęcia nowej 
wspólnoty, zakotwiczenia w niej własnej przeszłości78, przybierającej postać ho-
mogeniczną i stanowącej „jedność wszystkich”, również tych, którzy zostali władzy 
pozbawieni79. „Zatem pożytki płynące z pamięci przeszłości dla grup pozostających 
u władzy nie sprowadzają się jedynie do tego, że powołanie się na autorytet prze-
szłości uzasadnia wartości przez nie akceptowe. Pamięć minionego porządku rzeczy 
pozwala bowiem także na skonstruowanie takiego obrazu przeszłości wspólnoty, 
który świadczy o jedności rządzących i rządzonych, wzmacnia procesy integracyjne, 
zespalając społeczeństwo wokół grup stojących na jego czele. Elity polityczne dążą 
zazwyczaj do połączenia w swych rękach i władzy, i reprezentującego ją porządku 
symbolicznego”80.

W praktyce doprowadzenie do powstania pamięci „jedności wszystkich” nie jest 
możliwe. „Wywłaszczania” przeciwników z ich pamięci nie da się przeprowadzić 

77 E. Florescano, Od historii – pomnika władzy..., [w:] Po co nam historia, s. 71.
78 Dochodzi do tego, gdy „(…) istniejący układ stosunków społeczno-politycznych, poszukując ak-

ceptacji dla siebie w świadomości społecznej, domaga się od historiografi i swojej legitymacji historycznej, 
zakorzenienia swych praw dzisiejszych w tradycji narodowej”. J. Pomorski, Społeczna funkcja historii – 
analiza kontekstów znaczeniowych pojęcia, [w:] Z. Mańkowski, J. Pomorski (red.), Społeczna funkcja historii 
a współczesność, Lublin 1985, s. 7.

79 A. Szpociński, Kanon historyczny. Pamięć..., s. 139.
80 Stwierdzenie Shmuela N. Eisenstadta – por. tamże, s. 140.
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szybko. Z upływem czasu dochodzi do odnowienia podstawowych sporów o prze-
szłość, w tym także sporów fundamentalnych, które dotyczą podstaw kanonu 
ogólnogrupowego. Pojawienie się sporów prowadzi do podważenia wiary w moc 
nowego porządku oraz jego wersji interpretacji przeszłości. Do tego dochodzą spory 
o „prawo” do dziedziczenia przeszłości, mające służyć legitymizacji rządzących, jak 
i grup będących w opozycji. Spór o dziedziczenie przeszłości komplikuje odmienne 
rozumienie i defi niowanie „narodu” przez każdą z opcji – nie wszyscy bowiem są 
zaliczani do „naszego” narodu, ponadto nie wiadomo jednoznacznie, co należy do 
„naszej” przeszłości. Katalogi zbiorów: „nasi przodkowie” czy „nasza przeszłość” 
stają się nieadekwatne. Dlatego też, odwołując się do „naszej przeszłości”, jednostki 
w społeczeństwie porewolucyjnym są skazane na odwoływanie się do przeszłości 
własnej grupy. Na występowanie problemów związanych z adaptacją kanonu hi-
storycznego wpływa okoliczność, że inaczej jest on kształtowany w okresie zmian 
rewolucyjnych, a inaczej w czasach stabilizacji. W okresie gwałtownych przemian 
przeszłość własna ma charakter wyłącznie pozytywny, z kolei w okresie stabilizacji 
pojawiają się także fragmenty przeszłości dotyczące grup zawłaszczających prze-
szłość, o charakterze negatywnym, często niejednoznaczne, których nie sposób 
pominąć81.

Rewolucjoniści zawsze podejmują próby manipulowania pamięcią zbiorową82. 
Wtedy odniesienia do przeszłości mają często charakter negatywny, bo ułatwiają 
im porównywanie obydwu okresów i wykazanie wyższości tego, który następuje. 
W teraźniejszości obecna jest tylko przeszłość „negatywna”. Istnieje niebezpieczeń-
stwo manipulowania nieodległą przeszłością. Rządzący wykorzystują historię do 
wzmacniania swej władzy, co jest szczególnie widoczne u władców totalitarnych. 
Takie sytuacje pojawiają się w momencie zauważenia pierwszych rys i niedosko-
nałości budowanej rzeczywistości. Wymienione zachowania będą wzmacniane 
przez mechanizmy naturalne, które występują w społeczeństwie wtedy, gdy „ogląd 
przeszłości nieuniknienie dopasowuje się do sposobu widzenia dnia dzisiejszego, 
albowiem na przeszłość patrzymy tymi samymi oczyma co i na teraźniejszość”83.

W każdym społeczeństwie zachodzi proces przypominania i zapominania84. 
Dochodzi do sporów o to, co powinno być pamiętane. Spory o pamięć są elementem 
istotnym dla społeczeństwa funkcjonującego w procesie gwałtownej zmiany, ale 
także w okresach pewnej stabilizacji, np. w demokracji85. Okazuje się, że stabilne 
społeczeństwa przywiązują mniejszą wagę do historii i przeszłości: „Nie łakną historii 
społeczeństwa ustabilizowane, żyjące w pokoju i spokoju, w dobrobycie, podczas 
gdy potrzebują jej zbiorowości nieszczęśliwe, zwłaszcza w okresach złowieszczych, 

81 Tamże, s. 139–144.
82 Stanisław Kozyr-Kowalski twierdzi, że „przeszłość nie ma realnej egzystencji”, gdyż istnieje tylko 

w dokumentach historycznych i zawodnej pamięci ludzkiej. S. Kozyr-Kowalski, Klasycy socjologii i nowe 
czasy, [w:] K. Doktór, W. Kwaśniewicz, A. Kwilecki (red.), Socjologia – teoria i działanie..., s. 85.

83 B. Szacka, Pamięć zbiorowa i wojna, s. 13. 
84 M. Ziółkowski, Pamięć i zapominanie..., s. 9.
85 O sporach o pamięć w demokratycznych państwach szerzej zob. K. Sztop, Współczesne przemiany 

pamięci społecznej w Polsce jako nowe wyzwanie dla edukacji, „Kultura i Społeczeństwo” 2001, nr 3–4, s. 70–71. 
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w czasach wstrząsów i niepowodzeń”86. Podobnie podchodzi do tego zagadnienia 
Hector Aguilar Camin, którego zdaniem „narody zwracają się do przeszłości tylko 
w czasach niespokojnych i niesprzyjającym im”87.

W każdym społeczeństwie toczy się walka o to, co i jak ma być pamiętane, różnica 
dotyczy tylko natężenia i intensywności tego zjawiska. Wynika to z legitymizacyj-
nej funkcji przeszłości. Nie ma nic złego w tym, że pamięć zostaje „zaludniona” 
nowymi bohaterami, problemem może być jedynie to, że w sposób świadomy, 
celowy, jest ona zapełniana wyłącznie osobami niegodnymi pamięci, np. zdrajcami 
i przestępcami. Wcześniej czy później prowadzi to do konfl iktu, bowiem następuje 
rozdźwięk między pamięcią urzędową – ofi cjalną a indywidualną – subiektywną. 
W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo powstania zbiorowej pamięci 
różnej od ofi cjalnej – urzędowej. Całkowite „zagospodarowanie” przeszłości przez 
pamięć urzędową nie jest możliwe, bowiem nikt nie jest w stanie takiej przeszłości 
zaakceptować, jednak czynione są próby weryfi kacji świadomości, gdy każdy łączy 
przeszłość urzędową z własną pamięcią o tym, co się wydarzyło w przeszłości.

Spory o pamięć wynikają zarówno z wielości grup, jak i z różnych zasobów 
ich pamięci, na którą wpływają odmienne w rzeczywistości, minione zdarzenia88. 
Dochodzi do tego, że „przeszłość pamiętana jest coraz częściej widziana jako obszar 
sporu pomiędzy różnymi jej obrazami, przy czym rozbieżność tych obrazów przestaje 
być postrzegana w kategoriach konfl iktu pomiędzy prawdą i fałszem, poprawnością 
naukową i błędem i zaczyna być traktowana jako odbicie współczesnych konfl iktów 
politycznych i społecznych”89. Wybór pomiędzy wieloma istniejącymi pamięciami 
wydaje się nieuchronny, ale jest on ograniczony przez posiadanie pamięci własnej, 
wynikającej z funkcjonowania w określonej grupie społecznej: „Przyczyną walki 
o zawładnięcie treścią pamięci i jej interpretacją są współczesne konfl ikty i gra 
społecznych, politycznych i kulturowych interesów oraz wartości”90. Pamięć spo-
łeczna, poddawana manipulacji i zmieniająca się w czasie, zapewnia jednostkom 
ciągłość świadomego istnienia. Jest to trwanie utrudnione tym bardziej, im częściej 
dochodzi do zakwestionowania dominującej pamięci społecznej.

W polityce spory o pamięć, próby jej mityzacji, wynikają z odmiennych inter-
pretacji przeszłości, najczęściej tej najnowszej, dokonywanych przez różne strony 
dyskursu politycznego. Spory nasilają się szczególnie, gdy przeszłość różni się od 
stanu obecnego, bez względu na to, czy zmiana jest negatywna, czy pozytywna, 
a współczesność została uformowana w wyniku gwałtownych i przyspieszonych 
procesów zmiany. Współczesność rozpada się na dwie dominujące wizje rze-
czywistości, odmiennie wartościowane, które prowadzą do porównywania jej 

86 T. Łepkowski, Wstęp, [w:] Po co nam historia, s. 9. 
87 H.A. Camin, Historia, jakiej nam dzisiaj potrzeba, [w:] tamże, s. 105–106. 
88 Mówi się, że „(...) Pamięć jest współcześnie istotna zwłaszcza wtedy, gdy przeszłe zdarzenia wy-

tworzyły pewne cechy, zwłaszcza pewne nierówności – a więc między innymi przywileje, krzywdy bądź 
niesprawiedliwości, poczucie winy, które są w pewnym stopniu dziedziczone i wpływają także na sytuację 
żyjących potomków”. M. Ziółkowski, Pamięć i zapominanie..., s. 9.

89 B. Szacka, A. Sawisz, Czas przeszły i pamięć..., s. 10.
90 D. Middleton D. Edwards (red.), Collective Remembering, s. 3. 
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z przeszłością. W praktyce często się okazuje, że „że spory o przeszłość są zaka-
mufl owanymi sporami o teraźniejszość, dostrzeganymi przy różnych okazjach 
przez przedstawicieli różnych dyscyplin. (…) Historycy zauważają, że ożywienie 
zainteresowań historią pojawia się w okresach »złych« dla danej społeczności”91. 
Takie powroty do przeszłości często są defi niowane jako wypadkowa szczególnie 
gwałtownie zachodzącej zmiany, zapoczątkowanej i trwającej, a jeszcze nie do 
końca dokonanej92. Stanowią one w tym znaczeniu fragment zmiany, niezbędny 
i konieczny do przeprowadzenia, tak by zaplanowana zmiana się dopełniła. W tym 
kontekście powroty do przeszłości, wobec wszechobecności zmiany, przyjmują 
wszechobecne znaczenie społeczne.

Powrót do przeszłości, zainteresowanie historią i pamięcią staje się jedną z po-
wszechnych form zachowań społecznych we współczesnych nam społeczeństwach. 
Przywoływanie przeszłości wynika z dominujących w społeczeństwie zaintereso-
wań, wartości czy interesów określonych podmiotów93, dominujących w państwie. 
Panowanie nad czasem, szczególnie nad „czasem wygasłym”, jest wciąż jednym 
z podstawowych źródeł prawomocności dla państwa. To eksponowanie gwaran-
towanej przez aparat państwowy ciągłości ma uzasadniać jego prawo do istnienia 
i sprawowania władzy94. Ponadto wskazuje się, że polityczna interpretacja czasu 
jest związana z samą organizacją państwową, która rościła sobie i rości prawo do 
wyłącznego określania, co ma być pamiętane i jak interpretowane95.

Relacje pomiędzy pamięcią przeszłości a tożsamością grup narodowych wydają 
się szczególnie istotne w procesie scalania ich w narody. Jak podkreśla Barbara 
Szacka, narodowa pamięć zbiorowa, będąca pamięcią ludzi tworzących „wspól-
notę wyobrażoną”, występuje najdobitniej na przykładzie jednostek, które nie 
znając się, są przekonane, że mają wspólną przeszłość. Wpływ pamięci zbiorowej 
na kształtowanie tożsamości polega na formowaniu przekonania o wspólnym 
trwaniu zbiorowości za pomocą wspólnych elementów kulturowych istniejących 
w świadomości jednostek. Takie zjawisko występuje tam, gdzie istnieje znaczą-
cy bagaż kultury dziedziczonej z pokolenia na pokolenie. Pamięć przeszłości 
pomaga przekazywać kolejnym pokoleniom podstawowe wzory, wartości, sym-
bole, znane postacie historyczne, które są ważne dla danej zbiorowości. Kultura 
odgrywa istotną rolę, a pamięć „(…) jest traktowana jako nośnik doświadczenia 
historycznego”96. Przekazywany dorobek ma być pomocny w unikaniu błędów 
w działaniu we współczesności oraz we wzmacnianiu więzi społecznej. Ponadto 
pamięć społeczna przyczynia się do tworzenia charakterystycznego, symbolicz-
nego języka grupy97.

91 B. Szacka, A. Sawisz, Czas przeszły i pamięć..., s. 10. 
92 M. Kula, Krótki raport o użytkowaniu historii, Warszawa 2004.
93 M. Ziółkowski, Pamięć i zapominanie..., s. 5. 
94 D. Gross, Temporality and the Modern State, „Th eory and Society” 1985, vol. 14, nr 1, s. 71 i 74. 
95 P. Schlesinger, On National Identity..., s. 257. 
96 M. Król, Liberalizm strachu..., s. 154.
97 B. Szacka, Pamięć zbiorowa i wojna, s. 17–18. 
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Powroty do pamięci o przeszłości dotyczą wszystkich społeczeństw, bez wzglę-
du na poziom ich rozwoju gospodarczego czy kulturowego. Okazuje się, że takie 
zaobserwowane obecnie w Europie98 czy Stanach Zjednoczonych powroty dotyczą 
niektórych aspektów nowej interpretacji historii owych narodów i państw. Do po-
dobnych procesów dochodzi w różnych rejonach świata99, dzieje się to na poziomie 
regionalnym i lokalnym. Nie ulega jednak wątpliwości, że na powrót do przeszłości są 
„narażone” społeczeństwa, w których problemy te były przez lata marginalizowane: 
„Nawrót do regionalności i lokalności nabiera szczególnego znaczenia w przypadku 
państw postkomunistycznych, w których demokratyczne przemiany wyzwoliły 
tłumione od lat etniczno-narodowe antagonizmy, co znajduje wyraz w licznych 
przejawach rywalizacji o charakterze nie tylko polityczno-ekonomicznym, lecz 
także symbolicznym”100.

Spory o pamięć mają dla społeczeństwa konsekwencje nie tylko pozytywne, 
polegające na integracji zbiorowości wokół wspólnej pamięci. Prowadzą także do 
odrodzenia i intensyfi kacji konfl iktów pomiędzy grupami. Różnice w spojrzeniu 
przez grupy na czas, w tym głównie przeszły, prowadzą zarówno do jednoczenia się 
ludzi, jak też do ich antagonizowania. Z tego powodu częstym postulatem, prowa-
dzącym do „sztucznej” integracji, jest pomijanie spornych elementów przeszłości 
albo próba świadomego, instrumentalnego jej kształtowania, budowania wspólnej 
historii w celach integracyjnych. Przykładem mogą być uwarunkowania historyczne 
w jednoczącej się Europie, które mogłyby przeszkadzać w pełnej integracji. W tym 
przypadku rozwiązaniem miała być instrumentalna (w dużym stopniu utopijna) 
„wymiana” tożsamości czy pamięci społeczeństw europejskich. Miał być to jeden 
ze sposobów prowadzących do wzajemnego zbliżenia ludzi. O tej metodzie wspo-
minał w swoich pracach Erich Obst, który dopuszczał w tym procesie zastosowanie 
przemocy instytucjonalnej, a także Paul Ricoeur101.

d) Instrumentalizacja pamięci społecznej

Walka o kształt „czasu wygasłego”, czyli instrumentalizacja przeszłości, występuje 
powszechnie. Dochodziło do niej także w okresach wcześniejszych102, nie tylko 
w PRL-u, a później w III RP. Po zakończeniu II wojny światowej władza komuni-
styczna zmuszona była „paktować z pamięcią zbiorową, brać pod uwagę tradycje 

98 O „boomie pamięci” szerzej zob. A. Huyssen, Present Pasts. Urban Palimpsests and the Politics of 
Memory, Stanford 2003. 

99 Opinie o Europie jako kontynencie „skolonizowanym przez swoją przeszłość i pamięć” zob. J. Hoagland, 
Coming to Terms with the War: It’s Now or Never, „International Herald Tribune”, 9 April 1998.

100 K. Malicki, Upamiętnianie przeszłości jako źródło konfl iktów w przestrzeni symbolicznej regionu 
podkarpackiego, [w:] A. Szpociński (red.), Pamięć zbiorowa jako czynnik..., s. 47. 

101 P. Ricoeur, Jakiego etosu potrzebuje Europa?, [w:] P. Koslowski (red.), Europa jutra. Europejski rynek 
wewnętrzny jako zadanie kulturalne i gospodarcze, Lublin 1994, s. 101. 

102 L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci..., s. 66–114.
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i wyobrażenia o przeszłości, jako istotny element życia społecznego”103. Później 
totalitarna władza państwowa dążyła świadomie do ukształtowania obowiązującego, 
korzystnego dla siebie ideologicznego „systemu pamięci”. Polegało to na świadomym 
podkreślaniu niektórych wydarzeń, a „zapominaniu” innych, czy dekonstrukcji 
obrazów niektórych okresów historycznych104. Tak prowadzona polityka może 
być nazwana „konfi skatą pamięci”105. W dużym stopniu kształt przeszłości, czyli 
historii narodowej, został przystosowany do celów i zamiarów nowych rządzących. 
Instrumentalne wykorzystanie fragmentów przeszłości miało legitymizować nowy 
ustrój polityczny, czynić go naturalnym i historycznie nieuchronnym. Jednocześnie 
– jak przekonuje Bronisław Baczko – wykorzystane fakty i zdarzenia były tylko 
etapem w drodze do światowej rewolucji komunistycznej. Wprowadzenie tych 
etapów miało uczynić nowych „rządzących” bardziej „dostępnymi i zrozumiały-
mi” dla szerokich rzesz społeczeństwa. Podstawowe założenia kształtowanej w ten 
sposób pamięci o przeszłości, przekazywanej głównie za pośrednictwem agend 
socjalizacji, polegały na:

a) podkreślaniu wartości „zerwania”, czego rezultatem był nowy, sprawiedliwy, 
racjonalny i nowoczesny ustrój polityczny i społeczny. Zerwano w ten sposób 
ze „złymi” elementami z przeszłości. Wyjątkowość nowego okresu miała być 
bardziej widoczna poprzez możliwość porównania osiągnięć, szczególnie 
gospodarczych, z dorobkiem minionych okresów historycznych. Zerwanie 
miało być bardziej widoczne dla społeczeństwa w wyniku wprowadzenia 
nowej symboliki i rytuałów;

b) zachowaniu pewnej ciągłości, w której ramach nastąpiło zerwanie. Nie było 
ono jednak całkowite. Nowy ustrój komunistyczny był „jedynym prawowitym” 
spadkobiercą historii narodowej, a tym samym działania władz były czymś 
naturalnym i oczekiwanym. Uczynienie się prawowitym spadkobiercą historii 
narodowej wymagało przedefi niowania części historii, np. historii polskiego 
ruchu robotniczego, jak i przyswojenia niektórych „użytecznych” wydarzeń, 
nawet sprzed dziesięciu wieków;

c) uprawomocnieniu, któremu służyło odwołanie się zarówno do przeszłości, 
jak i teraźniejszości. Ta ostatnia gwarantowała stabilność, bezpieczeństwo 
międzynarodowe oraz stabilizację ekonomiczną. Stałym elementem uprawo-
mocnienia było podkreślanie znaczenia historycznych wrogów, szczególnie 
ekspansywnej polityki Niemiec wobec Polski. Z drugiej strony minimalizowane 
były dążenia militarne innych sąsiadów, głównie Rosji106.

Według Baczki, wszelkie tego typu działania władz miały doprowadzić do 
skonstruowania przeszłości spójnej i zrozumiałej dla społeczeństwa: „(…) dzięki 

103 B. Baczko, Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, przekład: M. Kowalska, 
Warszawa 1994, s. 203.

104 D. Malczewska-Pawelec, T. Pawelec, Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad 
praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Kraków 2011, s. 253–274. 

105 B. Baczko, Wyobrażenia społeczne..., s. 201. 
106 Tamże, s. 204–206.
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tajemniczemu fi nalizmowi, uwydatnianemu w opisach historycznych, skojarzo-
nych z dyskursem propagandy, cała tysiącletnia historia Polski stawała się ciągiem 
zdarzeń i ukrytych tendencji, stanowiących zapowiedź tego, co znalazło spełnienie 
i swój prawdziwy sens w Polsce socjalistycznej, połączonej sojuszem i przyjaźnią ze 
Związkiem Radzieckim, należącej do Układu Warszawskiego itp. Ale tę zdumiewającą 
spójność można było narzucić tylko za cenę amputowania olbrzymich fragmentów 
przeszłości. Na początek należało je skonfi skować, z nadzieją, że później, w miarę 
upływu czasu, pogrążą się w niebycie”107.

W ustrojach niedemokratycznych „(…) pamięć przeszłości staje się terenem 
walki o legitymizację i delegitymizację ustroju”108. Komuniści wykorzystali do tego 
celu wydarzenia związane z kształtowaniem się światowego ruchu robotniczego, 
mniej lub bardziej prawdziwe zdarzenia z polskiej historii, obrazujące walkę polskich 
robotników o lepsze warunki życia, przede wszystkim zaś epizody mające świadczyć 
o silnych korzeniach przyjaźni polsko-radzieckiej. Służyło temu ponadto kreowa-
nie wydarzeń, które nigdy nie nastąpiły (tworzono nowe biografi e wielu działaczy 
partyjnych i generałów LWP), lub modyfi kowanie przebiegu wielu zdarzeń. Takie 
działania napotykały przeszkody, głównie w pamięci indywidualnej, w ten sposób 
obok pamięci ofi cjalnej pojawiała się przeciwstawiana jej pamięć potoczna. Oba 
rodzaje pamięci różniły się zdecydowanie109, toteż władze utraciły swój „monopol 
na pamięć”: „Chociaż totalitarna intencja władzy jest czymś stałym, projekt całko-
witego skonfi skowania pamięci zbiorowej napotyka nieprzezwyciężone przeszkody. 
Okazuje się, że wyobrażenia o przeszłości o wiele trudniej usunąć i o wiele trudniej 
nimi manipulować, niż władza to sobie wyobrażała i wymarzyła”110. Istnienie dwóch 
systemów pamięci, pozostających w konfl ikcie, przyczyniało się do natężenia wy-
stąpień wolnościowych. Konfrontacyjne przeciwstawienie sobie dwóch pamięci 
stało się czynnikiem mobilizowania opozycji, budując u niej poczucie sensu i celu 
działania, podnosząc moralne przekonanie o wyższości własnych, demokratycznych 
wartości i przekonań.

W latach 80. XX wieku obie wersje przeszłości zdecydowanie się rozeszły, także 
w wyniku zwiększonego zainteresowania pamięcią i historią. Następowało to powoli, 
ale było też procesem nieuchronnym. Bronisław Baczko przytoczył wspomnienia 
jednego z działaczy niepodległościowych z sierpnia 1980 roku, mówiącego o walce 
o przywrócenie skonfi skowanej przeszłości: „Ludzka pamięć była jakby uśpiona; 
próbowaliśmy ją obudzić i teraz to się udało”111. Ruch „Solidarności” stał się nie 
tylko depozytariuszem „potocznej pamięci”, odmiennej od „ofi cjalnej”, dopełnieniem 
polskich zmagań z komunizmem, ale także twórcą spontanicznie wytworzonej, 
odmiennej symboliki. Prawdziwa eksplozja pamięci zbiorowej nastąpiła między 

107 Tamże, s. 206. 
108 B. Szacka, Pamięć zbiorowa i wojna, s. 16.
109 Tamże. 
110 B. Baczko, Wyobrażenia społeczne..., s. 202–203.
111 Tamże, s. 201.
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sierpniem 1980 a grudniem 1981 roku112, pokazując brak jakichkolwiek racjonal-
nych podstaw pamięci ofi cjalnej, zgodnej z wymaganiami władzy, a sprzecznej 
z pamięcią alternatywną czy często indywidualną.

Jednym z podstawowych postulatów, niezbyt wyeksponowanym, było prawo do 
posiadania „własnej prawdziwej” przeszłości: „Było nim wywalczenie przez spo-
łeczeństwo autonomii względem władzy, roszczącej sobie pretensje do tego, aby je 
uosabiać, a faktycznie powstrzymującej jego ewolucję i zamykającej mu przyszłość. 
Móc swobodnie korzystać z prawa do przeszłości znaczyło w istocie: znieść stosowaną 
przez władzę kontrolę umysłów, obalić cały system legitymujących ją wyobrażeń, 
nadać sobie wymierzoną przeciwko niej tożsamość zbiorową, wykazać, iż opiera 
się ona na ucisku, wyróżnić i nazwać biorące udział w konfl ikcie siły społeczne”113. 
Korzystanie z prawa do przeszłości było użyteczne w walce politycznej, stawało się 
w tym przypadku narzędziem bardziej skutecznym niż pamięć sterowana przez 
władzę komunistyczną, dodatkowo „pamięć zbiorowa pełniła funkcję jednocześnie 
wyzwalającą i oskarżycielską”114.

Elementami jednoczącymi członków „Solidarności”, budującymi homogenicz-
ny związek, stały się nie tylko elementy pamięci historycznej, klęski i zwycięstwa, 
fragmenty mniej lub bardziej chlubne, którym nadano „nowe-prawdziwe” znacze-
nie i interpretację, ale historia najnowsza samego ruchu społecznego. Powstanie 
„Solidarności” i jej początki budowały i umacniały tożsamość zbiorową. Zatem stałe 
przypominanie o walce robotników Poznania i Radomia, strajkach na Wybrzeżu 
czy w innych miastach, stanowiło „(…) wspólne odniesienie, w którym wszyscy 
mogą się rozpoznać, niezależnie od wielości politycznych lub ideologicznych 
tendencji i wrażliwości, od różnic taktycznych i/lub strategicznych, stanowiących 
czasem przedmiot zażartych dyskusji (…)”115. Budowa „własnej” pamięci zbiorowej 
następowała wokół wydarzeń z przeszłości, które w istotny sposób zostały prze-
defi niowane przez władze komunistyczne. Tylko skupienie się wokół przeszłości 
narodowej oraz wartości, które uosabiała „Solidarność”, pozwalało utrzymać szersze 
rzesze członków związku wokół podstawowych celów i dążeń. Było to szczególnie 
istotne w momencie wprowadzenia stanu wojennego – siłowego sposobu przywró-
cenia kontroli nad rzeczywistością społeczną, polityczną i gospodarczą, jak również 
kontroli nad pamięcią. Kontroli całkowicie już nieskutecznej, m.in. ze względu na 
pokazanie społeczeństwu manipulacji, jakiej dopuściła się władza nad wspólną 
pamięcią. Złamanie przez „Solidarność” monopolu władzy komunistycznej na 
słowo i informację sprawiło, że niemożliwe okazało się odbudowanie go za pomocą 
totalitarnych rozwiązań siłowych.

112 Jak podkreśla Bronisław Baczko, akurat w tym okresie „(...) przypadło kilka »okrągłych« rocznic. Otóż 
takie »okrągłe« liczby – z przyczyn wprawdzie dość niejasnych – wywierają szczególny wpływ na umysły. 
Doszły do tego, także przez przypadek, inne wydarzenia przyczyniające się do olśniewającego wybuchu 
zbiorowej pamięci oraz do odzyskania skonfi skowanej przeszłości, takie jak śmierć kard. Wyszyńskiego 
lub przyznanie literackiej Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi”. Zob. tamże, s. 213.

113 Tamże, s. 241.
114 Tamże, s. 241–242.
115 Tamże, s. 234.
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Komunistyczna władza przekonała się, że możliwości formowania przed-
stawień zbiorowych, czyli kształtowania pamięci, mają swoje granice, nie da się 
nimi dowolnie manipulować. Wyobrażenia zakorzenione wcześniej w pamięci są 
wyjątkowo trwałe, trudne do usunięcia i zmodyfi kowania. Istotnym elementem, 
świadczącym o błędach popełnionych w procesie kształtowania pamięci po 1945 
roku, było – jak pisze Baczko – charakterystyczne dla władz komunistycznych 
kierowanie się pogardą wobec tych, których chciano „zmienić”. Ideologiczne ko-
rzenie tej pogardy wyrastały z charakterystycznego elitaryzmu, jakim kierowała się 
partia komunistyczna: „W miarę, jak znaczenie motywacji ideologicznych zostaje 
w systemie ograniczone do minimum, elitaryzm ten zmienia się w brutalną i ledwie 
skrywaną pogardę dla owych »mas«”116. Dlatego też manipulowanie przeszłością, 
które miało być skuteczne, zatraciło swoją użyteczność, a nawet przerodziło się 
w element przyczyniający się do upadku władzy komunistycznej.

Odchodzenie od pamięci ofi cjalnej nabrało szczególnego tempa po roku 1989, 
kiedy proces ten przybrał charakter lawinowy. Odkrywanie kolejnych, sprzecz-
nych z ofi cjalną pamięcią faktów historycznych, możliwość ich przedstawiania 
w warunkach braku cenzury i ograniczeń wypowiedzi, wywołało swoistą „traumę 
pamięci” tylko u niewielu już osób, święcie przekonanych o prawdziwości ofi cjalnej 
pamięci. Większość przyjęła te fakty ze zrozumieniem i pełnym poparciem. Były 
czymś oczekiwanym i naturalnym, nie budziły większych sporów i dyskusji, nowa 
pamięć prowadziła do uformowania chwilowej jedności wspólnoty politycznej.

Bezpośrednio po 1989 roku doszło zatem w Polsce do gwałtownych, zasadniczych 
zmian w pamięci dotyczącej wydarzeń, sięgających często dalej niż początek rządów 
komunistycznych. Wymiana pamięci przybrała charakter zapełniania „białych 
plam” historii, zmiany nazw ulic, patronów szkół i innych instytucji publicznych, 
likwidacji pomników i miejsc upamiętniających okres komunizmu. Wymiana ta 
miała charakter w miarę oczywisty, niebudzący większych kontrowersji i sporów. 
Tylko w niektórych miejscach zachowano pozostałości pamięci komunistycznej, 
a wynikało to często z ich niejednoznacznego odbioru i braku obiektywnej wiedzy 
wśród lokalnej społeczności. Istotnym elementem kształtowania nowej pamięci stał 
się sam moment założycielski III RP, który budzi w dalszym ciągu kontrowersje ze 
względu na nieoczywistość jego daty117.

Po stosunkowo krótkim okresie bezdyskusyjnego akceptowania nowych faktów 
czy interpretacji historii, zgodnie z koncepcjami Komitetów Obywatelskich i partii 
wywodzących się z ruchu społecznego „Solidarność”, rozpoczął się proces różni-
cowania politycznego, który w dużym stopniu doprowadził do sporów „o pamięć”. 
Zróżnicowanie polityczne i światopoglądowe było sprzeczne z akceptowaniem 
i propagowaniem kolejnej jednej, „ofi cjalnej pamięci”. W rezultacie, od 1990 roku 

116 Tamże, s. 212. 
117 Moment założycielski ma podstawowe znaczenie dla kształtu pamięci zbiorowej. Szerzej zob. 

L. Spillman, When Do Collective Memories Last. Founding Moments in Th e United States and Australia, 
„Social Science History” 1998, vol. 22, nr 4.
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można mówić o fundamentalnych sporach o pamięć118, głównie w formie sporów 
o lustrację, czyli o odsłonięcie przeszłości polityków i innych osób publicznych, 
oraz o nowych próbach manipulacji pamięcią i przeszłością.

Instrumentalne tworzenie „nowej pamięci” jest zjawiskiem, w którym dochodzi 
do przemocy symbolicznej. Instrumentalizacja pamięci występuje powszechnie, 
zawsze w dziedzinie socjalizacji, a polega na świadomym podkreślaniu niektórych 
fragmentów pamięci i eliminowaniu lub ograniczaniu innych. Jak już wykazały 
wcześniejsze rozważania, mając charakter uniwersalny, może jednak przybierać 
różne natężenie i kształt. Wykorzystywanie pamięci do konstruowania rzeczywisto-
ści często niesie z sobą całkowitą jej instrumentalizację w postaci manipulowania 
nią. Manipulacja pamięcią, zarówno w sensie jednostkowym, jak i grupowym, jest 
działalnością powszechną i wytłumaczalną.

Instrumentalizacja i przemoc symboliczna w zakresie pamięci jest nieuchronna 
w przypadku każdej grupy czy instytucji społecznej. Bez zagwarantowania sobie 
istnienia własnej przeszłości, trwanie i rozwój instytucji wydają się zagrożone. 
Pojawiają się nawet interpretacje socjologów, twierdzących, że bez „kontrolowania 
pamięci swoich członków” instytucja jest skazana na podważenie swego istnienia119. 
Z tego wynika funkcjonalna potrzeba przynajmniej częściowej kontroli „pamięci 
społecznej” każdej zbiorowości, bez względu na to, jaki jest owej zbiorowości cha-
rakter: „Podobnie jest ze społeczeństwami i narodami. Bez pamięci giną, rozpadają 
się lokalne grupy, rody, wspólnoty etniczne, rasy i klasy. Pamięć zbiorowa, choć 
będąca pewną metaforą, terminem, który w żadnej mierze nie oznacza hiposta-
zowania zbiorowych bytów, jest ostoją dla zbiorowych tożsamości”120. Jeśli tak 
jest, to może z mniejszym zgorszeniem będziemy patrzyli na tych, którzy próbują 
„pilnować” ram społecznych pamięci, z większym zrozumieniem spojrzymy na 
tych, którzy przekonują o konieczności kształtowania pamięci społecznej. Wtedy 
nasze zainteresowanie zostanie skupione tylko na poszczególnych, jednostkowych 
fragmentach, podsuwanych społeczeństwu przez elity symboliczne.

Współczesne spory o przeszłość przybierają rozmaite kształty, w większym 
stopniu dotyczą różnic w spojrzeniu na kształt współczesności niż interpretacji 
przeszłości. Zresztą, manipulowanie obrazem przeszłości przez elity symboliczne 
jest codziennym doświadczeniem społecznym. Mniejsze znaczenie ma debatowanie 
nad tym, jakie postacie historyczne powinny być upamiętniane, a jakie pominięte. 
Okazuje się, że spory o treść przeszłości były i są nadal niczym innym, jak sporem 
o kształt teraźniejszości. Systemy demokratyczne ze swej natury nie przywiązują 
większej wagi do kwestii pamięci i korzystania z niej, nie są zainteresowane utrzy-
mywaniem „czasu wygasłego”. Wynika to głównie z doktryny liberalnej, która – jak 
przedstawił to Marcin Król – jest przeciwna pamięci: „Nie tyle indywidualnej, bo 

118 Andrzej Paczkowski pisze o dwóch „wojnach o tradycję”. Po latach okazuje się jednak, że nazywanie 
naturalnych w demokracji sporów o defi niowanie przeszłości „wojnami” wydaje się niezbyt uprawnione. 
Zob. A. Paczkowski, Od sfałszowanego zwycięstwa..., s. 211, 214.

119 M. Douglas, How Institutions Th ink, Syracuse 1982, s. 70; por. K. Kończal, Bliskie spotkania z histo-
rią..., [w:] A. Szpociński (red.), Pamięć zbiorowa jako czynnik..., s. 208.

120 L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci..., s. 18 i 19. 
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ta nas tutaj nie interesuje (chociaż w tym zakresie także liberalne społeczeństwo 
wytwarza szczególne mechanizmy amnezyjne), ile zbiorowej. Pod tym względem 
myśl liberalna w wersji ortodoksyjnej wyraźnie różni się od wszystkich innych 
tendencji myśli politycznej. Wynika to zarówno z jej fi lozofi cznych założeń, jak 
i z jej społecznej realizacji. (…) Różniła się od myśli socjalistycznej o tyle, że nie 
przypominała nieustannie przeszłości jako negatywnego punktu odniesienia, 
przeszłość po prostu przestawała mieć jakiekolwiek znaczenie”121.

Drugim powodem powstawania sporów o przeszłość we współczesnych nam 
społeczeństwach jest charakter samej pamięci społecznej, która nigdy nie ma stałej 
struktury. Następuje także ciągłe rozchodzenie się dwóch rodzajów pamięci – tej 
przekazywanej i propagowanej przez instytucje państwowe oraz tej zdefi niowa-
nej przez zbiorowość, w której żyje jednostka: „Między tymi dwoma obszarami 
pamięci zbiorowej występuje stałe napięcie, ponieważ nigdy nie pokrywają się 
w pełni, chociaż zakres i powody ich rozbieżności różnią się w poszczególnych 
społeczeństwach”122. Dochodzenie do jednej pamięci jest procesem naturalnym, 
niebudzącym jakiegokolwiek zdziwienia czy sprzeciwu, jednak wynik nie zawsze 
jest zgodny z pożądaną „aktualizacją” pamięci. Wynika to głównie z działań po-
dejmowanych przez elity symboliczne danego społeczeństwa oraz zachowań jed-
nostkowych, które często cechuje ostrożność i podejrzliwość. W ten sposób elity 
uczestniczą jednak w ciągłym procesie konstruowania pamięci o przeszłości, jak 
też same biorą w nim mniej lub bardziej świadomy udział.

Obecne gwałtowne przyspieszenie zmian społecznych, prowadzące do niebywałej 
redukcji czasu społecznego, ma także wpływ na podejście do roli pamięci i „czasu 
wygasłego”. Podkreśla się, że zagęszczenie czasu doprowadziło do zacieśnienia współ-
czesności, w której brak miejsca na pamiętanie. Szybkość zmian, ich gwałtowność, 
zmniejszają możliwości zapamiętywania rosnącej liczby faktów i zdarzeń. Zresztą, 
niesłychany wzrost ilości dostępnych informacji pozbawia jednostki przekonania 
o pamiętaniu wszystkiego istotnego, co się wydarzyło. Często proces pamiętania 
wydaje się zbędny czy bez znaczenia, bo przeszkadza w funkcjonowaniu w szybkiej 
teraźniejszości.

121 M. Król, Liberalizm strachu..., s. 152.
122 B. Szacka, Pamięć zbiorowa i wojna, s. 15.
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a) Czas a zmiana społeczna

Gdy próbuje się uchwycić czas w świecie fi zycznym, towarzyszą temu zawsze dwie 
kategorie – ruchu i zmiany. Połączenie czasu z ruchem wpisuje się w sięgającą 
Platońskiego Timajosa tradycję ujmowania czasu jako atrybutu ruchu. W spo-
sób naturalny czas stał się miernikiem zmian, zachodzących za pomocą ruchu 
w przestrzeni. Im bardziej zmiana była zauważalna, tym bardziej dostrzegalne 
były funkcje czasu jako miernika. Czas jest powiązany z przeobrażeniami rzeczy 
i zdarzeń – to one mają „tworzyć” czas, czynić go podstawą analizy wielu dyscyplin. 
Jednocześnie taki czas, związany ze zmianą, u Platona staje się symbolem tego, 
co ziemskie i skończone1. Zmienność jest widoczna poprzez porównanie z sobą 
dwóch lub więcej wydarzeń następujących kolejno po sobie. Zmiana, dokonywana 
dzięki indywidualnym i zbiorowym działaniom społecznym, staje się bardziej wi-
doczna w momencie narastającego tempa wydarzeń, gdy jest ujmowana w relacji 
ciągu szybkiego przechodzenia od jednego stanu do drugiego2. Dochodzi do tego 
szczególnie wtedy, gdy zjawiska znajdą się „na krawędzi czasu”. Do takich stanów 
należą m.in.: „załamanie społeczne, raptowna i głęboka transformacja systemowa, 
zanik lub zapaść państwowości czy rozległy kryzys gospodarczy powodujący rozpad 
systemu ekonomicznego, albo rewolucja kulturalna, prowadząca do niespodziewa-
nego odrzucenia dotychczas dominujących wartości i wzorów działania”3.

Powszechność zmiany4, zauważona w okresie antycznym przez Heraklita z Efezu, 
posiada wymiar ontologiczny, widoczny w postaci zmienności w strukturze bytu, 
uwidaczniającej się w istnieniu jego początku i końca. Bez ruchu – czyli zmiany – 
istnienie społeczeństwa jest niemożliwe. Z tego powodu analiza temporalności 
powinna być podejmowana w odniesieniu do zmiany: „Z metafi zycznej perspek-
tywy czas pojmowany jest najczęściej, chociaż nie zawsze, jako pewien aspekt tego 
rodzaju bytu, który z racji przysługującego mu sposobu istnienia nazwać można 
bytem »nietrwałym« czy też realizującym się w zmienności”5. W rzeczywistości 
społecznej często jednak zmiana nie wywołuje wielkiego zainteresowania, gdyż 
jeśli występuje powszechnie, to jej widok człowiekowi powszednieje. Z kolei 
przyspieszenie zmian nasuwa skojarzenia, których skutkiem są stany świadomości 
utwierdzające przekonanie o „pędzącym”, zmiennym świecie.

1 A.L. Zachariasz, Czas jako kategoria kulturowa, [w:] Z.J. Czarnecki (red.), Czas, wartości..., s. 40.
2 Tamże.
3 B. Misztal, Teoria socjologiczna..., s. 106.
4 Tematyka zmiany społecznej stanowiła przedmiot dociekań wielu dyscyplin. Zob. A.W. Jabłoński, 

Teorie zmiany i rozwoju politycznego w XX wieku, [w:] A. Antoszewski (red.), Demokratyzacja w III RP, 
Wrocław 2002, s. 9 i następne. 

5 S. Snihur, Czas i przemijanie..., s. 16. 



226 Czas – ciąg chronologiczny: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Wszechobecność zmiany – „wszystko się zmienia”6 – potwierdzana także 
przez wiedzę naukową, stała się jednym z podstawowych doświadczeń człowieka. 
Zmienność nasiliła się w ostatnich czasach7, ogarnęła całą kulturę, szczególnie 
europejską8, w której zmiana i czas stały się immanentnymi składnikami rze-
czywistości społecznej i kulturowej: „Społeczeństwo jest fenomenem »trans-
-czasowym«. Nie konstytuuje go samo jego istnienie w danym momencie. Istnieje 
tylko w czasie. Jest konstytuowane w czasie”9. Jak pisze Piotr Sztompka, samo 
doświadczenie czasu i jego wyobrażenie wynika ze zmieniającej się natury rzeczy-
wistości: „Trudno pojmować czas nie odnosząc sie do jakiejś zmiany. I vice versa 
– nie do pomyślenia jest idea zmiany pozbawiona pojęcia czasu. Jak pamiętamy, 
czas pojawia się w defi nicji zmiany społecznej, w której najczęściej mówi się 
o różnicy między dwoma stanami systemu społecznego w czasie”10, czyli między 
czasem wcześniejszym i późniejszym. Czasowość jest widoczna w niemal każdej 
defi nicji zmiany. Często defi niuje się ją jako proces strukturalnych transformacji 
systemu społecznego, ukierunkowanych w postaci rozwoju społecznego, tendencji 
rosnących (postępu) lub tendencji malejących (regresu)11. Charakterystyczne 
jest podkreślanie zmiany zachodzącej w strukturze społecznej – jest ona tym, 
co decyduje o zmianach w innych sferach życia ludzkiego. Z drugiej strony, 
wszystkie wyobrażenia czasu niosą z sobą tę możliwość. Tak jak czas może łączyć 
i łączy wiele różnych pojęć i terminów opisujących rzeczywistość, także pojęcie 
zmiany łączy większość najbardziej powszechnych wyobrażeń na temat czasu. 
Nie ulega wątpliwości, że każda działalność człowieka wymaga uwzględnienia 
zmiany w czasie.

To, że rzeczywistość społeczna jest w całości wytworem społecznym, czyli 
wielu wzajemnie powiązanych zmian12, jest doświadczeniem uświadamiającym 
od jakiegoś czasu istnienie problemów społecznych, zarówno w rozwiniętych 
demokracjach, jak i w państwach rozwijających się. Rzeczywistość jest chaosem, 
co uniemożliwia porozumienie się co do podstawowych cech zmiany, ale także 
zdefi niowanie znaczenia czynnika czasu. Chaos i niejednoznaczność czasu są 
zauważalne przez jednostki najczęściej, zatem wystepowanie nieciągłości kultu-
rowych i politycznych nie budzi u nikogo wątpliwości. Elżbieta Tarkowska mówi 
o permanencji zmiany, gdyż „nieustanna zmiana stała się zwykłym składnikiem 
naszego życia we wszystkich wymiarach. Jest to szczególny typ doświadczeń 
i szczególna sytuacja egzystencjonalna, czyniące otaczający świat niejasnym, 

6 Zob. Marek Aureliusz, Rozmyślania, s. 112.
7 Obrazowo pisze o tym Anthony Giddens. Zob. A. Giddens, Socjologia, przekład: A. Szulżycka, 

Warszawa 2005, s. 64.
8 R.A. Nisbet, Social Change and History: Aspects and the Western Th eory and Development, New York 

1969, s. 16. 
9 E. Shils, Tradition, Chicago 1981, s. 327. 
10 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 53.
11 A.K. Paluch, Konfl ikt, modernizacja i zmiana społeczna, Warszawa 1976, s. 7.
12 Zob. G.E. Lenski, J. Lenski, Human Societies: An Introduction to Macrosociology, New York 1974. 
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nietypowym, nieprzewidywalnym”13. Z powodu nieprzewidywalnych i radykal-
nych zmian wiek XX został nazwany „wiekiem zmiany”. Zwiększona częstotliwość 
występowania pojęcia zmiany w analizowanym okresie w Polsce, ale nie tylko14, 
jest jednak symptomatyczna, musi więc budzić refl eksję. Na taką częstotliwość 
występowania w publikacjach z ostatnich lat wpłynęły najprawdopodobniej 
dwa czynniki. Z jednej strony, charakter zjawisk, szybkie przejście z jednego 
systemu do innego, polegające na gwałtownym przekształcaniu się wielu sfer 
życia, z drugiej – wystąpienie, na przełomie tysiącleci, nadzwyczajnej kumulacji 
czynników zmiany społecznej15, szczególnie w społeczeństwach kapitalistycznych. 
Współcześnie – jak twierdzi Piotr Sztompka – znaczenie zmiany jest widoczne 
szczególnie przez podważenie wartości stabilizacji w życiu – co nie dziwi, bowiem 
ludzie żyją pod presją powszechnej i nieznanej dotąd zmienności16.

Badanie zmiany społecznej pociąga za sobą konieczność posługiwania się wie-
dzą, która wykracza poza zakres jednej dyscypliny. Zmiana nie mieści się wyłącznie 
w zespole kategorii pojęć socjologicznych czy politologicznych, istnieje potrzeba 
posługiwania się pojęciami i ustaleniami innych dyscyplin, takich jak antropologia 
czy psychologia. Z tego powodu wskaźniki ekonomiczne, psychologiczne czy so-
cjologiczne są powszechnie wykorzystywane w analizach, co nie wywołuje żadnych 
wątpliwości. Nie do pomyślenia jest opisywanie rzeczywistości bez uwzględnienia 
analizowanego tu pojęcia zmiany. Występuje ona „jako jedna z głównych katego-
rii porządkowania świata myśli i świata czynu, zwłaszcza jako kategoria laickiej 
myśli, jest obecna we wszystkich ważniejszych odmianach ideologii postępu oraz 
modernizacji”17. Zmiana budzi z jednej strony wątpliwości i odmienne podejścia 
interpretacyjne, z drugiej wymaga zastosowania wiedzy z zakresu wielu społecz-
nych dyscyplin.

Rzeczywistość, cechująca się zmiennością wszelkich bytów, nieskończonością 
zdarzeń, występowania początku i końca każdego zdarzenia czy ładu społecznego, 
stanowi „świat”, w którym toczy się życie jednostki. Nieuchronność, szybkość 
zachodzących zmian ma wpływ na społeczny odbiór czasu w teraźniejszości. 
Okazuje się, że w przypadku gwałtownych zmian czas staje się kategorią wrogą 
i niedostępną, dodatkowo wzmacniającą zagubienie społeczne i potęgującą nie-
pokój i lęk. Wynika to z faktu, że w natłoku rosnącej liczby zdarzeń jednostki nie 
mają na nie większego wpływu. Czas jest wtedy odbierany jako czynnik całko-
wicie niezależny od ludzkiego działania, nabierający cech kolejnego zagrożenia, 
nad którym nie ma żadnej kontroli. Pytanie, co przyniesie czas, staje się częstym 
elementem refl eksji i myśli społecznej. Poczucie kontroli nad czasem, związane 

13 E. Tarkowska, Socjologia i antropologia a permanencja zmiany, [w:] E. Tarkowska (oprac.), Antropologia 
wobec zmiany (Materiały z konwersatorium „Zmiana społeczna w perspektywie teoretycznej”), Warszawa 
1995, s. 15. 

14 Z. Bauman, Po co komu teoria zmiany?, [w:] J. Kurczewska (red.), Zmiana społeczna: teorie i do-
świadczenia polskie, Warszawa 1999, s. 19. 

15 B. Misztal, Teoria socjologiczna..., s. 105.
16 A.K. Koźmiński, P. Sztompka, Rozmowa o wielkiej przemianie, Warszawa 2004, s. 25.
17 J. Kurczewska, Technokraci i ich świat społeczny, Warszawa 1997, s. 15. 
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z zakresem kontroli nad zdarzeniami, zostaje w ten sposób zachwiane, a po-
szczególne odcinki czasu nie układają się już tak jednoznacznie, w odpowiednie, 
w miarę bezpieczne sekwencje.

W społeczeństwach „dawnych”, dziś już historycznych, zmiany zachodziły 
w zdecydowanie dłuższej perspektywie czasowej, przekraczały horyzont życia 
jednostki czy całego pokolenia, stając się w ten sposób mniej „dokuczliwe”, a tym 
samym mniej zauważalne. Można nawet stwierdzić, że dokonywały się wolno, co 
było widoczne w podobieństwie stylu życia prowadzonego przez jednostki, niewiele 
zmieniającego się przez stulecia. W praktyce dostrzeganie niektórych zmian było 
utrudnione lub wręcz niemożliwe bez odpowiednio długiego dystansu czasowego. 
Zauważyć je można było dopiero z perspektywy, poprzez analizy porównawcze. 
Obecnie, m.in. ze względu na przedstawione powyżej cechy współczesnych społe-
czeństw, zajmowanie się zmianami jest nieuchronne, w praktyce nawet wymuszone. 
Zresztą, nowoczesność konstytuowała się wokół zmiany, przekształcania dostępnego 
człowiekowi świata. Życie w okresach gwałtownych przyspieszeń, nagłych przemian, 
doprowadziło do zwiększenia refl eksyjności nad zmianami w ponowoczesności. 
W większym stopniu zaczęto analizować i podkreślać uwarunkowania odczuwania 
i dostrzegania zmian oraz radzenia sobie z ich negatywnymi konsekwencjami.

W tym ujęciu rewolucje, będące gwałtownymi i szybkimi zmianami, pojawiały 
się co jakiś czas i były dla człowieka czymś nadzwyczajnym. Obecnie zatraciły one 
częściowo swoją „moc” wyjątkowości, nie działają już tak na wyobraźnię, bowiem 
stały się powszechnym elementem życia wielu ludzi. W dużym stopniu świadczy 
o tym także częstotliowść używania terminu „rewolucja” w odniesieniu do dzieją-
cych się zdarzeń. Co jakiś czas media donoszą o kolejnej „rewolucji” – społecznej, 
politycznej lub ekonomicznej. Nazywanie rewolucją wydarzeń „chwilowych”, 
niemających dla człowieka istotnych konsekwencji, ma podłoże zdecydowanie 
ideologiczne. Takie częste „rewolucyjne zmiany” są najbardziej widocznym za-
przeczeniem pojawiającego się czasami u człowieka naturalnego podejścia, pole-
gającego na próbie absolutyzowania trwania, czyli psychologicznego zaprzeczania 
i bagatelizowania zmian.

Dostrzeżenie znaczenia zmiany spowodowało konieczność zwrócenia uwagi 
na jej aspekt temporalny, dlatego kwestia zmiany społecznej staje się nieodzowna 
w przypadku rozważań o czasie. Z tego powodu dwie kategorie analizy – czas 
i zmiana społeczna – są „skazane” na współistnienie i wspólne omawianie. Owo 
współistnienie staje się widoczne w naszym codziennym doświadczeniu, a jeszcze 
bardziej zauważalne w analizie socjologicznej: „Samo doświadczenie czasu i jego 
wyobrażenie biorą się ze zmieniającej się natury rzeczywistości. Trudno pojmować 
czas, nie odnosząc się do jakiejś zmiany. I vice versa – nie do pomyślenia jest idea 
zmiany pozbawiona pojęcia czasu”18.

Opracowanie jednego, dominującego modelu czy teorii zmiany społecznej 
okazało się zajęciem wyjątkowo trudnym, budzącym spory, obecnie zaliczanym 
raczej do zadań niewykonalnych. Wynika to głównie z podstawowych założeń 

18 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 53.
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dotyczących społeczeństwa. Dziś można mówić o dwóch dominujących mo-
delach zmiany. Pierwszy ukonstytuował się wokół zaakceptowania podejścia 
„organiczno-systemowego” jego ograniczeń, w zakresie trwania, przebiegu czy 
głębokości zmiany. Drugi zdecydowanie zakotwiczył się wokół procesualnego 
przebiegu i zaakceptowania dynamicznych cech rzeczywistości społecznej. Jedną 
z podstawowych cech zmiany w modelu systemowym jest jej ograniczony przebieg 
w ramach podsystemu, ale także zmiany całego systemu. Zmiany są określane za 
pomocą różnic, jakie można zaobserwować między danymi elementami systemu 
w różnych, następujących po sobie momentach. W takim podejściu badawczym 
nadal jest możliwe skupienie uwagi na statycznych, krótkotrwałych, ale różniących 
się od siebie wycinkach rzeczywistości.

Drugie podejście opiera się na założeniu, że społeczeństwa znajdują się w ciągłym 
ruchu, rozwiązaniem jest więc przyjęcie perspektywy dynamicznej, procesualnej. 
Rzeczywistość przybiera postać dziejącego się ciągle strumienia zdarzeń czy pro-
cesów, charakteryzujących się także tym, że mają one własny czas, prędkość, rytm 
i tempo. Takie założenia wymuszają nowe podejście metodologiczne, koncentrujące 
się na badaniu diachronicznym przekształcania się „pola” relacji występujących 
pomiędzy jednostkami. Zmiany w modelu pola mają tu charakter odmienny niż 
w modelu systemowym. Podstawową ich własnością jest ciągłość, występowanie 
ciągłego ruchu, nawet jeśli pozornie ma się tu do czynienia z przerwą czy począt-
kiem i końcem jakiegoś zdarzenia19.

Wydaje się, że obecnie zastosowanie interpretacji synchronicznej i diachronicz-
nej, wynikające z podziału społeczeństw na synchroniczne i diachroniczne, nie ma 
jednak racji bytu. Okazuje się, że element temporalny ma charakter podstawowy 
i ostatecznie decyduje o przebiegu zjawisk, a także o współczesnych metodach 
prowadzących do przygotowywania generalizacji i wniosków je wyjaśniających. 
Ma to odróżniać analizę naukową dotyczącą społeczeństw od naukowych analiz 
przyrodniczych: „Ludzie przypisują zewnętrznemu światu odniesienia temporalne 
oraz znaczeniowe i następnie działają tak, jakby te odniesienia były rzeczywiste. 
W ten sposób socjologia interpretuje rzeczywistość, której sama przypisuje znaczenia 
i odniesienia”20. Uwzględnienie w analizie tych dwóch elementów – synchronicznego 
i diachronicznego – ma dodatkowe uzasadnienie. Pozwala – jak pisze Bronisław 
Misztal – dokładniej odzwierciedlić dynamikę przemian społecznych oraz zbudować 
długą perspektywę w organizacji nowoczesnego społeczeństwa, czyli przejście od 
synchronicznych do diachronicznych zasad organizacji. Synchronizm to krótka 
perspektywa czasowa, nieciągłość historyczna, a diachronizm to wydłużenie tej 
perspektywy. Synchronizm jest uważany za relatywny efekt czy koszt cywilizacyjny 
postępu przemysłowego i technologicznego, mamy z nim więc do czynienia wtedy, 
gdy w społeczeństwach nastąpiła zmiana: „Zmiana ta powoduje, iż mimo względnego 
skrócenia perspektywy czasowej, poprzez postępujący wzrost złożoności i współ-
zależności między instytucjami życia społecznego, następuje absolutny wzrost roli 

19 Tamże, s. 20–27.
20 B. Misztal, Teoria socjologiczna..., s. 116–117.
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czynnika czasu w procesie zmiany. W skrócie, społeczeństwo przedprzemysłowe 
było w zasadzie zdominowane przez tradycję i skoncentrowane na jednym tylko 
wymiarze czasu – na czasie przeszłym. Społeczeństwo przemysłowe ożywiane było 
wizjami postępu i technologii i na skutek tego faktycznie funkcjonowało przede 
wszystkim dzięki odniesieniu do czasu przyszłego”21.

W badaniach nad zmianą trudno o sformułowanie jednoznacznych i pewnych 
twierdzeń czy też niepodważalnych teorii. Gdy chce się uchwycić istotę zmiany, 
należy uwzględnić dotychczasowe koncepcje, zachowując chronologiczny porzą-
dek ich powstawania. Pierwsze starożytne teorie zmiany uwzględniały podejście 
biologiczne – zmiana miała się dokonywać zgodnie z zasadami widocznymi u or-
ganizmów żywych. Wynikało to z porównania społeczeństw ludzkich do żywych 
organizmów, funkcjonujących według reguły przekształcania się z form prostych 
w coraz bardziej rozwinięte. W tym przejawiała się pierwotna teoria, prowadząca 
później do uformowania paradygmatu ewolucjonistycznego w postaci koncepcji 
postępu czy modernizacji. Ponadto rozwój miał przebiegać aż do ostatecznego 
celu. Finalizm stanowił jedną z podstawowych reguł rozwoju, niewykluczających 
powstawania i rozwoju innych organizmów społecznych i biologicznych.

Podstawowe spojrzenie na zmianę ukształtowało się w wraz z odwoływaniem 
się do rozumu, obiektywności i efektywności22, czyli mechanizmów ideologicznych 
zapewniających dominację nowoczesności23. Utożsamienie zmiany z postępem 
było tak silne, że ukształtowało myślenie wielu pokoleń i społeczeństw, przyjmu-
jąc niemal charakter – jak to ujął Christopher Dawson – „roboczej wiary naszej 
cywilizacji”24. Stosunek do postępu jego zwolenników ulegał zmianom w różnych 
okresach historycznych, aż do całkowitego zwątpienia w jego nieograniczone moż-
liwości. Sam postęp przybierał wyjątkowe, odmienne cechy; często przyczyny, które 
napędzały „koło postępu”, były inne, ale zawsze zachowywał on podstawowy cel, 
do którego winny zmierzać społeczeństwa i który powinien kształtować ich postę-
powanie. Według doskonalonych i modyfi kowanych przez wieki założeń postępu, 
wszelkie społeczeństwa miały podążać drogą doskonalenia się i wszechstronnego 
rozwoju. Dotyczyło to zarówno stopniowo rozwijającej się wiedzy ludzkiej, jak 
i powstającej dzięki niej i coraz doskonalszej technologii. Obejmowało też roz-
szerzanie się zakresu indywidualnej wolności poprzez uformowanie przekonania 
o nieograniczonych możliwościach dokonywania wyboru oraz komplikowanie 
się stosunków społecznych i gospodarczych. Podstawą dochodzenia do tego był 
kierunkowy progresywizm, czyli kumulowanie zmian, prowadzących do ostatecz-
nego zwycięstwa rozumu na świecie. W ten sposób miano wyeliminować wszelkie 
nierówności społeczne, ubóstwo gospodarcze czy konfl ikty między ludźmi. Postęp 
stanowił w układzie grafi cznym linię ciągłą, nieodwracalną strategię kontynuacji 
– przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Postęp to „pozytywnie wartościowana 

21 Tamże, s. 117–118.
22 T.C. Patterson, Change and Development in the Twentieth Century, New York 1999. 
23 J. Goody, Kapitalizm i nowoczesność..., s. 133.
24 Por. P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 38. 
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różnica między przeszłością a teraźniejszością (postęp dokonany) lub między 
teraźniejszością a przyszłością (postęp przewidywany)”25.

Kolejną dominującą wizją zmian, stanowiącą częściową modyfi kację tradycyj-
nego ujęcia postępu, była teoria ewolucjonistyczna. Odwoływała się ona często 
do materializmu i naturalizmu. Akcentowała występowanie deterministycznego 
postępu w postaci wzrostu, ale postępu zachodzącego zgodnie z prawami ewolucji 
charakterystycznymi dla świata przyrody, głównie poprzez przekształcanie się form 
prostych w bardziej złożone. Uznawała, że twórca zmian społecznych jest w pew-
nym stopniu biologicznie uwarunkowany, by nie powiedzieć – zdeterminowany: 
„Dokonuje się on [postęp – przyp. P.B.] w niejednakowym tempie w różnych 
społeczeństwach, powiększając różnice między społeczeństwami cywilizowanymi 
i zacofanymi”26. Zmiana ewolucjonistyczna przebiegała według kilku podstawowych 
zasad. Uporządkowane przez Piotra Sztompkę, przedstawiają się one następująco: 
dzieje ludzkie wykazują unikalną formę, możliwą do odkrycia i poznania; zmiana 
dotyczy społeczeństwa, które tworzy całość, i ujmowana jest w kategoriach organicz-
nych; pojawiające się zmiany są wszechobecne i dotyczą tak ukształtowanej całości; 
zmiana jest traktowana jako pojedynczy i wszechogarniający proces; ponadto jest 
kierunkowa – przebiegająca od form prymitywnych do rozwiniętych, oraz jedno-
liniowa i biegnie według jednego, z góry ustalonego wzoru, trajektorii; trajektoria 
dzieli się na określone stadia, fazy; ponadto zmiana jest stopniowa, ciągła i narastająca 
oraz podlega uniwersalnemu mechanizmowi przyczynowemu; ewolucja ma cha-
rakter spontaniczny i prowadzi do rozwoju ukrytego w społeczeństwie potencjału; 
tak ujmowana zmiana jest ulepszaniem społeczeństwa, czyli postępem27. W teorii 
ewolucjonistycznej jednym z istotnych czynników wpływających na możliwości 
zmiany były elementy związane z możliwościami szybkiej adaptacji czynników 
zmiany przez obiekt podlegający zmianie. Krytyka podejścia ewolucjonistycznego 
doprowadziła do powstania koncepcji neoewolucjonistycznych, które próbowały 
wyeliminować słabe punkty koncepcji ewolucjonistycznej.

Na przełomie XIX i XX wieku pod wpływem sukcesów kapitalizmu i roz-
woju społeczeństw doszło do sformułowania progresywnej teorii modernizacji. 
Wszystkie teorie odwołujące się do modernizacji są wizją zmian przestawiają-
cych przejście od społeczeństw tradycyjnych do nowoczesnych28, opisem procesu 
uprzemysłowienia29 i dominacji biurokracji oraz racjonalności. Opierają się one 
na niepowtarzalności wydarzeń historycznych, co ogólnie można przedstawić 
w postaci linii prostej wznoszącej. Omawiana zmiana społeczna miała polegać na 
próbie „unowocześniania” krajów zacofanych za pomocą sposobów sprawdzonych 

25 Tamże, s. 41. 
26 W. Jabłoński, Teorie zmiany i rozwoju..., [w:] A. Antoszewski (red.), Demokratyzacja w III RP, s. 11.
27 Por. P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 110–112. 
28 W drugiej połowie XX wieku w światowym dyskursie politycznym dychotomia: społeczeństwo 

tradycyjne – społeczeństwo nowoczesne, zostaje zastąpiona dychotomią: kraje rozwinięte (developed 
countries) – kraje nierozwinięte (underdeveloped countries). Podział taki wprowadził w 1949 roku prezydent 
USA Harry S. Truman. 

29 M.S. Szczepański, Teorie zmian społecznych, Katowice 1990, cz. 1, s. 21. 
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przez państwa wysoko rozwinięte. Proces modernizacji był często utożsamiany 
z wszelkimi zmianami, które prowadziły do nowocześniejszych i doskonalszych 
form organizacji danego społeczeństwa30. Zakładano, że każde społeczeństwo musi 
przejść przez wszystkie wyodrębnione przez badaczy stadia rozwoju. Zmiany miały 
być stopniowe, narastające, przebiegać spokojnie, pokojowo i prowadzić do po-
wszechnej poprawy warunków życia społecznego. Według zwolenników tych teorii, 
modernizacja miała przeprowadzić wszystkie społeczeństwa od stanu tradycyjnego 
(zacofanego) do nowoczesnego. Opierała się ona na wierze w ludzkie możliwości. 
Społeczeństwa docelowe charakteryzował wysoki poziom industrializacji i wysoki 
poziom konsumpcji. Walt W. Rostow nazywał społeczeństwa zmodernizowane 
„społeczeństwami wieku masowej konsumpcji”31.

W latach 60. i 70. XX wieku uwidoczniła się surowa krytyka teorii modernizacji, 
szczególnie jej deterministycznego charakteru, co było wynikiem rozczarowania, 
związanego z brakiem spodziewanych sukcesów. Modernizacja była krytykowa-
na zarówno z punktu widzenia ideologicznego, jak i naukowego, nie wyjaśniała 
bowiem wszystkich aspektów zmienności świata. Podstawowe zarzuty to oparcie 
się na fałszywych założeniach oraz niezgodność z faktami historycznymi. Inny 
zarzut to daleko posunięty etnocentryzm, typowy dla procedur modernizacyjnych, 
a niemożliwy do przyjęcia przez współczesne poglądy naukowe. Nie udało się też 
obronić przekonania, że wartości istotne dla społeczeństw krajów zachodnich są 
lepsze od tych, którymi kierują się społeczeństwa tradycyjne. Korespondowało 
z tym przekonanie, występujące w niektórych teoriach, że Stany Zjednoczone są 
kimś w rodzaju „dobrego wujka”, który próbuje nauczyć życia „zacofany” świat. 
Warto również podkreślić, że twórcy teorii przecenili stanowczo zdolności krajów 
do samodzielnego przezwyciężania problemów gospodarczych przy ograniczonej 
pomocy z zewnątrz. Na zmianę podejścia do modernizacji wpłynęły też krwawe 
wojny etniczne w Afryce, często wywołane próbami „eksportu” komunizmu, 
które podważyły jakąkolwiek modernizację, uświadamiając Zachodowi kruchość 
rozwiązań demokratycznych32.

Teoria modernizacji zyskała wiele odmian, z których najbardziej istotną była 
teoria konwergencji (łac. convergere – „zbierać się, upodabniać się, skłaniać się ku 
czemuś”). Była ona wynikiem podziału politycznego świata na dwa obozy – kapita-
listyczny i komunistyczny. Konwergencja była rozumiana jako stopniowe zbliżanie 
się do siebie społeczeństw kapitalistycznych i socjalistycznych, co miało nastąpić na 
skutek nieprzyjaznego wprawdzie, ale bliskiego i nieuchronnego kontaktu. Między 
tymi dwoma obozami zachodził, w wyniku przejmowania wzorów zachodniej 
organizacji i kultury, proces ewolucji zbieżnej. Głównym motorem konwergencji 
było podobieństwo rozwoju nauki i techniki oraz postęp w dziedzinie organiza-
cji produkcji i zarządzania. Obecnie istnieje już wiele wersji teorii konwergencji 

30 J. Szatkowska, Ideologia modernizacji w procesach rozwoju państw postkolonialnych, „Studia Nauk 
Politycznych” 1986, nr 4, s. 7–28. 

31 W.W. Rostow, Th e Stages of Economic Growth: a Non-Communist Manifesto, Cambridge 1960, s. 4. 
32 K. Gilarek, Państwo narodowe..., s. 82–84.
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(modernizacji), aż do koncepcji Shmuela Eisenstadta o wielości modernizacji33. 
Wszystkie one przyjmują założenie, że świat, w mniejszym lub większym stopniu, 
szybciej lub wolniej, ale jednak ulega unifi kacji.

I ostatecznie zmiana społeczna jest powiązana z omówionymi wcześniej koncep-
cjami globalizacji. Większość teorii globalizacji została zresztą włączona w główny 
nurt rozważań dotyczących zmiany społecznej34, dopełniając katalog teorii zajmu-
jących się zmianą35.

Inne koncepcje zmian to ich wizje cykliczne i dialektyczne. Pierwsza podkreśla 
występowanie powtarzalności w dziejach, co jest sprzeczne z ujęciem ewolucjoni-
stycznym i najbardziej widoczne, gdy spojrzeć na grafi czne przedstawienie dokonu-
jących się zmian. Odrzucenie linii prostej i zastąpienie jej krzywą w kształcie litery 
S (cyklu życia) lub „okręgiem” było podyktowane obserwacją cykli występujących 
w przyrodzie i – w mikroskali – w życiu człowieka. W przyrodzie pojawiają się 
bowiem wahania, wzrosty i upadki. Rozwój ma swoje „punkty załamania”, zmu-
szające nie tyle do refl eksji nad sensem zmiany, jej kierunkiem, ile do rozpoczęcia 
wszystkiego od nowa. W tym „miejscu” załamania doszukiwano się pewnych 
ogólnych prawidłowości zachodzenia zmiany. Wszystkie koncepcje cykliczne ak-
centują powtarzalność, choć nie do końca potrafi ą wytłumaczyć, na czym miałaby 
ona dokładnie polegać. Odrzucają zdecydowanie kierunkowość i innowacyjność 
zmiany: „W pierwszym przypadku wahadło historii wychyla się raz w jedną stronę, 
potem w inną, potem znów wraca na poprzednie miejsce. W drugim – coś się zaczy-
na, rozkwita, osiąga swoje apogeum, po czym przechodzi okres schyłku i upadku. 
W obu tych wersjach o żadnym postępie, ukierunkowanej ewolucji czy rozwoju 
nie ma mowy”36. Pierwsze koncepcje cykliczne, np. cykli reżimów politycznych, 
pojawiły się w V wieku p.n.e. w starożytnej Grecji, m.in. w pismach Hereodota, 
natomiast najbardziej znana została stworzona przez średniowiecznego arabskiego 
myśliciela Ibn Chalduna. Dotyczyła ona rozwoju i upadku imperiów arabskich 
w wiekach średnich. W epoce oświecenia Giambattista Vico rozciągnął koncepcję 
rozwoju cyklicznego na całe dzieje ludzkie. Z koncepcji cyklu korzystali później 
m.in. Pitirim A. Sorokin, Vilfredo Pareto, Oswald Spengler czy Arnold Toynbee.

Według materializmu dialektycznego lub materializmu historycznego, zmiany 
wynikają z połączenia dwóch wcześniejszych modeli zmiany. Wykorzystane tu 
zostały elementy cykliczności, linearności zmiany oraz podejścia ewolucjoni-
stycznego, nacechowanego optymistyczną wiarą w doskonalenie się społeczeństw. 
Podejście marksowskie, powstałe w wyniku obserwacji pierwszych zmian w no-
woczesności, zakładało, że nowo powstające stany rzeczywistości są doskonalsze 

33 W. Musiał, Nowe teorie modernizacji: próby konceptualizacji globalnych procesów zmiany, [w:] B. Krauz-
-Mozer, P. Borowiec (red.), Globalizacja..., s. 49–64. 

34 B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Teorie globalizacji jako przykład..., [w:] B. Krauz-Mozer, P. Borowiec 
(red.), Globalizacja..., s. 26.

35 Podstawowe teorie zmiany zob. A.W. Jabłoński, Teorie zmiany i rozwoju..., [w:] A. Antoszewski 
(red.), Demokratyzacja w III RP, s. 9 i następne. Zob. także: A.W. Jabłoński, Teorie politologiczne w nauce 
anglosaskiej, Wrocław 1991. 

36 K. Bolesta-Kukułka, Socjologia ogólna, Warszawa 2003, s. 308. 
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od starych, zastanych, bardziej represyjnych. Z tego powodu konfl ikt nie był dla 
Marksa synonimem zła, lecz raczej środkiem prowadzących do postępu, który 
sam w sobie był dobrem – warunki społeczno-ekonomiczne w kapitalizmie czy-
nią człowieka złym, ale wywołują także kryzysy ekonomiczne, które z kolei dają 
początek nowym strukturom społecznym. Takie zmiany nie odpowiadały prostej, 
jednokierunkowej, przyczynowo-skutkowej zależności między różnymi zjawiskami. 
Marks wykorzystał tu heglowski model dialektyczny: teza – antyteza – synteza. 
Wynikało z niego, że zjawisko społeczne nieuchronnie doprowadzi do swego 
przeciwieństwa; to właśnie ścieranie się przeciwstawnych sił miało prowadzić do 
nowych, lepszych stanów rzeczywistości. Marks uznawał, że historią i rozwojem 
społeczeństw rządzą prawa deterministyczne, ale człowiek możne przewidzieć 
przyszłe zmiany, kształtować historię.

Obserwowane współczesnie zmiany dowodzą, że odejście od progresywnych 
koncepcji i cyklicznych teorii zmiany jest koniecznością. Bardziej uprawnione wydaje 
się zastosowanie teorii podkreślającej występowanie płynnego charakteru proce-
sów społecznych oraz ich nieokreśloności i nieskończoności. Zmiany te nie mają 
początku ani końca. Perspektywy rozciągnięte w czasie stały się jeszcze trudniejsze 
do przewidzenia. Odejście od „żelaznych praw historii” czy od przekonania o do-
konującym się w dziejach postępie, ale i występowanie negatywnych konsekwencji 
zachodzących procesów, wpłynęły na przyjęcie modelu zmiany w postaci koncepcji 
społecznego „stawania się” społeczeństw37. Jest to cenne tym bardziej, że czynnik 
czasu jest tam mocno podkreślany, wokół niego zachodzą procesy społeczne.

b) Aspekty spostrzegania i analizowania zmian

Nie ulega wątpliwości, że percepcja zmian przez człowieka jest uzależniona od 
jego usytuowania w samym procesie zmiany. Z pewnością dostrzega się zmiany 
mocniej i dokładniej, gdy jest się ich częścią, gdy pochłaniają człowieka i wpływają 
na jego sytuację życiową. Inaczej jest, gdy toczą się one gdzieś daleko – odbiera 
się je wówczas tak, jak obserwator na ekranie telewizora. Z drugiej strony, prze-
kształcenia przestrzeni, będące często skutkami zmian, stają się mniej zauważalne 
dla jednostek żyjących w ich obrębie na co dzień, dopiero obserwacja przez osoby 
z zewnątrz, mające skalę porównawczą przed i po przekształceniach, uzmysławia 
charakter i głębokość dokonanych przemian. Zmiany dziejące się w oddali są lepiej 
widoczne na poziomie przekształceń dużych struktur społecznych, makrosocjo-
logicznych (społeczeństwo globalne, klasy społeczne), zaś w przypadku małych 
struktur są zdecydowanie mniej wyraźne. Trudność w dostrzeganiu zmian wynika 
z naturalnego ludzkiego przywiązania do ciągłości i harmonii. Nawet, gdy ciągłości 
brakuje, to i tak człowiek dąży do zapewnienia sobie jej namiastki dla zachowania 
poczucia stabilizacji w życiu codziennym.

37 P. Sztompka, Society in Action: Th e Th eory of Social Becoming, Chicago 1991. 
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W perspektywie funkcjonalistycznej, wykorzystującej pojęcie systemu społecz-
nego, procesy społeczne czy wiązki zmian mogą przebiegać na różnym poziomie 
ogólności: makro, mezzo i mikro. Makroprocesy rozgrywają się na poziomie 
społeczeństwa globalnego, państw narodowych itp., mezoprocesy obejmują duże 
grupy społeczne, stowarzyszenia, partie polityczne itp., a mikroprocesy toczą się 
w świecie codziennym jednostek. Zakres czasowy procesów na poszczególnych 
poziomach jest zróżnicowany, najdłuższy na poziomie makro, a najkrótszy – mikro. 
Innymi słowy, mamy do czynienia z długotrwałymi procesami historycznymi, 
trwającymi tysiąclecia, jak i z chwilowymi, wręcz przelotnymi38. Są to poziomy 
postrzegania zachodzących zmian, ułatwiające ich obserwację oraz pozwalają-
ce lepiej wyjaśnić wzajemne wpływy zmian występujących na poszczególnych 
poziomach.

Dotychczasowe zmiany społeczne objęły wszystkie obszary życia, ich wspólną 
cechą było podważenie całego dotychczas istniejącego, społecznie wytworzonego 
ładu społecznego39, a przez to doprowadzenie do powszechnego chaosu poznaw-
czego. Było to ich cechą odróżniającą je od wcześniejszych zmian – szczątkowych 
i wyrywkowych. Gwałtowność zmian społecznych, tak charakterystyczna dla 
rewolucji, przeważnie przeprowadzanych siłą, w zdecydowanie większym stopniu 
nie tylko zakłóca działanie instytucji społecznych, ale często doprowadza do ich 
całkowitego zawieszenia czy likwidacji. Wszystko to oznacza, że proces historyczny 
naznaczony został nowością, „każde bowiem nowe zjawisko zachodzące między 
ludźmi wymaga nowej nazwy (…)”40, zaś trwanie przy starych instytucjach stało 
się niemożliwe. Formowanie się nowych wartości i norm, stanowiących podstawę 
działania instytucji społecznych, odbywa się w dłuższym czasie, tworzy nowe „cykle 
życiowe” tych instytucji oraz nowe procesy społecznego przystosowywania się. Nie 
są one możliwe, gdy formowanie nowych instytucji napotyka problemy i trudności. 
Wynikają one z pojawiającego się powszechnie wobec tych instytucji sceptycyzmu 
i wątpliwości czy też relatywizacji tych już uformowanych.

Powszechne oczekiwanie na wytworzenie się ostatecznie uformowanych instytucji 
może wywoływać stany niezadowolenia i społecznej frustracji. Szybkość tworzenia 
się nowych odnośników kulturowych wymusza u jednostek wykształcenie struktur 
dostosowawczych, zmuszając je także do ciągłego dostosowywania się do nowych 
wartości i norm społecznych. Powszechność zmian przyczynia się do przewar-
tościowania podejścia jednostek do poszczególnych układów temporalnych. Nie 
bez powodu następuje koncentracja na teraźniejszości, a nie na przeszłości czy 
przyszłości41.

Mówienie o zmianach zachodzących na różnych poziomach niesie za sobą przy-
pomnienie wielokrotnie już potwierdzonego faktu, że przebiegają one w różnym 

38 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 37. 
39 E. Wnuk-Lipiński, Kształtowanie się nowego ładu instytucjonalnego, [w:] M. Grabowska, K. Pankowski, 

E. Wnuk-Lipiński (red.), Społeczne konsekwencje transformacji ustrojowej, Warszawa 1994, s. 10.
40 H. Arendt, O rewolucji, przekład: M. Godyń, Warszawa 2003, s. 39.
41 M. Marody, Kulturowe aspekty zmiany systemowej, „Acta Collegium Invisibile” 1997, z. 2, s. 31. 
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tempie i rytmie. Widoczne jest to m.in. w teorii „opóźnienia kulturowego” Williama 
Ogburna42 czy „dylematu trzech zegarów” Ralfa Dahrendorfa43. Podstawą tezy 
Ogburna jest założenie, że system kulturowy społeczeństwa składa się z dwóch 
zbiorów elementów kulturowych. W pierwszym są elementy kultury materialnej, 
a drugim – kultury niematerialnej. Do tej tezy wprowadzono czynnik temporalny 
oraz czynnik zmiany. Okazuje się, że tempo zmian w obu zbiorach nie jest jednakowe 
– zmiany materialne, szczególnie technologiczne, są szybsze niż zmiany niematerial-
ne. W rezultacie pojawia się poczucie nieokreśloności postępowania w sytuacjach, 
gdy społeczeństwa dysponują wysoko rozwiniętą technologią, brak im natomiast 
norm i wartości umożliwiających korzystanie z niej. Z kolei, według Dahrendorfa, 
transformacja w krajach postkomunistycznych uwidoczniła występowanie trzech 
różnych „czasów społecznych”, czyli „trzech zegarów”, według których przebiega 
zmiana społeczna. Zmiany przebiegały w różnym tempie, w zależności od tego, 
czego dotyczyły – sfery politycznej, gospodarczej czy świadomościowej. Najszybciej 
przebiegają zmiany w sferze politycznej, następnie w gospodarczej, gdzie pojawia 
się pewna inercja, a najwolniej następują przekształcenia świadomości społecznej. 
Wprowadzane zmiany czy reformy są zawsze skazane na dokonywanie się w trzech 
odmiennych czasach społecznych. Według tych ujęć, tak mocno akcentujących 
aspekt czasowy zmiany społecznej, najbardziej opornie przebiegają zmiany na 
poziomie kultury niematerialnej, co szczególnie widoczne było w przypadku zmian 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Gdy przeprowadzane są zmiany, istotne jest, kto je inicjuje i przeprowadza, 
a także stan świadomości osób zaangażowanych w ten proces oraz jego skutki. Jest 
to kwestia siły sprawczej, roli jednostek czy ruchów społecznych oraz konsekwencji 
zmian. W wielu przypadkach występowało w ostatnich latach zjawisko wyczerpywa-
nia w systemach politycznych wszelkich możliwości zmiany; dotyczyło to głównie 
systemów opartych na ideologiach totalitarnych czy autorytarnych. Jedyne możliwe 
inspiracje i posunięcia polityczne pochodziły od jednostek przeciwstawiających 
się systemowi oraz z zewnątrz, najczęściej z innych systemów demokratycznych. 
Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku reżimów komunistycznych, gdy 
inspiracja do zmian pochodziła spoza podstawowego systemu (proces egzogenny), 
co nie oznacza, iż nie była ona w jakiejś części wynikiem kontekstu społecznego 
wytworzonego przez ten upadający system. Często jednak procesy zmian są przez 
systemy polityczne planowane i realizowane celowo, najczęściej za pomocą norm 
prawnych (proces endogenny). W praktyce same przyczyny oraz zmiany inicjujące 
mają charakter dwojaki i niezmiernie trudno wydzielić z nich czynnik wyjściowy.

Ogólnie rzecz ujmując, zmiany inspirowane są przez podmioty – zarówno 
indywidualne, co jest szczególnie zgodne z dominującą obecnie ideologią indywi-
dualizmu44, jak i zbiorowe, „zakorzenione” w funkcjonujących i stale zmieniających 
się kontekstach społecznych. O zmianach decydują najczęściej jednostki, poprzez 

42 Zob. W. Ogburn, On Culture and Social Change, Chicago 1964. 
43 R. Dahrendorf, Refl ections on the Revolution of Europe, New York 1990. 
44 J. Goody, Kapitalizm i nowoczesność..., s. 133–137. 
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podejmowane codziennie działania i decyzje. Aktorami społecznymi są także grupy, 
klasy społeczne, ruchy społeczne czy partie polityczne itp. Wiąże się z tym kwestia 
stopnia determinacji, intensywności i otwartości zmiany. Poziom aktywności, formy 
zaangażowania czy zakres uczestnictwa jednostek i grup społecznych są uwarun-
kowane nie tylko poprzez indywidualne nastawienia psychiczne, ale również przez 
strukturalne i kulturowe tendencje do tworzenia zmiany społecznej. Czynnikiem 
wpływającym na uczestnictwo w zmianie jest posiadanie kapitału społecznego. Jak 
podkreśla Piotr Sztompka, kultura w przypadku zmiany społecznej pojawia się po-
dwójnej roli; z jednej strony jest pulą zasobów kulturowych wykorzystywanych przez 
aktorów zmiany, z drugiej – sama jest obiektem zmiany, podlega przekształceniu45.

Mówienie o tym, kto planuje i przeprowadza zmianę, pozwala pytać o świa-
domość dokonywanych zmian, innymi słowy – czy one są planowane, czy żywio-
łowe? Czy możliwe jest dokładne planowanie zmiany, a szczególnie jej skutków? 
Ten element sprawczy zmiany społecznej, szczególnie w przypadku rewolucji 
społecznych, odgrywa istotną rolę. Powiedzenie, że zmiany mogą być zarówno 
planowane, przewidywalne, jak i dostrzegalne, oraz że może wystąpić ich odwrot-
ność, tylko teoretycznie wyczerpuje zagadnienie. Zdecydowanie ważniejszą sprawą 
jest umiejscowienie siły czy sił sprawczych zmiany społecznej – czy pochodzą one 
z obszaru podlegającego zmianie, czy z zewnątrz? W odpowiedzi pojawiają się dwie 
możliwości – proces endogenny lub egzogenny, w praktyce uwzględnia się najczęś-
ciej oba czynniki: „Procesy endogenne rozwijają naturalny potencjał, skłonności 
i tendencje zawarte w zmieniającej się rzeczywistości. Procesy egzogenne mają 
charakter reaktywny, adaptacyjny; są odpowiedzią na naciski, bodźce i wyzwania 
pochodzące z zewnątrz”46.

Planowanie zmian jest podyktowane zdefi niowanym szczegółowo celem oraz 
chęcią zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia tego celu, a oparte być musi 
na specjalistycznej wiedzy. Charakter życia społecznego wskazuje jednak, że na-
wet najbardziej dokładnie planowane zmiany mają, w większym lub mniejszym 
zakresie, indeterministyczny charakter. Oddziaływanie mniej lub bardziej jawnych 
czynników zewnętrznych na działania społeczne czyni te działania w mniejszym 
lub większym stopniu nieprzewidywalnymi, a nawet chaotycznymi.

Obserwując aktywność aktorów społecznych w kontekście politycznym czy 
społecznym, trudno zinterpretować znaczenia motywacyjne czy psychologiczne 
ich działań. Staje się to jeszcze bardziej skomplikowane, kiedy są one podejmowane 
w okresach gwałtownych lub bardziej zaskakujących zmian społecznych. Wyjaśnienie 
takich działań musi uwzględniać wiele różnorodnych przesłanek leżących u podłoża 
analizowanych działań, w tym przesłanki temporalne. Dziejące się wydarzenia, jak 
i działania społeczne, przybierają wyjątkowo nasycony znaczeniem temporalnym 
kształt, prowadzący do wytworzenia rozbieżnych perspektyw indywidualnych 
i grupowych. Proces ten nie ma jednokierunkowego przebiegu narzucania okre-
ślonej temporalnej perspektywy społecznej jednostkom. Podejmujący działania 

45 P. Sztompka, Trauma wielkiej zmiany: społeczne koszty transformacji, Warszawa 2000, s. 18.
46 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 35. 
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sprawcze aktorzy stają się twórcami nowej rzeczywistości, a także nowych odniesień 
temporalnych, wpływają na świadomość temporalną innych ludzi: „Sytuacja ta ma 
jedną fundamentalną konsekwencję ontologiczno-epistemologiczną. Polega ona 
na negatywnym sprzężeniu zwrotnym (negative feedback) pomiędzy świadomoś-
cią społeczną (a dokładniej, odniesieniem temporalnym w niej występującym) 
a tempem zachodzących zmian (woluminem zmian w sekwencji doświadczeń 
danych jednostce na przestrzeni trajektorii jej życia). Przy zwiększonej szybkości 
przemian społecznych, indywidualne odniesienie czasowe zostaje zachwiane lub, 
w najlepszym przypadku, nie odpowiada faktycznej rzeczywistości społecznej”47.

Przemiany zachodzące w społeczeństwach postkomunistycznych stały się na 
tyle oczekiwanymi, że sama defi nicja zmiany przestała budzić w nich jakiekolwiek 
wątpliwości. W przypadku tych przemian wymiar aksjologiczny jest zdecydowanie 
obecny. Termin ten kojarzył się z nowoczesnością i odrobieniem zapóźnień w stosun-
ku do społeczeństw zachodnich. Gdy nie mamy do czynienia z gwałtowną zmianą, 
najczęściej wartością społeczną staje się trwanie systemu społecznego. Dostrzega 
się znaczenie stabilizacji i porządku, przewidywalności i ładu. Zmienność w dzisiej-
szych społeczeństwach stała się wartością, wyznacznikiem nowoczesności i postępu. 
W pozytywnym znaczeniu mówi się często o „dynamice zmian”, „preferencjach 
zmian” czy też o „istotnych lub doniosłych zmianach”48. Te współczesne tendencje 
można określić krótko: „coraz więcej zmian, coraz mniej trwania”49.

Dokonywane obecnie zmiany opierają się na zakwestionowaniu stabilizacji, 
a podniesieniu zmienności do rangi zasadnicznej. W ten sposób automatycznie 
pojawiła się tendencja do idealizowania zmiany. W okresie przełomu dostrzega się 
wyłącznie pozytywne działania i ich konsekwencje, prowadzące do polepszenia 
wszelkich form życia człowieka. Dochodzi do fetyszyzacji i idealizacji zmiany, na-
dania nowym, pojawiającym się elementom cech wartości autotelicznych50. Wydaje 
się, że zmiana nawiązuje do powszechnego w nowoczesności, a już zanegowanego 
przekonania, iż mamy do czynienia z postępem51, a on zmienia świat na lepsze. 
Uboczne skutki postępu, budzące wątpliwości, a ostatecznie podważające wiarę 
w tożsamość postępu i dobra, pociągają za sobą konieczność zastanowienia się nad 
skutkami zmian społecznych przeprowadzonych m.in. w Polsce. Okazuje się, że 
zmiany nie gwarantują sukcesu i nie mają przesądzającego charakteru, co wynika 
także ze zróżnicowania i dynamiki współczesnego nam społeczeństwa.

Mówienie o dokonywanych zmianach jest powiązane z charakterystyką opisy-
wanych społeczeństw, nie jest więc wolne od wartościowania, zaś wartościowanie 
czasu w zmianie odnosi się przede wszystkim do wartościowania poszczególnych 
okresów temporalnych: przeszłości, przyszłości czy teraźniejszości. Przyspieszone 

47 B. Misztal, Teoria socjologiczna..., s.130. 
48 E. Tarkowska, Socjologia i antropologia a permanencja..., [w:] E. Tarkowska (oprac.) Antropologia 

wobec zmiany..., s. 15.
49 T. Łepkowski, Uparte trwanie polskości. Nostalgie, trwanie, nadzieje, wartości, Londyn 1989, s. 58.
50 P. Sztompka, Trauma kulturowa. Druga strona zmiany społecznej, „Przegląd Socjologiczny” 2000, 

t. XLIX, nr 1, s. 9. 
51 P. Sztompka, Trauma wielkiej zmiany..., s. 15. 
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zmiany są charakterystyczne dla społeczeństw nowoczesnych. Występowanie cech 
stabilności i trwania dominowało w społeczeństwach tradycyjnych. Społeczeństwa, 
w których zachodzi szybka zmiana społeczna, są nazywane „gorącymi”, a te, w któ-
rych dominuje stabilność – „zimnymi”52. Nie ulega wątpliwości, że takie ujęcie ma 
charakter wartościujący.

Czas stanowi przedmiot badania w kwestii zmiany i życia społecznego. Badanie 
czasu pozwala lepiej spojrzeć na niektóre aspekty czy wymiary zmiany społecznej, 
występujące w sekwencji zdarzeń uwzględniających osadzenie w czasie zdarzeń 
i zjawisk z innymi – wcześniejszymi czy późniejszymi. Pozwala to odróżnić podsta-
wowe wymiary czasu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ten układ temporalny 
może w równym stopniu determinować życie jednostek. Jednocześnie stosunek 
do tych elementów jest także różny – przeszłość funkcjonuje w postaci pamięci, 
w teraźniejszości są realizowane ludzkie doświadczenia, a przyszłości dotyczą plany, 
zmiany i dążenia53. Istotnym czynnikiem jest trwanie w czasie, czyli określenie w ten 
sposób przez zjawisko swej lokalizacji. Takie umiejscowienie nazywamy okresem 
trwania. Czas umożliwia opisywanie zmiany „od – do” jako okresu mającego 
mniej lub bardziej jednoznaczne granice. Zjawiska, zawsze zachodząc w czasie, są 
skazane na jego upływ, a tym samym na mierzenie czasu ich trwania. Ten ostatni 
aspekt nieuchronnie określa nieodwracalność zjawisk, wprowadzając jednocześnie 
podział czasu na przeszłość i teraźniejszość, między którymi występuje ciągłość 
przejścia54. Wymiar temporalny doskonale charakteryzuje zmianę w momencie, 
gdy doświadczamy jej gwałtownego przyspieszenia, np. w czasie rewolucji, która 
jest jedną z form zmiany społecznej.

c) Zjawisko przyspieszenia tempa zmian

Mogłoby się wydawać, że wobec zmiany obejmującej wszystkie aspekty rzeczywi-
stości trudno znaleźć jej istotne czynniki determinujące. W praktyce rzeczywistość 
społeczna stanowi układ przyczynowo-skutkowy. Każda zmiana ma swoje przyczyny, 
często zależne od innych zdarzeń czy epizodów, co pozwala wyodrębniać określo-
ne sekwencje zmian. Inaczej, wśród zachodzących wydarzeń pojawiają się takie, 
które przyspieszają zmiany, czyniąc je gwałtownymi. Mówienie o „przyspieszeniu” 
zmiany oznacza, że mamy do czynienia z odmiennymi jej rytmami i tempem55, i to 
nie tylko powolnym na początku, a potem gwałtownym i szybkim.

52 B. Adam, Time and Social..., s. 29.
53 P. Sztompka, Socjologia: analiza społeczeństwa, s. 477. 
54 Tamże, s. 475–478.
55 Interesujące porównanie proponuje Bronisław Misztal: „Społeczeństwo przyspieszenia można po-

równać do rzeki, której wody raptownie wzbierają. Płyną w niej obok siebie różne nurty, niektóre szybciej, 
inne wolniej. Wszystkie kolejne strumyki, które do tej rzeki wpadają, dzielą jej los, a ich wody podlegają 
spiętrzeniu, podczas gdy inne rzeki leniwie toczą swoje wody. Losy łodzi płynącej jedną rzeką są nieporów-
nywalne z losami łódki spływającej drugą rzeką”. B. Misztal, Teoria socjologiczna..., s. 120.
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Zjawisko przyspieszenia występowało w historii wielokrotnie, było przez społe-
czeństwa obserwowane i odczuwane. Już w starożytności podkreślano, że przedsta-
wiciele niektórych zawodów (np. kupcy, wysłannicy) żyją szybciej, ale także w szyb-
szym tempie funkcjonują poszczególne zbiorowości czy narody. W starożytnym 
Rzymie dostrzeżono różne tempo życia w społecznościach wiejskich i miejskich. 
Do XVI wieku czas płynął w miarę wolno, choć niektórzy zauważali niekiedy jego 
zwiększone tempo. W późniejszych epokach przyspieszenie zmian społecznych było 
zdecydowanie łatwiej zauważalne, szczególnie w okresie rewolucji przemysłowej oraz 
rewolucji francuskiej. Przyspieszenie czasu w historii zostało zauważone i nazwane 
często używanym określeniem: „wielkie wydarzenia historyczne”.

Zmiany zachodzące w XX wieku cechowało nie tylko coraz szybsze tempo, ale 
też komplikowanie stosunków społecznych i struktury społecznej. Wzrosła liczba 
różnorodnych powiązań przebiegających ponad dotychczasowymi strukturami, 
w jakich żyły jednostki. W praktyce większość tych relacji została zakotwiczona 
wokół jednego wymiaru temporalnego, jakim jest teraźniejszość. Za tym poszły 
doświadczenia dominacji teraźniejszości oraz, wynikające w dużej części ze zjawiska 
„kompresji czasoprzestrzeni”, doświadczenia natychmiastowości i wytworzenia nowej 
czasoprzestrzeni56. Dlatego też przy badaniu zachodzących zmian najważniejsza była 
teraźniejszość, której stan i przemiany należało opisywać57, co dotyczyło w pierwszej 
kolejności społeczeństw postkomunistycznych. Pozbawienie znaczenia przeszłości 
doprowadziło do skrócenia czasu społecznego społeczeństw: „Natychmiastowość 
jest wartością sztandarową, oczekiwanie na cokolwiek jest anachronizmem. W ten 
sposób społeczeństwo synchronicznie organizuje całą swoją egzystencję wokół 
czasu teraźniejszego, a działający aktorzy społeczni, jak wskazują krytycy, nie są 
już w stanie odnieść się ani do przeszłości, ani do przyszłości”58.

We współczesnych nam społeczeństwach wrażenie szybkiego upływu czasu jest 
odczuciem powszechnym, co nie znaczy, że może być uznane za doświadczenie 
wszystkich59. Przyspieszenie zostało zauważone w dzisiejszej kulturze, mówi się 
o różnych przejawach szybkości60. Często przyspieszenie to przybiera charakter 
legitymizujący, będący podstawą dla działań ideologicznych, i jest traktowane np. 
jako kryterium postępu cywilizacyjnego61. Dlatego przyspieszenie czasów obecnych 
zostało zauważone przez antropologów i powiązane z gwałtowną zmianą i postę-
pem. Najpierw wystąpiło w Europie Środkowo-Wschodniej, później w powiązaniu 
z modernizacją i sekularyzacją w Turcji, a następnie w postkomunistycznej Rosji 
oraz innych państwach, szczególnie afrykańskich. Przyspieszenie dotyczy także 

56 D. Harvey, Th e Condition of Postmodernity..., s. 260 i następne.
57 M. Ziółkowski, O imitacyjnej modernizacji..., [w:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej 

zmiany..., s. 39 i 40. 
58 B. Misztal, Teoria socjologiczna..., s. 118–119.
59 A. Szpociński, Formy przeszłości a komunikacja..., [w:] A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski, Przeszłość 

jako przedmiot..., s. 10. 
60 Zob. D. Siwicka, M. Bieńczyk, A. Nawarecki (red.), Szybko i szybciej..., passim. 
61 W. Sztumski, Turboświat, pułapka przyspieszenia..., [w:] K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała (red.), 

Czas w życiu człowieka, s. 23. 
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przekształceń i zmian w dziedzinie świadomości, ujmowania i defi niowania różnych 
rodzajów czasu oraz samego upływu czasu62.

Przyspieszenie wywołuje poczucie społecznego wstrząsu, ponieważ wydarzenia 
zewnętrzne nagle nabierają tempa i „porywają jednostki i całe zbiorowości”, pochła-
niając je i absorbując całkowicie: „Gwałtowana zmiana jest rozumiana i przeżywana 
jako chaos, który musi być ponownie intelektualnie uporządkowany, emocjonalnie 
zaakceptowany i w końcu, rzeczywiście uładzony. Nic więc dziwnego, że szuka się 
zbieżności i analogii ze zdarzeniami i przemianami z przeszłości, jakby w przeko-
naniu o fundamentalnej zasadności epistemologicznej i metodologicznej formuły 
Empedoklesa, iż »podobne można poznać tylko przez podobne«”63. Przyspieszona 
zmiana staje się zaborcza, decyduje o każdym aspekcie życia jednostki w różnych 
kontekstach społecznych, nie pozostawiając zbyt wiele miejsca i czasu na inne sfery 
aktywności. Samo zjawisko przyspieszenia zmian społecznych bez wątpienia jest 
możliwe do uchwycenia, podobnie jest z szybkością tych zmian, czyli zwiększonym 
ich tempem, gorzej, niestety, z uchwyceniem ich skutków. Wydaje się, że obser-
wowanie skutków zmian staje się możliwe dopiero po pewnym czasie, z dłuższej 
perspektywy64.

Subiektywny stosunek do rzeczywistości, będący immamentną cechą każdego 
indywidualnego jej osądu, charakterystyczny dla aktorów polskich przemian przed 
rokiem 1989 i po nim, nie jest obcy także współczesnym badaniom naukowym. 
Sposobem na uniknięcie go może być wykorzystanie dotychczasowego dorobku 
nauk społecznych, obejmującego podobne, pojawiające się już w historii zdarzenia. 
Z badań wynika, że na analizowaną w niniejszej pracy „drogę przejścia” z jednego 
systemu do drugiego składają się określone i zbadane już etapy, charakterystyczne 
dla zmian tego typu.

Kierując się dotychczasową wiedzą o tym, że zmiany rewolucyjne nie są wyłącz-
nie domeną jednego ruchu społecznego, czasu historycznego czy ustroju, można 
powiedzieć, że pierwsze symptomy rewolucji daje się dostrzec na podstawie wielu 
typowych objawów czy zwiastunów, które wskazują jej nadejście. Należą do nich 
m.in. przyspieszony rozwój gospodarczy, związany z nim wzrost oczekiwań, pogłę-
bianie się podziałów i nierówności społecznych, zerwanie związków intelektualistów 
z dotychczasową władzą, pojawienie się nieufności w ramach klas rządzących, 
widoczna nieskuteczność dotychczasowych instytucji oraz problemy z ustabilizo-
waniem sfery fi nansów publicznych. Fazy rewolucji rozpoczynają się od zdobycia 
władzy przez rewolucjonistów. Następuje ono w następstwie niezaspokojenia żądań 
wyrażanych przez zmobilizowane grupy społeczne oraz wskutek braku skuteczności 

62 C.M. Hann, Fast Forward. Th e Great Transformation Globalized, [w:] C.M. Hann (red.), When History 
Accelerates, London 1994, s. 1–23; J. Kubik, Th e Power of Symbols against the Symbols of Power. Th e Rise 
of „Solidarity” and the Fall od State Socialism in Poland, University Park, PA 1994, s. 264–265; B. Misztal, 
Teoria socjologiczna..., s. 110.

63 M. Kuniński, Historiozofi a żywiołowa a upadek komunizmu, [w:] B. Łagowski (red.), Czy historia 
może się cofnąć?, Kraków 1993, s. 9. 

64 W. Sztumski, Turboświat, pułapka przyspieszenia..., [w:] K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała (red.), 
Czas w życiu człowieka, s. 35–37. 
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stosowania przemocy fi zycznej ze strony władz wobec sił rewolucyjnych. Zdobycie 
władzy następuje najpierw przez grupy „umiarkowanych” rewolucjonistów, które 
jednak nie są w stanie opanować sytuacji, w tym stworzyć silnego, scentralizowa-
nego rządu. Zostają oni odsunięci od władzy przez rewolucjonistów radykalnych, 
kierowanych przez silnego, charyzmatycznego przywódcę, który wprowadza terror. 
Ostatnia faza, nazywana „termidoriańską”, oznacza powrót do pewnej stabilizacji 
i znośnego status quo. Sytuacja wraca do względnej równowagi po zaburzeniach 
okresu przedrewolucyjnego i radykalnej fazy rewolucji65. Rewolucje nie są jednak 
„powtórką z historii”, chociaż łatwo byłoby wysnuć taki wniosek. Warto podkreślić, 
że dla badaczy brak fazy radykalnej czyni rewolucję „pokojową”66.

Celem takiego odwoływania się do istniejącej wiedzy nie jest przeprowadzanie 
analizy porównawczej między „rewolucją 1989 roku”67 a rewolucjami: angielską, 
amerykańską, francuską czy bolszewicką, czyli odkrywanie podobieństw dotyczących 
roli czasu w tych kryzysach politycznych. Badania porównawcze, dotyczące tych 
najważniejszych rewolucji (bez 1989 roku oraz czynnika czasu), były prowadzone 
i istnieje na ten temat bogata literatura przedmiotu68. Wiedza ta jest wykorzysty-
wana, chociaż bez ciągłego jej przywoływania. Kolejność etapów rewolucyjnego 
przejścia została przez zajmujących się problematyką społeczną zaakceptowana, 
co nie zamyka dyskusji na ten temat69.

Uwarunkowania zmian zachodzących w Polsce po 1989 roku pozwalają podkre-
ślić, że ich główną cechą, w przeciwieństwie do tych po roku 1945, było tworzenie 
nowych nierówności społecznych70, czyli odchodzenie od modelu w miarę „spłasz-
czonej” struktury społecznej. Tak zdefi niowanej zmianie społecznej musiały bez 
wątpienia towarzyszyć i towarzyszyły konfl ikty. Jak w każdej rewolucji, pojawiały 
się zbiorowości, które zwracały się ku niej z nadzieją, że poprawią się ich warunki 
życia, a z drugiej strony osoby, kierujące się przygnębieniem i strachem przed 
utratą dotychczasowej pozycji materialnej. Każda taka zmiana zawsze ma zarówno 
zwolenników, jak i ogromne rzesze przeciwników.

Gwałtowność zmiany, jej przebieg, a szczególnie konsekwencje, nie zawsze można 
jednak przewidzieć. Pojawiają się konfl ikty, które bez wątpienia są skutkami zmiany, 
ale trudno je wyjaśnić w kategoriach przyczynowo-skutkowych. Wzajemne powią-
zania i zależności czynią często ich podłoże całkowicie niezrozumiałym71. Konfl ikty 

65 C. Brinton, Th e Anatomy of Revolution, New York 1965, s. 132–137. 
66 S. Huntington, Political Order in Changing Societes, New Haven 1976, s. 327. 
67 Bruce Ackerman określa wydarzenia 1989 roku mianem rewolucji liberalnej. Zob. B. Ackerman, 

Przyszłość rewolucji liberalnej, przekład: H. Grzegołowska-Klarkowska, Warszawa 1996. 
68 Zob. np.: C. Brinton, Th e Anatomy of Revolution; H. Arendt, O rewolucji.
69 J.C. Davies, Przyczynek do teorii rewolucji, przekład: Z. Szawarski, [w:] A. Jasińska-Kania, 

L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, t. II, 
s. 1094–1110. 

70 E. Wnuk-Lipiński, Kształtowanie się nowego ładu..., [w:] M. Grabowska, K. Pankowski, E. Wnuk-
-Lipiński (red.), Społeczne konsekwencje..., s. 10.

71 D. Markowski, Artykulacja interesów grupowych a zmiana systemowa. Wybrane aspekty na przykładzie 
Polski, [w:] K. Gorlach, Z. Seręga (red.), Oblicza społeczeństwa, Kraków 1996, s. 141.



243Czas jako podstawowy czynnik zmiany

wywodzą się z dostrzeganych przez poszczególne grupy tendencji do zawłaszczania 
pól interesów, będących dotąd w ich władaniu. Obawa utraty dotychczasowych sfer 
panowania nie dotyczy wyłącznie przedstawicieli władzy, choć w tym przypadku 
jest wyraźnie widoczna przy analizie dyskursu politycznego72.

d) Konsekwencje gwałtownej zmiany

Gwałtowne zmiany, nawet jeśli są defi niowane jako „czas przebudowy”, czyli zakła-
dają wykorzystanie zaplanowanych projektów przekształceń według racjonalnego 
scenariusza, wywołują negatywne konsekwencje dla osób biorących udział w ta-
kiej „przebudowie”. Analizowanie tej „przebudowy” wymaga także uwzględnienia 
wielu niezmiernie istotnych elementów, które częściowo są jej skutkiem. Zmiany 
niosą za sobą, oprócz oczekiwanych skutków pozytywnych, także te negatywne. Są 
one wyjątkowo często – jak twierdzi Piotr Sztompka – pomijane i niezauważane. 
Należy do nich katalog pojawiających się w procesach zmiany czynników, takich 
jak: nastroje społeczne, samopoczucie zbiorowe, morale, typowe przyzwyczaje-
nia, resentymenty, frustracje, powszechne znudzenie i rozczarowanie, entuzjazm, 
apatia i wiele innych73. W wielu przypadkach wzrost natężenia owych czynników, 
pojawiających się w sposób nieprzewidziany, jest skutkiem braku strategii wycho-
dzenia z traumatycznych stanów, głębokości przeprowadzanych zmian, a także ich 
nieprzewidywalności. Próby pokonania społecznej traumy stają się zatem jednym 
z istotnych elementów decydujących o skutecznym, ale także w miarę szybkim 
zakończeniu „przebudowy”.

Nowoczesność i ponowoczesność konstytuują się wokół zmian społecznych, 
zatem trauma nie jest zjawiskiem typowym wyłącznie dla sytuacji w Polsce. W ten 
sposób same zmiany i ich skutki automatycznie muszą się stać przedmiotem zastano-
wienia, bo pociągają za sobą wytrącenie społeczeństw ze stanu względnej równowagi; 
im więcej zmian, tym bardziej dostrzegalne są ich negatywne skutki. Jest to o tyle 
istotne, że negatywne skutki często wiążą się z samą zmianą, niezależnie od jej tre-
ści. Każda zmiana – jak pisze Piotr Sztompka – niesie własny bilans konsekwencji. 
Obok pozytywnych pojawiają się negatywne, wynikające z samej zmiany. Dla opisu 
negatywnych konsekwencji zmiany wprowadzano pojęcie traumy zbiorowej, a nie 
tylko indywidualnej74, ponadto analizowanie przyspieszonych zmian doprowadziło 
do sformułowania pojęcia traumy społecznej. Badanie szybkich i rozległych zmian 
społecznych uwidoczniło istnienie negatywnych i dysfunkcjonalnych skutków takiej 
traumy75. Odpowiada to potocznemu rozumieniu tego pojęcia, odnoszącego się do 

72 D. Niedźwiedzki, Władza – tożsamość – zmiana społeczna, Kraków 2003, s. 27. 
73 P. Sztompka, Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność, 

„Studia Socjologiczne” 1997, nr 4, s. 5. 
74 P. Sztompka, Trauma kulturowa. Druga strona..., s. 10, 11, 12. 
75 P. Sztompka, Trauma wielkiej zmiany..., s. 16 i 17.
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negatywnych konsekwencji, występujących u jednostki, a wywołanych nagłym, 
niespodziewanym wydarzeniem.

W praktyce nie każda zmiana jest źródłem traumy. W konwencji funkcjona-
listycznej traumę wywołuje raczej zmiana systemu niż zmiany w systemie. Do 
traumy prowadzą najczęściej zmiany o specyfi cznych cechach, przede wszystkim 
przebiegające w sposób gwałtowny, często niespodziewany i zaskakujący, zachodzące 
w krótkich odcinkach czasu. Ich specyfi ka przejawia się także w tym, że obejmują 
one różne dziedziny życia społecznego oraz cechuje je radykalny charakter. Dotyczy 
to podstawowych wartości i norm zbiorowości, które poddane zostały zmianie. 
Najbardziej wrażliwą na zmiany jest sfera kulturowa, dotykająca tożsamości zbio-
rowej i indywidualnej, o największej inercyjności76.

Mówienie o traumie pociąga za sobą konieczność obserwowania jej pierw-
szych, najbardziej widocznych zwiastunów, będących wskaźnikami jej wystąpienia 
w przyszłości. Najczęściej występują one w sferze odczuć indywidualnych i zbioro-
wych, takich jak pogarszające się nastroje społeczne, poczucie lęku i niepewności, 
pesymizm i apatia, poczucie bezsilności i społeczne wycofanie77. Ponadto najbar-
dziej zauważalnym symptomem traumy staje się atmosfera permisywności oraz 
nieufność społeczna. Ta ostatnia przejawia się zarówno w stosunku do instytucji 
publicznych, jak i do najbliższego otoczenia. Do tego dochodzi – jak pisze Piotr 
Sztompka – zmiana orientacji życiowej na „dzień dzisiejszy” oraz skrócenie per-
spektywy czasowej w odniesieniu do przyszłości. Towarzyszy temu nostalgia za 
przeszłością i idealizowanie dziejów swojej zbiorowości, szczególnie gdy przeszłość 
przeciwstawia się sytuacji aktualnej78.

W odniesieniu do organizmu społecznego trauma to stan patologii podmio-
towości społecznej, wywołany specyfi cznymi warunkami strukturalnymi i kultu-
rowymi, a także zmianami niosącymi traumatyczne konsekwencje. Stan traumy 
jest zauważalny poprzez „symptomy traumy”, które wywierają istotny wpływ na 
dalszy przebieg zmiany. Trauma jest procesem dynamicznym i ewolucyjnym79, 
zachodzącym w określonym czasie. Ten ostatni aspekt jest dla niniejszej analizy 
podstawowy. Temporalność zmiany, czyli jej parametry czasowe, tzn. okoliczność, 
że jest szybka i nagła, stanowią główne cechy ją konstytuujące. Inne zasadnicze 
cechy traumy – według Piotra Sztompki – to jej radykalna forma, obejmująca ca-
łość życia społecznego (zjawisko zbiorowe), oraz pochodzenie traumy, odbierane 
przez jednostki jako narzucone, zewnętrzne wobec nich. Ostatnią cechą jest po-
wstanie specyfi cznego stanu umysłu – trauma jest odbierana przez jednostki jako 
coś nieoczekiwanego, niespodziewanego i zaskakującego. Do takich stanów mogą 
prowadzić zmiany, które w dotychczasowej, ustabilizowanej strukturze społecznej 
wywołują dezorganizację i gwałtowne przemieszczanie się. Katalog zdarzeń poten-
cjalnie prowadzących do traumy jest wyjątkowo długi i nie odnosi się wyłącznie 

76 P. Sztompka, Trauma kulturowa. Druga strona..., s. 11 i 12.
77 A. Miszlaska, Reakcje społeczne na przemiany ustrojowe, Łódź 1996.
78 P. Sztompka, Trauma kulturowa. Druga strona..., s. 20.
79 P. Sztompka, Trauma wielkiej zmiany..., s. 19–20.
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do sytuacji rewolucji społecznej i politycznej80. Ogólnie cały proces ma charakter 
dynamiczny i ewolucyjny, nazywany jest często sekwencją traumatyczną. Według 
Sztompki, składają się na niego szczególne okoliczności: sprzyjające warunki 
strukturalno-kulturowe; zdarzenia potencjalnie traumatogenne; czynniki aktua-
lizujące, wyzwalające lub potęgujące traumę; symptomy traumatyczne; reakcje na 
traumę – przezwyciężenie jej lub regresja posttraumatyczna.

Zjawisko traumy może doprowadzić do zmian na trzech płaszczyznach zbio-
rowego funkcjonowania społeczeństwa. Może być zauważalna w biologicznych 
i demografi cznych aspektach życia ludzkiego. Często przejawia się w zjawiskach 
głodu, biologicznej degradacji społeczeństw, wyższym współczynniku umieralności 
czy niższym wskaźniku rozrodczości. Drugą płaszczyzną jest struktura społe-
czeństwa. Dochodzi w niej często do zmian relacji, hierarchii, odwrócenia drabin 
stratyfi kacyjnych lub gwałtownego przesunięcia jednostek i grup na dotychczaso-
wych drabinach stratyfi kacyjnych. Trzeci obszar, gdzie trauma jest widoczna, to 
płaszczyzna kulturowa. Zmiany w tej sferze dotyczą wartości i norm, tworzenia 
się nowego uniwersum kulturowego, wspólnych symboli dla zbiorowości będącej 
w traumie81, budowania nowej zbiorowej tożsamości kulturowej, czyli procesów 
konsolidacji nowej kultury.

W wymiarze przemian kulturowych zachodzących w świecie postkomunistycz-
nym należy wspomnieć o ich negatywnych skutkach dla więzi moralnej, przeja-
wiających się jej atrofi ą. Konsekwencje tego zjawiska sprzyjają postawie cynizmu, 
manipulacji, zjawiskom obojętności82, permisywizmu oraz kryzysowi tożsamości83. 
Normy i zasady regulujące dotąd życie społeczne przestają mieć znaczenie oraz 
pełnić funkcje regulatorów, zarówno w życiu poszczególnych jednostek, jak i całego 
społeczeństwa. Normy tracą „wpływ” na życie społeczne. Nie jest to, oczywiście, 
jednoznaczne z bezwzględnym negowaniem zasad i odmawianiem im wartości 
uniwersalnych, tracą one jednak rolę motywującą do podejmowania określonych 
działań lub ich zaniechania84. Niezależnie od przyjmowanych defi nicji permisywi-
zmu oraz sfer życia społecznego, którego on dotyczy, należy wyraźnie podkreślić, 
że nie jest to zjawisko korzystne dla funkcjonowania społeczeństwa.

Wedle jednej z defi nicji, permisywizm to nie tylko postawa, ale i cecha oso-
bowości. Należy zwrócić uwagę, że postawa życiowa i związane z nią działania 
i zachowania wynikają nie tylko z cech osobowościowych danej osoby czy grupy 
osób, ale także z przyczyn zewnętrznych. Czasami sytuacje zewnętrzne wymuszają 
na ludziach określone postawy. Jednakże charakter, sposób odbierania bodźców 
zewnętrznych czy skłonność do pewnych zachowań sprzyjają permisywizmowi.

80 Tamże, s. 21–23.
81 Tamże, s. 28–29.
82 P. Borowiec, Obojętność – wybór czy konieczność? Atmosfera permisywizmu w Polsce, „Państwo 

i Społeczeństwo” 2007, nr 1, s. 3–16.
83 P. Sztompka, Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych..., s. 11.
84 H. Świda-Ziemba, Permisywizm moralny – a postawy polskiej młodzieży, [w:] J. Mariański (red.), 

Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Kraków 2002, s. 473.
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Odnośnie do czynników charakterologicznych, psychicznych, wpływających na 
postawy permisywne, należy wspomnieć o skłonności do liberalizmu85, rozumiane-
go jako pobłażliwy i mało krytyczny stosunek do postaw czy działań innych ludzi. 
Taka cecha ma oczywiście swoje zalety, gdy jednak przybiera formę bezkrytycznej 
akceptacji i obojętności wobec zachowań naruszających normy moralne, zasady 
współżycia międzyludzkiego, zagraża zdrowiu lub życiu, wtedy zaczyna zmierzać 
w niebezpiecznym kierunku – patologicznego kultu wolności i swobody w doko-
nywaniu wyborów i stylu życia. Jako jednostka społeczna, człowiek musi się starać, 
na ile to możliwe, przestrzegać pewnych norm obowiązujących w społeczeństwie, 
w którym dane mu jest żyć. Ma też prawo oczekiwać, że i wobec niego te zasady 
będą przestrzegane.

Uznając za słuszną opinię, że „społeczeństwa są takie, jakimi są ich obywatele”86, 
należy podkreślić wpływ zaufania społecznego na działania jednostek i ich motywa-
cje, na ich skłonność do przybierania postaw permisywnych lub jej brak. Zaufanie jest 
niezwykle istotnym aspektem więzi społecznej, i to z trzech co najmniej powodów:

a) ludzkie działania są nastawione na bliższą lub dalszą przyszłość;
b) przyszłość, możliwości osiągnięcia pewnych celów zależą w dużym stopniu 

od działań innych;
c) ludzie mają poczucie wolności decyzji, a ich działania nie są w pełni prze-

widywalne dla innych87.
Brak w społeczeństwie wiary, że działania innych nie mają charakteru party-

kularnego i szkodliwego dla otoczenia społecznego, a zarazem potwierdzająca te 
obawy codzienność powoduje, wraz z narastającą brutalizacją życia, że ludzie, 
chroniąc swoją psychikę, obojętnieją na to, co dzieje się wokół nich. Czasami za tą 
pozorną tolerancją czy obojętnością wobec zastanych sytuacji kryje się zwyczajny 
strach, aby przeciwstawienie się panującej atmosferze przyzwolenia nie obróciło 
się przeciwko temu, kto chce ową sytuację zmienić. Przekonanie, że inni też chcą 
działać i działają zgodnie z przyjętymi zasadami, pozwala zredukować ten niepo-
kój i niepewność, „zmniejszyć poczucie ryzyka, umożliwiając podjęcie bardziej 
swobodnej i skutecznej aktywności”88.

Spadek zaufania społecznego pogłębia dodatkowo istniejące dylematy moralne 
ludzi. Nie pozwala traktować innych (poza określoną grupą) jako współuczestni-
ków życia społecznego, lecz jako rywali, w najlepszym wypadku ludzi zupełnie 
obojętnych, co z kolei prowadzi do przyjmowania wobec nich postaw skrajnych 
– permanentnej krytyki lub braku odpowiednich reakcji na ich zachowania.

Rozwojowi postaw permisywnych sprzyja społeczna „moda” na „bycie toleran-
cyjnym”, czyli akceptowanie odmienności. To z kolei w dużej mierze jest związane 

85 A.S. Reber, E.S. Reber, Słownik psychologii, przekład: B. Janasiewicz-Kryszyńska, Warszawa 2005, 
s. 520.

86 P. Sztompka, Zaufanie: warunek podmiotowości społeczeństw, [w:] K. Gorlach, Z. Seręga (red.), 
Oblicza społeczeństwa, s. 115.

87 Tamże, s. 116–117.
88 Tamże.
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z globalizacją. Mieszanie kultur, systemów wartości, ich uniwersalizacja zmuszają 
ludzi do aprobowania różnorodności. Wyrozumiałość jest cechą bardzo pozytywną, 
jeżeli nie odnosi się do czynów, które wymagają sprzeciwu lub potępienia. W in-
nym wypadku tego rodzaju moda może sprzyjać eskalacji patologicznych zjawisk 
społecznych, a zarazem zagłuszać wewnętrzny bunt wobec pewnych zachowań 
i postaw. Takiemu postępowaniu, a tym samym narastaniu obojętności wobec 
nagannych postaw i działań, sprzyja również przekonanie o samotności w walce 
z przysłowiowymi wiatrakami i zwyczajny strach przed konsekwencjami takiej 
walki. Życie pokazuje, że zdecydowanie lepiej kreować się na osobę tolerancyjną, 
a przynajmniej obojętną wobec zastanej rzeczywistości. Należy przy tym podkreślić, 
że obecnie słowo „tolerancja”, zwłaszcza wśród młodzieży, zaczyna oznaczać zarówno 
wyrozumiałość wobec ludzi o np. odmiennych poglądach religijnych, jak i wobec 
tych, którzy łamią obowiązujące normy moralne i zasady życia w społeczeństwie89.

Trauma jest zjawiskiem pozbawiającym jednostki wielu dotychczasowych form 
aktywności społecznej, ale z drugiej strony wymusza na tychże jednostkach strategie 
obronne. Na poziomie indywidualnym polegają one na wszelkich formach adaptacji 
do istniejących warunków, na poziomie grupowym przejawiają się w zbiorowych, 
mniej lub bardziej spontanicznych wystąpieniach społecznych. Podejmowane 
wspólnie działania, będące reakcją na traumę, mają charakter spontaniczny, przy-
bierając np. formę manifestacji i wystąpień ulicznych, często zaś są działaniami 
zaplanowanymi przez przywódców politycznych.

Pojawienie się stanu traumy zbiorowej wydaje się nieuniknione, szczególnie 
w przypadku gwałtownych i głębokich zmian, obejmujących całe życie jednostek. 
Wychodzenie ze stanu traumy jest procesem długotrwałym, zależnym od wielu 
czynników. Podstawowym jest stan zasobów kulturowych i społecznych, jakim dys-
ponują jednostki i grupy społeczne w momencie pojawienia się traumy – im są one 
większe, tym większe prawdopodobieństwo radzenia sobie z traumą. Czynnikami 
istotnymi są też procesy zewnętrzne zmniejszające traumę, a także cechy indywi-
dualne i społeczne jednostki, jej wykształcenie, wiek itp.90

Czas – jak pisze Piotr Sztompka – w przypadku odniesienia go do zmiany spo-
łecznej przybiera dwie podstawowe postaci. Pierwsza, korzystająca z czasu ilościo-
wego, pozwala wykorzystywać go do zewnętrznego pomiaru zdarzeń i procesów. 
W drugim przypadku jest wykorzystywany czas jakościowy, a wtedy pojawia się 
wewnętrzna jednostka miary; taki czas nadaje wydarzeniom określone, różne często 
od innych, właściwości i cechy. Zdarzenia i procesy społeczne mogą przejawiać 
różne właściwości, mogą być krótsze lub dłuższe, toczyć się szybciej lub wolniej, 
przebiegać w interwałach układających się w odpowiednie rytmy lub być całkowicie 
chaotyczne oraz dzielić się na etapy o różnych właściwościach substancjalnych, 
wynikających z okoliczności przyrodniczych lub społecznych91.

89 H. Świda-Ziemba, Permisywizm moralny..., [w:] J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeń-
stwa..., s. 449 i 451.

90 P. Długosz, Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu, Kraków 2008, s. 17. 
91 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 56–57.



248 Czas – ciąg chronologiczny: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Każda gwałtowana zmiana, niosąc za sobą nowe wartości i normy społeczne, 
wymusza także zmianę temporalnych układów odniesienia społeczeństwa. Zmiana 
podważa dotychczasowe sposoby postępowania czy nawyki myślowe, proponuje 
nowe, często odmienne wobec tych istniejących przez dłuższy czas. Nie zawsze 
procesy zmiany przebiegają na tej płaszczyźnie bezkonfl iktowo, zaś nowe, alterna-
tywne wzorce działań społecznych natrafi ają na społeczny sprzeciw. Ich droga do 
społecznego ładu i kulturowego porządku jest wyjątkowo skomplikowana, często 
prowadzi przez długi okres współistnienia z wzorcami alternatywnymi, tworząc stan 
chaosu kulturowego i społecznego. Takie stany anomii prowadzą do obniżenia po-
ziomu jednostkowego bezpieczeństwa egzystencjalnego. Innymi słowy, stare układy 
kulturowe zostały zakwestionowane, a nowe nie zdążyły się jeszcze odpowiednio 
ukształtować. Takie zmiany kulturowe92, toczące się w warunkach gwałtownej 
traumy kulturowej, zostały dokładnie przedstawione w literaturze przedmiotu.

Istotnym elementem takiej kulturowej zmiany jest przewartościowanie dotych-
czasowych odnośników temporalnych. Widać to dokładnie w skali jednostki, jak 
i grupy; w pewnym momencie uświadomiono sobie, że „czas” niektórych osób czy 
całych grup zawodowych „dobiegł końca”. Ich uprzywilejowane miejsce w strukturze 
społecznej czy też specyfi czne, potrzebne dotąd umiejętności, straciły na znaczeniu. 
Zmiana systemu wartości doprowadziła do tego, że stały się one z dnia na dzień 
niepotrzebne, ich życie rozpoczęło się od nowa, do tego według nowych reguł. 
Układem odniesienia stały się nowe czasy, a one uzmysławiały części społeczeństwa 
głębokość doznanej porażki.  

Zmiana w Polsce w 1989 roku polegała na gwałtownym odejściu od podstawo-
wych form życia znanego w okresie PRL-u i wyborze nowych rozwiązań, sprawdzo-
nych w społeczeństwach demokratycznych. Wyjątkowość polskiej zmiany polega 
na jej wszechogarniającym, prawie totalnym charakterze. Przejście do nowego 
porządku stało się wyzwaniem dla całego społeczeństwa, ze względu na całkowitą 
odmienność wzoru realizowanego od istniejącego dotąd. Zmiana następuje szybciej 
lub wolniej, a jej rozłożenie w czasie nie chroni społeczeństwa przed negatywnymi 
konsekwencjami. Pojawia się silny opór społeczny wobec zmian, akceptowane są 
jedynie te, które wydają się korzystne w krótkim czasie. W procesie „przechodzenia”, 
z wieloma pułapkami i niebezpieczeństwami, może dojść do znacznych odstępstw 
i odmienności od realizowanego wzoru. „Towarzyszy nam [Polakom – przyp. P.B.] 
nieustannie »syndrom niespodzianki«: coraz to nowe zdziwienia, zaskoczenia, za-
gadki. Dziwimy się, dlaczego transformacja napotyka na takie bariery i przebiega 
znacznie wolniej, niż się spodziewaliśmy, dlaczego tak nieliczne grupy społeczne 
deklarują zadowolenie z dokonanych przemian, dlaczego to samo społeczeństwo, 

92 Według Bronisława Malinowskiego, zmiana kulturowa jest „procesem, wskutek którego istnieją-
cy porządek społeczeństwa, tzn. jego społeczna, duchowa i materialna cywilizacja, jest przekształcany 
z jednego typu w inny. Pojęcie zmiany kulturowej obejmuje zatem mniej lub bardziej szybkie procesy 
przekształceń zachodzące w układzie politycznym społeczeństwa. (…) Zmiana kulturowa, w najszerszym 
znaczeniu tego terminu, jest czynnikiem trwale obecnym w cywilizacji ludzkiej; zachodzi ona wszędzie i we 
wszystkich okresach”. B. Malinowski, Dynamika zmiany kulturowej. Studium stosunków rasowych w Afryce, 
[w:] B. Malinowski, Kultura i jej przemiany, Warszawa 2000, s. 183. 
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które w wieloletnich zmaganiach odsuwało komunistów od władzy, korzysta z de-
mokratycznej wolności, aby część władzy oddać im z powrotem”93. Zmiana niesie 
za sobą wiele elementów i zachowań całkowicie nieracjonalnych i trudnych do 
interpretacji. Z tego powodu niezmiernie istotnym elementem zmiany musi być 
jednoznaczna wizja rzeczywistości, ku której się podąża. Wtedy istnieje większa 
możliwość wpływania na zamianę i minimalizowania efektów niepożądanych.

Dokonujące się zmiany stały się oczywistym przedmiotem badań, określającym 
tożsamość wielu dyscyplin społecznych w Polsce pod koniec XX i na początku XXI 
wieku94, wymagającym wykorzystania i uporządkowania wiedzy dotyczącej tego 
typu zjawisk. Jest to tym bardziej trudne, że sami jesteśmy uczestnikami przemian, 
zaś zmiany, które zaszły, miały charakter wielokierunkowy, często przypadkowy 
i nieprzewidywalny95. Polskie badania i analizy doświadczeń zmiany systemowej 
po 1989 roku, pomimo tego, że zmianą interesowały się prawie wszystkie ośrod-
ki akademickie w Polsce, koncentrują się wokół trzech podstawowych modeli 
zmiany i paradygmatów jej interpretacji – modernizacyjnego, instytucjonalnego 
i cywilizacyjnego96.

93 P. Sztompka, Teorie zmian społecznych a doświadczenia..., s. 10–11. 
94 K. Kaniowska, Antropologiczne propozycje badania zmian społecznych, [w:] E. Tarkowska (oprac.), 

Antropologia wobec zmiany..., s. 22–23.
95 P. Sztompka, Teorie zmian społecznych a doświadczenia..., s. 10. 
96 Teorię modernizacji stosowali Henryk Domański i Edmund Wnuk-Lipiński, podejście instytucjo-

nalne Andrzej Rychard, podejście cywilizacyjne – Piotr Sztompka oraz częściowo Edmund Mokrzycki. Por. 
A. Sosnowska, Teorie zmiany i rozwoju społecznego a zmiany w Europie Wschodniej. O potrzebie perspektywy 
globalnej, „Kultura i Społeczeństwo” 1998, nr 1, s. 61. Zob. także: H. Domański, Społeczeństwa klasy średniej, 
Warszawa 1994; H. Domański, Stan przejścia, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 9; H. Domański, Na progu 
konwergencji, Warszawa 1996; E. Wnuk-Lipiński, Is a Th eory of Post-Communist Transformation Possible?, 
[w:] E. Wnuk-Lipiński (red.), Aft er Communism: A Multidisciplinary Approach to Radical Social Change, 
Warszawa 1995; A. Rychard, Reforms, Adaptation and Breakthrough, Warszawa 1995; P. Sztompka, Teorie 
zmian społecznych a doświadczenia...; E. Mokrzycki, Nowa klasa średnia?, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 1; 
E. Mokrzycki, Czekając na drugiego Balcerowicza, „Gazeta Wyborcza”, nr 15 z 18–19 stycznia 1997 roku. 



4. Konteksty polskich zmian politycznych

a) Podstawy lęku i niepewności w okresie Polski Ludowej

Wydarzeń z przełomu lat 80. i 90. XX wieku, które miały zapoczątkować „złoty 
okres naszej historii”1, nie można zrozumieć bez przedstawienia ich uwarunkowań, 
w tym kontekstów społecznych, politycznych czy historycznych, w jakich zachodziły, 
a także przypomnienia niektórych wydarzeń je poprzedzających. Nie sposób rów-
nież badać podstawowych dla niniejszej pracy zagadnień bez rozpatrywania całego 
spektrum przyczyn, zależności czy problemów, które leżały u podstaw specyfi ki 
życia w Polsce, a które jednocześnie stanowiły istotę polskiej zmiany społecznej. Bez 
pobieżnego choćby spojrzenia w przeszłość trudno ocenić wymiar i wyjątkowość 
okresu, który nastąpił po 1989 roku. Innymi słowy, aby móc analizować i zrozumieć 
rzeczywistość po „przełomie”, należy poznać charakter uwarunkowań zdarzeń przed 
„przełomem”, a zatem konieczne jest wykorzystanie zasad historyzmu.

Nie chcąc przedstawiać szczegółowych przyczyn czy dokładnego przebiegu 
wydarzeń historycznych przed rokiem 1989 i po nim, a tylko opisać niektóre z cech 
ówczesnego społeczeństwa i polityki, stanowiące podstawę defi nicji sytuacji i wa-
runkujące działania indywidualnych i zbiorowych aktorów uczestniczących w życiu 
społecznym i politycznym, należy podkreślić wpływ ówczesnych stanów świado-
mości na postępowanie i działanie aktorów społecznych, a przez to na tworzenie 
rzeczywistości. Istotne jest też przedstawienie niektórych z najważniejszych wydarzeń 
historycznych poprzedzających istotną dla tej pracy cezurę. Przeprowadzona w ten 
sposób „defi nicja kontekstu sytuacji” nie kwestionuje współistnienia wielu, często 
odmiennych, ujęć i interpretacji tej samej przeszłości czy podkreślania innych 
czynników determinujących bieg zdarzeń, jak to czynią politycy w toczonej przez 
nich rywalizacji symbolicznej.

Pytanie, gdzie należy szukać przyczyn wydarzeń 1989 roku, było wielokrotnie 
podnoszone w opracowaniach z zakresu nauk społecznych. U genezy przełomu leżały 
czynniki natury zarówno obiektywnej, jak i subiektywnej. Katalog obiektywnych 
przyczyn, zdarzeń historycznych, szczegółowego przebiegu zmian politycznych, 
zawierają m.in. prace Antoniego Dudka2. Niektóre wydarzenia były rezultatem 
świadomego działania wybitnych osobowości lub grup społecznych, inne stanowiły 
niezamierzony „efekt uboczny” decyzji władz komunistycznych, a jeszcze inne 
wynikały z uwarunkowań międzynarodowych. Powracanie do nich wszystkich 
nie miałoby tutaj sensu. Doceniając i uznając różnorodne interpretacje przyczyn 
wydarzeń historycznych w Polsce, w niniejszej pracy świadomie podkreślono 

1 Wypowiedź Andrzeja K. Koźmińskiego – zob. A.K. Koźmiński, P. Sztompka, Rozmowa o wielkiej..., s. 14.
2 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, Kraków 

2004; A. Dudek, Historia polityczna Polski: 1989–2005, Kraków 2007; A. Dudek (red.), Stan wojenny w Polsce 
1981–1983, Warszawa 2003. 
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znaczenie czynników psychologicznych i społecznych warunkujących przemiany. 
Chodzi o ogromne pokłady społecznego lęku, obaw i niepokoju o różnym podłożu, 
występujących w ówczesnym społeczeństwie. W ten sposób wszelkie ówczesne 
zachowania społeczne jednostek zostały poddane analizie z uwzględnieniem tych 
czynników. Były one niezwykle istotne, gdyż legły u podstaw porozumień Okrągłego 
Stołu oraz wyborów parlamentarnych w 1989 roku, determinowały też w znacznym 
stopniu przebieg późniejszych wydarzeń politycznych.

Często dopatrywano się przyczyn rewolucji właśnie w sferze psychologicznej. 
Ten aspekt zachowań uwzględniały behawiorystyczne teorie „frustracji” i „agresji” 
oraz teoria „hierarchizacji potrzeb ludzkich” Abrahama Maslowa. Frustracja jest 
związana z występowaniem rozdźwięku między oczekiwaniami (przewidywane 
zaspokajanie pewnych potrzeb) a przeżywaną rzeczywistością (rzeczywiste zaspo-
kajanie tych potrzeb). Rewolucyjny stan umysłu jednostki może się ukształtować 
w wyniku powstania luki między tym, czego ludzie pragną, a tym, co otrzymują3. 
Niebezpieczna, niezaspokojona sfera, wytworzona w dużym stopniu przez zdarzenia 
zewnętrzne wobec jednostki, wpływa na stan jej świadomości. Szukanie splotu wa-
runków, determinujących rewolucyjne procesy przechodzenia od jednego porządku 
do drugiego, w dużej części wynika niewątpliwie z uwarunkowań i splotów różnych 
indywidualnych doświadczeń, przejawiających się w wartościującym stosunku do 
aktualnej sytuacji społeczno-politycznej.

Jednym z czynników wpływających na tworzenie się społecznego poczucia bez-
pieczeństwa4 jest występowanie przewidywalności w życiu społecznym. Jednostki 
potrzebują minimum pewności, ciągłości i harmonii w dostępnej im rzeczywistości. 
Zagwarantowanie takiego bezpieczeństwa należy do podstawowych zadań państwa 
i władz politycznych. W każdym okresie historycznym celem rządzących jest po-
dejmowanie działań prowadzących do zapewnienia stabilizacji i porządku. Nawet 
liderzy ruchów rewolucyjnych akceptowali fakt, że jedną z podstawowych form 
legitymizacji ich władzy jest przywrócenie namiastki poczucia ciągłości w nowo 
tworzonej rzeczywistości. Nie można utrzymać władzy przez dłuższy okres, odwo-
łując się wyłącznie do haseł i działań rewolucyjnych. Rewolucjoniści, głosząc hasła 
burzenia starego porządku, a opierając się na wizji nowego, lepszego ładu społecz-
nego, musieli w końcu ten obiecany ład społeczeństwu ukazać. Rządzący, którzy nie 
byli w stanie tych podstawowych składników ładu społecznego zapewnić, pokazać, 
że „ich” świat jest lepszy niż świat „przed rewolucją”, w większości przypadków 
tracili władzę. Każdy porządek społeczny zmniejsza niektóre obszary niepewnej 
rzeczywistości, a tworzy nowe, które stają się podłożem dla nowych emocji i lęków.

Z drugiej strony, praktyka polityczna wskazuje, że rządzenie, niezależ-
nie od ustroju politycznego, wymaga często instrumentalnego wywoływania 

3 M. Dobry, Socjologia kryzysów politycznych, przekład: K. Wakar, Warszawa 1995, s. 50; J.C. Davies, 
Th e J-Curve of Rising and Declining Satisfactions as a Cause of Revolution and Rebellion, [w:] H.G. Graham, 
T.R. Gurr (red.), Violence in America: Historical and Comparative Perspectives, Beverly Hills 1979, s. 415–436. 

4 O poczuciu bezpieczeństwa szerzej zob. M. Marody, Działania jednostek a system społeczny, 
[w:] M. Marody (red.), Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, 
Londyn 1991, s. 10–14. 



252 Czas – ciąg chronologiczny: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

w społeczeństwie lęków i niepokojów, co musi być połączone m.in. z manipulacją 
czasem. „Produkowanie” czasu politycznego (szczególnie jakościowego) jest jedną ze 
strategii oddziaływana na społeczeństwo5. Zadaniem – a może i wyzwaniem – staje 
się wywoływanie poczucia niepokoju, a następnie redukowanie go, nieustanne spraw-
dzanie, jak daleko można się jeszcze posunąć w oddziaływaniu na społeczeństwo6. 
Jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów „zarządzania politycznym lękiem” 
– „(...) Innymi słowy, największą władzę mają takie jednostki, które potrafi ą stać 
się źródłem niepewności innych jednostek. Manipulowanie niepewnością stanowi 
kwintesencję zmagań o władzę i ich główną stawkę; wpływa od wewnątrz na każdą 
strukturę totalną, a nade wszystko na jej najbardziej konsekwentną postać, jaką 
jest nowoczesna biurokracja, szczególnie zaś biurokracja nowoczesnego państwa”7.

Wszystkie te uwagi dotyczące modelowania zachowań jednostki w systemie 
odnoszą się z ogromną trafnością do okresu historycznego po 1945 roku w Polsce. 
Właśnie w okresie PRL-u należy szukać źródeł wielu postaw i zachowań społecz-
nych obserwowanych po 1989 roku8. Uwarunkowania PRL-u, w tym „życie wedle 
podwójnych reguł i standardów moralnych”, stosowanie odmiennych zasad i sy-
stemu wartości w zależności od sytuacji, polaryzacja „my” – „oni” doprowadziły 
do utrwalenia wielu negatywnych zjawisk społecznych, relatywizmu etycznego, 
oportunizmu, korupcji itp.9

Stałym, charakterystycznym rysem systemu realnego socjalizmu było występo-
wanie w nim powszechnego braku poczucia bezpieczeństwa, atmosfery zagrożenia, 
lęku i strachu10. Z jednej strony proces ten był tworzony odgórnie, w zamierzonym 
ideologicznie celu, polegającym na budowaniu politycznego i militarnego poczu-
cia zagrożenia ze strony wrogów ideologicznych „imperialistów” i „kapitalistów”, 
których celem miało być podporządkowanie krajów socjalistycznych czy odebranie 
im części terytorium, jak przedstawiano np. prowadzoną przez władze RFN poli-

5 C. Bradatan, A Time of Crisis – A Crisis of (the Sense of) Time: Th e Political Production of Time in 
Communism and Its Relevance for the Postcommunist Debates, „East European Politics and Societies” 2005, 
nr 2, s. 260. 

6 M. Marody, Jednostka w systemie realnego socjalizmu, [w:] M. Marody (red.), Co nam zostało z tych 
lat..., s. 220.

7 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, s. 42 i 43. 
8 Dobrze uzasadnia to Piotr Sztompka: „W społeczeństwie postkomunistycznym jego »klimat« kulturowy 

wywodzi się z dwóch źródeł. Po pierwsze, stanowi skumulowany i utrwalony efekt własnej, specyfi cznej 
tradycji historycznej, o różnym horyzoncie czasowym, dawnym i nowszym, z przemożnym jednak oddzia-
ływaniem okresu tzw. »realnego socjalizmu«. Po drugie, stanowi efekt kontaktu cywilizacyjno-kulturowego 
z innymi społeczeństwami w ramach pogłębiającego się procesu globalizacji i integracji międzynarodowej”. 
P. Sztompka, Wstęp, [w:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany..., s. VIII.

9 A. Miszalska, Moralność a demokracja – uwagi o stylu moralnym współczesnego społeczeństwa polskiego, 
[w:] J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa..., s. 165.

10 W psychologii wykorzystywane są pojęcia lęku i strachu. Są to dwa odmienne, ale pokrewne stany 
psychiczne, które leżą u podstaw poczucia zagrożenia. Strach odnosi się do tego, co znane, lęk z kolei 
wynika z poczucia braku bezpieczeństwa, którego źródeł nie sposób dokładnie ustalić. Zob. J. Delumeau, 
Strach w kulturze Zachodu: XIV–XVIII wiek, przekład: A. Szymanowski, Warszawa 1986. O lęku jako 
kategorii socjologicznej pisze Franciszek Czech: F. Czech, Koszmarne scenariusze. Socjologiczne studium 
konstruowania lęku w dyskursie globalizacyjnym, Kraków 2010, s. 90–95. 
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tykę wobec PRL-u. Antyniemieckie nastawienie ofi cjalnej propagandy wyjątkowo 
łatwo zyskiwało poparcie w powojennym społeczeństwie, stanowiąc podstawę do 
legitymizacji nowej władzy11. W tym ogólnym podejściu mieściły się zatem różne 
działania. U ich podłoża leżały cele polegające na wytworzeniu postaw sprzyjających 
władzom komunistycznym. Stosowały one powszechnie socjotechnikę atomizowania 
społeczeństwa, podsycania podejrzliwości12, połączoną z silnym podkreślaniem 
i wykorzystywaniem wątków narodowych, co miało szczególną wagę po doświad-
czeniach II wojny światowej. Jednym z podstawowym założeń nowego systemu, 
a tym samym opisywanych działań, było przekonanie, że rozwój historyczny jest 
do osiągnięcia przez zastosowanie określonej inżynierii społecznej13.

Lęk był wywoływany instrumentalnie i wykorzystywany politycznie w celu 
legitymizacji sprawowanej władzy. Komunizm nie mógł w praktyce istnieć nie 
tylko bez stosowania przemocy wobec przeciwników politycznych, lecz także 
bez zwalczania zagranicznych wrogów politycznych, zarówno rzeczywistych, jak 
i wymyślonych. Wobec wrogów wewnętrznych stosowano realną przemoc, a wobec 
zewnętrznych – najczęściej tylko werbalną i propagandową.

Ustrój komunistyczny, będąc porządkiem narzuconym siłą, stosował system kar 
i nagród oraz wykorzystywał mechanizmy niepewności i lęku do zarządzania społe-
czeństwem14. Za pomocą kar za niesubordynację i opór rządzący usiłowali zapewnić 
sobie posłuszeństwo ze strony społeczeństwa, a przejawy takiego posłuszeństwa 
nagradzali. Próbowali regulować wszelkie aspekty życia jednostki w społeczeństwie. 
W tym okresie większością zasobów i nagród rozporządzały władze: „Aparat władzy 
rozdzielał dobra, którymi dysponował, przydzielał uprawnienia i pozbawiał ludzi 
dóbr i uprawnień (własności, wolności, życia na początku po 1945 roku). Rządzący 
mieli do swojej dyspozycji znaczne środki sprawowania władzy”15. System nagród 
był wyjątkowo rozbudowany, za lojalność nie tylko członkowie partii uzyskiwali 
ochronę i byli wspierani w karierze16, w ten sposób organizacja partyjna stała się 
dla niektórych stabilną „instytucją ubezpieczeniową”.

Jednocześnie ogromne pokłady lęku, poczucia bezsensu i absurdu w socjalistycz-
nej organizacji gospodarki i pracy17 same, bez świadomego udziału władz, wdzierały 
się do życia społecznego w wyniku braku zauważalnych, a obiecanych sukcesów 
w budowaniu nowego ładu, co stawało się szczególnie widoczne dla społeczeństwa 
w momencie pojawiania się kolejnych kryzysów społecznych. Jeszcze większe zanie-
pokojenie wywoływała obserwacja sposobów radzenia sobie z sytuacjami konfl ik-

11 L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci..., s. 115. 
12 J. Karpiński, Polska po przejściach, Lublin 2003, s. 48. 
13 J. Kofman, W. Roszkowski, Transformacja i postkomunizm, Warszawa 1999, s. 137.
14 H. Domański, A. Rychard, Wprowadzenie. Dekompozycja – chaos – procesy restrukturyzacji, 

[w:] H. Domański, A. Rychard (red.), Elementy nowego ładu, Warszawa 1997, s. 14; D. Niedźwiedzki, 
Władza – tożsamość..., s. 46.

15 J. Karpiński, Polska po przejściach, s. 42. 
16 Tamże, s. 43 i 47. 
17 M. Marody, Jednostka w systemie realnego..., [w:] M. Marody (red.), Co nam zostało z tych lat..., 

s. 221 i następne.
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towymi. Wobec powszechności występowania kryzysu, pierwsza udana, realna lub 
pozorowana, próba jego przezwyciężenia zawsze wywoływała społeczne zadowolenie 
i wzrost poparcia dla rządzących – „W okresie gomułkowskim mówiło się o »małej 
stabilizacji« – to było określenie sympatyczne. Ludzie, w zestawieniu z horrorem wojny 
i późniejszych stalinowskich represji, docenili przewidywalny świat. Nie mogło im 
się stać nic nadzwyczajnie dobrego, ale też nic nadzwyczajnie złego”18.

Próby reformowania systemu gospodarczego, a tym samym zmniejszenia odczu-
walnego niedostatku dóbr w społeczeństwie, choć nieudane, przywracały nadzieję 
na zbudowanie podstaw ograniczonej wprawdzie, ale przewidywalności życia 
społecznego. Zwiększanie, choć sztuczne i chwilowe, dostępnych zasobów dóbr 
materialnych, uświadamiały społeczeństwu, że w swej większości jest ono wyjątkowo 
biedne. Doskonałym doświadczeniem, które pomagało ludziom zrozumieć swoje 
położenie materialne, były chwilowe sukcesy dekady Edwarda Gierka, odczuwane 
przez społeczeństwo i określane przez rządzących jako wyraźny skok cywilizacyjny 
w rozwoju kraju. Przyczyniły się one do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, 
pozwoliły odbudować indywidualną nadzieję i zwiększyły aspiracje społeczne. 
W perspektywie wytworzyły też grunt dla wystąpień społecznych w latach 80. XX 
wieku. Wynikało to z faktu, że pobudzone przez gierkowską propagandę aspiracje 
i nadzieje na awans cywilizacyjny19 zostały brutalnie zweryfi kowane przez kolejny 
kryzys społeczny i gospodarczy.

Rozbudzone nadzieje pojawiły się nie tylko po stronie grup społecznych nie-
zaangażowanych w sprawowanie władzy w PRL-u. Znalazły one swoje miejsce 
również w świadomości części działaczy tzw. partii robotniczej. Potwierdzeniem 
tego było na początku lat 80. wystąpienie z PZPR ogromnej liczby członków, co-
raz powszechniejsze było przekonanie, że „partia się nie sprawdziła”. Następował 
widoczny upadek morale wśród działaczy partyjnych, coraz częściej pojawiały się 
wśród nich te same objawy lęku i niepokoju, które charakteryzowały pozostałą 
część społeczeństwa. Zwiększyła się niepewność i frustracja po stronie szerego-
wych działaczy, sytuację kryzysową zaczęli oni kojarzyć z „totalnym zagrożeniem 
wszystkiego – karier, przywilejów, cenionych wartości, a jak twierdzą niektórzy 
– życia własnego i ich rodzin”20. W samej partii kryzys był zauważalny jeszcze 
przed wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981 roku21, a jego apogeum 
nastąpiło w drugiej połowie lat 80. Analitycy oceniają, że partyjna nomenklatura, 

18 A.K. Koźmiński, P. Sztompka, Rozmowa o wielkiej..., s. 23.
19 T. Donecki [Donald Tusk], Droga i wybór, „Przegląd Polityczny” 1987, nr 9. Rozczarowanie polityką 

partii potwierdzają następujące dane: „W ciągu pierwszych tygodni stanu wojennego (do końca lutego 1982) 
z szeregów PZPR ubyło ponad 172 tys. członków i kandydatów, w tym ok. 111 tys. skreślono, ok. 13,7 tys. 
wydalono, a ponad 48 tys. złożyło legitymacje”. Zob. A.L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944–1991, 
Kraków 2011, s. 522.

20 J. Tarkowski, Kim są, dokąd idą? Przyczynek do socjologii i psychologii elity władzy w Polsce, 
[w:] J. Tarkowski, Socjologia świata polityki. Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym, t. I, Warszawa 
1994, s. 89. 

21 M.F. Rakowski, Jak to się stało, Warszawa 1991, s. 49. 
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„drżąc o swoje, pozbawiona dotychczasowych wpływów, poczuła się zagrożona 
w interesach polityką redukowania konfl iktów”22.

Powstanie ruchu społecznego „Solidarność” przywróciło zbiorową nadzieję 
na powiększenie sfery wolności osobistej, ale także na polepszenie sytuacji spo-
łecznej i materialnej: „Ponętne wizje kultury materialnej – lepsze ubrania, buty, 
dobre samochody, telewizory, gadżety – stały się celami masowych dążeń, a ich 
uzyskanie symbolem lepszej pozycji społecznej. (…) Można twierdzić, że upadek 
sytemu był wynikiem przede wszystkim »rewolucji konsumentów«, coraz bardziej 
przekonanych, że bez jego zmiany ich potrzeby – stale wzrastające – nie będą mogły 
być zaspokojone. Atrakcyjność haseł o konieczności uzyskania podmiotowości 
przez społeczeństwo – »żeby Polska była Polską« (jak w balladzie Jana Pietrzaka), 
o to, by naród mógł sam decydować o tym, czego chce, co zawarte było w pro-
gramie i odczytywane w intelektualnym etosie »Solidarności«, było faktycznie 
polityczną nadbudową konsumpcyjnych dążeń przeważającej większości polskiego 
społeczeństwa”23. Powstanie zbiorowej nadziei, umiejscowionej poza strukturami 
władzy, wywołało chwilową poprawę nastrojów społecznych. Powszechne znu-
żenie psychiczne społeczeństwa, wynikające z „niedostatków” komunistycznego 
rządzenia24, ustąpiło na chwilę pola zainteresowaniu bieżącymi wydarzeniami oraz 
spontanicznemu zaangażowaniu społecznemu.

b) Stan wojenny a entuzjazm społeczny

Pozytywne nastawienie społeczne, związane z powstaniem NSZZ „Solidarność” 
i możliwością zmian, zostało gwałtownie zniweczone przez wprowadzenie stanu 
wojennego 13 grudnia 1981 roku. Zmarnowano w ten sposób entuzjazm wytwo-
rzony przez ruch społeczny „Solidarności”: „Entuzjazm i gotowość do poświęceń 
dla dobra kraju zostały zmarnowane, ich miejsce zajęły poczucie beznadziejności, 
frustracja i demoralizacja społeczna, która przejawiała się w rosnącej korupcji, 
agresji, narkomanii, alkoholizmie i wzroście samobójstw (2,9 tys. w 1981 do 4,4 tys. 
w 1986 roku)”25. Stan wojenny wywołał powszechne zjawisko wycofania się ludzi 
ze sfery publicznej, ucieczkę w prywatność, oddzielającą życie jednostki od szarej, 
ponurej rzeczywistości26. Stan wojenny i okres po nim uświadomiły społeczeństwu, 

22 A. Materska-Sosnowska, Okrągły Stół po dwudziestu latach. Stan dyskusji politycznej, [w:] A. Materska-
-Sosnowska, T. Słomka (red.), Czas próby. Polski przełom polityczny roku 1989, „Studia Politologiczne” 
2009, t. 15, s. 116. 

23 D. Markowski, Żywiołowe procesy zmiany a świadomość polityczna Polaków, [w:] K. Gorlach, 
M. Niezgoda, Z. Seręga (red.), Socjologia jako służba społeczna. Pamięci Władysława Kwaśniewicza, Kraków 
2007, s. 52. 

24 D. Niedźwiedzki, Władza – tożsamość..., s. 46.
25 F. Kampka, Społeczne nastroje i zachowania, [w:] M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski (red.), Polski 

rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, Warszawa 2009, s. 234.
26 M.A. Cichocki, Chciwi z rozpaczy. Problem tożsamości młodych kapitalistów w Polsce, [w:] A. Nelicki 

(red.), O naprawę III Rzeczypospolitej, Kraków 1998, s. 67.
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że władza komunistyczna nie jest w stanie dokonać jakiegokolwiek przełomu, 
zmienić w Polsce czegokolwiek z rzeczy istotnych na lepsze: „Niemniej jednak, 
(…) »Stan wojenny kosztował nas stosunkowo niewiele ofi ar. Ludzie stracili tyl-
ko ostatnią nadzieję«. Sytuacja była niepewna, ale wojna domowa nie wybuchła 
(...).”27. Lęki społeczne spotęgowane zostały przez działania władz państwowych. 
Jednocześnie wprowadzenie stanu wojennego dokończyło proces „deideologizacji” 
systemu komunistycznego i zintensyfi kowało w niektórych środowiskach szukanie 
alternatywy dla systemu28. Nastąpiło wyczerpanie się zdolności społeczeństwa do 
oporu, a zdelegalizowana „Solidarność” musiała się przekształcić z masowego 
ruchu społecznego w organizację konspiracyjną i dostosować swoje struktury do 
działania w podziemiu, co wymagało sporego wysiłku29.

Dotychczasowe metody radzenia sobie państwa z kolejnym kryzysem społecz-
nym okazały się niewystarczające. Rozwiązaniem skutecznym było dopiero siłowe 
zaprowadzenie „ładu i porządku”, w dużym stopniu w celu zachowania władzy, 
a w mniejszym – jej legitymizacji. Stosowane dotychczas sposoby, polegające na po-
zornym zerwaniu rozwoju ciągłego, podkreśleniu błędów i wytyczeniu nowych form 
„naprawy” ustroju socjalistycznego, okazały się całkowicie nieprzydatne. Wynikało 
to w dużym stopniu ze skali kryzysu, jak i z niespodziewanego załamania się oparcia, 
jakim dla polskich władz była hegemonia ZSRR. Pomoc dotychczasowego sojusznika 
okazała się niemożliwa, bowiem on także przechodził poważne wstrząsy wewnętrzne.

Proponowane przez władze stanu wojennego reformy pogłębiły syndrom społecz-
nego zmęczenia i rozczarowania, wywołany ciągłymi niedoborami oraz trudnościami 
w zdobyciu podstawowych towarów. Instytucja „społecznej kolejki” stała się zbiorowym 
doświadczeniem Polaków: „Takie warunki życia odbijały się na zdrowiu zarówno fi -
zycznym, jak i psychicznym społeczeństwa, a dramatyczna sytuacja w służbie zdrowia 
nie pozwalała liczyć na potrzebną pomoc”30. Życie stawało się całkowicie nieprzewi-
dywalne: „Dla wielu przyszłość to kolejny tydzień, może kolejny miesiąc. Smutne, 
blade kobiety jadą do pracy zatłoczonymi autobusami i tramwajami, dzielnie pracują 
na pełnym etacie, załatwiają zakupy i gnają do domu. Mają mało czasu na rozważanie 
przyszłości, oprócz tego, jak zdobyć na przyszły miesiąc dodatkowy przydział mięsa. 
Słyszy się w odpowiedzi: »Mogłoby być jeszcze gorzej«”31. Z każdym dniem pogarszały 
się społeczne nastroje. „Marnotrawstwo czasu i energii oraz powszechna w polskich 
przedsiębiorstwach nieefektywność rodzą zmęczenie i frustrację”32. Jedynym spo-

27 Wypowiedź jednego z polskich przyjaciół autorki – zob. J.R. Wedel, Prywatna Polska, przekład: 
S. Kowalski, Warszawa 2007, s. 52. Janine R. Wedel, profesor School of Public Policy na George Mason 
University w Waszyngtonie, przebywała w Polsce w latach 1982–1984 jako stypendystka Fulbrighta. Po 
powrocie do USA opublikowała swoje spostrzeżenia w książce Th e Private Poland: An Anthropologist’s Look 
at Everyday Life, Washington 1986.

28 E. Wnuk-Lipiński, Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji, Warszawa 2003, s. 90.
29 J. Kofman, W. Roszkowski, Transformacja i postkomunizm, s. 163. 
30 F. Kampka, Społeczne nastroje i zachowania, [w:] M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski (red.), Polski 

rok 1989..., s. 234.
31 J.R. Wedel, Prywatna Polska, s. 185. 
32 Tamże, s. 88.
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sobem niwelowania tych lęków i niepewności była spontaniczna zachodnia pomoc 
materialna dla Polski po 1981 roku oraz wytworzony wewnętrzny „czarny rynek”, 
własny system produkcji i dystrybucji dóbr przez społeczeństwo.

Pesymistyczne nastroje były pogłębiane przez całkowity brak wiedzy na temat 
własnej najbliższej przyszłości33. Ówczesną atmosferę dobitnie przedstawia na-
stępująca relacja: „Człowiek jest człowiekowi wilkiem – każdego uważa za wroga. 
Dla porządku społecznego to dobrze, że ludzie trzymają się w ryzach. Ale z punktu 
widzenia ludzkiej psychologii to nie jest dobre, bo powoduje stres, frustrację, a to 
rujnuje organizm. Ci nieliczni, którzy nie potrafi ą nad sobą zapanować, robią się 
agresywni. Jeśli na przykład jechałbym z tobą zatłoczonym tramwajem i ludzie by 
mnie popychali, a ty kopnęłabyś mnie niechcący, rozłościłbym się i powiedział 
ci coś nieuprzejmego. Popatrz, jak ludzie zachowują się w tramwajach, jaka tam 
panuje atmosfera – jakie niezadowolenie, jaka nieustępliwość. Ci ludzie nie są 
normalni – tu są sami dziwacy. Bardzo niewielu jest naprawdę sobą, reszta nosi 
maski. Udają kogoś, kim nie są, bo zmusza ich do tego cała sytuacja – gra pozorów 
i wzajemna wrogość”34.

Na poprawę nastrojów społecznych nie wpływały znacząco „sukcesy” polityczne 
autorów stanu wojennego, polegające na zapewnieniu względnego bezpieczeństwa 
fi zycznego i ładu wewnętrznego czy uchronieniu kraju przed społecznym wstrzą-
sem. Wprowadzenie stanu wojennego nie zdławiło potrzeb i aspiracji społecznych. 
Wprost przeciwnie, one wciąż rosły, a jeszcze bardziej widoczne stawały się braki 
gospodarki i systemu społeczno-politycznego w skutecznym zaspokajaniu tych 
aspiracji35. Powszechny dobrobyt widoczny na Zachodzie znany był już w Polsce, 
budząc zazdrość i rozgoryczenie. Tamtejszy konsumpcjonizm, wyrażający się 
w stwierdzeniu, że ludzie „żyją, by konsumować”, wdzierał się do świadomości 
społecznej Polaków. Z drugiej strony, nieefektywne działania władz uświadamiały 
społeczeństwu, że takie życie nigdy nie będzie mu dane.

Chylący się ku upadkowi system nie podejmował kroków mających na celu 
realizację społecznych celów, próbował jedynie zapewnić „bezpieczeństwo na 
minimalnym poziomie zaspokajania potrzeb i aspiracji życiowych. Tym, którzy 
chcieliby zaryzykować, aby uzyskać w życiu więcej, ograniczał możliwości arbi-
tralnymi decyzjami podejmowanymi w imię jedności i jednolitości społecznej”36. 
Minimalizował prywatne i indywidualne szanse, dawał poczucie bezpieczeństwa 
socjalnego (powszechna praca), ograniczając w ten sposób poziom osobistego ryzyka.

Już na przełomie lat 70. i 80. XX wieku sytuacja gospodarcza Polski była tragicz-
na37. Zadłużenie wobec Zachodu osiągnęło pod koniec 1987 roku blisko 40 mld 

33 Tamże, s. 54. 
34 Tamże, s. 63. 
35 W. Adamski, Struktura społeczna: podłoże i zwierciadło zmian, [w:] W. Adamski (red.), Polacy ’95: 

aktorzy i klienci transformacji, Warszawa 1998, s. 21. 
36 D. Niedźwiedzki, Władza – tożsamość..., s. 49. 
37 Byli opozycjoniści – Jan Rulewski i Jan Olszewski podkreślali przyczyny ekonomiczne. Zob. P. Kowal, 

Dlaczego doszło do Okrągłego Stołu, [w:] T. Szarota (red.), Komunizm: ideologia, system, ludzie, Warszawa 
2001, s. 165.
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dolarów (przeszło tysiąc dolarów na osobę) – tylko w ciągu tegoż roku wzrosło 
o 6 miliardów, czyli o prawie 20%. Państwo stało w obliczu gospodarczej katastrofy38. 
Ta sytuacja gospodarcza najbardziej dawała się we znaki społeczeństwu. Wielkie 
problemy w zaopatrzeniu, strukturalna niewydolność przemysłu, załamanie się 
infrastruktury energetycznej, komunikacyjnej i telekomunikacyjnej oraz infl acja, 
która u schyłku rządów komunistycznych zaczęła przechodzić w hiperinfl ację39, 
budziły lęk i graniczące z pewnością przekonanie, że system ten nie jest w stanie 
rozwiązać podstawowych problemów40.

Konieczność przeprowadzenia zmian gospodarczych była dostrzegana przez opo-
zycyjnych ekonomistów oraz zagranicznych ekspertów. Ostrzegali oni, że w Polsce są 
potrzebne radykalne reformy, które zmieniłyby zasady gospodarowania, a pierwsze 
„próby reform ekonomicznych poprzez wprowadzenie instrumentów rynkowych 
oraz dopuszczanie do udziału w życiu gospodarczym prywatnej przedsiębiorczości”41 
nie gwarantowały szybkiego sukcesu. Widać to na przykładzie niektórych działań 
komunistów – 1 lutego 1982 roku władze wprowadziły podwyżkę cen żywności 
(o 241%) oraz opału i energii (o 171%), co miało na celu przywrócenie równowagi 
rynkowej, ale nie przyniosło spodziewanych efektów. W wyniku podwyżki nastąpił 
wzrost społecznych kosztów utrzymania (spadek realnych dochodów ludności 
o około 30%), jednocześnie w końcu 1982 roku tzw. nawis infl acyjny szacowano 
na 500 miliardów złotych. W pierwszym roku stanu wojennego dochód narodowy 
spadł o 5,5%42. W takiej sytuacji nawet chwilowa poprawa ekonomiczna nie miała 
szans, a wzmacniały ten stan sankcje gospodarcze niektórych państw Zachodu 
wobec Polski.

Jeśli reformy miały osiągnąć jakikolwiek skutek, wymagały przynajmniej chwi-
lowych wyrzeczeń ze strony społeczeństwa, na co jednak trzeba było uzyskać jego 
przyzwolenie. Generał Wojciech Jaruzelski, ówczesny premier oraz I sekretarz 
Komitetu Centralnego PZPR, mówił na posiedzeniu Biura Politycznego partii kilka 
miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego: „Musi być świadomość, że nie ma 
innego wyjścia niż zaciskanie pasa przez dłuższy czas i przez wszystkich”43. A na 
takie zaciskanie pasa nie było wtedy społecznej zgody, co widać było szczególnie 
w okresie rządów premiera Zbigniewa Messnera (1985–1988). Jesienią 1987 roku 
rząd przeprowadził nawet referendum – zbojkotowane przez znaczną część spo-
łeczeństwa – które miało wykazać, że „władza nie potrzebuje opozycji, Wałęsy ani 

38 J. Kuroń, J. Żakowski, PRL dla początkujących, Wrocław 2001, s. 258.
39 J. Holzer, Przemiany polityczne w Polsce i NRD w 1989 roku oraz ich tempo i specyfi ka w latach póź-

niejszych, [w:] J. Holzer, J. Fiszer, Przemiany w Polsce i NRD po 1989 roku, Warszawa 1996, s. 11. 
40 W połowie lat 80. niesprawność centralnie planowanego systemu ekonomicznego była już tak duża, 

że badania socjologiczne odnotowały wyraźny wzrost społecznego przyzwolenia na rozwiązania rynkowe. 
Zob. E. Wnuk-Lipiński, Granice wolności..., s. 18–19. 

41 J. Holzer, Przemiany polityczne w Polsce i NRD..., [w:] J. Holzer, J. Fiszer, Przemiany w Polsce i NRD..., 
Warszawa 1996, s. 11.

42 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 28. 
43 Jak twierdzi Antoni Dudek, wypowiedź ta stanowiła komentarz do wprowadzonej 1 lutego 1982 

roku drastycznej podwyżki cen żywności. Zob. tamże, s. 28. 
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»Solidarności«, żeby porozumieć się ze społeczeństwem. Referendum to skończyło 
się fi askiem. Na oba pytania dotyczące reform gospodarczych i politycznych pozy-
tywnie odpowiedziała mniej niż połowa głosujących”44.

Całkowicie chaotyczne, a zarazem połowiczne45 i chybione próby centralistycz-
nego usprawnienia sytemu komunistycznego w latach 1981–1989 zakończyły się 
porażką, ostatecznym upadkiem prestiżu władzy w społeczeństwie, załamaniem 
się nadziei na przełamanie kryzysu, zarówno wśród członków partii, jak i w całym 
społeczeństwie. Na nic się zdały ofi cjalne „dowody stabilizacji” – obrazy pełnych 
półek, które władza polityczna przedstawiała w telewizyjnej propagandzie. W rzeczy-
wistości społeczeństwo przestało ufać ofi cjalnej wersji świata biurokracji, ekonomii, 
informacji oraz urzędników, od których było zależne46.

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza, w tym 
szczególnie negatywne doświadczenia jednostek i grup, wpływały na stan panują-
cych wówczas nastrojów. Zgodnie z defi nicją, obejmują one zarówno występujący 
i utrzymujący się przez pewien czas stan uczuć jednostek, jak i atmosferę panującą 
w społeczeństwie47. Nastroje „mają więc w sobie zarówno wymiar indywidualny, jak 
i grupowy, związany z czasem, przestrzenią, zjawiskami o różnym charakterze”48. Ich 
występowanie, zarówno nastrojów pozytywnych, jak i negatywnych, w zdecydowa-
ny sposób determinuje aktywność jednostek, zaś badaczowi ułatwia prześledzenie 
przyczyn ludzkich działań i zachowań społecznych. Nie sposób oddzielić owych 
nastrojów od sfery indywidualnej, szczególnie wyrażającej się w emocjach i stanach 
psychicznych. Z tego powodu nastroje stają się ważną, ale trudno mierzalną zmienną: 
„Niemniej jednak nastroje społeczne pełnią ważną funkcję motywacyjną, jako że są 
wyrazem naszych oczekiwań, nadziei, wartości – decydują o podejmowanych przez 
nas decyzjach. Dlatego też opis nastrojów społecznych towarzyszących obradom 
»Okrągłego Stołu« i dalszym działaniom reformatorskim pogłębia wiedzę na temat 
niektórych przyczyn i skutków transformacji”49.

Kształtowanie się nastrojów jest uzależnione w dużym stopniu od istniejących 
kanałów komunikacji. W okresie PRL-u funkcjonował z jednej strony przekaz 
ofi cjalny, przeważnie propagandowy, a z drugiej przekaz społeczny, posługujący się 
np. plotką i pogłoską. Wobec potwierdzonej wielokrotnie nieprawdziwości przekazu 
ofi cjalnego, nieofi cjalne plotki, ale także informacje niezależne, np. Radia Wolna 
Europa, stawały się podstawowym źródłem wiedzy o sytuacji w kraju, wpływały 
znacząco na nastroje społeczne50. Dostęp do nieofi cjalnych informacji (często 
przekazywanych z narażeniem wolności osobistej) stawał się elementem budują-

44 J. Kuroń, J. Żakowski, PRL dla początkujących, s. 258–259. 
45 A. Kojder, Spojrzenie na przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1989–1997, [w:] P. Sztompka (red.), 

Imponderabilia wielkiej zmiany..., s. 4. 
46 J.R. Wedel, Prywatna Polska, s. 26. 
47 S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. II, Warszawa 2003, s. 1053. 
48 F. Kampka, Społeczne nastroje i zachowania, [w:] M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski (red.), Polski 

rok 1989..., s. 229.
49 Tamże, s. 233.
50 Tamże, s. 231.
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cym status jednostki w społeczeństwie, pozwalał także kształtować i defi niować 
pozytywnie własną rolę w ówczesnej rzeczywistości. Przyczyniało się to do su-
biektywnej interpretacji społecznych sytuacji i zdarzeń, konstytuując w dużym 
stopniu podziały w społeczeństwie. Indywidualne nastroje wpływały na odbiór 
rzeczywistości, decydowały o tym, co ludzie dostrzegali i pamiętali.

Nastroje społeczne są stałym przedmiotem badań społecznych. Najdobitniej 
obrazuje to np. opracowany przez CBOS raport, obejmujący całą dekadę lat 80. 
XX wieku51. Wynika z niego, że atmosfera społeczna w Polsce była zła, a prognozy 
społeczne pesymistyczne. Respondenci przewidywali, że będzie jeszcze gorzej i nie 
mieli co do tego złudzeń. W drugiej połowie lat 80. XX wieku nastąpił znaczący 
spadek społecznego optymizmu, doszło do gwałtownego załamania się wiary 
w możliwość poprawy sytuacji gospodarczej, cierpliwość społeczna szybko się 
wyczerpywała52. Odprężenie i zadowolenie, wiarę, że będzie lepiej, wykazywało: 
w kwietniu 1986 roku – 23,5% ankietowanych, w sierpniu 1987 roku – 22,3%, 
w listopadzie 1987 – 5,0%, w lutym 1988 roku – zaledwie 3,0%. Z kolei rezygnację, 
pogodzenie się z losem, lęk, obawę o to, co przyniesie przyszłość, niepewność jutra 
oraz ogólne niezadowolenie, niewiarę w jakąkolwiek poprawę – w kwietniu 1986 
roku wykazywało 74,5% respondentów, w sierpniu 1987 roku – 73,4%, w listopadzie 
1987 – 88,9%, w lutym 1988 roku – 92,4%53.

Lata 80. XX wieku należały do najtrudniejszych okresów PRL-u. Stanowiły 
konsekwencję dekad wcześniejszych, które cechowały się cyklem coraz bardziej 
intensywnych konfl iktów i kryzysów społecznych. Charakteryzował je postępujący 
wzrost lęków społecznych i niepewności. W latach 80. obniżył się znacząco poziom 
życia społeczeństwa. Ogólna niepewność była widoczna nie tylko w gospodarce, 
ale dotyczyła całego życia społecznego, ogarniając w pewnym momencie wszystkie 
grupy społeczne. Powszechnym zjawiskiem stał się widoczny brak identyfi kowania 
się społeczeństwa z państwem oraz ogromny pesymizm. Poczucie bezradności 
i beznadziejności stawało się dominujące.

Pogłębiało się poczucie lęku, występujące w całym społeczeństwie. Lęk wdziera 
się do duszy człowieka, gdy – jak zauważa Ian Wilkinson – jesteśmy przekonani, 
że nie wiemy, jak uniknąć zagrożenia: „Lęk wiąże się z brakiem poczucia bezpie-
czeństwa egzystencjalnego, ale także z zachwianiem poczucia sensu i tożsamości, 
z poczuciem dezorientacji”54. Oceniane negatywnie prawo i instytucje państwowe 
nie cieszyły się zaufaniem obywateli, były traktowane przede wszystkim jako 
ośrodki represji, a nie miejsca, gdzie można szukać bezpieczeństwa i sprawiedli-
wości55. Dominowało przekonanie o braku wpływu na rzeczywistość. Rozpadające 

51 Społeczeństwo i władza lat osiemdziesiątych w badaniach CBOS, Warszawa 1994, s. 313. 
52 Elementy prognozy rozwoju sytuacji polityczno-operacyjnej w I kwartale 1988 roku – zob. W. Borodziej, 

A. Garlicki (red.), Okrągły Stół. Dokumenty i materiały, t. I, Warszawa 2004, s. 124–128. 
53 Opinie o sytuacji politycznej i gospodarczej. Komunikat z badań CBOS, czerwiec 1988 roku. 
54 I. Wilkinson, W stronę socjologicznej koncepcji problemu lęku, przekład: A. Bukowski, [w:] P. Sztompka, 

M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, s. 858. 
55 M. Grabowska, Świadomość prawna społeczeństwa polskiego – bariera przebudowy demokratycznej, 

[w:] M. Grabowska, K. Pankowski, E. Wnuk-Lipiński (red.), Społeczne konsekwencje..., s. 142.
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się i niewydolne państwo utwierdzało społeczeństwo w poczuciu tymczasowości. 
Jedynymi miejscami, które w tych czasach niepewności zapewniały schronienie 
i pomoc, okazały się instytucje Kościoła katolickiego i rodziny.

Nie ulega wątpliwości, że w Polsce w 1989 roku wystąpił taki układ czynników 
społecznych, gospodarczych i politycznych, który przyczynił się do upadku systemu 
komunistycznego. Mieliśmy do czynienia z sytuacją determinizmu historycznego – 
komunizm musiał upaść, bo nie był w stanie poradzić sobie z ciągłymi nawrotami 
chaosu społecznego i gospodarczego56. „W Polsce realnego socjalizmu rzeczywistość 
była w gruncie rzeczy bezpańska, nie miała – także w kręgu ludzi partyjnych czy nawet 
wśród tzw. jak się dziś mówi, komunistycznej nomenklatury – swoich właścicieli, którzy 
akceptowaliby ją bez zastrzeżeń, uważając, iż jest ona warta obrony, jako najlepsza 
z możliwych”57. Rzeczywistość była odbierana jako „czasy niepokoju i niedostatku”. 
W tym okresie życzono sobie wzajemnie: „żebyśmy żyli w lepszych czasach”.

Przedstawione powyżej nastroje społeczne, apatia, marazm i frustracja58, zna-
lazły się wśród okoliczności, które doprowadziły do rozmów Okrągłego Stołu. 
Wyczerpanie się społecznych nadziei – z jednej strony, nadziei na samodzielne 
centralistyczne polepszenie sytuacji, na skuteczne rządzenie przez władze PRL, 
a z drugiej strony, nadziei na możliwości samodzielnego przejęcia władzy przez 
opozycję, przygotowało podłoże pod takie rozmowy. Władze komunistyczne były na 
tyle słabe, aby skłaniać się do paktowania; dostrzegały już wyraźnie, że przeciwnik 
polityczny jest coraz bardziej skuteczny i mógłby – w przypadku poważnych wystą-
pień – zagrozić systemowi i sięgnąć po władzę. Z drugiej strony, „zdelegalizowana 
w stanie wojennym, pozostająca w podziemiu »Solidarność« straciła impet i rozmach 
pierwszych lat konspiracyjnej aktywności. Bezsilna wobec wszechogarniającej apatii 
władza nie potrafi ła przerwać zaklętego kręgu jałowości i pozornego charakteru 
dokonywanych reform”59. Opozycja dostrzegała, że nieskuteczna w reformowaniu 
kraju władza, po wielu porażkach rozpoczęła pierwsze reformy rynkowe, pole-
gające głównie na przejmowaniu i prywatyzowaniu majątku państwowego, czyli 
uwłaszczaniu się nomenklatury. „Solidarność”, niemająca wpływu na gospodarkę, 
zauważyła w pewnym momencie, że struktura gospodarki zaczęła się zmieniać. 
Takie stany lęku i niepokoju, ogarniające zarówno szerokie kręgi społeczeństwa, 
opozycji, jak i władzy, doprowadziły w pewnym stopniu do spotkania się stron 
konfl iktu przy Okrągłym Stole.

Pod koniec lat 80. XX wieku, w wyniku dalszego pogarszania się sytuacji gospo-
darczej, następował coraz szybszy proces załamywania się „wiary w PZPR” także 
wśród członków tej partii. Pojawiały się dwa główne źródła lęków – z jednej strony 
był to lęk wynikający z braku możliwości zapewnienia stabilizacji ekonomicznej 

56 Taką tezę stawia Jadwiga Staniszkis – por. J. Staniszkis, Post-Communism. Th e Emerging Enigma, 
Warsaw 1999. Tezę tę podważa w recenzji Tadeusz Woźniak – por. T. Woźniak, Postkomunizm i nieświa-
domość społeczna, „Studia Socjologiczne” 2001, nr 4, s. 105–124. 

57 J. Chłopecki, Ciągłość, zmiana i powrót..., s. 185. 
58 M.Sz. Szczepański, Gospodarz poszukiwany, „Wprost”, nr 37 z 10 września 1989 roku, s. 8 i 9. 
59 K. Dubiński (opr.), Okrągły Stół, Warszawa 1999, s. 13.
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przez władzę, a partia miała coraz mniejsze szanse spełnienia oczekiwań działaczy 
terenowych. Z drugiej strony, u części osób pojawiał się lęk wynikający z możli-
wości pozbawienia ich stanowisk państwowych i partyjnych. Ponadto niektórym 
nieobcy był lęk wynikający z obawy przed rozliczeniem za przestępstwa i nadużycia 
popełnione w PRL-u, gdyż „(...) Wśród członków partii dojrzewało przekonanie, 
że upadek systemu komunistycznego jest nieodwracalny”60. Potwierdzeniem tego 
przekonania była świadomość, że władza nie potrafi ła wykorzystać czasu, który 
zyskała za pomocą wprowadzenia stanu wojennego.

Potwierdzeniem rosnącego prawdopodobieństwa zmiany sytuacji politycznej 
w Polsce, dla kręgów związanych z PZPR, były decyzje premiera Mieczysława 
F. Rakowskiego, umożliwiające tworzenie nowych spółek i „uwłaszczanie się” przed-
stawicieli aparatu partyjnego na majątku państwowym. Były to jednocześnie strategie 
zmniejszające wewnętrzne niezadowolenie członków partii. Ustawa z 24 lutego 1989 
roku „o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej” umożliwiała 
przejmowanie majątku państwowego oraz sektora bankowego przez osoby prywatne 
w drodze dzierżawy, wynajmu lub wniesienia majątku państwowego do spółki: „To 
oznaczało, że lokalne elity partyjne mogły tworzyć sobie warunki do przetrwania 
wielkiej zmiany w niezłej kondycji fi nansowej i z perspektywami na przyszłość. 
Tak więc »efektem ubocznym« owej reformy było uwłaszczenie nomenklatury, 
która związała się z sektorem prywatnym, tworząc często nieformalne układy”61. 
Ustawa ta umożliwiła „prywatyzację nomenklaturową”, powstawanie „spółek 
nomenklaturowych”, w których majątek państwowy służył osobom prywatnym, 
często dyrektorom przedsiębiorstw państwowych62. Pierwsze oznaki koniunktury 
na prywatyzowanie spółek były widoczne już w 1987 roku63. Jednocześnie władze 
państwowe umiejętnie przedstawiały tego typu działania „prywatyzacyjne” jako 
element celowej strategii gospodarczej.

c) Polityczne formy redukowania lęku i niepewności

Społeczeństwo, żyjące w warunkach nieustającej niepewności, w falujących i szybko 
zmieniających się nastrojach społecznych, powitało życzliwie pierwsze sygnały 
o możliwości rozpoczęcia rozmów pomiędzy władzą a opozycją. W czerwcu 1988 
roku, kiedy była mowa o niepokojach społecznych, o potrzebie porozumienia 
narodowego, o sprawach gospodarczych, po raz pierwszy pojawiło się hasło „roz-
mów przy okrągłym stole”64. Nikt nie przypuszczał, że jednym z najważniejszych 

60 J. Skórzyński, „Solidarność” i władze PRL w drodze do Okrągłego Stołu, [w:] M. Jabłonowski, S. Stępka, 
S. Sulowski (red.), Polski rok 1989..., s. 35. 

61 A. Materska-Sosnowska, Okrągły Stół po dwudziestu latach..., [w:] A. Materska-Sosnowska, T. Słomka 
(red.), Czas próby. Polski przełom..., s. 119. 

62 J. Karpiński, Trzecia niepodległość. Najnowsza historia Polski, Warszawa 2001, s. 53.
63 J. Lewandowski, Gdańskie aktywa (liberałowie i przedsiębiorcy), „Przegląd Polityczny” 1988, nr 10. 
64 Terminu miał użyć po raz pierwszy w czerwcu 1988 roku Wojciech Jaruzelski podczas VII Plenum 

KC PZPR. Zob. W. Jaruzelski, Zadania partii w pogłębianiu reform gospodarczych i politycznych oraz promocji 



263Konteksty polskich zmian politycznych

przedmiotów tych rozmów okaże się ostatecznie sposób przeprowadzenia zmiany 
politycznej w Polsce.

Aby mogło dojść do rozmów między przedstawicielami władzy i opozycji przy 
Okrągłym Stole, musiały m.in. pojawić się odpowiednie warunki wewnętrzne 
i zewnętrzne65, które unaoczniły władzy jej fatalną sytuację. W roku 1988 Polska 
była ponownie miejscem strajków i wystąpień społecznych. Pierwsza fala strajków 
pojawiła się na przełomie kwietnia i maja, druga w sierpniu. Podstawowym żądaniem 
strajkujących było zalegalizowanie „Solidarności”. Jednocześnie władze uświado-
miły sobie, że użycie siły nie jest sposobem likwidowania strajków i w sierpniu 
powstrzymywały się od jej użycia, coraz częściej zgłaszając propozycje rozmów66.

„Dojrzewanie” do rozmów było poprzedzone przekonaniem o wyczerpaniu się 
możliwości i sił obu stron konfl iktu. Aparat centralny PZPR dostrzegł, że nie jest 
w stanie przeprowadzić jakichkolwiek zmian gospodarczych, utracił całkowicie 
poparcie społeczne oraz zwykłe oparcie w wewnętrznych strukturach partyjnych67. 
Wobec tego: „Partia w obliczu dramatycznego kryzysu już nie tyle gospodarczego, ile 
wręcz cywilizacyjnego, w jakim znalazła się Polska, pragnęła podzielić się z opozycją 
odpowiedzialnością polityczną”68. Z kolei strona solidarnościowa cieszyła się w tym 
okresie poparciem społecznym, ale brakowało jej programów i fachowców, mogących 
podpowiedzieć, jak przezwyciężyć kryzys gospodarczy. Z biegiem czasu pojawiały się 
coraz bardziej wyraźne rysy wewnątrz struktur związku; wynikały one z podważania 
pozycji Lecha Wałęsy i jego otoczenia przez innych działaczy solidarnościowych.

Jak z tego wynika, rozmowy w Magdalence oraz przy Okrągłym Stole, ich prze-
bieg, charakter oraz przyjęte ustalenia pokazują, że jedną z podstawowych przy-
czyn, leżących u podstaw porozumienia, były ogromne pokłady społecznego lęku, 
niezadowolenia i niepewności. Takie nastroje charakteryzowały wszystkie grupy 
społeczne w Polsce, w tym także elity będące w konfl ikcie, a nie tylko obywateli, jak 
to się często podkreśla. W praktyce obie strony konfl iktu politycznego kierowały 
się podobnymi stanami emocjonalnymi, głównie lękiem, dlatego podejmowano 
działania, które miały prowadzić do ograniczenia utraty kontroli politycznej nad 
biegiem zdarzeń.

Z jednej strony były to obawy przed możliwością pojawienia się procesów żywio-
łowych, gwałtownych i brutalnych wystąpień masowych, charakterystycznych dla 

kadr. 13 czerwca 1988, [w:] W. Jaruzelski, Przemówienia, Warszawa 1988, s. 127. Zob. także: A. Dudek, 
Reglamentowana rewolucja..., s. 148. Wcześniej, w 1987 roku, z propozycją „paktu antykryzysowego” wystąpił 
Bronisław Geremek. Wywiad z 15 XII 1987 roku został opublikowany w 1988 roku w lutowym numerze 
ofi cjalnego miesięcznika „Konfrontacje” – zob. A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej: 1989–2001, 
Kraków 2002, s. 17.

65 E. Wnuk-Lipiński, Granice wolności..., s. 89.
66 J. Karpiński, Trzecia niepodległość..., s. 46.
67 T. Nałęcz, Ruchy odśrodkowe w PZPR, [w:] M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski (red.), Polski 

rok 1989...; W. Janowski, Dekompozycja PZPR, [w:] tamże, s. 130; J.J. Wiatr, Socjologia wielkiej przemiany, 
Warszawa 1999, s. 75 („Tak jak rządząca partia przekonała się, że nie zdoła pozbyć się opozycji, tak samo 
opozycja zrozumiała, że nie ma sił, by władzę obalić”).

68 D. Gawin, Obóz solidarnościowy – wzlot, upadek i odbudowa idei demokracji, [w:] A. Nelicki (red.), 
O naprawę III Rzeczypospolitej, s. 96.
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rewolucji. Innymi słowy, władze partyjne dążyły do uniknięcia losu Ludwika XVI, 
a sposobem prowadzącym do tego było kierowanie przebiegiem zdarzeń tak, by nie 
dopuścić do najgorszych konsekwencji. Na początku 1988 roku tzw. zespół trzech 
(Władysław Pożoga, Stanisław Ciosek i Jerzy Urban) przekonywał w swym opra-
cowaniu, że tylko „ucieczka do przodu” i uprzedzenie wydarzeń może uratować, 
a nawet odbudować partię, nie dopuścić do wstrząsów i rewolucyjnych wybuchów69. 
Nie ulega wątpliwości, że „w perspektywie grożącego wybuchu społecznego ugoda 
z ideologicznym przeciwnikiem była dla władz PRL mniejszym złem”70. Strategia 
obozu rządowego polegała na zachowaniu maksimum wpływów w politycznej 
przyszłości i utrzymaniu uprzywilejowanej pozycji. Często podkreśla się, że „czyniąc 
z konieczności cnotę, kierownictwo partii utrzymywało do końca, że tylko dzięki 
jego »reformatorskim« posunięciom możliwe było zapoczątkowanie pokojowej 
transformacji ustrojowej”71.

Niezmiernie istotnym czynnikiem, ułatwiającym decyzję o rozmowach z opo-
zycją, były korzystne dla władz komunistycznych wyniki badań opinii publicznej. 
Nie oddawały one jednak rzeczywistej skali społecznego poparcia, co było m.in. 
wynikiem błędów popełnionych w przeprowadzaniu badań i interpretowaniu 
ich wyników. Trudno też nie przyznać pewnej racji stanowisku, wedle którego 
kierownictwo PZPR, biorąc pod uwagę wyniki społecznego poparcia, liczyło na 
to, że partia uzyska dobry wynik w planowanych, częściowo wolnych wyborach 
parlamentarnych72, a ta legitymizacja wyborcza pozwoli jej nadal wpływać na ko-
lejne, bezpieczne reformy, rozłożone na długi okres73. Z drugiej strony, istotnym 
czynnikiem ułatwiającym porozumienie był najprawdopodobniej lęk przed utratą 
dotychczasowych pozycji przez obie przystępujące do rozmów strony. Okrągły 
Stół był także strategią zmniejszania niepewności przez obie grupy znajdujące się 
w politycznym konfl ikcie – minimalizował prawdopodobieństwo wyeliminowania 
elity komunistycznej i solidarnościowej ze sceny politycznej i pozwalał zachować 
przynajmniej części wpływów poprzez przesunięcie „żywotnych” rozstrzygnięć 
politycznych w nieokreśloną przyszłość. Miał także stanowić próbę zmniejszania 
lęku, wynikłego ze stanu powszechnego kryzysu społecznego.

Poziom zainteresowania społeczeństwa rozmowami Okrągłego Stołu wskazuje, 
że najprawdopodobniej nie przyczynił się do zasadniczego zmniejszenia społecz-
nego lęku. Rozpoczęcie obrad wzbudziło spore poruszenie w społeczeństwie, ale 
przebieg rozmów nie wywoływał większego zainteresowania. Na początku obrad 
było ono umiarkowane, a później słabło jeszcze bardziej. W lutym 1989 roku tylko 
35,5% badanych wskazywało na Okrągły Stół jako temat domowych rozmów, a już 

69 A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1998, s. 564. 
70 J. Skórzyński, „Solidarność” i władze PRL..., [w:] M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski (red.), Polski 

rok 1989..., s. 35. 
71 J. Kofman, W. Roszkowski, Transformacja i postkomunizm, s. 166. 
72 W. Żebrowski, Ewolucja systemu politycznego Polski w latach 1918–2007, Olsztyn 2008, s. 325. 
73 T. Słomka, Socjalistyczna demokracja parlamentarna: granice porozumienia ustrojowego w 1989 roku, 

[w:] A. Materska-Sosnowska, T. Słomka (red.), Czas próby. Polski przełom..., s. 19. 
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w kwietniu odsetek ten zmniejszył się do zaledwie 17,5% ankietowanych74. Tak 
niewielkie zainteresowanie potwierdza tezę, że obrady Okrągłego Stołu wydawały 
się wtedy bardziej istotne dla ówczesnych elit niż dla ogółu społeczeństwa.

W ujęciu chronologicznym przystąpienie do rozmów Okrągłego Stołu zostało 
poprzedzone rozmowami w Magdalence (od 16 września 1988 roku), które miały 
za zadanie wstępnie przygotować tematy obrad. Późniejsze interpretacje spotkań 
w Magdalence wskazywały na to, że zostały one podyktowane chęcią uzyskania 
gwarancji politycznego bezpieczeństwa. Dla władzy komunistycznej pewną formą 
takiej gwarancji było wprowadzenie przedstawicieli „Solidarności” do instytucji 
państwa. Chciano w ten sposób doprowadzić do częściowej legitymizacji władzy 
w oczach opinii publicznej. Stanowiło to już ostatnią próbę zachowania władzy przez 
komunistów, gdy wszystkie inne okazały się nieskuteczne. Z kolei „Solidarność” 
dążyła do przywrócenia związkowi możliwości legalnego działania75 oraz uzyska-
nia wpływu na nieuchronne zmiany polityczne, społeczne, a przede wszystkim 
gospodarcze.

W czasie rozmów udało się nieznacznie zmniejszyć napięcie społeczne. 
Przyczyniły się do tego posunięcia polityczne i gospodarcze władz komunistycz-
nych76. W praktyce rozmowy prowadzono długo, ich tematy w dużej części były 
odległe od codziennego życia jednostki, co zmniejszało w istotny sposób zaintere-
sowanie społeczne: „Okrągły Stół wzbudził nadzieję, że coś może się zmienić, choć 
nieufność społeczna była tak duża, że nie pozwalała na sformułowanie jednoznacznie 
pozytywnych ocen”77. Podpisane w końcu porozumienia nie wywołały większego 
zainteresowania ani tym bardziej nie wpłynęły na zmniejszenie niepewności spo-
łecznej ze względu na to, że świadomość zbiorową Polaków cechowała powszechna 
nieufność i niechęć do polityki i jej instytucji, a przede wszystkim partii politycz-
nych78. Zainteresowanie społeczne porozumieniami wzrosło, gdy okazało się, że 
obejmują one tak istotne kwestie, jak możliwość uzyskania większej podmiotowości 
przez społeczeństwo (np. wybory do parlamentu).

Okrągły Stół to przykład negocjacyjnej czy ewolucyjnej rewolucji79, urucha-
miającej zmiany prowadzące w stronę dalszych przełomów, trudnych często do 

74 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 269. 
75 J. Skórzyński, „Solidarność” i władze PRL..., [w:] M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski (red.), Polski 

rok 1989..., s. 35. 
76 J. Karpiński, Trzecia niepodległość..., s. 53.
77 F. Kampka, Społeczne nastroje i zachowania, [w:] M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski (red.), Polski 

rok 1989..., s. 238.
78 J. Tarkowski, Przejście do demokracji czy do ochlokracji?, [w:] J. Tarkowski, Socjologia świata poli-

tyki..., t. I, s. 286.
79 Kontakt Okrągłego Stołu wywoływał i wywołuje kontrowersje nie tylko wśród polityków. Zob. np.: 

A. Hall, Bronię Okrągłego Stołu, „Gazeta Wyborcza”, nr 63 z 15–16 marca 1997 roku, s. 16; J. Orzeł, Koniec 
„naszych rządów”?, „Tygodnik Solidarność”, nr 23 z 7 czerwca 1991 roku, s. 10; R. Matyja, Przebudowa 
państwa, „Polityka Polska” 1990, nr l, s. 8–9; Solidarność i lojalność. Z Lechem Kaczyńskim rozmawia Maciej 
Łopiński, „Tygodnik Solidarność”, nr 6 z 5 lutego 1999 roku, s. 6; S. Małkowski, Wokół „Okrągłego Stołu” – 
w rocznicę zdrady, „Nasza Polska” 1997, nr 9, s 4; J. Olszewski, Triumf i klęska Okrągłego Stołu, „Biuletyn 
Ruchu Odbudowy Polski” 1999, nr 7, s. 1. 
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wyobrażenia w 1989 roku. Z perspektywy czasu widać, w jak skomplikowanej 
sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej działały strony porozumienia. Warunki 
społeczno-polityczne były wówczas wyjątkowo trudne: „Trzy charakterystyczne 
zjawiska owego okresu to: narastająca infl acja złotego; dolaryzacja czy – jak wów-
czas mówiono – dwuwalutowość, tzn. ucieczka przy transakcjach i gromadzeniu 
oszczędności od niepewnej złotówki, wreszcie zatory płatnicze zwiększające defi cyt 
państwowego budżetu, a spowodowane racjonalną reakcją przedsiębiorstw, które 
wobec szalejącej infl acji i braku skutecznych mechanizmów fi skalnych zwlekały 
ze spłatą zaległych podatków”80. Warto jednak zaznaczyć, że już w połowie lat 80. 
XX wieku niesprawność centralnie planowanego systemu ekonomicznego była tak 
duża, by badania socjologiczne odnotowały wyraźny wzrost społecznego przyzwo-
lenia na rozwiązania rynkowe81.

W sferze politycznej zmiany były szybko widoczne dla wszystkich. Podkreślanie 
doniosłości rozmów Okrągłego Stołu wydaje się dominujące w literaturze przedmiotu 
poświęconej temu wydarzeniu i jego późniejszym konsekwencjom82. Znaczenie 
rozmów dla późniejszych przemian najprawdopodobniej rosło w interpretacji 
społecznej w miarę zmniejszania się poziomu lęku i niepewności, szczególnie 
w sferze materialnej.

Okrągły Stół był interpretowany przez wiele lat jako polityczne zwycięstwo stro-
ny komunistycznej, która umiała zapewnić sobie korzyści polityczne i materialne, 
przetrwanie na scenie politycznej oraz uniknięcie niepewności związanej z gwał-
towanym przebiegiem rewolucji i jej skutkami. Porozumienia zapewniły elitom 
komunistycznym „zyskanie na czasie”, wydłużyły dostępny im czas polityczny, czyli 
– przy Okrągłym Stole władze komunistyczne „kupiły” sobie, w inny sposób niż 
1981 roku (stan wojenny), za cenę dopuszczenia opozycji do sprawowania władzy, 
tak potrzebny im czas polityczny. Porozumienia Okrągłego Stołu gwarantowały, 
że zmiany będą się „odbywały powoli i raczej będą służyły doskonaleniu pewnych 
mechanizmów i »ucywilizowaniu socjalizmu« poprzez wprowadzenie pewnego 
poziomu wolności gospodarczej”83. Zgodnie z powszechnie stosowaną strategią, 
„(...) jeżeli nie jesteś pewien, jak będzie wyglądał twój byt materialny w najbliższym 
czasie, starasz się zgromadzić jak najwięcej, by się po prostu zabezpieczyć. To się 
wiąże z uogólnioną niepewnością. Choćby po to, by się przekwalifi kować, trzeba 
mieć pieniądze”84.

80 S. Kowalski, Narodziny III Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, s. 28.
81 E. Wnuk-Lipiński, Granice wolności..., s. 18–19.
82 Literatura poświęcona obradom Okrągłego Stołu wydaje się wyjątkowo bogata. Zob. np.: R. Reiff , 

Okrągły Stół, Warszawa 1989; K. Dubiński (oprac.), Okrągły Stół; A. Garlicki, Karuzela. Rzecz o Okrągłym 
Stole, Warszawa 2003; W. Borodziej, A. Garlicki (red.), Okrągły Stół...; A. Dudek, Reglamentowana rewo-
lucja...; A. Dudek, Historia polityczna...; P. Codogni, Okrągły Stół, czyli polski Rubikon, Warszawa 2009; 
J. Skórzyński, Rewolucja Okrągłego Stołu, Kraków 2009; P. Codogni, Wybory czerwcowe 1989 roku. U progu 
przemiany ustrojowej, Warszawa 2012. 

83 I.A. Trzpil, Ku gospodarce wolnorynkowej? Ład społeczno-ekonomiczny w świetle porozumień Okrągłego 
Stołu, [w:] A. Materska-Sosnowska, T. Słomka (red.), Czas próby. Polski przełom..., s. 63.

84 A.K. Koźmiński, P. Sztompka, Rozmowa o wielkiej..., s. 98. 
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Porozumienia Okrągłego Stołu stanowiły najprostszą i jedyną wówczas metodę 
zmniejszania niepewności elit politycznych. Dawały obu stronom gwarancję na od-
zyskanie słabnącego z każdym miesiącem poparcia społecznego. Wyjątkowo często 
podkreślano, że za porozumieniami stały dobre i szczytne intencje stron zasiada-
jących przy Okrągłym Stole. Takie wypowiedzi stały się podstawowym przekazem 
medialnym, mającym niejako „zatwierdzić” legitymizację dla dalszego sprawowania 
władzy. Zastosowane następnie rozwiązania polityczne, m.in. czerwcowe wybory 
parlamentarne 1989 roku, wybór gen. Wojciecha Jaruzelskiego – ówczesnego 
I sekretarza KC PZPR – na prezydenta PRL, stały się najważniejszymi elementami 
konstrukcji likwidowania politycznej niepewności85. W odniesieniu do urzędu 
prezydenta Bronisław Geremek tak komentował nową sytuację: „Przy Okrągłym 
Stole partia, jako kierownicza siła w państwie ustępowała miejsca prezydentowi”86.

Z kolei rozwiązania społeczne i gospodarcze były w praktyce jedynie tłem dla 
uzgodnień politycznych, stanowiących podstawę pod konstrukcję zmniejszania 
lęków elit i społeczeństwa. Zawarte przy Okrągłym Stole porozumienia gospodarcze 
potwierdzają, że wiedza o prowadzeniu reform rynkowych była wówczas niewielka, 
a zaproponowane rozwiązania odzwierciedlały stan lęków i obaw dominujących w spo-
łeczeństwie i elitach. Rozbudowane zapisy dotyczące zobowiązań socjalnych miały 
być raczej realizacją niespełnionych obietnic komunizmu, dowodząc przywiązania 
obywateli do modelu państwa opiekuńczego i bezpieczeństwa socjalnego, niż zmierzać 
do rozwiązania któregokolwiek z ówczesnych problemów społecznych. W praktyce 
miało to prowadzić do chwilowego zmniejszenia poziomu społecznego lęku.

Żadna ze stron konfl iktu z końca lat 80. XX wieku w Polsce nie była zaintere-
sowana zwiększeniem konkurencji politycznej, a raczej ograniczeniem dostępu 
do władzy innych środowisk, chociaż nielicznych i rozproszonych. Kierowano się 
chęcią zagwarantowania podstaw bytu politycznego, a często także ekonomicznego 
przede wszystkim sobie, czyli zmniejszenia własnej niepewności. Słabnące zainte-
resowanie społeczeństwa „Solidarnością” i jej działaniami było dostrzegane przez 
działaczy opozycyjnych jeszcze przed podjęciem rozmów Okrągłego Stołu87, celem 
elit wywodzących się z opozycji solidarnościowej było również zmniejszenie wpływu 
innych środowisk opozycyjnych na losy kraju88. Istotne znaczenie dla przyspiesze-

85 Ówczesną sytuację oceniano następująco: „Wtedy, wiosną 1989 roku, »Solidarność« sama walczyła 
o gwarancje dla siebie: o parlamentarny przyczółek, o potwierdzenie nieodwracalności samoogranicza-
jącej się, to prawda, ale ciągle jeszcze rewolucji ustrojowej”. H. Kubiak, Komentarz. Dlaczego w 1989 roku 
zdecydowano się na ordynację większościową?, „Studia Socjologiczne” 1997, nr 2, s. 39.

86 Geremek opowiada, Żakowski pyta. Rok 1989, Warszawa 2008, s. 103; A. Dudek, Reglamentowana 
rewolucja..., Kraków 2004, s. 272. 

87 Potwierdza to następująca wypowiedź: „Słowem, strajk w Stoczni – a w szczególności brak szerszego 
dlań poparcia zarówno w samym Gdańsku, jak i w całej Polsce – zmusza do zastanowienia się nad rolą 
»S[olidarności]« w procesie dalszej detotalizacji PRL. Wydaje mi się, że w masowej świadomości istnienie 
Związku przestało być panaceum na wszystkie polskie bolączki, chociaż dla części robotników jest to cią-
gle atrakcyjna formuła związkowego działania i obrony poprzez syndykat pracowniczy swoich klasowych 
interesów”, zob. L. Mażewski, Cel doraźny – porządek autorytarny, „Przegląd Polityczny” 1988, nr 11.

88 Pisze o tym m.in. Paweł Śpiewak. Zob.: P. Śpiewak, Pamięć po komunizmie, s. 36; J. Korwin-Mikke, 
Jesteśmy Partią Reakcji, „Gazeta Wyborcza”, nr 2 z 9 maja 1989, s. 6.



268 Czas – ciąg chronologiczny: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

nia rozmów ze strony opozycji miały tzw. reformy rządu premiera Mieczysława 
F. Rakowskiego (1988–1989), polegające m.in. na wprowadzaniu większej swobody 
gospodarczej. Takie podejście rządzących było często uznawane za próbę zabez-
pieczenia się przed możliwością wystąpienia sytuacji klęski politycznej związanej 
ze zmianami ustrojowymi.

Zdecydowanie najważniejszym ustaleniem Okrągłego Stołu stał się kontrakt 
wyborczy, który, „(...) pomyślany, jako formuła zapewniająca stabilność powolnej, 
ewolucyjnej przemiany, pozwolił – jak się okazało – znacznie zaoszczędzić na 
czasie”89. Bez względu na to, jak dzisiaj ocenia się tamte wydarzenia, stanowił on 
dla obu stron pewną formę gwarancji, decydującej o politycznym przetrwaniu. 
Strona koalicyjno-rządowa miała to „zagwarantowane” 65-procentowym parytetem 
w Sejmie oraz ewolucyjnym charakterem zmian. Jak pokazują dostępne analizy, po-
rozumienia Okrągłego Stołu opierały się na ewolucyjnej koncepcji zmian, a wybory 
parlamentarne miały mieć charakter „niekonfrontacyjny”. Podkreślanie tej fi lozofi i 
zmian jest widoczne w wielu zapisach porozumienia, np.: „Obie strony są (…) 
głęboko przekonane, że niezbędne reformy państwa powinny dokonać się zgodnie 
z narodową racją stanu – na drodze ewolucyjnej”. W innym miejscu podkreślano, 
że osiągnięcie celów „będzie wymagało stanowczych działań, z których jedne są 
już podejmowane, inne powinny zostać podjęte w najbliższych miesiącach, inne 
w ciągu dwóch – trzech lat, jeszcze inne w nieco dalszej perspektywie”90. Nie ulega 
wątpliwości, że tekst porozumień stanowił dla strony koalicyjno-rządowej polisę 
ubezpieczeniową w przypadku zbyt radykalnych działań opozycji, które mogłyby 
zagrozić politycznym i ekonomicznym interesom komunistów91.

Wbrew założeniom ich twórców, porozumienia Okrągłego Stołu nie stały się 
jednak elementem „konserwacji osiągniętej stabilizacji”, ale dzięki decyzji wybor-
ców 4 czerwca 1989 roku przyczyniły się do przyspieszenia zmian. Szybkie zmiany 
polityczne, a potem społeczne pojawiły się nie tyle dzięki porozumieniom, które 
były obliczone na przetrwanie i konserwację ówczesnej sceny politycznej, ile dzięki 
zdecydowanej decyzji wyborców. Bez tak miażdżącego zwycięstwa kandydatów 
„Solidarności”, szczególnie w wyborach do Senatu, nie doszłoby do pozbawienia 
strony koalicyjno-rządowej legitymizacji dla sprawowania władzy. Wpływ na tak 
wysokie zwycięstwo strony opozycyjnej miał także kształt przyjętej ordynacji wy-
borczej. Zastosowanie innej zwiększałoby szansę zachowania władzy przez stronę 
koalicyjno-rządową po 1989 roku, a sam proces jej przekazywania mógłby zostać 
znacznie opóźniony92.

Takie, w dużym stopniu „interesowne”, motywacje i sposoby rozwiązywania 
konfl iktów i napięć społecznych nie wykluczają w żaden sposób dochodzenia 

89 E. Matynia, Demokracja performatywna, Wrocław 2008, s. 135. 
90 T. Mołdawa, Konstytucje polskie 1918–1998, Warszawa 1999, s. 286.
91 T. Słomka, Socjalistyczna demokracja parlamentarna..., [w:] A. Materska-Sosnowska, T. Słomka 

(red.), Czas próby. Polski przełom..., s. 19. 
92 M.M. Kamiński, Jak komuniści mogli zachować władzę po Okrągłym Stole. Rzecz o (nie)kontrolowa-

nej odwilży, sondażach opinii publicznej i ordynacji wyborczej, „Studia Socjologiczne” 1997, nr 2, s. 5–34. 
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do rozwiązań korzystnych dla całych społeczeństw. Trudno dziś twierdzić, że 
tylko interesy czy strach determinowały działania podejmowane przez aktorów 
politycznych w 1989 roku – zresztą o tym, co jest interesem, a co nim nie jest, co 
jest celem, a co nie, decyduje sfera idei i kultury. To właśnie w kulturze występują 
idee, które w decydującym stopniu kształtują to, co jednostki uważają później za 
własne interesy93.

Przedstawiona powyżej argumentacja nie wyklucza innych motywacji działań 
i decyzji podejmowanych przez głównych aktorów ówczesnej sceny politycznej. 
U podłoża ich działań w 1989 roku mogły też leżeć motywy altruistyczne. Takimi 
właśnie kierowali się w większości działacze niepodległościowej opozycji przed 
1989 rokiem. Jak wskazują badania, często spotykaną tendencją, zauważalną m.in. 
w pamiętnikach i wspomnieniach rewolucjonistów, jest świadome zacieranie przez 
nich egoistycznych motywów działania, a podkreślanie poświęcania się dla dobra 
wspólnego94 czy kierowania się dobrymi intencjami. Nie miejsce i czas rozstrzygać 
tutaj, których czynników było więcej w działaniach opozycji politycznej i władzy, ale 
skupianie się wyłącznie na aspekcie altruistycznym podejmowanych działań oraz 
przekonaniu o „polskiej racji stanu” – jak to najczęściej pojawia się w przekazach 
medialnych przedstawiających tamte czasy – jest zdecydowanie ideologicznym 
uproszczeniem.

Podsumowując procesy, które doprowadziły do przełomu 1989 roku, należy 
pamiętać, że zostały one uruchomione znacznie wcześniej. Według Edmunda 
Wnuka-Lipińskiego, najważniejsze z nich to: „dezideologizacja” komunizmu w de-
kadzie Edwarda Gierka i rozbudzenie nastrojów konsumpcyjnych w społeczeństwie; 
wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i zmniejszenie przez Jana 
Pawła II istniejącej atomizacji społecznej w czasie jego pierwszej pielgrzymki do 
Polski w 1979 roku; pojawienie się w drugiej połowie lat 70. zalążków kontrelity 
w formie ruchów dysydenckich (z Komitetem Obrony Robotników na czele) oraz 
upowszechnienie się myślenia w kategoriach alternatywy dla systemu komunistycz-
nego, a zwłaszcza ostateczne ukształtowanie się kontrelity z mandatem społecznym, 
co nastąpiło z chwilą powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” po sierpniowych strajkach w 1980 roku.

d) Przyspieszenie zmian po 1989 roku

Przed wyborami parlamentarnymi w 1989 roku wiara w zwycięstwo była w obozie 
rządzącym wyraźnie widoczna. Jeszcze parę dni przed wyborami działacze partyjni 
rozważali, jak opinia zachodnia przyjmie sytuację, gdy „Solidarność” nie zdobę-
dzie ani jednego mandatu; pocieszano się nawet, że na pewno kilka mandatów jej 

93 A. Swidler, Culture in Action: Symbols and Strategies, „American Sociological Review” 1986, t. 51, 
nr 2, s. 274. 

94 J. Poleszczuk, Rewolucja: między stagnacją i anarchią, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 3–4, s. 4. 
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przypadnie95. Opozycja z kolei zastanawiała się, jak powinna się zachowywać w par-
lamencie, w którym spodziewała się zdobyć kilkanaście lub nieco więcej mandatów. 
Rozmiary zwycięstwa zaskoczyły również przywódców „Solidarności”96, którzy 
poza znanymi hasłami, np. „Nie ma wolności bez Solidarności”, nie dysponowali 
szczegółowym programem zmian i reform97. Niespodziewana klęska komunistów 
wywołała przerażenie i strach, szczególnie wśród szeregowych członków partii. 
Mieczysław F. Rakowski zanotował: „W partii wrzało. Do budynku KC [PZPR] 
zewsząd napływały informacje o narastającej fali krytyki kierowanej w górę, do 
kierownictwa partii. Najczęściej domagano się, aby na najbliższym plenarnym 
posiedzeniu KC dokonać zmian w kierownictwie partii. Powtarzały się pytania: 
ile razy można popełniać błędy, i to tak kardynalne”98.

Szybko następujące zmiany rzeczywistości politycznej doprowadziły do desygno-
wania przez Sejm 24 sierpnia 1989 roku na urząd premiera Tadeusza Mazowieckiego. 
Utworzył on rząd, w którego skład wchodzili przedstawiciele „Solidarności” oraz 
komunistów. Jednym z podstawowych celów tego rządu było wprowadzenie re-
formy gospodarczej. Tak zwany plan Balcerowicza, czyli pakiet pierwszych reform 
gospodarczo-ustrojowych, został przygotowany w ciągu 111 dni. Jego realizacja 
rozpoczęła się w 1990 roku. W tym okresie panowała w Polsce hiperinfl acja (roczna 
stopa infl acji osiągnęła w 1989 roku +639,6%), a zadłużenie zagraniczne wynosiło 
42,3 mld USD (co stanowiło według danych GUS 64,8% PKB), występowały ol-
brzymie niedobory rynkowe, a gospodarce groziła zapaść. Jednocześnie do 1992 
roku mieliśmy do czynienia z narastającą w kraju recesją.

Wprowadzane reformy otworzyły pole dla różnych, nowych, a często tylko zapo-
mnianych form działalności jednostek, nie tylko w sferze gospodarczej. Odrzucono 
charakterystyczne dla gospodarki socjalistycznej reguły działania. Zanegowano 
dotychczasowe wartości kolektywne (np. tzw. praca społeczna), a rozpoczęto 
budowę nowego porządku, opartego na ambicjach i interesach indywidualnych99. 
Wolność jednostkowa – jak to ujmował Isaiah Berlin – w jej „negatywnym”, jak 
i „pozytywnym” znaczeniu, zagościła w społeczeństwie na stałe100. Transformacja, 
oznaczająca przejście od państwowej gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospo-
darki rynkowej, stała się faktem. Po uruchomieniu programu stabilizacji, wskutek 
zdławienia popytu, rozpoczął się gwałtowany spadek produkcji i szokowy skok cen, 
które uwolniono w styczniu 1990 roku. Nastąpił dalszy spadek realnych dochodów 
i poziomu życia dużej części społeczeństwa. Działania liberalizujące, prowadzące 
do otwarcia gospodarki na świat, doprowadziły do upadku wiele przedsiębiorstw, 
nieprzygotowanych do konkurencji z zachodnim importem. Upadające fi rmy nie 
płaciły podatków, co szybko spowodowało problemy budżetowe państwa, m.in. 

95 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 324.
96 Tamże. 
97 P. Śpiewak, Pamięć po komunizmie, s. 25. 
98 M.F. Rakowski, Jak to się stało?, s. 231. 
99 A. Smolar, Władza i geografi a pamięci, [w:] P. Kosiewski (red.), Pamięć jako przedmiot..., s. 63.
100 I. Berlin, Cztery eseje o wolności, przekład: H. Bartoszewicz, Poznań 2000, s. 183–239.
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wskutek pogłębiającego się defi cytu. Brak środków w budżecie był odczuwany 
dotkliwie przez pracowników sfery budżetowej i emerytów. Pogłębił się kryzys 
w dziedzinie usług publicznych – w oświacie, nauce i ochronie zdrowia101.

Urynkowienie, uwolnienie cen i prywatyzowanie gospodarki – a raczej uwłasz-
czenie nomenklatury i dzika prywatyzacja – wraz z likwidacją nierentownych 
zakładów pracy, spowodowały gwałtowne zmiany na rynku pracy i przyczyniły się 
do wzrostu bezrobocia. Rosła liczba osób tzw. długotrwale bezrobotnych oraz bez 
prawa do zasiłku. Bez pracy pozostawało stosunkowo dużo ludzi młodych i kobiet. 
Bezrobocie przybrało rozmiary klęski i stało się wielkim zagrożeniem społecznym102. 
Zjawisko to, ze względu na swoje rozmiary, przyniosło różne negatywne skutki dla 
wielu rodzin. Szczególnie dotkliwe było tam, gdzie bezrobotny był jedyny żywiciel 
rodziny. Długotrwałe bezrobocie prowadziło do pogłębienia ubóstwa i społecznej 
marginalizacji. Przyczyniło się do obniżenia poczucia własnej wartości, zwiększenia 
pesymizmu103, osamotnienia i bezużyteczności. Wywoływało ucieczkę w uzależnie-
nia, zwiększało zachowania agresywne u osób nieprzejawiających wcześniej takich 
zachowań. Konsekwencją było zwiększanie się niepewności społecznej i poczucia 
zagrożenia u określonych osób, a czasem całych zbiorowości. Bezrobocie i zuboże-
nie społeczeństwa były też przyczyną wzrostu liczby samobójstw w tym okresie104.

Otwarta przestrzeń wolności zanegowała dotychczasowe wartości, które nie 
były dotąd podważane, np. zakwestionowała zasadę bezpieczeństwa socjalnego. 
Okazało się, ku wielkiemu zaskoczeniu, że system komunistyczny „dawał jednostce 
poczucie bezpieczeństwa, w wielu dziedzinach decydując za nią, a więc i zwalniając 
z myślenia i trudu wyboru”105. Dziedzictwo PRL-u okazało się dodatkowym obcią-
żeniem i przeszkodą w przeprowadzaniu reform. Nowe wartości, w tym dominujące 
w społeczeństwie „wartości niedoboru”106, okazały się trudne do zaakceptowania 
czy szybkiego spełnienia: „(…) liberalizm gospodarczy (wraz z całą swą ideologią), 
nie nawiązywał w żadnym punkcie do kategorii i idei, w imię których działał przez 
szereg lat antytotalitarny ruch buntu społecznego”107. Zasady ideologii liberalnej 

101 Z. Sadowski, Kierunek neoliberalny a cele społeczne w transformacji polskiej, [w:] W. Jakóbik (red.), 
Kontynuacja czy przełom? Dylematy transformacji ustrojowej, Warszawa 1994, s. 12 i 13.

102 O polskim bezrobociu zob. np.: I. Reszke, Stereotypy bezrobotnych i opinie o bezrobociu w Polsce, 
Warszawa 1995; M. Kabaj, M. Danecka, Bezrobocie i pomoc społeczna, [w:] M. Jarosz (red.), Wygrani 
i przegrani polskiej transformacji, Warszawa 2005. 

103 Zob. A. Sowińska, Człowiek w sytuacji przemian ekonomicznych: psychologiczne koszty adap-
tacji, Katowice 2000; B. Zawadzki, P. Lazarsfeld, Psychologiczne konsekwencje bezrobocia, „Kultura 
i Społeczeństwo” 1992, nr 2, s. 102–119; S. Retowski, Psychologiczne korelaty długotrwałego bezrobocia, 
„Przegląd Psychologiczny” 1995, nr 1–2.

104 Zob. A. Kurowska, Psychospołeczne konsekwencje bezrobocia: samobójstwa?, [w:] J. Błuszkowski 
(red.), Polska transformacja. Stan i perspektywy, Warszawa 2006, s. 252–283; M. Jarosz, Samobójstwa. 
Ucieczka przegranych, Warszawa 2004.

105 A. Miszalska, Społeczeństwo i polityka w okresie transformacji systemu, „Przegląd Socjologiczny” 
1992, t. XLI, s. 2. 

106 Zob. R. Inglehart, Changing Values, Economic Development and Political Change, „International 
Social Science Journal” 1995, nr 145. 

107 H. Świda-Ziemba, Człowiek wewnętrznie zniewolony. Mechanizmy i konsekwencje minionej formacji 
– analiza psychosocjologiczna, Warszawa 1997, s. 347. 
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były zdecydowanym przeciwieństwem ideałów socjalizmu. Pazerność i zachłanność 
jednych wywoływała przerażenie i strach u drugich, „zaradność za wszelką cenę” 
stała się składnikiem nowego porządku społecznego. Otworzyła pole do pojawienia 
się nowych nierówności społecznych. Coraz bardziej widoczna stała się polaryzacja 
majątkowa i dochodowa w społeczeństwie.

Zachowania społeczne typowe dla PRL-u, takie jak bierność czy „wszystkim po 
równo”, nie znalazły miejsca w nowym katalogu działań społecznych. Gwałtowność 
i niezwykłość zachodzących przemian politycznych, społecznych i gospodarczych 
szła w parze ze swoistym „chaosem aksjologicznym” czy „chaosem normatywnym”, 
towarzyszącym gwałtownej przemianie ładu społecznego108. „Transformacja ustro-
jowa, jako globalna zmiana społeczna, jest procesem złożonym, wieloaspektowym 
– ma nie tylko swój wymiar polityczny, ekonomiczny czy socjologiczny, ale również 
psychologiczny. Oznacza bowiem modyfi kację i zmianę motywacji, postaw i orien-
tacji ludzi, wpływa także na stan samopoczucia zbiorowego, na psychospołeczną 
kondycję społeczeństwa”109.

Szybkość wprowadzanych zmian – często mówiono o terapii szokowej – obej-
mujących wszelkie aspekty i dziedziny życia społecznego, stała się „znakiem 
fi rmowym” polskiej transformacji. Miała ona zarówno swoich zwolenników, jak 
i przeciwników. Nie wszyscy jednak, nawet ci, którzy te przemiany wprowadzali, 
byli do nich w pełni przekonani. Premier Tadeusz Mazowiecki był zwolennikiem 
„długiego marszu”, wolniejszych przekształceń politycznych, późniejszego przejmo-
wania władzy przez opozycję, a tym samym i wolniejszych przemian gospodarczych: 
„Byłem zwolennikiem tego, żeby ewolucja następowała wolniej, żeby opozycja była 
opozycją, ale historia nabrała w ciągu ostatnich kilku tygodni wielkiego przyspie-
szenia i musiałem wyciągnąć z tego wnioski”110.

Polskie zmiany miały jednak charakter bardziej złożony, niosły z sobą wiele 
pozytywnych, zaplanowanych skutków, ale także zjawisk niepożądanych i nie-
spodziewanych111, które, jako trudne do przewidzenia, oddziaływały na nastroje 
i kondycję społeczeństwa112. Skuteczne przeprowadzanie zmian napotykało wiele 
przeszkód. Jedne były efektem „pozostałości” w mentalności obywateli po 45 latach 
komunistycznej propagandy113, inne wynikały z nałożenia się zmian ustrojowych 
w Polsce na zmiany wywołane dynamicznym rozwojem technologii informatyczno-

108 J. Kurczewska, Democracy in Poland: Traditions and Contexts, [w:] Ch. Bryant, E. Mokrzycki (red.), 
Democracy, Civil Society and Pluralism, Warszawa 1995, s. 39. 

109 A. Miszalska, Transformacja ustrojowa a poczucie podmiotowości – alienacji politycznej, „Studia 
Socjologiczne” 1993, nr 34, s. 39. 

110 Wypowiedź Tadeusza Mazowieckiego na spotkaniu z członkami Obywatelskiego Klubu 
Parlamentarnego w sierpniu 1989 roku. Zob.: Z. Domarańczyk, 100 dni Mazowieckiego, Warszawa 1990, 
s. 87; T. Mazowiecki, Muszę się spieszyć prędko, „Gazeta Wyborcza”, nr 77 z 25 sierpnia 1989 roku, s. 5. 

111 Zob. np.: W. Pańków, Niezamierzone efekty neoliberalnej rewolucji, [w:] W. Jakóbik (red.), Kontynuacja 
czy przełom?..., s. 133–145.

112 J. Czapiński, Wstęp, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2000, Warszawa 2001, s. 9. 
113 M. Marody, System realnego socjalizmu w jednostkach, [w:] M. Marody (red.), Co nam zostało z tych 

lat..., s. 253–269. 
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-komunikacyjnych, z Internetem na czele. Technika komputerowa stała się motorem 
zmian i znakiem czasów, które nadchodziły. Nowoczesne media, wykorzystanie 
Internetu, masowe zastosowanie nowych technologii, zmieniły sferę działań poli-
tycznych w kolejnych latach. Epoka społeczeństwa informacyjnego114 stawała się 
na przełomie tysiąclecia rzeczywistością Polski.

Niestety, wprowadzane reformy, zamiast odczuwalnego powszechnie polepszenia 
sytuacji społeczeństwa, przyniosły pogorszenie. Lęk, niepewność, rozczarowanie 
zdominowały wszystkie warstwy społeczne. Do tego doszedł chaos normatywny. 
Brak ważnych punktów odniesienia, mentalne pozostałości będące dziedzictwem 
socjalizmu115, brak orientacji w nowym katalogu wartości społecznych, brak po-
czucia bezpieczeństwa doprowadziły do powstania syndromu „zawiedzionych 
oczekiwań” oraz wytworzenia społecznej kategorii ludzi określanych jako „sieroty 
po komunizmie”. Byli to ci wszyscy, którzy nie potrafi li poradzić sobie w nowym, 
demokratycznym ustroju. Ich osamotnienie wzrastało w wyniku upadku dotych-
czasowych autorytetów w warunkach walki politycznej oraz odczuwalnego braku 
zainteresowania ich problemami ze strony dotychczasowych liderów, także tych 
opozycyjnych. Rosło poczucie, że byli opozycjoniści zmarnowali udzielony im 
społeczny kredyt zaufania116. Według społeczeństwa, solidarnościowi politycy 
nie interesowali się losem jednostek, kraju, a dbali jedynie o własne interesy117, 
o czym rozwodziły się szeroko ówczesne media. Każdy kolejny skandal politycz-
ny uświadamiał dużej części społeczeństwa, że zostało oszukane i pozostawione 
samo sobie. Wszystkie wymienione procesy, wyjątkowe, dotąd w Polsce nieznane 
uwarunkowania społeczno-gospodarcze, doprowadziły do traumy społecznej118.

Przyspieszenie zmian w 1989 roku sprawiło, że porozumienia Okrągłego Stołu 
zaczęły tracić swoje znaczenie dla obu stron, od części z nich szybko odchodzono, 
coraz częściej o nich zapomniano119. Już w okresie wprowadzania planu Balcerowicza 
okazały się one zbyt sztywne i kłopotliwe. Faktycznie realizowane były głównie 
uzgodnienia polityczne, które stanowiły część społecznej legitymizacji zawartego 
porozumienia. W praktyce Okrągły Stół stał się niepotrzebnym balastem, który 
ograniczał wprowadzanie zmian w Polsce. Kolejne etapy polskiej transformacji (usu-
nięcie przedstawicieli strony koalicyjno-rządowej z rządu, demokratyczne wybory 
prezydenckie, demokratyczne wybory parlamentarne) odbywały się z opóźnieniem 
w stosunku do nastrojów w kraju i sytuacji międzynarodowej. W ciągu kilkunastu 
miesięcy zlikwidowano w Europie Środkowo-Wschodniej monopolistyczne rządy 
partii komunistycznych. Istnieją zatem przesłanki potwierdzające, że porozumienia 

114 J. Naisbitt, Megatrends: Th e New Directions Transforming Our Lives, New York 1984, s. 28; A. Mattelart, 
Społeczeństwo informacji, przekład: J. Mikułowski-Pomorski, Kraków 2004, s. 1.

115 Zob. B.W. Mach, Transformacja ustrojowa a mentalne dziedzictwo socjalizmu, Warszawa 1998. 
116 M. Marody, O pewnych osobliwościach polskiej klasy politycznej, [w:] K. Skarżyńska (red.), Podstawy 

psychologii politycznej, Poznań 2002, s. 244.
117 A. Miszalska, Transformacja ustrojowa a poczucie..., s. 58.
118 Potwierdzają to badania. Zob. np.: P. Długosz, Trauma wielkiej zmiany..., s. 83–182. 
119 P. Śpiewak, Pamięć po komunizmie, s. 26. 
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Okrągłego Stołu dały przedstawicielom strony rządowej więcej czasu, niezbędnego 
do „bezbolesnego” wyjścia z komunizmu.

Wiosną 1990 roku doszło do dekompozycji „okrągłostołowego” układu poli-
tycznego i zerwania (pod naciskiem społecznym) z linią porozumień. Kompromis 
wywalczony przy Okrągłym Stole doprowadził do wyraźnej polaryzacji w szeregach 
opozycji. Pojawiły się ugrupowania polityczne otwarcie ten układ krytykujące, cho-
ciaż wywodzące się z różnych obozów politycznych. Jednoznacznego stanowiska 
wobec Okrągłego Stołu nie zajęli również działacze NSZZ „Solidarność”. Narastające 
napięcia w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym i w Komitecie Obywatelskim 
przy Lechu Wałęsie oraz tzw. wojna na górze doprowadziły do podziału wśród 
dotychczasowej opozycji. Spory o Okrągły Stół przyczyniły się do wzrostu nega-
tywnego stosunku społeczeństwa do klasy politycznej, wywołały erozję autorytetów 
publicznych oraz niszczyły etos „Solidarności”. Wydarzenia „na górze” pogłębiły 
stan zagrożenia i niepewności. Duża część polityków, po ukształtowaniu się nowych 
stron sporu politycznego, zaczęła kwestionować zawarte porozumienia – nawet ci, 
którzy je podpisali. Wartość Okrągłego Stołu została specyfi cznie oceniona przez 
Adama Michnika w stwierdzeniu: „Tak, są rozczarowani, ale ci rozczarowani są 
jednak żywi”120.

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza i nadspodziewanie niski poziom dyskursu 
politycznego toczonego przez postsolidarnościową elitę polityczną przyczyniły 
się do dalszego pogłębienia negatywnych nastrojów w społeczeństwie, okazało się 
bowiem, że po 1989 roku nic już nie jest pewne. Doświadczenia pierwszych lat wol-
ności nie tylko nie zmniejszyły zjawiska nieufności, ale ją zdecydowanie pogłębiły. 
Rzeczywistość, która w swoich założeniach miała być zrozumiała i przewidywalna, 
okazała się jeszcze bardziej złożona niż w okresie PRL-u. Nastroje społeczne uległy 
pod koniec 1990 roku gwałtownemu pogorszeniu, rosnąca polaryzacja majątkowa 
społeczeństwa wywołała postawy roszczeniowe, poczucie krzywdy i zagubienia, 
zaczęła też sprzyjać populizmowi.

Każda rewolucja, będąca odpowiedzią na brak bezpieczeństwa, jest „rewolucją 
nadziei” na tegoż bezpieczeństwa zapewnienie. Oznacza długą listę życzeń i celów, 
które w większości przypadków nie mają szans szybkiej realizacji. Katalog tych celów 
po 1989 roku kształtował się wokół sfery wolności oraz ekonomicznego dobrobytu 
jednostki. „Mieć” stało się tym, co określiło odbiór rzeczywistości przez jednostkę. 
Jeżeli cele ekonomiczne nie zostały spełnione, a wręcz przeciwnie, sytuacja jednostki, 
zamiast się polepszyć, jeszcze się pogorszyła, to nic dziwnego, że rewolucjoniści 
„skazani” zostali na szybką utratę władzy. W sytuacjach przełomu decyduje korzyść 
własna, w przypadku pogorszenia warunków ekonomicznych – myśl o biologicznym 
przetrwaniu. Po 1989 roku, żeby przeżyć, należało, częściowo nawet podobnie jak 
za czasów komunizmu, „co rusz prezentować inną stronę swego »ja«”121.

Z każdym miesiącem wprowadzania reform poziom społecznej niepewności 
narastał. Stwierdzenie, że „nic nie jest pewne” – tak charakterystyczne dla opisu 

120 Zob. E. Matynia, Demokracja performatywna, s. 136.
121 J.R. Wedel, Prywatna Polska, s. 57. 
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rzeczywistości sprzed 1989 roku, jeszcze bardziej odpowiadało rzeczywistości po 
przełomie. Zamiast pewności, porządku i jasności reguł pojawiały się kolejne, 
„nowe pokłady” politycznego i gospodarczego chaosu. Wynikały one najczęściej 
ze zmian, które znajdowały się w kręgu bezpośredniego doświadczenia jednostki: 
„Niepoślednią rolę odegrała utrata bezpieczeństwa życiowego. Pogłębiającym się 
różnicom materialnym towarzyszy ponadto poczucie olbrzymiej niesprawiedliwości, 
gdyż władzę polityczną posiada nadal stary układ, a ludzie nomenklatury świetnie 
zaadaptowali się do nowych warunków”122.

Stary porządek został całkowicie podważony, a teraźniejszość i przyszłość oka-
zały się niepewne. Nowe wartości tworzonej rzeczywistości uświadomiły części 
społeczeństwa, że nie tylko nie bierze ono udziału w podziale nowych korzyści 
systemowych, ale z każdą chwilą traci: „Pod wpływem pierwszych doświadczeń 
z gospodarką rynkową zaczęło następować powolne urealnianie dotychczasowych 
wyobrażeń o niej. Bogata oferta rynkowa i uświadomienie sobie przez wiele osób, 
jak ograniczone są ich możliwości nabywcze, doprowadziły do wzrostu aspiracji, 
których niezaspokojenie stało się źródłem frustracji”123. Niepewność co do przy-
szłości sprzyjała nastrojom egalitarnym, roszczeniowym, ale także wytworzyła 
społeczne strategie przystosowawcze124. Stąd pojawiały się narastające fale roszczeń 
i oczekiwań społecznych. Charakterystyczny proces występowania konfl iktów 
pomiędzy grupami społecznymi przybierał coraz poważniejsze i gwałtowniejsze 
formy. W tym klimacie kształtował się m.in. ruch społeczny „Samoobrony”, który 
miał swoje źródło w licznych demonstracjach, jakie odbyły się w 1991 roku pod 
hasłem obrony interesów rolników zagrożonych egzekucją długów125. „Samoobrona” 
umacniała w świadomości społecznej postawy roszczeniowe. Zmieniał się język 
dyskursu publicznego, przyjmując nowy kształt i charakter, który stawał się, oprócz 
moralistycznego i ideologicznego, coraz bardziej agresywny.

Pojawiały się pierwsze zachowania zagrażające rynkowemu kierunkowi zmian 
oraz nieznane dotychczas podziały społeczne. Widać to dobitnie na przykładzie 
badań sondażowych prowadzonych w tamtym okresie. Wśród mieszkańców Łodzi 
w 1991 roku postawy społeczne przybrały całkowicie niespotykany dotąd układ – 
12,4% respondentów ujawniło „syndrom lęku przed degradacją społeczną i tęsknotę 
za powrotem komunizmu”, 11,5% miało „syndrom niezaspokojonych nadziei”, 
12,1% – „syndrom dezorientacji i zagrożenia”, 20% było „niezdecydowanych i wy-
czekujących”, 33% domagało się „przyspieszenia reform i całkowitego zerwania 
z komunistyczną przeszłością”, a tylko 7,9% ankietowanych było zadowolonych 

122 R. Gortat, Obraz społeczeństwa polskiego. Zróżnicowanie i czynniki integrujące, [w:] W. Wesołowski, 
I. Pańków (red.), Świat elity politycznej, Warszawa 1995, s. 44.

123 L. Kolarska-Bobińska, Egalitaryzm i interesy grupowe w procesie zmian ustrojowych, [w:] W. Adamski 
(red.), Polacy ’95: aktorzy..., s. 123 i 124. 

124 M. Ziółkowski, Mentalność i strategie przystosowawcze społeczeństwa polskiego w latach 1988–1998, 
[w:] E. Hałas (red.), Rozumienie zmian społecznych, Lublin 2001, s. 23–57. 

125 D. Pilot, Dobrowolnie stąd nie wyjdziemy, „Gazeta Wyborcza”, nr 99 z 27 kwietnia 1992 roku. Więcej 
o „Samoobronie” zob. np.: S. Batko, Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] B. Kosowska-Gąstoł, P. Borowiec 
(red.), Kraków polityczny 2005. Rzecz o partiach i wyborach, Kraków 2006, s. 133–144.
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ze zmian i oczekiwało kontynuacji prowadzonej polityki126. Narzucony przez elity 
solidarnościowe program rynkowych reform nie przynosił szybkich, obiecywanych 
zresztą sukcesów, więc większość społeczeństwa zaczęła mieć do transformacji 
stosunek niechętny. Po raz kolejny pojawił się „syndrom zawiedzionych nadziei”, 
tak charakterystyczny dla okresu poprzedniego, opisujący relację społeczeństwo 
– rządzący.

Lista społecznych rozczarowań po 1989 roku była wyjątkowo długa i obszerna. 
Jednym z najbardziej zauważalnych było rozczarowanie nowymi, postsolidarnoś-
ciowymi elitami politycznymi. Okazało się, że nowi rządzący w większości repre-
zentują interesy i posiadają przywary elit dotychczasowych, niewiele się od nich 
różniąc: „Sześć lat temu [w 1995 roku – przyp. P.B.], na fali euforii ze zwycięstwa 
nad komunizmem, wydawało się, że mariaż solidarnościowych elit z obywatelskim 
społeczeństwem zapowiada się jako wyjątkowo harmonijny i stabilny (…). Obecna 
po obu stronach postawa wzajemnego poszanowania i przyzwolenia była na tyle 
charakterystyczna, że znalazła swój wyraz w ukutym przez socjologów terminie 
»miodowy miesiąc transformacji«, który to termin sygnalizował jednak również 
i jej kres”127. Bardzo szybko, bo już w czasie wyborów w 1993 roku, objawiła się 
nieudolność solidarnościowej klasy politycznej i jej niezdolność do przystosowania 
się do nowych wymagań128.

Rozczarowaniem okazywała się nowa, stworzona przez reformatorów rzeczywi-
stość społeczna, gospodarcza i polityczna. Konglomerat starych i nowych składników 
w nowym systemie nie wywoływał społecznego entuzjazmu. Rozbudzone nadzieje, 
które wyzwolił przełom ustrojowy, nie zostały zrealizowane, a impet odgórnych 
zmian instytucjonalnych zaczął słabnąć. Obiecywane szybkie przejście z systemu 
totalitarnego do systemu wolnorynkowego okazało się niemożliwe, a w stwierdzenia, 
że na takie przejście potrzeba więcej czasu, mało kto chciał wierzyć. Radykalizm 
terapii szokowej stał się powszechnym doświadczeniem społecznym, nie przynosząc 
natychmiastowej poprawy sytuacji w Polsce. Przejście takie, jak okazało się później, 
wymagało zdecydowanie więcej czasu.

Powszechnie widoczne różnice między stanem rzeczywistości deklarowanym 
przez rządy demokratyczne a stanem rzeczywistym przemawiały zdecydowanie 
na niekorzyść solidarnościowych elit politycznych. Brak widocznych efektów, 
często brak wiary w skuteczność wprowadzanych reform, zauważane przez część 
społeczeństwa zaniechania: nieprzeprowadzenie lustracji, dekomunizacji, „dzika” 
prywatyzacja, zbyt powolna reprywatyzacja itd., stały się doskonałym sygnałem dla 
ugrupowań postkomunistycznych, które podważały częściowo kierunek przemian 
dokonujących się od 1989 roku.

Po czterech latach, które minęły od wyborów parlamentarnych w czerwcu 
1989 roku, dwa lata po pierwszych demokratycznych wyborach, rozczarowane 

126 A. Miszalska, Reakcje społeczne na przemiany..., s. 93–106. 
127 M. Marody, O pewnych osobliwościach..., [w:] K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, 

s. 244. 
128 M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur, Polski system partyjny, Warszawa 2006, s. 70. 
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społeczeństwo oddało władzę ugrupowaniom postkomunistycznym. Sojusz Lewicy 
Demokratycznej stał się w pewnym sensie benefi cjentem „pułapki transformacji”129, 
co było tym łatwiejsze, że przedstawiciele tej partii określali się jako obrońcy grup 
najbardziej zubożałych w wyniku transformacji. Powtarzane z przekonaniem hasło, 
że „społeczne skutki zmian będą widoczne w dłuższym okresie czasu”, nie trafi ało 
już do większości społeczeństwa. Wezwanie: „Komuno, wróć!” zagościło w prze-
strzeni medialnej. Społeczna dezorientacja, dająca podstawy do wszelkich irracjo-
nalnych działań politycznych i społecznych, pozwoliła na znalezienie „winnych” 
i wyłonienie nowych obiektów społecznej nadziei. Frustracja społeczna skierowała 
część wyborców w stronę ugrupowań, które zapowiadały zmiany w polityce, przede 
wszystkim zwolnienie tempa transformacji.

Przegrane przez ugrupowania postsolidarnościowe wybory parlamentarne 
w 1993 roku nie wpłynęły znacząco na zmianę kultury politycznej. Nawet takie 
wydarzenie, jak przegrane wybory, nie było w stanie stępić ostrza insynuacji 
i pomówień. Kłótnia i krytyka stanowiły podstawowy model prowadzenia dys-
kursu politycznego, który pogłębiał jeszcze frustrację społeczną: „Tęsknota tych 
zwykłych ludzi, którzy powtarzają: przestańcie się kłócić, zacznijcie coś robić. 
Niestety, każda grupa, która zaistnieje publicznie, pchana jakby niewidzialną ko-
niecznością wpada w konwencję nieopanowanej agresji”130. Na niepewność i lęk 
wpływały zauważalne braki projektów czy pomysłów na zorganizowanie państwa, 
brak konkretnych programów przeprowadzenia zmian oraz odkrycie, że twórcy 
reform nie wiedzą, co ma być ich końcowym celem. Wobec wszechobecnej agresji, 
podważania znaczenia wszelkich ważnych i istotnych dla społeczeństwa wydarzeń 
historycznych, upadku autorytetu liderów pokojowej rewolucji 1989 roku, rosło 
zagubienie dużej części społeczeństwa. Obywatele nie wiedzieli, czy wydarzenia, 
w których brali udział niedawno, są już sukcesem, czy porażką? Brak dokładnego 
rozgraniczenia między dwoma porządkami społeczno-politycznymi prowadził 
do wytworzenia społecznego klimatu nierealności131. „Wobec tego gwaru zwykły 
człowiek nie umie powiedzieć, co stało się przed trzema laty [w 1993 roku – przyp. 
P.B.]: czy było to zwycięstwo, czy oszustwo, wejście na drogę ku lepszemu, czy też 
krok w przepaść”132.

Niektóre warstwy społeczne poczuły się oszukane – przede wszystkim robotnicy, 
którzy byli twórcami przełomu, a rzeczywistość po 1989 roku na każdym kroku 
uwidaczniała, że w nowym systemie nie ma dla nich miejsca. Z kolei ci, którzy 
dopuścili się zbrodni komunistycznych – ich symbolem była pacyfi kacja kopalni 
„Wujek” – nie tylko nie zostali z tego rozliczeni, ale powodziło im się, dzięki zgro-
madzonemu w PRL-u kapitałowi, nie tylko społecznemu, bardzo dobrze. Inni, 
oczekując spełnienia konsumenckich marzeń, osiągnięcia dobrobytu, otrzymali 
zamiast tego walkę polityczną na symboliczne interpretowanie rzeczywistości, 

129 T. Bogucka, Polak po komunizmie, Kraków 1997, s. 204.
130 Tamże, s. 51. 
131 J. Staniszkis, Dylematy okresu przejściowego, „Tygodnik Solidarność”, nr 22 z 1 czerwca 1990 roku, s. 10.
132 T. Bogucka, Polak po komunizmie, s. 61. 
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dlaczego ich marzenia wciąż nie zostały spełnione. Na kanwie tych problemów 
tworzył się coraz bardziej widoczny podział na wygranych i przegranych procesu 
transformacji.

Oczekiwana walka polityków „na programy”, mające pomóc przekształcać 
rzeczywistość, zamieniła się w walkę, kto lepiej tę rzeczywistość zinterpretuje. To 
marzenie podniesiono do rangi konstytuującej dyskurs polityczny. Wynikało ono 
z faktu, że rzeczywistość znajdowała się w stanie ciągłego eksperymentu, który 
nadal nie miał ostatecznego kształtu. Walka o pozycję dominującego interpretatora 
zachodzących procesów zmiany stała się głównym zadaniem elit politycznych. Od 
samego początku, od wprowadzenia planu Balcerowicza, szczególnie gdy zauważono 
brak spodziewanego „powrotu do normalności”, zaczęła się również walka o czas 
i na czas. Służyły temu różnorodne zabiegi i manipulacje ze strony rywalizujących 
o władzę partii i polityków.

Polityczna stabilizacja niepewności została przeprowadzona za pomocą wy-
korzystania w walce politycznej kategorii temporalnych. Walka o to, czy szybciej 
lub wolniej realizować proces zmian, konsensus wokół transformacji przestały 
istnieć. Pojawiło się nowe zadanie: jak zdobyć i utrzymać władzę bez rezygnacji 
z reform gospodarczych. I w tym kontekście rozpoczęła się walka o to, kto pierwszy 
udowodni, że zmiana jest regresem w czasie lub odwrotnie – jest sukcesem, kto 
zmniejszy niepewność i lęk społeczny oraz przekona społeczeństwo, że „ład i po-
rządek”, ogłaszany w hasłach na politycznych sztandarach, mają podłoże w odbiorze 
społecznej rzeczywistości przez obywateli.

Podsumowując wywołane w 1989 roku i w latach następnych zmiany społeczne, 
których doświadczyło polskie społeczeństwo, należałoby wymienić – za Piotrem 
Sztompką – kilka podstawowych symptomów. Pierwszy z nich to syndrom nie-
ufności, aż po załamanie się społecznego zaufania. Powodów prowadzących do 
zwiększenia polaryzacji emocjonalnej społeczeństwa w tym okresie było pod do-
statkiem. Z tym była związana dominująca w społeczeństwie pesymistyczna wizja 
przyszłości oraz brak wiary w poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej, która 
z kolei przywoływała nostalgiczny obraz przeszłości. Przejawy traumy kulturowej 
dopełniała apatia polityczna dużej części społeczeństwa oraz trauma pamięci zbio-
rowej, wyrażająca się relatywizowaniem komunistycznej przeszłości. Począwszy od 
połowy lat 90. XX wieku, negatywne konsekwencje traumy zaczęły się zmniejszać, 
a niektóre jej objawy stopniowo zanikać133.

133 P. Sztompka, Trauma wielkiej zmiany..., s. 76–86, 95–107.



ROZDZIAŁ III

GŁÓWNE CECHY TEMPORALNE 
RZECZYWISTOŚCI PO 1989 ROKU

1. Wytworzony polityczny czas1 „wspólny”

a) Uwarunkowania powstania czasu „wspólnego”

Wybory parlamentarne przeprowadzone w Polsce 4 czerwca 1989 roku okazały się 
symbolicznym początkiem polskich przemian ustrojowych2. W większym stopniu 
niż Okrągły Stół3 czy powołanie pierwszego niekomunistycznego rządu uzyskały 
społeczną akceptację i zostały uznane za moment założycielski III RP4. Czerwcowe 
wybory odbyły się według dwubiegunowego układu wartości, przejawiającego 
się w prostych i zrozumiałych podziałach – „dobrzy” lub „źli” politycy, „strona 
solidarnościowa” lub „strona komunistyczna”. Podziały polityczne spowodowały, 
że wybory te były interpretowane także jako plebiscyt, oparty na schemacie myślo-
wym: „za czy przeciw dawnym układom”5. Przekonanie o słuszności takiej oceny 

1 W niniejszej pracy zastosowano kategorię czasu politycznego, która jest zawężeniem czasu społecznego 
(jakościowego), odnoszącego się do szeroko rozumianych zabiegów związanych ze zdobyciem i utrzymaniem 
władzy politycznej. Zob. na ten temat: E. Tarkowska, Wokół czasu i polityki. Wstęp, [w:] Elżbieta Tarkowska 
(red.), O czasie, politykach..., s. 9. Często jednak w prowadzonej analizie defi nicja czasu politycznego została 
poszerzona o kategorię czasu kalendarzowego (ilościowego). W takich przypadkach zostało to wyraźnie 
zaznaczone w tekście. 

2 Niektórzy twierdzą, że początkiem procesu przemian w Polsce było powołanie 18 grudnia 1988 roku 
jawnie działającego Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. 
Zob. P. Śpiewak, Pamięć po komunizmie, s. 17. 

3 Nie ulega wątpliwości, że Okrągły Stół funkcjonuje też w świadomości społecznej jako moment 
przełomowy. Zob. K. Biskupska, Pamięć społeczna w zwierciadle języka. Analiza dyskursu pokolenia prze-
łomu, Opole 2011, s. 101–104. 

4 Spory o symboliczny początek III RP trwały przez wiele lat. Wahano się między: wyborami z czerwca 
1989 roku, rozpoczęciem urzędowania przez Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego 
premiera, wyborem Lecha Wałęsy na urząd Prezydenta RP czy pierwszymi w pełni demokratycznymi wy-
borami w 1991 roku. Obecnie spory te nie wywołują już emocji, data „niedoskonałych” wyborów z czerwca 
1989 roku zdobyła zdecydowanie przewagę. 

5 P. Śpiewak, Pamięć po komunizmie, s. 31. 
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zachowań wyborczych przejawiało się także u niektórych polityków. Twierdzili oni, 
że wybory były przede wszystkim odpowiedzią na peerelowską przeszłość – „były 
reakcją na przeszłość”6.

Twierdzenia o plebiscytowej formie wyborów w 1989 roku znalazły potwier-
dzenie w ich wynikach. Były one dla obu stron konfl iktu sporym zaskoczeniem. 
Uwarunkowań ówczesnych zachowań wyborczych szukać można w wielu różnych 
sferach. Do najważniejszych czynników zaliczyć należy wszelkie postawy wynikające 
z dążeń wolnościowych i niepodległościowych społeczeństwa, a także z załamania 
się systemu gospodarczego itd. Wynik wyborczy był jednak także pokłosiem nie-
docenianego wówczas mechanizmu psychospołecznego, opierającego się na tym, 
że wybory przeprowadzane w warunkach wzmożonej frustracji i niepewności 
najczęściej premiują tych, z którymi ludzie wiążą swoje nadzieje (nawet utopijne) 
na poprawę bytu materialnego7. Ten schemat zachowań wyborczych, zbudowany 
często także na interpretacjach temporalnych, wielokrotnie potwierdził się w ko-
lejnych elekcjach parlamentarnych w ramach demokratycznego systemu politycz-
nego (dotyczy to np. głosowania na ugrupowania postkomunistyczne czy na Stana 
[Stanisława] Tymińskiego w wyborach prezydenckich).

Podczas samych wyborów czy ogłaszania ich wyników trudno było dostrzec 
pierwsze realne przesłanki ukazujące jakiekolwiek szanse na lepszą przyszłość dla 
społeczeństwa. Wydaje się, że przeważały właśnie nastroje zniechęcenia i rozczaro-
wania, pomimo osiągniętego wcześniej porozumienia politycznego, zdefi niowanego 
przez jego strony jako największe osiągnięcie w powojennej historii. Wcześniej 
bowiem, w okresie PRL-u, kilkakrotnie pojawiały się symptomy budzące społeczne 
nadzieje, ale późniejsze wydarzenia polityczne spowodowały narastanie trudności, 
uraz i rozczarowania w społeczeństwie.

Ofi cjalne, sformułowane głównie na podstawie porozumienia Okrągłego Stołu, 
przedwyborcze deklaracje obu stron były wyjątkowo ostrożne i wyważone. Odnosiły 
się także do czasu koniecznego dla przeprowadzenia zmian. Powtarzano, że w cią-
gu najbliższych czterech lat kadencji nowego sejmu nie nastąpi oczekiwany „cud 
gospodarczy”8, uzasadniano potrzebę dysponowania dłuższym okresem, niezbędnym 
do polepszenia sytuacji gospodarczej w kraju. Takie długoterminowe scenariusze 
zawierały także budowane na początku 1989 roku kalendarze zmian, które zawsze 
były projektowane średnio na kilka lat9. Zresztą, wszelkie polityczne i gospodarcze 
scenariusze, zakładające, że w ciągu w miarę krótkiego okresu kilku czy nawet 

6 Wypowiedź Tadeusza Mazowieckiego – zob. „Gazeta Wyborcza”, nr 21 z 7 czerwca 1989 roku, s. 1.
7 E. Wnuk-Lipiński, Kształtowanie się nowego ładu..., [w:] M. Grabowska, K. Pankowski, E. Wnuk-

-Lipiński (red.), Społeczne konsekwencje..., s. 23. 
8 Program wyborczy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przed wyborami 4 czerwca 1989 roku, 

[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych 1989–1991, Warszawa 
1995, cz. 1, s. 56. 

9 Jedna z propozycji kalendarza zmian głosiła: „W okresie przejściowym jednak, który trwałby trzy 
do pięciu lat, Okrągły Stół byłby czymś w rodzaju swoistej Konstytuanty, obradującej w permanencji, 
i przygotowującej etapy demokratycznej przebudowy sytemu społecznego i politycznego w Polsce” – zob. 
J. Syski, Skazani na siebie, „Polityka”, nr 1 z 7 stycznia 1989 roku, s. 6.
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kilkunastu lat, czy życia jednego pokolenia, zbuduje się gospodarkę zapewniającą 
poziom życia społeczeństw zachodnich, wydawały się wówczas zupełnie nierealne. 
Procesy, które doprowadziły do powstania wolnorynkowych rozwiązań, w innych 
krajach trwały znacznie dłużej10 – nawet jeśli w tym przypadku chodziło o powrót 
do mechanizmów rynkowych, a nie o wprowadzanie ich od zera.

Niespodziewany wynik czerwcowych wyborów wykazał wysokie poparcie 
społeczne dla ówczesnej opozycji, a jednocześnie potwierdził brak legitymizacji 
społecznej dla sprawowania władzy przez stronę koalicyjno-rządową11. Większość 
polskiego społeczeństwa odrzuciła całą dotychczasową klasę rządzącą, co w rezul-
tacie stało się „wyrokiem” dla politycznych idei stopniowych zmian, zakładanych 
przez porozumienia Okrągłego Stołu. Wynik wyborów przyczynił się do odrzucenia 
uzgodnionego zamysłu dalszego sprawowania władzy przez stronę koalicyjno-
-rządową. Potwierdzeniem tego było niepowodzenie misji utworzenia rządu przez 
gen. Czesława Kiszczaka. Nadzieję ulokowano w stronie opozycyjnej, sformowanej 
na czas wyborów w tzw. drużynę Wałęsy, która wiosną 1989 roku była przykładem 
zorganizowanej szybko12, ale niezwykle sprawnie struktury politycznej oraz jedności 
postaw i spójności ideologicznej13.

Ku zaskoczeniu ówczesnych elit, decyzją przy urnach wyborczych społeczeństwo 
doprowadziło do przyspieszenia biegu wydarzeń politycznych w Polsce. W ten 
sposób wybory czerwcowe odegrały rolę istotniejszą, niż wynikało to z porozumień 
Okrągłego Stołu. Te ostatnie miały w dużej części za zadanie utrzymanie pewnego 
politycznego status quo oraz powolne, ewolucyjne dokonywanie uzgodnionych 
zmian. To, że wymieniano okres czteroletni jako właściwy i niezbędny do tego, 
by wprowadzić zasady demokratyczne w kraju, wynika z zaakceptowania przez 
stronę opozycyjną takiego okresu pozostawania na pozycjach opozycji sejmowej. 
Podsumował to krótko Adam Michnik: „Na zaufanie ludzi »Solidarność« musi 
teraz pracować przez najbliższe cztery lata”14.

Przyspieszenie procesów politycznych wytworzyło nową, dynamiczną sytuację, 
„napędzającą” kolejne zmiany polityczne; nieoczekiwanie zaistniała możliwość 
szybkiego przejęcia władzy. Po stronie opozycyjnej pojawiały się całkowicie od-
mienne stanowiska w sprawie „podporządkowania się” owemu przyspieszeniu 
politycznemu, polegającemu na wzięciu na siebie odpowiedzialności za reformy. 
Z jednej strony były osoby nawołujące do przejęcia władzy, jak Michnik (który zresztą 
z tego tytułu był krytykowany): „Zarzucano mi też przyspieszenie, »domaganie się 

10 Z. Blok, Sposoby pojmowania i defi niowania transformacji systemowej, [w:] S. Wróbel (red.), Polska 
w procesie przeobrażeń ustrojowych, Katowice 1998. 

11 Ralf Dahrendorf optymistycznie pisał o zmianach w państwach komunistycznych: „Oczywiście zmiany 
zapoczątkowane przez wydarzenia 1989 roku były zarówno niezwykle gwałtowane, jak i bardzo radykalne. 
Przed zachodem słońca doprowadziły do delegitymizacji całej klasy rządzącej i usunięcia większości jej 
głównych reprezentantów oraz do przekształceń konstytucyjnych o daleko idących konsekwencjach” – zob. 
R. Dahrendorf, Rozważania nad rewolucją..., s. 9. 

12 S. Niesiołowski, Nie mogę o tym mówić, „Tygodnik Solidarność”, nr 5 z 29 czerwca 1989 roku, s. 2.
13 A. Małkiewicz, Wybory czerwcowe 1989, Warszawa 1994, s. 48. 
14 A. Michnik, Radość... i chwila namysłu, „Gazeta Wyborcza”, nr 21 z 7 czerwca 1989 roku, s. 1.
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udziału we władzy«”15. Z drugiej strony byli ci, którzy proponowali czekanie i lepsze 
przygotowanie się do przejęcia władzy, jak np. Stefan Niesiołowski: „Byłem cały 
czas przeciwnikiem idei rządu z udziałem OKP. Przyszedłem do sejmu jako opozy-
cjonista i nie mogę pogodzić się z tym, że tak szybko i tak łatwo jedyną prawdziwą 
opozycją jest dziś mała frakcja partyjnego betonu”16. Tadeusz Mazowiecki, działacz 
opozycji, który podjął się misji utworzenia pierwszego niekomunistycznego rządu, 
mówił: „Byłem zwolennikiem tego, żeby ewolucja następowała wolniej, żeby opo-
zycja była opozycją, ale historia nabrała w ciągu ostatnich kilku tygodni wielkiego 
przyspieszenia i musiałem wyciągnąć z tego wnioski”17.

Uzyskane przez opozycję poparcie wyborcze nie było tożsame – co podkreślali 
często ówcześni komentatorzy oraz naukowcy zajmujący się tym okresem – z przy-
zwoleniem dla radykalnych zmian gospodarczych, jakie później zaproponował 
społeczeństwu rząd. Późniejsze podkreślanie przez niektórych z nich, że przy urnie 
wyborczej społeczeństwo wybrało koncepcję radykalnej i szybkiej zmiany gospo-
darczej, było w dużym stopniu nadużyciem. Trudno przypisywać głosującym taką 
deklarację, bo w kampanii wyborczej strona opozycyjna nie wspominała w ogóle 
o „terapii szokowej” jako przyszłej strategii szybkich, rynkowych zmian społeczno-
-gospodarczych18. Propozycji takich zmian nie zawierały również porozumienia 
Okrągłego Stołu.

Wobec narastającego konfl iktu politycznego, pogłębianego przez błędne reformy 
gospodarcze i społeczne, jednym z najważniejszych zasobów ówczesnych ośrod-
ków władzy stawał się czas. Umożliwiał on zachowanie dotychczasowych pozycji 
politycznych, pomimo nieskuteczności rządzenia, oraz przygotowanie rozwiązań 
chroniących przed skutkami wystąpień społecznych przeciwko rządzącym. W tym 
znaczeniu umowy Okrągłego Stołu były interpretowane jako gra polityczna19, 
także o dodatkowy czas ilościowy, niezbędny do przygotowania się do nowych, 
coraz bardziej niepewnych warunków polityczno-społecznych. Twierdzenie, że 
czas ilościowy był wówczas potrzebny obu stronom konfl iktu politycznego, zo-
stało uzasadnione wyżej. Umowy Okrągłego Stołu mówiły o przeprowadzaniu 
demokratyzacji w Polsce etapami, co miało też gwarantować korzystną sytuację 

15 A. Michnik, Moje życzenia dla naszego rządu, „Gazeta Wyborcza”, nr 78 z 26–28 sierpnia 1989 
roku, s. 3. 

16 S. Niesiołowski, Z Tadeuszem Mazowieckim przystanek w Jaworzu, „Tygodnik Solidarność”, nr 28 
z 15 grudnia 1989 roku, s. 9.

17 T. Mazowiecki, Muszę się spieszyć prędko, s. 4.
18 Według jednego z komentatorów, przebieg działań był wyjątkowo szybki: „Jednak niemal natych-

miast po wygranych przez opozycję wyborach, w lipcu 1989 roku doszło w Brukseli do tajnego spotkania 
części kierownictwa NSZZ »Solidarność«, na którym ustalono niemal całkowite odejście od ekonomiczno-
-społecznych uzgodnień przyjętych podczas »Okrągłego Stołu«. (...) Przyjęto wówczas koncepcję »wiel-
kiego wstrząsu« i działanie przez zaskoczenie, stawiając społeczeństwo przed faktami dokonanymi” – zob. 
J. Główczyk, Społeczno-ekonomiczne skutki transformacji ustrojowej, Warszawa 2002, s. 54–58. Zob. także: 
P. Zalewa, Transformacja ustrojowa a kształt polskiego systemu ekonomicznego, Lublin 2008, s. 59.

19 Według Josepa M. Colomera i Margot Pascual, Okrągły Stół oraz polska droga do demokracji mogą 
być przykładem „gry negocjacyjnej” – zob. J.M. Colomer, M. Pascual, Th e Polish Games of Transition, 
„Communist and Post-Communist Studies” 1994, nr 27, s. 275–294. 
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społeczno-polityczną oraz pozwolić pertraktującym stronom dostosować się do 
warunków niepewności. Obie strony dążyły do zapewnienia sobie kolejnych lat 
spokoju społecznego, czyli niezbędnego czasu. W ten sposób „kalendarz zmian 
politycznych” opracowany przy Okrągłym Stole potwierdził, że czas kalendarzowy 
był podstawowym towarem negocjacyjnym podczas tych rozmów.

Proces „zdobywania” ilościowego, a także jakościowego czasu został zahamo-
wany przez społeczeństwo, które w wyborach odmówiło przyznania go dotych-
czasowym rządzącym w takiej formie, w jakiej tego oczekiwali. Odmówiło także 
przyznania opozycji dodatkowego czasu, traktowanego jako „czas nauki” potrzebny 
do przygotowania się do kierowania państwem. Decyzja wyborców zmieniła plano-
wane strategie temporalne. Obu stronom odebrała spodziewany czas, a przyznała 
inny. Strona koalicyjno-rządowa oczekiwała na „czas rządzenia”, a uzyskała „czas 
współrządzenia”, bez większej współodpowiedzialności za wprowadzane reformy. 
Dla części działaczy tej strony nowy czas okazał się jednak czasem niepewności, 
szczególnie dla działaczy niższego szczebla partyjnego. Strona solidarnościowa 
oczekiwała na „czas nauki”, przygotowywania się do rządzenia, a otrzymała „czas 
rządzenia”, sprawdzania w praktyce opracowywanych w podziemiu koncepcji. 
Dla opozycji nie był to czas spokoju, ale czas odpowiedzialności ponad miarę, 
niepewności i braku stabilizacji, rozbicia jedności oraz wewnętrznych kłótni. 
Jednocześnie, nowy czas ilościowy uległ w wyjątkowy sposób skróceniu20 – zgodnie 
z porozumieniami Okrągłego Stołu oczekiwano czterech lat, a otrzymano zdecy-
dowanie krótszy czas ilościowy. Zmiany dotyczyły zarówno czasu jakościowego, 
jak i ilościowego.

Czerwcowe wybory w dużym stopniu przedefi niowały obu stronom czas poli-
tyczny (w wymiarze ilościowym i jakościowym). W uproszczeniu można powie-
dzieć, że porozumienia Okrągłego Stołu, projektując kalendarz zmian politycznych, 
pozbawiały społeczeństwo (wskutek zawarcia umowy między elitami) możliwości 
oddolnego zdobycia władzy, zaś wybory czerwcowe – poprzez jednoznaczną decyzję 
tegoż społeczeństwa – przywróciły tę szansę i została ona wykorzystana. Taka inter-
pretacja pokojowej rewolucji została potwierdzona wielokrotnie przez późniejsze 
działania polityczne, a najlepiej wyraził to premier Mazowiecki: „Historia naszego 
kraju nabrała przyspieszenia. Stało się to za sprawą społeczeństwa, które nie godzi 
się dalej żyć tak jak dotychczas”21.

Już podczas rozmów Okrągłego Stołu czas ilościowy miał istotne znaczenie 
dla ówczesnych stron konfl iktu, co znalazło wyraz w zawieranych kompromisach. 
Szczególnie dla strony koalicyjno-rządowej jednym z nadrzędnych celów politycz-
nych było zorganizowanie w krótkim czasie wyborów parlamentarnych, w których 
wzięłaby udział strona opozycyjna. Szybkość ich przeprowadzenia miała zwiększyć 
wyborcze szanse strony rządowej. Szybkie wybory zwiększały też szanse opozycji 

20 Dostrzegali to niektórzy politycy: „Do tej nowej skali musimy się przyzwyczaić. Czasu jest mało” – 
zob. M. Boni, Inna skala, „Tygodnik Solidarność”, nr 2 z 9 czerwca 1989 roku, s. 6.

21 Przeszłość odkreślamy grubą linią – przemówienie Tadeusza Mazowieckiego w Sejmie [24 sierpnia 
1989 roku], „Gazeta Wyborcza”, nr 77 z 25 sierpnia 1989 roku, s. 3. 
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solidarnościowej, a ograniczały innej, niezorganizowanej konkurencji politycznej22. 
Na przyspieszenie działań i skrócenie okresu przedwyborczego wpłynęło przekonanie 
komunistów, że opozycja nie jest przygotowana do udziału w wyborach, dlatego 
kampania wyborcza była krótka i toczyła się w błyskawicznym tempie. Skwitowano 
to stwierdzeniem: „musimy się uczyć w biegu”23. W ten sposób okazało się po raz 
kolejny, że w każdym systemie politycznym elementem istotnym dla rywalizacji 
politycznej jest umiejętne korzystanie z dostępnego czasu kalendarzowego, „granie” 
nim z korzyścią dla siebie.

Przejęcie władzy przez stronę opozycyjną wiązało się z realizacją strategii 
„terapii szokowej”. Pierwszy rząd Tadeusza Mazowieckiego wyznaczył kierunek 
i charakter dokonywanej zmiany. „Przegrani” z czerwcowych wyborów, obarczeni 
winą za wcześniejsze porażki w reformowaniu kraju, zaakceptowali bez dyskusji 
rodzaj i tempo zmiany, nie proponując jakichkolwiek, nie tylko alternatywnych 
rozwiązań, ale nawet korekt do wprowadzanego programu. Takie podejście strony 
partyjno-rządowej wynikało z jej całkowitego pogodzenia się z porażką własnych 
reform gospodarczych. Przyjęto bez zastrzeżeń, że nowe rozwiązania gospodarcze 
są zgodne z wolą polityczną wyrażoną przez społeczeństwo w wyborach.

Okazało się, że podkreślany przez niektórych w dyskursie politycznym podział 
„(...) na zwolenników ancien régime’u z jednej strony, a z drugiej – na tych, którzy 
stary system odrzucili i opowiedzieli się za alternatywą, czyli »Solidarnością«”24, 
raczej nie miał wówczas zbyt wielkiego znaczenia. Nabierał go dopiero później, 
wobec braku widocznych i oczekiwanych efektów zmian. Innymi słowy, po 1989 
roku zwolennicy kontynuowania starych, „sprawdzonych” po 1945 roku rozwią-
zań, raczej nie zabierali głosu. W początkowym okresie struktura i cele reform nie 
budziły też kontrowersji w szerokich kręgach opozycji, także tej nazywanej „nie-
konstruktywną”. Takie czynniki stały się podstawowym założeniem legitymizacji 
nowych rozwiązań i „staro-nowych” rządzących. Społeczeństwo, podobnie jak elity 
polityczne, opowiedziało się za reformami gospodarczymi, ulokowało nadzieje 
w nowym rządzie i proponowanych zmianach.

Doszło do rzadko spotykanej sytuacji – nie prezentując pełnej wiedzy na temat 
zakresu zmian, koniecznych wyrzeczeń, ich rezultatów oraz czasu potrzebnego do 
realizacji założeń, czyli prawie nic o nich nie wiedząc, osiągnięto wokół nich całko-
wity konsens społeczny i polityczny. Wspomnienia liderów opozycji potwierdzają, 
że oni sami nie wiedzieli, jaki będzie zakres proponowanej zmiany – np. Jacek 
Kurczewski pisze: „(...) po czerwcowych wyborach nie zdawałem sobie sprawy, 
jaki zasięg będzie miała tzw. transformacja, czyli zmiana ładu”25. Wprowadzanie 
nowego ładu odbywało się jednak przy ogromnym poparciu społecznym26, polskie 

22 J. Korwin-Mikke, Jesteśmy Partią Reakcji, s. 6. 
23 J. Dworak, Wybory 1989, „Tygodnik Solidarność”, nr 1(38) z 2 czerwca 1989 roku, s. 3.
24 E. Wnuk-Lipiński, Kształtowanie się nowego ładu..., [w:] M. Grabowska, K. Pankowski, E. Wnuk-

-Lipiński (red.), Społeczne konsekwencje..., s. 21. 
25 J. Kurczewski, Posłowie a opinia publiczna, Warszawa 1999, s. 36–37. 
26 E. Wnuk-Lipiński, Kształtowanie się nowego ładu..., [w:] M. Grabowska, K. Pankowski, E. Wnuk-

-Lipiński (red.), Społeczne konsekwencje..., s. 14. 
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społeczeństwo „(...) w początkowym okresie transformacji, wykazało wielkie za-
ufanie dla nowej władzy i gotowość poświęceń”27.W ten sposób ów przepełniony 
nadzieją czas stawał się elementem świadomości nie tylko elit politycznych, ale 
także społeczeństwa. Wzmacniały to poczucie działania polityczne ówczesnych elit 
symbolicznych. Doszło do wytworzenia rzeczywistego, polityczno-społecznego po-
czucia wyjątkowości czasu, do stworzenia politycznego czasu „wspólnego”, w którym 
odnajdywała się większość społeczeństwa. Uwierzono rządzącym, zaakceptowano 
drogę reform i czekano na zapowiedzianą poprawę bytu za cenę „terapii szokowej”.

Zestaw wielu różnych czynników, omówionych tu w rozdziale drugim, składał się na 
obraz ówczesnej rzeczywistości, a tym samym na poczucie nowego czasu jakościowego. 
Podobne odbieranie czasu przez ludzi „jednoczy ich w grupy, a zarazem przeciw-
stawia sobie”28, więc właśnie on stał się podstawowym czynnikiem więziotwórczym. 
Najbardziej charakterystycznym warunkiem był konsensus, nie tylko ówczesnych 
elit symbolicznych, ale większości społeczeństwa, osiągnięty wokół podstawowych 
zadań i celów (odzyskanie suwerenności i wyjście z kryzysu gospodarczego). W świa-
domości społecznej ów czas przybierał formę zewnętrznego wobec jednostek „faktu 
społecznego”, determinującego ich działania. Czas, zdefi niowany w niniejszej pracy 
za pomocą określenia „wspólny”, stał się elementem świadomości prawie każdej 
jednostki, wszyscy zatem musieli określić swoje stanowisko względem niego.

b) Czynniki wpływające na powstanie czasu „wspólnego”

Uzyskanie politycznego i społecznego konsensu wokół wprowadzanych przez rząd 
Tadeusza Mazowieckiego zmian politycznych i gospodarczych wpłynęło na uformo-
wanie jakościowego czasu politycznego o niespotykanych w systemach politycznych 
cechach. U jego źródeł znalazł się zestaw specyfi cznych czynników politycznych, 
społeczno-gospodarczych, a także geopolitycznych o wyjątkowym charakterze29. 
Dobitnie przekonuje o tym analiza felietonów i artykułów umieszczanych na łamach 
wielu ówczesnych czasopism. Moralistyczny, przepełniony wzniosłymi hasłami, 
odpowiedzialnymi wezwaniami, poczuciem wyjątkowego znaczenia momentu 
historycznego charakter znacznej części wystąpień polityków świadczy o tym, że 
nie tylko uzyskano konsens polityczny, ale też dążono do zbudowania poczucia 
wspólnoty społecznego losu. Polegało ono na podobnym defi niowaniu cech rzeczy-
wistości, często za pomocą zaakceptowanych powszechnie odniesień temporalnych. 
Zresztą, już w czasie obrad Okrągłego Stołu i po nich, a także po wyborach 4 czerwca 

27 Z. Sadowski, Kierunek neoliberalny a cele..., [w:] W. Jakóbik (red.), Kontynuacja czy przełom?..., s. 12; 
J.J. Wiatr, Socjologia wielkiej przemiany..., s. 84.

28 G. Mitrowski, Kosmos. Bóg. Czas, s. 7.
29 Znaczenie owych uwarunkowań dla powstania czasu społecznego podkreśla Bronisław Misztal: „Czas 

społeczny jest więc nie tylko względny, ale też jest on zjawiskiem niezmiernie wrażliwym na zewnętrzne 
warunki operacyjne społeczeństwa, a także wpływa on z kolei na kształtowanie nowych takich operacyjnych 
warunków” – zob. B. Misztal, Czas społeczny i czas narodu..., s. 216.
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1989 roku, narastała tendencja, zauważalna zwłaszcza w dyskursie politycznym, 
polegająca na mnożeniu odniesień przeżywanego czasu społecznego do czasu 
historycznego, podejmowaniu prób podobnego ich defi niowania. Zwiększyła się 
też częstotliwość formułowania subiektywnych defi nicji rzeczywistości właśnie za 
pomocą pojęć temporalnych.

Trudno jednoznacznie wyznaczyć moment, w którym nastąpiło przedefi niowanie 
ówczesnego czasu społecznego. Paweł Śpiewak podkreślał znaczenie powołania w grud-
niu 1988 roku Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” 
Lechu Wałęsie. Wtedy historia miała przyspieszyć, a czas uzyskać nowe, nieznane 
dotąd znaczenie: „(...) Od tego momentu czas stał się na powrót czymś cennym 
i gorącym. Wychodziliśmy poza cykliczny rytm powtarzających się kryzysów, poza 
czas nieustannego oczekiwania. Wchodziliśmy w czas zmian, a każdy dzień otwierał 
nas na nowość, na to, co nieprzewidziane i niepewne. Kończyło się poczucie tym-
czasowości, zawieszenia między stale tymi samymi ograniczeniami, na które nie ma 
się większego wpływu. Czas nabierał gęstości i znaczenia. Odrywał się od dawnych 
kolein myślenia, kazał działać poza ustalonymi schematami. Wręcz znosił przeszłość, 
która nie podsuwała już jednoznacznych wzorów postępowania i myślenia”30. Widać 
zatem, że przedstawiciele elit symbolicznych dostrzegali zmianę ówczesnego czasu. Do 
powstania czasu „wspólnego” doszło jednak później, wraz z powołaniem pierwszego 
niekomunistycznego rządu z Tadeuszem Mazowieckim na czele.

U podstaw czasu „wspólnego” leżało powszechne pokładanie nadziei na przy-
szłość w stronie opozycyjnej. W tym środowisku zostały ulokowane po czerw-
cowych wyborach wszelkie oczekiwania i nadzieje na poprawę sytuacji życiowej, 
głównie materialnej, obywateli. Wyniki wyborów wskazują, że rozczarowanie rzą-
dami komunistów było tak wielkie, jak wysokie były wymagania stawiane stronie 
solidarnościowej. Wiara w opozycję (utożsamianą z ostatnią nadzieją Polaków) 
i w jej możliwości była tak głęboka, że stosunek społeczeństwa do pierwszego nie-
komunistycznego premiera nie miał precedensu31. „Pierwszym i najważniejszym 
atutem [rządu – przyp. P.B.] jest duży kredyt zaufania społecznego dla premiera 
i dla reprezentowanego przezeń obozu politycznego. Ten właśnie kredyt stwarza 
możliwość przeprowadzenia niezbędnych zmian w gospodarce – zmian, które 
muszą być trudne i bolesne”32. Często podkreślano, że ów społeczny stosunek do 
premiera i rządu „miał charakter miłosny, a nie rzeczowy czy polityczny, nie wy-
nikał z uzgodnienia interesów poszczególnych warstw, grup nacisku czy partii”33. 
Ulokowane w opozycji zbiorowe zaufanie zapewniało niezbędną stabilizację politycz-
ną34, umożliwiało wprowadzanie zmian, stało się też czynnikiem determinującym 
zjawisko czasu „wspólnego”, jako że bez „umiejscowienia grupowego nadziei” nie 
byłoby możliwości wytworzenia się takiego czasu.

30 P. Śpiewak, Pamięć po komunizmie, s. 17. 
31 Jest rząd!, „Gazeta Wyborcza”, nr 91 z 13 września 1989 roku, s. 1.
32 J. Reykowski, Zagrożenia i szanse, „Trybuna Ludu”, nr 281 z 4 grudnia 1989 roku, s. 3.
33 P. Śpiewak, Pamięć po komunizmie, s. 40. 
34 J. Dworak, Obliczalność, „Tygodnik Solidarność”, nr 13 z 25 sierpnia 1989 roku, s. 1.
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Kolejnym czynnikiem warunkującym pojawienie się czasu „wspólnego” był 
nieoczekiwany, ale też jednoznaczny wynik wyborów. Umożliwił on nie tylko – na 
płaszczyźnie politycznej – utworzenie niekomunistycznego rządu, ale też wytwo-
rzenie społecznego poczucia częściowego przejęcia kontroli nad własnym losem. 
Przejawiało się to w szerokim zaangażowaniu po stronie dalszych przemian demo-
kratycznych. Uzyskany wynik stanowił podstawę nie tylko do przejęcia przez opo-
zycję częściowej odpowiedzialności za państwo, ale był również legitymizacją takiej 
decyzji: „Po wyborach 4 czerwca nie ma w Polsce powrotu do stanu poprzedniego. 
Stan przyszły trzeba kształtować ze świadomością historycznego przyspieszenia, 
w które weszliśmy. Jutro może już być za późno”35. Był społecznym przyzwoleniem 
na wszelkie działania dla ratowania kraju: „(...) wyniki [wyborów – przyp. P.B.] 
są zobowiązaniem na przyszłość. (...) Nie jest to przeto powód do euforii, lecz do 
namysłu”36. Jednoznaczna decyzja wyborców wprowadziła dynamizm w dotych-
czasową rzeczywistość polityczną, gdyż powszechnie rozumiano, że „nic już nie 
będzie takie jak dawniej”37.

Kolejnym ważnym następstwem wyborczego zwycięstwa było zaakceptowanie 
owego momentu jako wyjątkowego i historycznego. Przekonanie, że dzieje się 
coś niezwykłego, miało tym razem realne podstawy, nie było jedynie wytworem 
symbolicznym elit. Nie wymagało to skomplikowanych uzasadnień, a ludzie sami 
uświadomili sobie, że żyją w przełomowym momencie historycznym. Szybko nastę-
pujące po sobie wydarzenia polityczne tylko to poczucie wyjątkowości i przełomu 
wzmacniały. „Tak, to już chyba koniec. Nic już chyba nie wskrzesi tego systemu, który 
obiecywał świetlaną przyszłość, a przyniósł terror i nędzę, kłamstwo i deprawację, 
wynarodowienie i gwałt na ludzkich sumieniach”38. Przed powołaniem nowego 
rządu pisano: „Bierzemy teraz odpowiedzialność za rząd ocalenia kraju w swoje 
ręce, już teraz, w lipcu 1989 roku. Szkoda każdego dnia przełomowego roku dla 
Europy i tylu narodów jej środkowo-wschodniego regionu. Czas pracuje na naszą 
niekorzyść. Przed nami wielki czas obywatelskiej próby i wielkiej obywatelskiej 
wiary w samych siebie”39. Narastało przekonanie, że wydarzyło się coś wyjątkowego: 
„zmieniła się zasada polityczna – weszliśmy w nowy okres polityczny”40. W doku-
mentach partii komunistycznej oddającej część dotychczasowej władzy, zgodnie 
z wcześniejszą retoryką, podkreślano często jednoznacznie, że „Polska przeżywa 
moment przełomowy”41, że „otwieramy nowy rozdział dziejów”42, lub wypowiadano 

35 J. Holzer, Po wyborach – przed wyborem, „Gazeta Wyborcza”, nr 21 z 7 czerwca 1989 roku, s. 5. 
36 A. Michnik, Radość... i chwila namysłu, s. 1.
37 A. Michnik, Nic już nie będzie takie jak dawniej, „Gazeta Wyborcza”, nr 23 z 8 czerwca 1989 roku, s. 1. 
38 A. Michnik, Widmo krąży po Europie, „Gazeta Wyborcza”, nr 2 z 9 maja 1989 roku, s. 3. 
39 E.J. Osmańczyk, Czy brać władzę?, „Gazeta Wyborcza”, nr 45 z 11 lipca 1989 roku, s. 5. 
40 T. Mazowiecki, Muszę się spieszyć prędko, s. 4. 
41 Uchwała XI Zjazdu o zakończeniu działalności PZPR z dnia 30 stycznia 1990 roku, [w:] I. Słodkowska 

(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 95; (b), Zasadniczy przełom 
w powojennej historii Polski. Reakcje na świecie, „Trybuna Ludu”, nr 197 z 25 sierpnia 1989 roku, s. 5.

42 Deklaracja wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej [z 5 maja 1989 roku], [w:] I. Słodkowska 
(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 11. 
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się o najważniejszym momencie transformacji w postaci „balcerowiczowskiego 
skoku początkowego okresu”43. Z perspektywy kilku miesięcy podsumowywano: 
„Rok temu dokonał się w Polsce historyczny zwrot”44. Takie podejście wzmacniano 
często poprzez podkreślanie wydarzeń poza granicami kraju, jak np. kwestii zjed-
noczenia Niemiec45. W ten sposób akcentowano pojawienie się punktu zwrotnego 
w dziejach, chociaż trudno było określić dokładnie zasadniczy moment przełomowy.

Czynnikiem wpływającym na tworzenie się „wspólnego” czasu społecznego było 
zaproponowanie wykluczającej dyskusję formy wprowadzania zmian ekonomicz-
nych. W skrajnej postaci stanowisko to przyjęło charakter dogmatu, że dla programu 
Balcerowicza nie ma „żadnej sensownej alternatywy”46. W dyskursie politycznym 
ów brak alternatywy był często defi niowany jako brak tzw. trzeciej drogi – pomiędzy 
centralizmem komunistycznym a wolnym rynkiem. Wynikało to nie tylko z braku 
innych programów, ale z narzuconego odgórnie ideologicznego przekonania, że dla 
wprowadzanych reform nie ma alternatywy programowej. Było tym łatwiejsze, że 
strona koalicyjno-rządowa wycofała się całkowicie z propagowania innych rozwiązań. 
Taki „dogmat” ograniczał propozycje innego rodzaju, w rezultacie przez pierwsze 
kilkanaście miesięcy reform nie szukano raczej alternatywnych możliwości. Pod 
koniec 1989 roku utrzymywano, że nie ma „(...) w Polsce poważnej alternatywy 
dla rynkowego kierunku przemian w gospodarce”47. Kwestie sporne dotyczyły je-
dynie terminów wprowadzania niektórych rozwiązań. Kolejne elementy reformy 
uzyskiwały poparcie, „pytano co najwyżej, czy to musi być koniecznie 1 stycznia 
[1990 roku – przyp. P.B.]”48. Początkowy konsens w sprawie reformy gospodarczej 
miał wpływ na „umocnienie” poczucia wyjątkowości pierwszych miesięcy po 
utworzeniu niekomunistycznego rządu.

Ukształtowanie się nowego czasu politycznego było także wynikiem upo-
wszechnienia świadomości o tragicznej sytuacji materialnej, w jakiej znajdowała 
się większość społeczeństwa. Widoczna dla każdego sytuacja ekonomiczna była 
czynnikiem obiektywnym, nie wymagała wyjątkowych środków symbolicznych, 
by zostać uznaną za podstawę do podjęcia natychmiastowych działań. Komunikaty, 
informujące społeczeństwo o narastających trudnościach gospodarczych, drama-
tycznej sytuacji materialnej polskich rodzin itd.49, bo „każdy dzień będzie przynosił 

43 J. Kurczewski, Posłowie a opinia publiczna, s. 36–37.
44 Oświadczenie Biura Politycznego KC PZPR [styczeń 1990 roku], „Trybuna Ludu”, nr 21 z 25 stycznia 

1990 roku, s. 1.
45 Podkreślano: „Rozpada się stary porządek Europy. (...) Kwestia zjednoczenia Niemiec tylko przy-

spiesza czas polskich rozstrzygnięć” – zob. M. Zalewski, Impuls niemiecki, „Tygodnik Solidarność”, nr 8 
z 23 lutego 1990 roku, s. 3.

46 M. Oblicki, Balcerowicz i jego krytycy, „Tygodnik Solidarność”, nr 29–30 z 22–29 grudnia 1989 
roku, s. 13.

47 Debata gospodarcza w Sejmie. Jesteśmy pragmatyczni, nie kapitalistyczni, „Gazeta Wyborcza” nr 161 
z 19 grudnia 1989 roku, s. 1. 

48 D. Zagrodzka, Jedenaście dni, które wstrząsną Polską, „Gazeta Wyborcza”, nr 5 z 6–7 stycznia 1990 
roku, s. 7.

49 Oświadczenie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” z dnia 19 sierpnia 1989 roku, 
[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 65.



289Wytworzony polityczny czas „wspólny”

pogorszenie warunków życia i nie można obiecać, że wkrótce będzie lepiej”50, były 
zgodne z rzeczywistością, osobistym doświadczeniem i nie zaskakiwały nikogo.

Jednocześnie tragiczna sytuacja gospodarcza była „wykorzystywana” do budo-
wania społecznego przyzwolenia dla radykalnych zmian, które muszą być „trudne 
i bolesne”51, oraz do wspólnego działania, by „podźwignąć Kraj z kryzysu”52. Ogólnie 
owe uwarunkowania społeczno-gospodarcze tworzyły też podstawę (wszyscy 
doświadczali skutków kryzysu) do budowania poczucia więzi i jedności społecz-
nej, a to miało umożliwić prowadzenie polityki „mobilizacji sił całego narodu do 
wspólnego dzieła”53. Podnosząc kwestię owego zagrożenia, nie zapominano jed-
nak o możliwej poprawie sytuacji: „Przed nami otworzyła się wielka szansa, która 
dla wielu musi oznaczać zagrożenie”54. Czynnik gospodarczy stanowił narzędzie 
wywierania wpływu na przyspieszanie działań politycznych. Przedłużanie się pro-
cesu ustalania składu pierwszego niekomunistycznego rządu było komentowane 
na łamach prasy: „Tracimy czas. Nic nie zrobiliśmy w sprawach gospodarczych 
(...). Stoimy coraz bliżej przepaści, »zaciska się pętla«, a ludzie płaczą z rozpaczy 
na klatkach schodowych”55. Wobec takich form nacisku trudno było przyjmować 
postawę inną niż akceptacja radykalnych, ale nie zawsze zrozumiałych przemian 
gospodarczych i społecznych56.

Tragiczna sytuacja bieżąca stanowiła też zagrożenie dla przyszłości. Przekonywano, 
że pierwsze doświadczenia reform uświadamiają, iż zmiana, obok niewątpliwych 
szans na poprawę sytuacji materialnej części społeczeństwa, będzie prowadzić 
także do pogorszenia się stanu ogólnego, przyniesie nowe zagrożenia57. Głoszono, 
że nastąpi dalszy spadek poziomu życia, że szybkiej poprawy nie będzie, a coraz 
częściej występować będą przejawy społecznego zniecierpliwienia: „Czas będzie 
upływał, ludzie będą się niecierpliwić, ta rewolucja może przestać w końcu być 
łagodna”58. Zagrożenie przyszłości, stanowiące pokłosie zmian, przyjmowało co-
raz bardziej realny społecznie kształt, zmieniało również interesy polityczne osób 
dokonujących zmiany. Koszty reform wpływały na polityczną przyszłość części elit 
solidarnościowych, nowym parlamentarzystom zaś ograniczały szanse na kolejną 

50 W. Słowiński, Bronisław Geremek w „Ursusie”. Nadzieje bez gwarancji, „Gazeta Wyborcza”, nr 120 
z 24 października 1989 roku, s. 1.

51 J. Reykowski, Zagrożenia i szanse, s. 3; Uchwała konferencji Ruchu Obywatelskiego z dnia 9–10 grudnia 
1989 roku, [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 63. 

52 Polska w potrzebie. Odezwa Bronisława Geremka, Tadeusza Mazowieckiego, Lecha Wałęsy z dnia 
9 grudnia 1989 roku, [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., 
cz. 1, s. 64.

53 J. Reykowski, Zagrożenia i szanse, s. 3.
54 A. Michnik, Nic już nie będzie takie jak dawniej, „Gazeta Wyborcza”, nr 23 z 8 czerwca 1989 roku, s. 1. 
55 em. ab., Rząd jest sprawą autorską, „Gazeta Wyborcza”, nr 86 z 7 września 1989 roku, s. 1.
56 Dokładnie uzasadnił ten proces Zbigniew Blok: „(...) Tak wyobrażona przyszłość była więc wysoce 

zmitologizowaną wizją systemu społecznego, wręcz utopią, której rozszyfrowaniem nie była zainteresowana 
żadna siła czy grupa polityczna” – zob. Z. Blok, Transformacja systemowa w Polsce – jako proces społeczny, 
„Studia Nauk Politycznych” 2004, nr 1, s. 216.

57 J. Reykowski, Zagrożenia i szanse, s. 3.
58 W. Arkuszewski, Widmo rewolucji, „Tygodnik Solidarność”, nr 19 z 6 października 1989 roku, s. 5.
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elekcję: „Zmiana ładu w sposób istotny godziła w znaczącą część mojego elekto-
ratu” – wspominał ówczesny poseł Jacek Kurczewski59.

Elementem budującym poczucie wyjątkowości czasu politycznego było ideo-
logiczne podniesienie znaczenia strategii szybkiego tempa zmiany. Legitymizacją 
przemian, potwierdzeniem większego prawdopodobieństwa ich sukcesu był fakt, 
że zachodziły one „w zaskakującym tempie”. Tempo zmian wynikało zarówno 
z uwarunkowań gospodarczych i politycznych, jak i ze względów socjotechnicznych. 
Z jednej strony, szybkość działania wymuszał stan państwa i gospodarki, z dru-
giej – była ona narzędziem symbolicznym, mającym przekonać społeczeństwo do 
nowych rządzących, była sposobem pokazania różnicy pomiędzy sprawującymi 
dotąd władzę a ekipą solidarnościową. Szybkość stała się najlepszym sposobem 
uwiarygodnienia skuteczności i kwalifi kacji do rządzenia. Nowo powstałe partie 
polityczne, a także te „poddane renowacji” podkreślały, że od początku opowiadały 
się „za szybkimi zdecydowanymi przekształceniami”60. Często takie tempo miało 
też wynikać z momentu historycznego – podkreślano, że władza została przejęta 
w sposób błyskawiczny. Defi niując ówczesną sytuację, mówiono, że jest to odbudowa 
polskiej państwowości „w biegu”61 bądź stawiano – jak Jacek Kuroń – retoryczne 
pytanie: „Czy mamy się nie spieszyć?”62.

Poczucie przyspieszenia czasu dostrzegano także w języku, w którym stosowano 
terminologię sugerującą szybkość działania. Szybkie podejmowanie decyzji poli-
tycznych i gospodarczych stało się po utworzeniu rządu Mazowieckiego charak-
terystycznym elementem legitymizującym władzę. O skuteczności świadczyły nie 
rezultaty rządzenia, ale szybkość podejmowania decyzji. W praktyce źródła owej 
szybkości były różne; po pierwsze, wymuszał ją stan państwa (konieczność ratowania 
się przed katastrofą), po drugie – oczekiwania społeczeństwa wobec rządzących, po 
trzecie – wyniki obserwacji zmian zachodzących w Europie Środkowo-Wschodniej, 
po czwarte – aspirowanie do świata zachodniego, nowoczesnego, opartego na 
szybkości, po piąte – dominacja prędkości w ówczesnej ponowoczesności. Owa 
specyfi czna strategia czy „moda na szybkość” była czynnikiem sprzyjającym spo-
łecznej zgodzie na „terapię szokową”.

Powstanie czasu „wspólnego” było umacniane przekonaniem, że wprowadzane 
zmiany są nieodwracalne63, że stanowią świadome zerwanie z systemem PRL-u: 
„W tej chwili główny nasz problem, to jak zrobić, by tę ewolucję uczynić rzeczywiście 

59 J. Kurczewski, Posłowie a opinia publiczna, s. 36–37. 
60 Ekonomiczno-społeczne przesłanki uzasadniające program korekcyjny – program Polskiego Stronnictwa 

Ludowego „Odrodzenie” z dnia 10 marca 1990 roku, [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii 
i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 110.

61 A. Nelicki, Wstęp, [w:] O naprawę III Rzeczypospolitej, s. 10.
62 (zł), Minister Jacek Kuroń pyta senatorów: czy mamy się nie spieszyć?, „Gazeta Wyborcza”, nr 116 

z 18 października 1989 roku, s. 1.
63 Aktualne zadania programowe PSL „Solidarność” [sierpień 1990 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała 

i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 182.
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nieodwracalną”64. Owo przekonanie, poza istotnym czynnikiem propagandowym, 
wynikało zarówno z zapaści gospodarczej, jak i z ideologicznego przekonania, że 
nie ma alternatywy dla raz obranej drogi. Funkcjonowanie w nowej rzeczywisto-
ści, przekształcającej się, ale również takiej, w której wprowadzane rozwiązania 
będą już elementem stałym, budowało świadomość wagi dokonywanych zmian. 
Przekonanie, że pojawiają się nowe elementy, niemające nic wspólnego z minionym 
okresem, gruntowało powszechne przekonanie o braku odwrotu od przyjętej drogi 
reform. Wielokrotnie było to wzmacniane w dyskursie politycznym. Najbardziej 
jednoznacznie brzmiały deklaracje takie jak ta: „po wyborach 4 czerwca nie ma 
w Polsce powrotu do stanu poprzedniego”65.

Defi niowanie symboliczne sytuacji społeczno-gospodarczej po 1989 roku za-
proponowane przez „Solidarność” nie napotkało w dyskursie otwartego sprzeciwu 
pozostałej części elit politycznych. Stworzona przez elity solidarnościowe defi nicja 
symboliczna ówczesnej sytuacji stała się podstawą określającą wszystkie późniejsze 
działania pierwszego niekomunistycznego rządu. Brak alternatywnych defi nicji był 
najbardziej widoczny w kształcie politycznego konsensu dwóch najważniejszych 
stron ówczesnego sporu. Nie ulega wątpliwości, że nowa sytuacja społeczna w postaci 
przyzwolenia na przemiany ustrojowe wymagała zmiany nastawienia i podejścia 
do niej obu stron konfl iktu politycznego.

Po stronie koalicyjno-rządowej wymagało to wysiłku, ale w początkowym okresie 
po czerwcu 1989 roku zaakceptowała ona nową defi nicję sytuacji. Zmiany jednak 
obejmowały obie strony, co potwierdza stwierdzenie: „(...) okazało się bowiem, że nie 
tylko przedstawiciele »władzy« musieli zerwać ze swoją biografi ą, lecz także większość 
przywódców politycznych i intelektualnych opozycji czuła się zmuszona odrzucić swe 
dawne poglądy, jako zupełnie nieadekwatne do nowej sytuacji”66. Strona koalicyjno-
-rządowa nie tylko zaakceptowała proponowane zmiany, ale stała się w pewnym 
zakresie ich rzecznikiem67. Podkreślano polityczną gotowość do dokonywania zmian 
– „deklarujemy wolę udziału w koalicji obywatelskiej odpowiedzialności za przyszłość 
Polski”68, wyrażano poparcie dla nowego rządu oraz pełną lojalność wobec zmian 
ze strony dotychczasowego aparatu administracyjnego – „(...) będziemy popierać 
wszystko, co służy krajowi. Nie ma dylematu podwójnej lojalności”69. Owo poparcie 

64 Najpierw reformy, potem rząd. Z Bronisławem Geremkiem rozmawia Eugeniusz Smolar z polskiej 
sekcji BBC, „Gazeta Wyborcza”, nr 33 z 23 czerwca 1989 roku, s. 1.

65 J. Holzer, Po wyborach – przed wyborem, s. 5. 
66 Z. Krasnodębski, Wizja polityki w „Solidarności” 1980–81 oraz w III Rzeczypospolitej, [w:] R. Bäcker, 

A. Dudek, Z. Krasnodębski, J. Kurczewski, M. Latoszek, M. Muskat, J. Mikułowski-Pomorski (red.), 
„Solidarność”. Dwadzieścia lat później, Kraków 2001, s. 131.

67 Różne były tego przyczyny: „Uczestniczenie w rozmowach Okrągłego Stołu ludzi minionego systemu 
pozwoliło im twierdzić, ze owe zmiany były również ich osiągnięciem” – zob. L. Koczanowicz, Polityka 
czasu..., s. 8.

68 List otwarty Klubu Poselskiego PZPR z dnia 27 października 1989 roku, [w:] I. Słodkowska (zebrała 
i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 13.

69 K. Sonntag, Będziemy popierać wszystko, co służy krajowi. Nie ma dylematu podwójnej lojalności. 
Pomóc nowemu rządowi. Narada aktywu partyjnego z ministerstw i centralnych urzędów, „Trybuna Ludu”, 
nr 199 z 28 sierpnia 1989 roku, s. 1. 
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ze strony koalicyjno-rządowej znalazło wyraz w powtarzanym często w różnym 
kontekście zdaniu z tamtego okresu: „PZPR jest głównym inicjatorem i gwarantem 
dokonującego się demokratycznego zwrotu”70.

Działania rządu Mazowieckiego uzyskały poparcie wielu grup społecznych, 
co świadczyło z jednej strony o doniosłości momentu historycznego, a z drugiej – 
utwierdzało innych, że istotnie z takim zjawiskiem mamy do czynienia. Proponowano 
nowemu rządowi „specjalne” warunki do pracy, zgłaszano propozycję udzielenia co 
najmniej półrocznego moratorium strajkowego, aby dać „czas nowemu premierowi”71, 
nawoływano do zakończenia akcji protestacyjnych oraz do płacenia podatków72, 
oferowano polityczną pomoc „w terenie”73, a nawet dodatkową pracę w celu wsparcia 
rządu74. Przykładem był apel premiera do górników o wydobycie węgla; uzyskał  on 
szerokie poparcie75. Takie postawy, chociaż nawiązujące do charakterystycznych dla 
PRL-u „czynów społecznych”, obrazują wyjątkowość ówczesnej atmosfery.

Z upływem czasu, wraz z pojawianiem się i dostrzeganiem trudności, jakie napo-
tykał rząd Mazowieckiego, owo poparcie ze strony komunistów malało lub zmieniało 
formy. Przykładem jego zawężenia może być następujące zdanie: „Nasza partia [PZPR 
– przyp. P.B.] udziela rządowi Tadeusza Mazowieckiego poparcia we wszystkich re-
formatorskich działaniach, które zgodnie z ustaleniami Okrągłego Stołu zmierzają 
do poprawy sytuacji gospodarczej”76, zapewniano jednak, że „wszystkie ogniwa partii 
[PZPR – przyp. P.B.], a przede wszystkim Klub Poselski oraz członkowie partii dzia-
łający w rządzie i administracji lojalnie wspomagają realizowany proces zmian”77.

70 Deklaracja wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej [z 5 maja 1989 roku], [w:] I. Słodkowska 
(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 11. 

71 (rk), O moratorium dla nowego rządu, „Gazeta Wyborcza”, nr 79 z 29 sierpnia 1989 roku, s. 1. Poseł 
Zbigniew Janas mówił w jednym z wywiadów: „Jestem za moratorium strajkowym. Teraz jest czas na 
sformułowanie programu gospodarczego. Nasz premier ma prawo oczekiwać, że ten czas dostanie” – zob. 
Poseł czy związkowiec? – z posłem Zbigniewem Janasem rozmawia Anna Bikont, „Gazeta Wyborcza”, nr 83 
z 2–3 września 1989 roku, s. 5.

72 (fi f), „Solidarność” RI wzywa wieś do zaniechania protestu, „Gazeta Wyborcza”, nr 81 z 31 sierpnia 
1989 roku, s. 1; Popieramy premiera nadziei, „Gazeta Wyborcza”, nr 82 z 1 września 1989 roku, s. 1.

73 Lech Wałęsa „(...) Wyraził także nadzieję, że polskie społeczeństwo zrozumie trudności okresu 
przejściowego, konieczność reform i współpracy z Zachodem. (...). Apele typu »6 miesięcy spokoju dla 
rządu Tadeusza Mazowieckiego« niczemu nie służą. Dlatego teraz chyba przejadę się przez Polskę, spotkam 
się z ludźmi i będę argumentował” – (en), Może być tylko lepiej, „Gazeta Wyborcza”, nr 93 z 15–17 września 
1989 roku, s. 1.

74 W zakładach pracy apelowano np: „Dla dobra kraju i załogi, a także moralnego wsparcia naszego 
rządu uznajemy za bardzo cenną inicjatywę NSZZ »S[olidarność]« Wydziału Odlewni przepracowania 
bezpłatnie po jednej wolnej sobocie do końca b[ieżącego] roku. Komisja Zakładowa NSZZ »S[olidarność]« 
apeluje do wszystkich członków i całej załogi FAMPY o podjęcie tego zobowiązania” – zob. Popieramy 
premiera nadziei, „Gazeta Wyborcza”, nr 82 z 1 września 1989 roku, s. 1.

75 Nawet Biuro Polityczne KC PZPR poparło apel Tadeusza Mazowieckiego do górników o zwiększe-
nie wydobycie węgla przed zimą – zob. Oświadczenie Biura Politycznego KC PZPR [listopad 1989 roku], 
„Trybuna Ludu”, nr 266 z 16 listopada 1989 roku, s. 1.

76 Wypowiedź Leszka Millera – zob. Dopuszczalność i granice szczególnych uprawnień rządu. Z Leszkiem 
Millerem rozmawia Anna Pawłowska, „Trybuna Ludu”, nr 290 z 14 grudnia 1989 roku, s. 2. 

77 Oświadczenie Biura Politycznego KC PZPR [styczeń 1990 roku], „Trybuna Ludu”, nr 21 z 25 stycznia 
1990 roku, s. 1.
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Tak uformowany zestaw czynników społeczno-gospodarczych stanowił podstawę 
pod pojawienie się politycznego czasu „wspólnego”, mającego charakter społeczny. 
Nie ulega wątpliwości, że do wytworzenia poczucia czasu „wspólnego” stosowana 
była niekiedy socjotechnika manipulacji, chociaż wyłącznie taką drogą nie uda-
łoby się stworzyć czasu „wspólnego”. Należy jeszcze raz podkreślić, że podstawo-
wym czynnikiem determinującym była tragiczna sytuacja społeczno-gospodarcza 
i uznanie przez obywateli, że kraj „stoi na krawędzi”. Z tego powodu konstrukcja 
czasu „wspólnego”, stworzona głównie przez środowiska opozycyjne, uzyskała bez 
problemu poparcie i akceptację nie tylko pozostałych środowisk politycznych, ale 
większości społeczeństwa. Zbudowanie społeczno-politycznego konsensu wokół 
działań mających wyprowadzić kraj z kryzysu, wokół podstawowych reform, po-
zwala zastosować termin czasu „wspólnego” jako opisujący ówczesny czas społeczny.

c) Podstawowe cechy politycznego czasu „wspólnego”

Polityczny czas „wspólny” był czasem społecznym, choć na odbiór i trwanie w świa-
domości społecznej owego poczucia wspólnoty miały też wpływ składniki czasu 
ilościowego, bowiem cały ten okres trwał kilkanaście miesięcy, czyli upływającego 
czasu kalendarzowego. Czas „wspólny” był przede wszystkim czasem społecznym, 
ale jego podstawa była głównie polityczna. Został on wytworzony politycznie, a dzia-
łania polityczne ukształtowały jego cechy. Jednocześnie fakt, że czas „wspólny” był 
uwarunkowany przez upływający czas ilościowy, w dużym stopniu determinował 
sposoby odczuwania tego czasu. Jego odbiór był formowany przez ramy bieżących 
wydarzeń (punkty na osi czasu), które umożliwiały jednostkom odnalezienie się 
w tamtej rzeczywistości.

Wyjątkowość czasu „wspólnego” wiązała się z powstawaniem zupełnie nowej toż-
samości ideowej tamtego okresu, nowej logiki myślenia o tym, co się dzieje w Polsce, 
odchodzącej częściowo od dominujących dotąd w oczekiwaniach i aspiracjach 
ograniczeń, wynikających z niedawnej przeszłości. Jako czas „nowy”, łatwy był do 
wyodrębnienia od czasu doświadczanego dotąd, a jego w miarę spójny charakter 
pozwala na przedstawianie go za pomocą zestawu podstawowych cech. Nie był to 
jednak czas homogeniczny, tzn. jednorodny. Na podstawie analizy ówczesnego 
dyskursu politycznego można rozszyfrować katalog owych cech podstawowych, 
chociaż łatwiej byłoby określić go, prowadząc badania świadomości społecznej 
osób żyjących w owym okresie. Wykracza to jednak poza obręb niniejszej pracy.

Powszechność była cechą, która charakteryzowała nowy czas społeczny naj-
pełniej. Przejawiała się ona w podobnym jego odbiorze przez prawie całe spo-
łeczeństwo. Stało się to możliwe, gdy na krótko zniknęła z dyskursu kategoria 
„wroga politycznego”, powstało zaś silne poczucie narodowej wspólnoty: „Rząd 
Mazowieckiego działał w sytuacji luksusowej (...) bez żadnej właściwie opozycji”78. 

78 A. Krzemiński, W. Władyka, Styl i racje, „Polityka”, nr 27 z 7 lipca 1990 roku, s. 1 i 6. 
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Czas „wspólny”, pomimo istniejących, ale wyciszonych wtedy politycznych kon-
fl iktów, oparty był na naturalnych strukturach więzi narodowych. Uformował się 
poprzez przebywanie i działanie we wspólnocie, w wyniku relacji intersubiektywnej 
z innymi ludźmi79. Owa relacja nie tylko konstytuowała ten czas, ale stanowiła 
podstawy jego dalszej ewolucji. Konstytuował się on wokół poczucia jedności, 
bycia razem, odzyskania przez jednostki wpływu na własne życie, czyli wyraźnie 
odczuwalnej wyjątkowości chwili. Za pomocą tego czasu wspólnota narodowa 
mogła znów zaistnieć, pojawić się jako jedność, funkcjonować, wykorzystując 
elementy jednoczące, m.in.: wspólne (podobne) interpretowanie zakończonych 
porażkami etapów budowy socjalizmu, a przede wszystkim ówczesne poczucie 
odpowiedzialności za losy kraju. Czynniki te wzmacniały poczucie wspólnoty 
narodowej, wytwarzały „stan poruszenia”, przyczyniający się do „kolektywnego 
rozumienia faktów społecznych”80.

Na pewien czas doszło do zdominowania życia polskiej wspólnoty, jej spo-
sobów i form symbolicznego tłumaczenia ówczesnej rzeczywistości przez tak 
powstałą „wspólnotę defi nicyjną”. Przejawy „optymizmu narodowego” były 
najlepszym wskaźnikiem i najskuteczniejszym sposobem odróżnienia nowego 
czasu „wspólnego” od czasu dekady lat 80., szczególnie po wprowadzeniu w Polsce 
stanu wojennego.

Czerwcowe wybory przywróciły społeczną nadzieję i na nowo konstruowały 
podstawy pod powstanie społecznego optymizmu. Oczekiwanie lepszej przyszłości, 
raczej obce okresowi PRL-u, uzyskało pierwsze, ograniczone jeszcze podstawy. 
Pojawiły się zręby społecznej nadziei na odejście od totalitarnego systemu oraz na 
to, że „zmiany pójdą w oczekiwanym kierunku”81. Te społeczne oczekiwania kie-
rowano pod adresem rządu, symbolicznie zdefi niowanego jako „nasz rząd pełnego 
zaufania społecznego”82.

Defi niowanie czasu wspólnego przybierało różne formy i symboliczne obrazy 
– jak wskazują zachowane wypowiedzi w ramach dyskursu. Najbardziej jednak 
rozpowszechnione określenie dla tego okresu to „czas społecznej nadziei”, zaś 
„atmosfera nadziei” może być uznawana za dopełnienie tej defi nicji83. Prawie 
wszystkie prowadzone wówczas działania wpisywały się ciąg stanowiący „proces 
nadziei i niepewności”84. Takie sformułowania pojawiały się w dyskursie zarówno 
w odniesieniu do własnej sytuacji politycznej czy osobistej, jak i do wspólnego losu 

79 P. Zawadzki, Czas i tożsamość. Paradoks..., s. 15. 
80 B. Misztal, Teoria socjologiczna..., s. 111–112.
81 E. Tarkowska, Czas w życiu Polaków..., s. 105. 
82 W. Słowiński, Bronisław Geremek w „Ursusie”..., s. 1.
83 Zachowania społeczne w tym okresie określono w literaturze przedmiotu za pomocą sformułowań 

w rodzaju: „trwanie w oczekiwaniu”, „wielkie czekanie”, „postawy oczekiwania”, „dążenie do przeczekania”. 
Por. E. Tarkowska, Czas w życiu Polaków..., s. 15. 

84 Wypowiedź Bronisława Geremka, przewodniczącego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, 
na spotkaniu z pracownikami Zakładów Mechanicznych „Ursus” w tamtejszym Domu Kultury – zob. 
W. Słowiński, Bronisław Geremek w „Ursusie”..., s. 1.
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społecznego. Podkreślano, że „wchodzimy w czas nadziei”85, jednocześnie akcen-
towano fakt, że nadzieja towarzyszyła Polakom w dotychczasowej walce o wolność 
i zapewniła jej sukces. Nadzieja sprzyja skuteczności, czego dowiodło niezwykle 
szybkie przygotowanie się opozycji do czerwcowych wyborów: „Było mało czasu, 
mało środków, ale dostatecznie dużo nadziei, by tak prędko zorganizować się do 
tej próby”86. Trudno było nie dostrzegać tego elementu w ówczesnym czasie, bo-
wiem wszelka zmiana niesie z sobą oczekiwanie i nadzieję. Ta ostatnia zajmowała 
w czasie „wspólnym” miejsce znaczące.

Nadzieja „potrzebuje” czasu ilościowego, bez niego nie może istnieć, ale może 
całkowicie „przejąć we władanie” i zdefi niować czas jakościowy. Dlatego w tym 
przypadku czas „wspólny” stał się dla społeczeństwa głównie oczekiwaniem – żeby 
nie powiedzieć: przeczekaniem87. Wszyscy (zarówno politycy, jak i społeczeństwo) 
czekali na pierwsze efekty wprowadzanych reform88. Jednocześnie nowi depozy-
tariusze władzy mieli poczucie zobowiązania: „Siłą najgłębszą rządu i moją, jako 
premiera, jest potwierdzone przez te cztery miesiące poczucie, że społeczeństwo 
złożyło na nasze ręce najcenniejszy depozyt – swoją własną ludzką i obywatelską 
nadzieję”89. To oczekiwanie było zachowaniem znanym polskiemu społeczeństwu, 
ale stało się też czynnikiem wyhamowującym aktywność niektórych osób. Były 
jednostki, które dopiero po odczekaniu pewnego czasu (tygodni czy miesięcy) 
decydowały się na podejmowanie indywidualnych wyborów i działań, często 
zajmując bardziej krytyczne (kontestujące) stanowisko wobec wprowadzanych 
reform.

Najważniejszą cechą czasu „wspólnego”, jaka wynikała z przyjętej metody „oczeki-
wania” (zawsze nakierowanego na przyszłość90), była wyjątkowo krótka perspektywa 
przyszłościowa. Oczekiwanie zawsze stawia przyszłość na uprzywilejowanej pozycji 
i określa zwrot strzałki czasu. Szczególna rola najbliższej przyszłości powiązana 
była z powrotem społecznej nadziei, była też odpowiedzią na przeszłość, stanowiła 
nagłą, ale – jak się później okazało – w dużej części „chwilową” ucieczkę od prze-
szłości. Los zbiorowości został uporządkowany, w bliskiej przyszłości oczekiwano 
szybkiej poprawy. W ten sposób udało się powiązać teraźniejszość z przyszłością 
oraz zbudować strategię na dalsze życie. Całość nowej, mgliście zdefi niowanej, 
rzeczywistości miała się dopiero pojawić, zrealizować w niedalekiej przyszłości. 
Powiązano zdarzenia w teraźniejszości z przyszłymi: „Przeżywamy chwile, które 
zadecydują o przyszłości”91.

85 A. Michnik, Radość... i chwila namysłu, s. 1.
86 Tamże.
87 J. Staniszkis, Przeczekać?, „Tygodnik Solidarność”, nr 5 z 2 lutego 1990 roku, s. 4. 
88 Z cytowanych w „Tygodniku Solidarność” wypowiedzi wynikało, że Polacy dostrzegali społeczny 

„stan zawieszenia” oraz wyrażali przekonanie, że zachodzi obecnie „proces, który musi trwać” – zob. 
Z.W. Rykowski, Ludzie mówią, „Tygodnik Solidarność”, nr 3 z 19 stycznia 1990 roku, s. 5.

89 Wypowiedź Tadeusza Mazowieckiego – zob. Mówi premier, „Gazeta Wyborcza”, nr 16 z 19 stycznia 
1990 roku, s. 1.

90 L. Koczanowicz, Polityka czasu..., s. 74.
91 J. Nowak-Jeziorański, U progu IV Rzeczypospolitej, „Gazeta Wyborcza”, nr 43 z 7 lipca 1989 roku, s. 5.
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Owa przyszłość, jak okazało się później, przybrała postać trwającego kilka do 
kilkunastu miesięcy cierpliwego oczekiwania, po czym znów doszło do głosu rozcza-
rowanie i zniechęcenie. Pomimo przyjęcia tak krótkiej perspektywy przyszłościowej, 
już samo odejście od perspektywy życia tylko w teraźniejszości i bez przyszłości 
było sporym osiągnięciem czasu „wspólnego”92. Nastąpiło w ten sposób „wyrwanie” 
Polaków z teraźniejszości za pomocą przyszłości wbudowanej w czas „wspólny”. 
To działanie miało także charakter odcięcia się w dużym stopniu od ówczesnej 
teraźniejszości, a także od dominującej w polskim życiu społecznym przeszłości93. 
Pokłosiem zmian w percepcji rzeczywistości, jakie zaszły w tym krótkim okresie 
po 1989 roku, było nie tyle zlikwidowanie tak rozpowszechnionej niepewności co 
do przyszłości, ile uświadomienie sobie przez społeczeństwo, że w ogóle istnieje 
jakaś przyszłość (nawet krótka), o której można pozytywnie pomyśleć.

Społeczne defi niowanie czasu „wspólnego” jako oczekiwania nie zlikwidowało 
całkowicie poczucia, że aktualny czas, pomimo oczywistych cech pozytywnych, 
nie jest czasem normalnym. Oczywiście, wyznaczanie nowych celów nie miałoby 
sensu, gdyby istniejąca rzeczywistość spełniała wszelkie oczekiwania społeczne. 
W związku z tym defi niowanie teraźniejszości jako „nienormalnej” wynikało z ob-
serwacji cech ówczesnej rzeczywistości. Zgadzało się to ze społecznym odbiorem 
tego okresu jako „okresu nienormalnego”. Owo oczekiwanie na czas normalności 
często poprzedzano pytaniem lub stwierdzeniem, że „Polska znajduje się u progu 
normalności”94. Poczucie nienormalności, odbierane powszechnie w każdej dzie-
dzinie życia, było redukowane poprzez stwierdzenia w rodzaju: „Polska znajduje się 
w okresie przejściowym”95. Czasowi teraźniejszemu (czyli okresowi przejściowemu) 
przypisywano nie tylko określoną „długość”, ale i „skończoność”; w tym ujęciu 
„nienormalność” mogła stanowić swoiste źródło optymizmu, bo kresem udręki miał 
być koniec okresu przejściowego. Z tego wynika, że „nienormalność”, otrzymawszy 
status przejściowy, została zaakceptowana w takiej postaci przez społeczeństwo: 
„Trzeba przywrócić w Polsce mechanizm normalnego życia politycznego. Przejście 
jest trudne, ale nie musi powodować wstrząsów. Przeciwnie, będzie to droga do 
normalności”96. W pewnym stopniu zaakceptowano życie z „niedoskonałościami” 
czasu przejściowego, w zamian za nadzieję zrealizowania nadrzędnego celu ogólno-
społecznego, jakim była szybka odbudowa „normalnego życia”.

92 Elżbieta Tarkowska podkreślała, że całe pokolenia powojenne żyły z poczuciem charakterystycznej 
dominacji teraźniejszości bez przyszłości – zob. E. Tarkowska, Czas w życiu Polaków..., s. 9. 

93 Tamże, s. 89. 
94 Deklaracja Ideowo-Programowa PSL „Solidarność” [listopad 1989 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała 

i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 67; zob. także np.: Bieguny, których nie 
ma. Rozmowa Leszka Balcerowicza z Jarosławem Kurskim, „Gazeta Wyborcza” nr 21 z 25–26 stycznia 1997 
roku, s. 9.

95 A. Krzemiński, W. Władyka, Rewolucja krok po kroku, „Polityka”, nr 17 z 29 kwietnia 1989 roku, s. 1; 
J. Staniszkis, Historia i przypadek, „Tygodnik Solidarność”, nr 3 z 19 stycznia 1990 roku, s. 9; J. Staniszkis, 
Sprzeczności okresu przejściowego, „Tygodnik Solidarność”, nr 7 z 16 lutego 1990 roku, s. 11.

96 Przeszłość odkreślamy grubą linią..., s. 3. 
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Nienormalność i przejściowość, konstytuując obraz tymczasowości czasu „wspól-
nego”, zostały powiązane z poczuciem niepewności, nieprzewidywalności i niesta-
bilności. Stany te dotyczyły zarówno sfery publicznej, jak i prywatnej. Powszechna 
w poprzednich latach niepewność nie została wyrugowana z powstałego czasu „wspól-
nego”, a tym samym z rzeczywistości, została jednak częściowo ograniczona poprzez 
przebywanie ludzi razem, w stopniu wcześniej niezwykle rzadkim, w autentycznej 
wspólnocie. „Niepewność jutra” była jednak w dalszym ciągu jednym z najbardziej 
zauważalnych ówczesnych zjawisk97, chociaż częściowo zmienił się jej charakter. 
Program zmian nie gwarantował natychmiastowego sukcesu, dawał jednak nadzieję. 
Wprawdzie – jak mówił Bronisław Geremek – gwarancji, że rząd dotrzyma słowa 
i sytuacja się polepszy, „nie mamy żadnych, ale wszyscy mamy nadzieję”98. Stałym ele-
mentem potęgującym niepewność były stwierdzenia przypominające o potencjalnych 
zagrożeniach99 i rosnący niepokój o przyszłość100. Z drugiej strony, pełniły one także 
funkcję mobilizującą i przypominały o szansach, jakie otrzymało społeczeństwo101.

Niepewność była pogłębiana przez pierwsze koszty wprowadzania reform: 
„Po pięciu miesiącach marszu znaleźliśmy się w miejscu pierwszego zwątpienia: 
strach iść dalej, wstyd zawrócić do »ziemi niewoli«, którą opuszczaliśmy z takim 
entuzjazmem”102. Owa „niepewność przyszłości”103 była nie tylko pochodną trudnej 
sytuacji gospodarczej, ale wynika ona zwykle z wszelkich zmian, nieodłącznie im 
towarzysząc. Zakres dokonywanej zmiany określa społeczne pokłady niepewności.

Niepewność, będącą podstawowym rysem czasu „wspólnego”, charakteryzował 
brak powiązania z nieufnością. Czas społecznej nadziei zminimalizował nieufność 
wobec rządzących. Nie była ona dostrzegalna, wciąż jednak istniała w codziennych 
stosunkach społecznych. Większość społeczeństwa, obcując we wspólnocie, poczuła 
się pewniej. Jednostki widziały, że strony ówczesnego konfl iktu politycznego przed-
kładają nad wszystko interes wspólny – stąd wypływało, co prawda złudne, ale tak 
wówczas potrzebne, chwilowe poczucie bezpieczeństwa. Społeczeństwo zaufało 
przede wszystkim podejmującym zadanie odejścia od „nienormalnej” rzeczywi-
stości. Dopiero rozpad poczucia wspólnoty, brak konsensu co do wprowadzanych 
reform spowodowały nawrót nieufności104, która później, wobec rozczarowania 
działaniami elit solidarnościowych, pogłębiała się coraz bardziej.

97 J. Syski, Gra w demokrację, „Polityka”, nr 34 z 26 sierpnia 1989 roku, s. 1.
98 W. Słowiński, Bronisław Geremek w „Ursusie”..., s. 1.
99 A. Michnik, Radość... i chwila namysłu, s. 1.
100 J. Syski, Punkt zwrotny, „Polityka”, nr 12 z 24 marca 1990 roku, s. 1.
101 R. Legutko, O inteligencji i życiu intelektualnym w Polsce, [w:] A. Nelicki (red.), O naprawę 

III Rzeczypospolitej, s. 18.
102 J. Baczyński, Czas zwątpienia, „Polityka”, nr 22 z 2 czerwca 1990 roku, s. 4.
103 Pod tym pojęciem Elżbieta Tarkowska rozumie „zespół cech, jaki charakteryzuje stosunek do przy-

szłości społeczeństwa polskiego jako całości lub też istotnych jego odłamów. A więc są to: krótka perspek-
tywa przyszłości, niechęć do myślenia prospektywnego, lęk wobec przyszłości, a także bierne oczekiwanie 
na wydarzenie, które odmieni trudną teraźniejszość” – zob. E. Tarkowska, Czas w życiu Polaków..., s. 108. 

104 A. Smolar, Władza i geografi a pamięci, [w:] P. Kosiewski (red.), Pamięć jako przedmiot..., s. 63. 
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Dwoistość społecznego odczytywania nowego czasu polegała na odbieraniu go, 
z jednej strony, jako czasu nienormalnego, a z drugiej – czasu wartościowanego 
pozytywnie. Był to, mimo wszystko, czas tak dobry, że nazywano go nawet spełnie-
niem marzeń wielu pokoleń. Chociaż nie wszyscy byli o tym przekonani, starano się 
wzmacniać poczucie wyjątkowości chwili: „Nie bójmy się jednak odrobiny patosu. 
Mało ostatnich pokoleń Polaków żyło w czasie tak wyjątkowo dogodnym. Między 
pesymizmem a realizmem jest jednak istotna różnica. (...) Ludzie, kiedy nareszcie 
zrozumiecie, że żyjemy już w innej epoce?!”105. Pozytywne wartościowanie czasu 
polegało przede wszystkim na defi niowaniu go jako czasu wolności, nieznanego 
pokoleniom powojennym. Pisano później o „pierwszych dniach wolności”106, 
przede wszystkim politycznej, zniesieniu cenzury, przyznaniu praw obywatelskich, 
przywróceniu podmiotowości jednostkowej i wspólnotowej, odtworzeniu samo-
rządności itd. Po czerwcu 1989 roku pojawiła się „perspektywa dokonania wielkich 
rzeczy w czasach wolności”107. Dzięki temu nowy czas wspólny zyskiwał ładunek 
wartościujący pozytywnie. Należy tu jednak zaznaczyć, że chociaż „rewolucja 1989 
roku miała być rewolucją wolności”108, nie było „widać zachłyśnięcia się wolnością 
czy demokratycznej euforii nazajutrz po wyborach [4 czerwca 1989 roku – przyp. 
P.B.]”109, głównie ze względu na tragiczną sytuację gospodarczą kraju i lęk związany 
z niepewną przyszłością.

Najważniejszą, wielokrotnie już tu podkreślaną cechą nowego czasu było jego 
odczuwalne przyspieszenie. Przejawy tego przyspieszenia były wyraźnie widocz-
ne. Stwierdzenie, że „wszystko idzie dużo szybciej niż sądziliśmy”110, wyrażało 
jeszcze zaskoczenie, ale podkreślało, że „w ciągu kilku ostatnich dni [po 4 czerw-
ca 1989 roku – przyp. P.B.] wydarzenia w Polsce następują po sobie szybko, jak 
w kalejdoskopie”111, zakładało też akceptację szybkich zmian politycznych. Sytuacja 
polityczna zmieniła się gwałtownie w niezwykle krótkim okresie. Szybsze działanie, 
nałożenie się nadzwyczajnych wydarzeń w czasie politycznym przekładało się na 
poczucie przyspieszenia ówczesnego czasu społecznego, a to powodowało odbiór 
czasu w ogóle jako „szybszy”.

Niemniej jednak stwierdzenie, że czas „wspólny” był przez wszystkich odbierany 
jako czas przyspieszenia, że był już rozpoczętym „pędem”, wydaje się uogólnieniem 
zbyt daleko idącym. Przyspieszenie dotyczyło bowiem tylko części rzeczywistości, 
pozostałych zaś elementów opis w postaci przyspieszenia nie obejmował. Zmiany 
polityczne były niespodziewane i zaskakiwały, budziły zainteresowanie, uzyskiwały 
poparcie, ale nie objęły wszystkich sfer życia ówczesnego społeczeństwa. Potwierdzają 

105 M. Zięba OP, Trzy uwagi po rzymskiej wizycie. Raduj się Polsko!, „Gazeta Wyborcza”, nr 120 z 24 paź-
dziernika 1989 roku, s. 3. 

106 W. Adamski, Wstęp, [w:] W. Adamski (red.), Polacy ’95: aktorzy..., s. 8. 
107 R. Legutko, O inteligencji i życiu..., [w:] A. Nelicki (red.), O naprawę III Rzeczypospolitej, s. 18.
108 P. Śpiewak, Dlaczego IV Rzeczpospolita?, „Res Publica Nowa” 2003, nr 4, s. 41–42. 
109 J. Syski, Gra w demokrację, s. 1.
110 Słowa Jacka Żakowskiego – zob. Nikt w historii jeszcze tego nie przerabiał. Z Jackiem Kuroniem 

rozmawia Jacek Żakowski, „Gazeta Wyborcza”, nr 26 z 14 czerwca 1989 roku, s. 3
111 J. Nowak-Jeziorański, U progu IV Rzeczypospolitej, s. 5.
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to zachowane wypowiedzi dyskursywne przepełnione narzekaniem na społeczną 
bierność i bezradność. Szybkie zdarzenia polityczne w większości nie dotyczyły 
bezpośrednio sytuacji poszczególnych jednostek. Nie było też widocznego wprost 
przełożenia zmian politycznych na poprawę sytuacji ekonomicznej ludzi. Z tego 
względu wydaje się, że w odbiorze czasu „wspólnego” nie u wszystkich dominowało 
przyspieszenie. Owo przyspieszenie przez jednostki było różnie odbierane. Dla 
jednych czas ewidentnie przyspieszył, wręcz galopował112, a dla innych (pewnie 
większości), niemal stał w miejscu. W większym stopniu był – o czym pisano już 
wcześniej – oczekiwaniem na spełnienie deklaracji polityków i własnych wyobrażeń 
dotyczących nowej rzeczywistości.

Takie „zatrzymanie czasu” nie było odczuciem nadzwyczajnym. Część społeczeń-
stwa zbudowała atmosferę czasu „wspólnego” i zdefi niowała ją w postaci czekania. 
Ludzie ci doświadczyli zmian politycznych, ale one nie dotykały ich bezpośrednio, 
nie wpłynęły też znacząco na ich sytuację materialną. Z zainteresowaniem przy-
glądali się owej „chwili” (trwającej kilkanaście miesięcy) i oczekiwali cierpliwie 
symptomów obiecanej poprawy. Taka społeczna postawa miała swoje uzasadnienie 
w sprawdzonych już wielokrotnie zachowaniach, wyuczonych w okresie PRL-u.

Czas „wspólny” był w sposób szczególny odbierany przez wspólnotę, zarówno 
przez tych, którzy podjęli działania, jak i tych, którzy oczekiwali na konsekwencje 
zmian. Czas „wspólny” był czasem „uspokajającym” społeczeństwo, zmniejszał uza-
sadnione społeczne lęki egzystencjalne, zapewniając tak potrzebny do wprowadzania 
zmian spokój społeczny. Był skutecznym narzędziem oddziaływania na społeczeń-
stwo, gwarantując w trudnym okresie dziejów pełnię władzy nad poczynaniami 
jednostek. Przejęcie panowania za pomocą czasu „wspólnego” nad niezgodnymi 
z oczekiwaniem zachowaniami jednostek doprowadziło do zahamowania potrzebnej 
dynamiki społecznej. Stąd tak często pojawiały się wezwania niektórych polityków 
do „przejmowania spraw we własne ręce”. Chciano doprowadzić w ten sposób do 
zdynamizowania życia społecznego.

Aby móc sprostać takim zadaniom, czas „wspólny” musiał spełniać wymogi 
nieodwracalności i niepowtarzalności, co można było osiągnąć w pewnym stopniu 
drogą ukrywania prawdy o aktualnej rzeczywistości – narzucona defi nicja czasu 
budowała fałszywy jej obraz u jednostek. Taki iluzoryczny charakter, oparty na 
społecznych marzeniach, upodabniał go częściowo do czasu magicznego – „przy-
szłe pokolenia będą uczyć się o tych czasach!”113. Uczynienie z tego okresu czegoś 
na kształt święta było politycznym sposobem sakralizacji tego czasu. Odczucie 
„odświętności”, „nadzwyczajności” pojawiało się w wielu wypowiedziach, prze-
bijała z nich duma z dokonanych zmian politycznych, jak np. w słowach Adama 
Grzegorczyka: „Ciągle przeżywam wzruszenie z powodu wielkiej, dobrej zmiany 
w naszym kraju”114. To poczucie niezwykłości, „wyjątkowej codzienności” było 

112 A. Szczypiorski, I chciałbym, i boję się..., s. 3. 
113 Wypowiedź Lecha Wałęsy – zob. W. Pasek, Rulewski, nie przeszkadzaj, „Gazeta Wyborcza”, nr 12 

z 23 maja 1989 roku, s. 5. 
114 A. Grzegorczyk, Solidarność czy wolny rynek?, „Polityka”, nr 44 z 4 września 1989 roku, s. 1.
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potwierdzane przez obserwatorów zewnętrznych, zatem pozytywne wartościowanie 
tego czasu było często spotykane. Wprawdzie owa sakralizacja była ograniczona, 
co wynikało z faktu, że „aktywność na rzecz przyszłości nie mieści się w ramach 
perspektywy wyznaczonej czasem magicznym i religijnym”115, jednak mówienie 
o magicznych aspektach czasu „wspólnego” jest jak najbardziej uzasadnione. 
Pojawiły się wtedy elementy czasu sakralnego, obok podstawowego dla wszystkich 
czasu świeckiego. Inaczej mówiąc, wykształcił się czas realny i czas iluzoryczny, 
a tym samym powstał dualizm czasu efektywnej aktywności i czasu marzeń116, co 
właśnie w analizowanym przypadku czasu „wspólnego” było szczególnie widoczne.

Pomimo różnic w odbiorze prędkości (odczuwania szybkości) zachodzenia zmian 
pomiędzy społeczeństwem a elitami politycznymi, niezmiernie ważnym czynnikiem, 
wpływającym na skuteczność czasu „wspólnego”, było pomyślne połączenie czasów 
społecznych tych dwóch grup. Umiejętnie połączono (przynajmniej po czerwcu 1989 
roku) czas rządzących z czasem jednostki. Oba czasy, wzajemnie się przenikając, 
stwarzały wrażenie bycia jednym czasem. Za pomocą wykorzystanego porządku 
symbolicznego rządzącym udało się uformować przekonywający obraz ówczesnej 
teraźniejszości. W ten sposób elity symboliczne skutecznie panowały nad czasem, 
przede wszystkim odwołując się do defi nicji teraźniejszości o wyjątkowych cechach 
oraz do niedoprecyzowanych wizji czasu przyszłego.

Czas „wspólny” był czasem społecznym, ale miał też swój wymiar ilościowy 
(chronometryczny)117. Tym wymiarem był okres kilkunastu miesięcy po czerw-
cu 1989 roku, kiedy to realizowana była „terapia szokowa”. Posiadał ilościowe 
ramy temporalne do zagospodarowania przez aktywność polityków i jednostek. 
Istniały więc realne możliwości (przynajmniej w ofi cjalnym przekazie propagan-
dowym) nadania temu czasowi przez jednostkę własnego obrazu (czyli zmianę 
czasu społecznego) własną aktywnością. Niestety, tej aktywności nie było zbyt 
wiele, częściowo ograniczał ją sam czas „wspólny”. Dotyczyło to także działalno-
ści politycznej. Dopiero doprowadzenie do zróżnicowania politycznego (rozbicie 
jedności ruchu „Solidarności”), do pluralizmu politycznego (w postaci tworzenia 
się sceny politycznej)118, było w tej sferze zapełnianiem czasu ilościowego konkret-
nymi działaniami. Było to więc realne, jednostkowe budowanie struktury czasu 
ilościowego i jakościowego119.

W przypadku czasu ilościowego tych analizowanych kilkunastu miesięcy czasu 
„wspólnego” takich działań zabrakło. Większość społeczeństwa przyjęła postawę 
oczekującą, zatem wymiar czasu ilościowego, czasu „wspólnego” okazał się przede 

115 E. Tarkowska, Czas w życiu Polaków..., s. 16.
116 G. Mitrowski, Kosmos. Bóg. Czas, s. 66. 
117 Ten czas można też wykorzystać praktycznie: „Czas chronometryczny (...) możemy potraktować 

instrumentalnie, jako swego rodzaju kapitał pozostający w naszej dyspozycji, którym możemy względnie 
swobodnie dysponować zagospodarowując go – lub marnotrawiąc” – zob. J. Chłopecki, Ciągłość, zmiana 
i powrót..., s. 111.

118 A. Krzemiński, W. Władyka, Styl i racje, s. 1 i 6. 
119 Należy przypomnieć, że „(...) czas istnieje o tyle, o ile istnieją działania, rzeczy i procesy oraz związki 

między nimi” – zob. J. Chłopecki, Ciągłość, zmiana i powrót..., s. 104.
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wszystkim czasem całkowicie „odrealnionym”, czyli „czasem pustym”. Pozostawał 
właściwie bez własnych indywidualnych defi nicji (wspólna była uznawana za własną), 
jednostki nie nadały mu własnej „defi nicji aktywnościowej”. Nie wzięły za niego 
pełnej odpowiedzialności, bo ta została ulokowana w elitach rządzących. Wpłynęły 
na to głównie dwa czynniki – pierwszy był konsekwencją ograniczeń wynikających 
z czasu przeszłego, jako że działania czasu przeszłego były anachroniczne, nie 
nadawały się do zastosowania w nowej rzeczywistości, zaś drugi to ograniczenia 
wynikające z przyszłości: większość społeczeństwa nie była w stanie podejmować 
działań, nie dysponowała bowiem żadnym – ukształtowanym, jednoznacznym 
i zaakceptowanym, nowym wzorcem działania. Trudno zatem mówić o tym, że 
dzięki podejmowanej aktywności dochodziło do zmian w świadomości odbierania 
czasu, dlatego też dużo większe było społeczne rozczarowanie, gdy czas „wspólny” 
się skończył, okazawszy się jak najbardziej realnym.

Czas „wspólny” utrzymywał społeczeństwo w stanie nierzeczywistym, niemają-
cym jakichkolwiek szans na długie trwanie, ze względu na idealistyczne założenia 
zmian niemożliwych do zrealizowania w krótkim czasie. Wytworzono rzeczywistość 
społeczną, która była w dużym stopniu mistyfi kacją. Czas „wspólny” wprowadzał 
potrzebną, ale na dłuższą metę niebezpieczną, sztuczną jedność, był w pewnym 
stopniu czasem o cechach totalnych. Dobitnie wyraża to następujące stwierdzenie: 
„Może nas zrujnować przekonanie, że musimy wszystko robić zgodnie: zgodnie 
cierpieć i zgodnie budować. (...) Filozofi a zgody – choć może być dla rządu nęcąca – 
grozi zablokowaniem rozwoju nie tylko politycznego, ale i ekonomicznego”120. Owa 
„totalność” czasu nie była jednak wyłącznie polityczną manipulacją, czyli defi nicją 
narzuconą społeczeństwu przez elity symboliczne, w dużej części wynikała bowiem 
ze społecznych oczekiwań, szczególnie nasilonych w latach 80. XX wieku. Czekanie 
na taki czas było próbą własnej defi nicji rzeczywistości, sposobem radzenia sobie 
z niepewnością i lękiem.

Poza wyżej opisanymi istotnymi cechami należy wspomnieć, że czas „wspól-
ny” tworzyły przeciwieństwa oraz odmienne od oczekiwanych konsekwencje. 
Budował on pewne społeczne interpretacje i oczekiwania, a w rezultacie dawał 
coś innego. Pozwalał dostrzec przyspieszenie czasu w postaci szybszych działań 
zachodzących w otoczeniu (szczególnie politycznym), sam zaś był głównie ocze-
kiwaniem. Promowano w nim szybkie działania, „przejmowanie spraw w swoje 
ręce”, ale znaczna część społeczeństwa pozostawała bierna. Podkreślano, że świat 
teraźniejszy nie jest „normalny”, a z drugiej strony przekonywano, że owo „teraz” 
to spełnienie marzeń kilku pokoleń o czasie „odświętnym”121. Czas „wspólny” niósł 
z sobą ogromne pokłady społecznej nadziei, pragnień i oczekiwań, a w rzeczywi-
stości doprowadził do pogłębienia rozczarowania i społecznych lęków. Sugerował, 
że spełnienie marzeń może mieć charakter natychmiastowy, a jednocześnie 

120 P. Pacewicz, Wielki post, „Gazeta Wyborcza”, nr 47 z 24–25 lutego 1990 roku, s. 7.
121 Potrzebę takiego czasu „wspólnego” dostrzegała w polskim społeczeństwie Elżbieta Tarkowska: 

„Wyrazem podobnych tendencji – »tęsknoty za czymś innym« jest potrzeba święta, potrzeba czasu nie-
zwykłego” – zob. E. Tarkowska, Czas w życiu Polaków..., s. 83.
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pozbawiał wszelkich złudzeń. Wyprowadził społeczeństwo z „przebywania” 
w przeszłości i teraźniejszości w teraźniejszość i „krótką” przyszłość, czyli był 
potrzebą natychmiastowości, a zaraz potem uświadamiał, że nowa perspektywa 
temporalna jest niemożliwa do realizacji, jest ułudą i nieporozumieniem. Oferował 
poczucie wyjątkowości, kusił rozwiązaniami magicznymi, proponował wspólne, 
sakralne przeżycia, częściowo uprawniał przekonanie, że „cuda są możliwe”, 
a równocześnie prowadził nieuchronnie do szybkiego nadejścia „twardego, bez 
złudzeń” czasu „świeckiego”.

Przeprowadzane w Polsce zmiany miały charakter holistyczny, dotyczyły wszyst-
kich elementów dotychczasowego systemu, co nie pozostało bez wpływu na charakter 
i konsekwencje budowy czasu „wspólnego”. W zderzeniu z praktyką funkcjonowania 
systemu demokratycznego holistyczne zmiany niosły jednak istotne konsekwencje. 
W systemie społecznym funkcjonowanie poszczególnych jego części następowało 
w różnym tempie. Podejmowane działania polityczne dotyczące sfer idei i praktyki, 
organizacyjnego działania, były też realizowane w różnych tempach i czasach122. 
To rozejście się było widoczne jeszcze bardziej w sferze gospodarczej niż społecz-
nej. Przejawiało się w różnym tempie zmian instytucjonalnych i społecznych123. 
W praktyce, podjęta po 1989 roku skuteczna próba zbudowania w świadomości 
społecznej czasu „wspólnego” musiała się zderzyć z różnymi czasami i tempami, 
w jakich zmieniała się rzeczywistość. Nierzeczywiste założenie jednoczesności 
zachodzenia zmian – w jednym czasie, czasie „wspólnym”, pomniejszyło polityczne 
i społeczne funkcje oddziaływania tego czasu.

Okres lat 1989–1990, jak i sam czas „wspólny”, były niepowtarzalne124. Politycy, 
przede wszystkim rządzący, oraz komentatorzy polityczni uznali go za coś cen-
nego politycznie i podjęli próby utrzymania go, nadania mu statusu trwałego. 
Dysponowanie takim czasem, politycznie niezmiernie cennym (brak opozycji) 
w okresie przeprowadzanej zmiany (powszechna akceptacja), było niezwykłym atu-
tem dla wprowadzających reformy. Czas „wspólny” miał charakter tak dominujący, 
że możliwe było nawet podkreślanie jego cech totalnych. Świadomość dysponowa-
nia takim czasem sakralnym nie tylko ułatwiała ekipie Tadeusza Mazowieckiego 
wprowadzanie zmian, ale prowadziła do przekonania o racji ostatecznej w każdej 
proponowanej sprawie. Każdy, kto myślał inaczej, sam wykluczał się poza nawias 
zdefi niowanej wspólnoty.

W rezultacie doprowadziło to do wyalienowania się części ówczesnych elit 
symbolicznych ze społeczeństwa. Taki nakaz i poczucie „zgodnego wprowadzania 
reform”, tworzące się też często w sposób naturalny, oddalało rządzących od potrzeby 
wprowadzenia czy przywrócenia podstawowego w demokracji mechanizmu sporu 
politycznego. Nieliczne głosy krytyczne dotyczące reform gospodarczych nie tylko 

122 W.E. Scheuerman, Liberal Democracy and the Social Acceleration of Time, Baltimore 2004, s. 26 i 27. 
123 M. Marody, System realnego socjalizmu w jednostkach, [w:] M. Marody (red.), Co nam zostało 

z tych lat..., s. 258.
124 Wyjątkowość tego okresu była podkreślana wielokrotnie: „(...) Historycznego wymiaru tego czasu 

nie ogarniamy, jego niezwykłość ciągle nam umyka – nie został nawet nazwany i mówiąc o nim, najczęściej 
używamy daty: »po 1989 roku«” – zob. T. Bogucka, Polak po komunizmie, s. 5.
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były odbierane jako zagrożenie dla rządzących, ale też zostały zdefi niowane przez 
nich jako zagrożenie dla kontynuacji reform. Utożsamienie możliwości wprowadza-
nia reform z jedną tylko ekipą było w dużym stopniu związane z atmosferą czasu 
„wspólnego”. Dlatego bardziej zrozumiała staje się niechęć, oburzenie, żal, że „mio-
dowe miesiące polskiej demokracji skończyły się. Przedwcześnie i nieodwracalnie”125.

Z powyższej analizy wynika, że utrzymywanie atmosfery czasu „wspólnego” 
w dłuższym okresie nie było możliwe. Wynika to przede wszystkim z faktu, że 
utrudnione było podejmowanie działań społecznych (brak wzorów), ponadto nie 
było podstawowego rytmu podejmowanych działań. Czas „wspólny” był odbiera-
ny przede wszystkim (poza sferą polityczną) jako bezruch i oczekujące trwanie. 
Temporalna strategia tego czasu musiała zostać zakwestionowana, bo choć była 
użyteczna dla niektórych polityków, to jednak na dłuższą metę niekorzystna dla 
społeczeństwa, wymuszała bowiem zachowania powiązane z biernością i oczekiwa-
niem. W przypadku dłuższego trwania stan taki mógł doprowadzić do ograniczenia 
możliwości rozwoju, przede wszystkim gospodarczego.

d) Koniec czasu „wspólnego” i próby jego podtrzymania

Nadzieje ulokowane w obozie sprawującym władzę w latach 1989–1991 nie spełniły 
się w zakładanym krótkim czasie. W pierwszych miesiącach przeważało „cierpienie 
i oczekiwanie”126, później, zamiast radości i dobrobytu, wprowadzane reformy przy-
niosły rozczarowanie i pogłębiały lęk egzystencjalny. Entuzjazm społeczny z pierw-
szych miesięcy ustępował miejsca wątpliwościom127. Dostrzegano wyczerpywanie się 
społecznego zaufania do rządzących oraz wzrost społecznego zniecierpliwienia128. Po 
kilkunastu miesiącach wprowadzania zmian optymizm zaczął gwałtownie opadać. 
Dobrze oddaje to obrazowe stwierdzenie publicysty: „(...) listopad w tym [1990 – 
przyp. P.B.] roku – dla Polaków smutna pora. Wskaźnik optymizmu w narodzie 
spada szybciej niż słupek rtęci na termometrze za oknem”129. Konsekwencją tego 
stanu były apele, najpierw nieśmiałe, o przyspieszenie zmian, m.in. drogą przyznania 
rządowi specjalnych uprawnień130, pojawiały się też ostrzeżenia przed konsekwen-
cjami zderzenia ze społecznym zniecierpliwieniem131, podkreślano konieczność 
maksymalnego wykorzystania cennego czasu, który uciekał bezpowrotnie. Pierwsze 

125 E. Skalski, Spór o Wałęsę, „Gazeta Wyborcza”, nr 162 z 14–15 lipca 1990 roku, s. 6.
126 P. Pacewicz, Płaczą i ufają, „Gazeta Wyborcza”, nr 34 z 9 lutego 1990 roku, s. 1.
127 J. Baczyński, Czas zwątpienia, s. 4.
128 Dajmy rządowi uprawnienia nadzwyczajne. Oświadczenie Lecha Wałęsy [z 13 grudnia 1989 roku], 

„Gazeta Wyborcza”, nr 156 z 13 grudnia 1989 roku, s. 1.
129 Z. Pietrasik, Odwrót przez tryumfalną bramę, „Polityka”, nr 49 z 8 grudnia 1990 roku, s. 1. 
130 Dajmy rządowi uprawnienia nadzwyczajne..., s. 1.
131 Przyspieszenie. Z marszałkiem Senatu prof. Andrzejem Stelmachowskim rozmawia Jerzy Szczęsny, 

„Tygodnik Solidarność”, nr 9 z 2 marca 1990 roku, s. 7.
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nawoływania do zmiany tempa wprowadzania reform spotkały się z odpowiedzią, 
że „rząd biegnie, jak może najszybciej”132.

Czas będący wspólnym przeżyciem, wspólnym uniesieniem, musiał się zakoń-
czyć rozczarowaniem, doświadczeniem zawiedzionych nadziei. Podstawą dla tych 
negatywnych nastrojów społecznych była rozbieżność między obiecywanym stanem 
przyszłym a aktualną rzeczywistością. Wynikało to z wielu przyczyn. Główną było 
przyjęcie przez społeczeństwo krótkich i wyjątkowo sztywnych ram czasowych, 
zaproponowanych przez elity symboliczne dla urzeczywistnienia społecznych 
nadziei. Pierwsze widoczne braki w obiecywanym przez reformatorów „nowym, 
doskonałym świecie” wprowadziły nieobecny dotąd spór na temat kształtu, charak-
teru i kierunku zmian i zaczęły przekształcać dotychczasowe poczucie „wspólnoty” 
czasu. Zburzyły konsens społeczny i polityczny osiągnięty w kwestii dodatkowego 
czasu, potrzebnego rządzącym do wprowadzania reform. Brak poprawy sytuacji 
materialnej (a w praktyce jej pogorszenie) doprowadził w krótkim czasie do roz-
padu poczucia wspólnoty, podważył istniejące zaufanie do rządzących, którzy nie 
spełnili społecznych nadziei na przywrócenie „normalności”, w rezultacie rozbił 
czas „wspólny” na wiele, odmiennie ujmowanych, temporalnych defi nicji teraźniej-
szości. Na dodatek reformy ekonomiczno-społeczne generowały kolejne konfl ikty, 
uświadamiając społeczeństwu, że czas „wspólny” de facto już nie istnieje i politycy 
będą odtąd musieli zabiegać o dalsze poparcie dla reform133.

Kresem czasu „wspólnego” nie było pierwsze pytanie w dyskursie politycznym 
o sensowność zmian czy o odpowiednie ich tempo, ale publicznie wygłoszona po-
lityczna propozycja ich gwałtownego przyspieszenia. Nie ma większego znaczenia, 
co legło u podstaw ogłoszenia zmiany tempa przemian – czy hasło „przyspieszenia” 
było narzędziem politycznym wykorzystanym do zdobycia władzy, czy też odpo-
wiedzią na spadek społecznego zaufania, czy może próbą utrzymania zaufania 
społecznego przez część elit solidarnościowych.

Precyzyjne określenie granic czasu „wspólnego” jest zadaniem bardzo trudnym. 
Należy przyjąć, że trwał on kilkanaście miesięcy. Trudno podać dokładną datę, nie 
było bowiem wyraźnego zanegowania owego czasu, czyli odejścia od niego przez 
społeczeństwo. Możliwe, że dla niektórych jednostek funkcjonował on nadal jako 
skuteczny sposób na zrozumienie ówczesnej rzeczywistości. Jego końcem nie były 
też pierwsze strajki kolejarzy wymierzone w rząd Tadeusza Mazowieckiego już po 
pięciu miesiącach reform134. Sugestywnie opisywane przez publicystę, potwierdzały 
istnienie czasu „wspólnego”: „Trwająca od czterech miesięcy cisza była zjawiskiem 
tyleż niezwykłym, co nienaturalnym. Rządowy program gospodarczy został przy-

132 jbl, Rząd biegnie jak może najszybciej, „Gazeta Wyborcza”, nr 157 z 14 grudnia 1989 roku, s. 1. 
133 Dobitnie przedstawia to fragment programu politycznego: „(...) Skończył się już czas, w którym 

rząd mógł liczyć na bezwarunkowe poparcie społeczeństwa dla nowej władzy. Dalsze kontynuowanie tej 
polityki społeczno-gospodarczej, drastycznie odbiegającej od aspiracji społecznych, grozi niekontrolowanym 
wybuchem protestu społecznego” – zob. Stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec polityki gospo-
darczej rządu [z 29 czerwca 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań 
parlamentarnych..., cz. 2, s. 48.

134 J. Jankowiak, Plan Balcerowicza: miesiąc piąty, „Gazeta Wyborcza”, nr 125 z 31 maja 1990 roku, s. 5.
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jęty z wiarą, na złość komunie, w stanie politycznego odurzenia. Strajk kolejarzy 
jest sygnałem, że znieczulenie ustępuje. I bardzo dobrze: czas najwyższy, abyśmy 
porozmawiali jak ludzie dorośli. Dopiero teraz nadchodzi moment prawdziwego 
wyboru – albo świadomie poprzemy politykę rządu, ze wszystkimi jej konsekwencja-
mi, albo ją odrzucimy”135. W tym samym tygodniku pisano: „Teraz trzeba prawdzie 
śmiało spojrzeć w oczy. Najwyższy czas, by proces różnicowania się popchnąć do 
przodu i nazwać rzeczy po imieniu (chodzi o pluralizm partyjny). To jest właśnie 
tworzenie nowej sceny politycznej. (...) Rządzenie to nieustanne konfl ikty. Rząd 
Mazowieckiego działał w sytuacji luksusowej (...) bez żadnej właściwie opozycji 
(...)”136. Powyższe cytaty świadczą o tym, że wyjątkowy nastrój społeczny nie był tak 
jednoznacznie akceptowany, że w dużym stopniu był wynikiem socjotechnicznych 
zabiegów rządzących, którzy go narzucili w sferze symbolicznej pozostałej części 
społeczeństwa.

Najbardziej realnym końcem czasu „wspólnego” była polityczna idea „przyspie-
szenia” tempa zmian. Powiązano ją z pojawieniem się konfl iktu w łonie Komitetu 
Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W tym momencie problematyka temporalna 
została nie tyle wprowadzona do dyskursu politycznego, ile przybrała zdecydowanie 
odmienny charakter. Z narzędzia służącego do podkreślania (wyłącznie legity-
mizacyjnego) wyjątkowości chwili bieżącej, przekształciła się w narzędzie walki 
politycznej (w ramach demokratycznego sporu), wykorzystywanej do zbudowa-
nia własnej, najlepszej politycznie defi nicji rzeczywistości. Została wykorzystana 
do budowy nie jednej (niepodważalnej) defi nicji, ale wielu, często odmiennych, 
symbolicznych defi nicji nowej rzeczywistości.

Hasło „przyspieszenia” zostało wprowadzono do dyskursu w kwietniu 1990 
roku, wówczas okazało się też, że rząd Tadeusza Mazowieckiego nie może liczyć 
na poparcie Lecha Wałęsy137. W ten sposób ogłoszenie koncepcji przyspieszenia 
było jednoznaczne z podziałem politycznym. Oznaczało to zakwestionowanie nie 
tylko tempa zmian, ale także legitymizacji ekipy politycznej tych zmian dokonującej. 
Propozycja „przyspieszenia” była instrumentalnym zakończeniem „wstrzymania” 
czasu jakościowego w polskiej polityce – jej pojawienie się „(...) zburzyło klimat 
rosnącego zrozumienia i akceptacji trudnego programu. Hasło przyspieszenia 
zburzyło atmosferę jedności i otworzyło ponownie drogę do ataków na rząd, na 
całokształt polityki gospodarczej państwa. Rząd, jako główny jego reprezentant, 
postawiony został pod ścianą”138.

W ówczesnej sytuacji, wobec innych, zgłaszanych później pomysłów, idea 
„przyspieszenia” była postulatem najmniej rewolucyjnym – chodziło nie tyle 
o wyjście z tego okresu czasu „wspólnego” (przy dalszym zachowaniu jego funkcji 

135 J. Baczyński, Czas zwątpienia, s. 1.
136 A. Krzemiński, W. Władyka, Styl i racje, s. 1 i 6. 
137 To, co mnie różni od Lecha Wałęsy. Z Tadeuszem Mazowieckim rozmawia Marian Turski, „Polityka”, 

nr 47 z 24 listopada 1990 roku, s. 3. 
138 W. Wilczyński, Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji. Wybór prac z lat 1991–1995, 

Poznań 1996, s. 29.
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regulacyjnej), ile o „poruszanie się w nim szybciej”, czyli dokonanie jego częściowego 
przekształcenia. Wobec dotychczasowego „stanu zawieszenia”, idea taka mogła się 
jednak niektórym osobom kojarzyć z rewolucją. Wynika z tego, że „przyspieszenie” 
oraz „wojna na górze” zakończyły „bezkonfl iktową”, spokojną, kompromisową 
politykę pierwszego okresu „porewolucyjnego”. W praktyce „przyspieszenie” od-
woływało się do zwiększenia liczby i tempa działań.

Zarówno „przyspieszenie”, jak i „wojna na górze”, poza celami użytecznymi 
w grze politycznej dla głosicieli tych haseł, miały doprowadzić do wyrwania spo-
łeczeństwa z apatii i wymusić konkretne, pożądane wówczas działania jednostek. 
W tym ujęciu nieuchronnie musiały „uderzyć” w podstawową cechę czasu „wspól-
nego”, czyli jego odbiór jako oczekiwania i trwania. Zrywały także z iluzją istnienia 
elementów sakralnych, odmawiały temu czasowi wyjątkowości, pokazywały jego 
brak autentyzmu. Przejawiało się to odrzuceniem fragmentów dotychczasowej 
rzeczywistości. Twierdzono, że „czas fasadowej jedności minął”139. W ten sposób 
zrywano z przekonaniem, że społeczeństwo jest skazane na aprobowanie wszystkiego, 
co zaproponują rządzący, bez możliwości jakichkolwiek dyskusji o wprowadza-
nych projektach. Zwolennicy odmiennych defi nicji rzeczywistości, dostrzegający 
problemy w innych jej miejscach, stali się pełnoprawnymi uczestnikami dyskursu 
demokratycznego, choć pojawiały się tendencje, żeby „wypchnąć” ich poza obręb 
ówczesnego sporu politycznego.

Jednocześnie idea „przyspieszenia” uwydatniła, że wprowadzane reformy nie 
wymagały dodatkowej legitymizacji czasowej, nie potrzebowały czasu „wspólnego”. 
Czas „wspólny” był bardziej potrzebny części elit symbolicznych niż jednostkom, 
niezbędna bowiem w polityce legitymizacja temporalna formowała się w odmienny 
sposób. Tworzenie legitymizacji za pomocą odniesień temporalnych odbywało 
się zawsze, gdy pojawiały się poważne problemy z utrzymaniem ciągłości reform. 
Symboliczne temporalne defi niowanie rzeczywistości w dalszym ciągu nie tylko 
było możliwe, ale też skutecznie stosowane. Doszło do rozbudowy metaforyki 
temporalnej, w dyskursie pojawiały się, mniej lub bardziej zakamufl owane, odnie-
sienia do odmiennie defi niowanych przez elity symboliczne czasów społecznych.

Oczekiwanie na koniec okresu przejściowego, czyli spełnienie obietnic politycz-
nych, przyniosło koniec czasu „wspólnego”, co ze zrozumiałych względów trudno 
było zaakceptować niektórym politykom oraz części społeczeństwa. W wielu 
środowiskach nie było na to zgody. Część polityków została pozbawiona ważnego 
instrumentu ułatwiającego wprowadzanie zmian, które odtąd stało się zdecydo-
wanie trudniejsze140. Wynikało to z faktu, że „zniszczono zgodę społeczną wokół 
reformatorskiej polityki rządu”141. Każde nowe działanie polityczne czy pomysł 
reformatorski musiały zostać poddane ocenie przez uczestników ówczesnego dys-

139 J. Maziarski, Wlec nieboszczyka, „Tygodnik Solidarność”, nr 13 z 30 marca 1990 roku, s. 3.
140 Zakwestionowano to, co Zbigniew Blok zdefi niował w stwierdzeniu, że „elity przyznały sobie prawo 

do pełnienia misji historycznej, tzn. arbitralnego rozstrzygania i podejmowania decyzji w imieniu i zamiast 
społeczeństwa” – zob. Z. Blok, Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie 
Polski, Poznań 2006, s. 13.

141 A. Michnik, Polska przestroga, „Gazeta Wyborcza”, nr 278 z 29 listopada 1990 roku, s. 1.
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kursu politycznego. Możliwa była krytyka, dyskusja – a to zdecydowanie utrudniało 
wprowadzanie reform. Od tego momentu proces reformowania stał się bardziej 
„czasochłonny”.

Czas „wspólny” był cenny szczególnie dla sprawujących rządy po czerwcu 1989 
roku. Uznanie, że jest on czasem najlepszym do wprowadzania zmian, prowadziło 
do podejmowania prób jego instrumentalizacji czy „sztucznego” przedłużenia, po-
legających na „rozciąganiu” kończącego się czasu jakościowego na kolejne odcinki 
czasowe, zgodnie z przekonaniem, że w ramach dyskursu politycznego można 
narzucić społeczeństwu defi nicję rzeczywistości, w której czas „wspólny” wciąż 
istnieje. Utrzymanie czasowej defi nicji symbolicznej jest jak najbardziej możliwe, 
jednak pod warunkiem, że stan rzeczywistości pozwala społeczeństwu znaleźć 
podstawy takiej interpretacji. W tamtym momencie historycznym raczej nie było 
takiej możliwości. Część społeczeństwa, w wyniku dostrzegalnych braków nowej 
rzeczywistości, odrzuciła bezdyskusyjne poparcie dla tempa zmian, co potwierdzają 
wyniki kolejnych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Widoczne coraz 
wyraźniej niezadowolenie społeczne w postaci akcji strajkowych i protestacyjnych 
było wystarczających wskaźnikiem, że bezdyskusyjne akceptowanie zmian nie bę-
dzie już możliwe, a czas „wspólny” w dotychczasowej formie przeszedł do historii. 
Jednakże dalsze próby podtrzymywania poczucia takiego czasu były w praktyce 
metodą oddziaływania na niektóre grupy społeczne.

Jednym z najbardziej charakterystycznych sposobów politycznego wykorzy-
stania dotychczasowej „atmosfery” były próby przedłużenia czasu „wspólnego” na 
cały okres późniejszy. Polegały one na dyskursywnym odrzuceniu propozycji idei 
„przyspieszenia” oraz uczynieniu z niej wyłącznie „strategii” politycznej, służącej 
jedynie do zdobycia władzy. Takie polityczne zdefi niowanie doprowadziło do 
wprowadzenia jej do katalogu podstawowych ówczesnych sporów demokratycz-
nych. W rezultacie pozbawiło ją możliwości przedefi niowania pierwotnego czasu 
„wspólnego”, polegającego na „zaanektowaniu” szybszego tempa w czasie „wspól-
nym”. W praktyce takie działanie nie było też możliwe, bowiem „przyspieszenie” 
było częścią podziału politycznego. Siła oddziaływania społecznego tej idei została 
ograniczona wyłącznie do części społeczeństwa, która ową ideę zaakceptowała, 
uznawszy ją za zgodną z własnym odbiorem teraźniejszości. „Przyspieszenie” wciąż 
jednoczyło ludzi, ale w mniejszych grupach i silniej, bo „pchnęło” ich przeciwko 
sobie. Zamiast częściowo przekształconego czasu „wspólnego”, pojawiły się czasy 
„odrębne”, charakterystyczne dla poszczególnych części społeczeństwa.

Owo podtrzymywanie czasu „wspólnego” przybierało różne formy, bezpośrednio 
dotyczące przede wszystkim rozwiązań politycznych, przełożenia terminu wybo-
rów parlamentarnych czy zachowania jedności w dotychczasowym obozie władzy. 
Nawoływano do zachowania jedności „Solidarności”, do wstrzymania podziałów 
politycznych: „Lepiej mieć jedną – i choćby przez to niedoskonałą – liczącą się siłę 
polityczną niż żadną. A demontaż »Solidarności« nie sprawi, że jej miejsce szybko 
zajmą wielkie i nowoczesne partie”142. Przykładami działań mających zachować 

142 E. Skalski, Bieda-partie, „Gazeta Wyborcza”, nr 83 z 7–8 kwietnia 1990 roku, s. 7.
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czas „wspólny” mogą być apele autorytetów: „Nie jest rzeczą odpowiedzialną wzy-
wać do natychmiastowych wyborów, bo trzeba przedtem rozważyć związek tych 
pomysłów z reformą ekonomiczną Balcerowicza i polityką rządu Mazowieckiego. 
Jest dla mnie oczywiste, że wyzwanie do wyborów dzisiaj oznacza destabilizację 
polityczną. Wtedy, gdy przekształceniom ekonomicznym potrzebna jest stabilność. 
(...) Proponuję: poczekajmy z podziałami. Niech do następnych wyborów każdy 
z nas wystąpi pod własną, świadomie wybraną chorągwią. Teraz jednak wszyscy 
trzymajmy się sztandaru »Solidarności«”143.

Próby politycznego przedłużenia czasu „wspólnego” zakończyły się niepowo-
dzeniem. Okazało się, że niemożliwe jest dyskursywne wytworzenie czegoś na 
kształt społecznej idei „paktu dla Polski”144, zakotwiczenia się wokół kierunku 
zmian, zakładającego poczucie „wyjątkowości chwili”, bez odpowiednich wa-
runków społeczno-gospodarczych. Nie można bowiem bez użycia siły narzucić 
społeczeństwu defi nicji sytuacji całkowicie sprzecznej z odczuciami jednostek. 
W okresie doświadczanego wówczas – pionierskiego w świecie – przechodzenia od 
totalitaryzmu do demokracji nie było możliwe utrzymanie dłuższego okresu zgody 
i konsensusu politycznego w sprawie reform. Potwierdzały to także nikłe szanse 
na podpisanie paktu antykryzysowego ze związkami zawodowymi, mającego być 
osłoną dla wprowadzanych reform i gwarancją spokoju społecznego145.

Czas „wspólny” w takiej postaci, jak w momencie tworzenia rządu przez Tadeusza 
Mazowieckiego, nie powrócił już do polskiej polityki. Doszło natomiast do wytwo-
rzenia innego społecznego czasu politycznego, bardziej odpowiadającego cechom 
czasu świeckiego. W tym ostatnim czasie nie tylko krytyka stała się elementem kon-
stytuującym, ale zakotwiczyła się zgodnie z przewidywaniami wokół temporalnych 
tematów dotyczących tempa i kierunków zmian. Wraz z „przejęciem” wielu cech 
czasu świeckiego stał się on czasem „gorszym”, w którym wszelkie niedomagania nie 
tylko były natychmiast widoczne, ale stawały się przedmiotem sporu. Był czasem 
„pojemnym”, znalazło się w nim miejsce dla wielu, często całkowicie odmiennych 
defi nicji temporalnych ówczesnej rzeczywistości. Stał się w ten sposób czasem 
w pełni demokratycznym. W tym czasie świeckim nie udawało się już tak łatwo 
wytłumaczyć braku obiecanych efektów zmian, wciąż jednak istniała konieczność 
zakłamywania rzeczywistości i budowania w ten sposób nowych nadziei, przed-
stawiania równie korzystnych defi nicji rzeczywistości.

Rozbicie czasu „wspólnego” na wiele alternatywnych czasów, odpowiadających 
potrzebom grup społecznych i politycznych, można porównać do rozbicia czasu 
królów i wielkich rodów we Francji po rewolucji francuskiej. Wtedy właśnie – jak 
pisał Sławomir Kapralski – został pokonany sakralny czas władzy, co doprowadziło 
do wytworzenia nowego rytmu przemian społecznych, w dużym stopniu dosto-
sowanego do potrzeb społecznych, oraz do wzrostu społecznego dynamizmu na 

143 A. Michnik, Poczekajmy z podziałami, „Gazeta Wyborcza”, nr 56 z 7 marca 1990 roku, s. 3.
144 Łapanie równowagi. Z Bronisławem Geremkiem rozmawiają Marek Król, Eryk Mistewicz i Marek 

Zieleniewski, „Wprost”, nr 24 z 13 czerwca 1993 roku, s. 13.
145 A. Michnik, Moje życzenia dla naszego rządu, s. 3. 
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niespotykaną skalę. Konsekwencjami owego dynamizmu było, niestety, zwiększenie 
pokładów lęku egzystencjalnego, bowiem ten nowy czas, już bardziej podobny do 
czasu świeckiego, nie był w stanie skutecznie go ograniczyć146. Nie ulega wątpli-
wości, że powyższa analiza odpowiada temu, co stało się z czasem „wspólnym” po 
1989 roku w Polsce.

Rozstanie się z koncepcją czasu „wspólnego”, w połączeniu z powstającą demokra-
tyczną sceną polityczną, wpłynęło na formowanie się wielości czasów politycznych. 
Następne przekształcenia czasu „wspólnego”, dokonywane – choć brzmi to paradok-
salnie – po to, by mógł on przetrwać, również wymagałoby kolejnej mistyfi kacji, 
ale nieco innego już rodzaju, przystosowującej go do nowych warunków. Na pewno 
bardziej odpowiadające rzeczywistości było wyłanianie się niejednorodnych, ale 
bardziej indywidualnych – „własnych” w sensie jednostkowym czasów politycz-
nych, za które każda jednostka mogła wziąć odpowiedzialność. Przejawiało się to 
w podejmowaniu działań we własnym rytmie. W większym stopniu te nowe czasy 
polityczne stawały się zależne od współtworzących je jednostek (bardziej przystawały 
do indywidualnej sytuacji jednostki), w ten sposób mogły w zdecydowanie więk-
szym stopniu stanowić podstawę pod budowę indywidualnych tożsamości okresu 
przemian, w przeciwieństwie do czasu „wspólnego”, który był nie tylko wyjątkowo 
statyczny, czyli „nieodporny” na zmiany, ale też przejawiał totalny charakter.

Nie ma najmniejszych podstaw do twierdzenia, że dla społeczeństwa czas 
„wspólny” został zmarnowany, ale w tamtym okresie w świadomości jednostkowej 
takie poczucie mogło się pojawić. W krótkim czasie przyniósł wielu jednostkom 
gorzkie rozczarowanie, głównie dlatego, że okazał się czasem „zbyt krótkim” 
na zrealizowanie za dużych, a do tego rozbudzonych przez polityków nadziei. 
Z dłuższej perspektywy bardziej widoczne i doceniane powinny być jego funkcje 
integracyjne, szczególnie w sytuacji ostrego konfl iktu politycznego między elitami 
komunistycznymi a solidarnościowymi w czasie przełomu, oraz przyczyniające się 
do przyjęcia i zaakceptowania części kosztów zmian. Czas jego trwania był jednak 
ograniczony, więc pojawianie się jakiejkolwiek formy negacji (w tym przypadku 
idea „przyspieszenia”) było nieuchronną konsekwencją ówczesnej sytuacji.

146 S. Kapralski, Czas władzy i przemiany..., s. 241–242. 



2. Spory wokół przyspieszenia czasu 
politycznego

a) Znaczenie czasu dla bieżącej polityki

Polityka to sfera działalności, w której politycy, za pomocą podejmowanych działań, 
stosowanych symboli i innych reprezentacji, dążą do zdobycia przewagi czy domi-
nacji politycznej. Aby to osiągnąć, korzystają ze wszelkich przydatnych narzędzi, 
elementów czy czynników prowadzących do tego celu. Z tego powodu wykorzystują 
w grze politycznej czas, w tym różne formy czasu ilościowego i jakościowego. Czas 
staje się wtedy często kapitałem symbolicznym1. Zresztą, sam upływ czasu może 
wywierać wpływ nie tylko na zachowania społeczne, ale i na konkretne działania 
jednostek w sferze politycznej. Ma tu znaczenie zarówno czas ilościowy, nadający 
poszczególnym działaniom konkretne, wymierne ramy, jak i jakościowy, który 
pozwala tworzyć podstawy pod podejmowanie działań. Czas ilościowy, będąc za-
sobem ważnym dla polityków, stanowi przedmiot bezustannej walki politycznej. 
Z kolei czas jakościowy jest przedmiotem nieustannej interpretacji, w formie na-
dawania mu defi nicji najbardziej przydatnej politycznie. Innymi słowy, zmagania 
obejmują zarówno czas mierzony za pomocą zegarów i kalendarzy, jak i odbiór 
czasu mierzonego odczuciami, zapisanego w świadomości jednostek. W polityce 
„manipulacja czasem może służyć celom politycznym. Dlatego czas nigdy nie jest 
niewinny w swym stosunku do polityki. Można go bowiem użyć jako potężnej 
broni w walce politycznej”2. I tak też powszechnie się czyni, w każdym okresie 
i ustroju politycznym.

W polityce jakiekolwiek mówienie o fragmentach dostępnej jednostkom rze-
czywistości3, dokonywanie interpretacji jej stanów niesie z sobą konieczność stoso-
wania wyrażeń temporalnych. Wynika to z charakteru czasu, który wprost dotyczy 
tej rzeczywistości, a to wymusza używanie kategorii semantycznych z wbudowaną 
czasowością. To „naturalne” wykorzystywanie temporalności zostało w polityce 

1 E. Tarkowska, Czas prezydenta, czyli o przyszłości i jej wizji, [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, 
politykach..., s. 25. 

2 L. Koczanowicz, Polityka czasu..., s. 3.
3 Temporalność była wykorzystywana do tworzenia obrazu, a więc i interpretacji ówczesnej rzeczy-

wistości. W niniejszej pracy rzeczywistość jest ujmowana za pomocą tworzonych defi nicji sytuacji, co jest 
zgodne z założeniami symbolicznego interakcjonizmu, będącego częścią tradycji socjologii humanistycznej. 
Na defi nicję sytuacji składają się proponowane przekonania, wyobrażenia, wymienione podstawowe zagro-
żenia, niebezpieczeństwa oraz sposoby ich pokonania. Przyjęcie defi nicji sytuacji zależy przede wszystkim 
od danej jednostki, od jej percepcji oraz układu aksjologicznego, jakim dysponuje. Zob. W.I. Th omas, 
Defi nicja sytuacji, przekład: A. Bentkowska, [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania (red.), Elementy teorii 
socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, Warszawa 1975, s. 67; H. Blumer, 
Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, przekład: E. Morawska, [w:] E. Mokrzycki (wybór, wstęp i red.), 
Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, Warszawa 1984, t. I, s. 71–86. 
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powiązane ze świadomym, instrumentalnym korzystaniem z czasu do budowania 
symbolicznej reprezentacji rzeczywistości. Czas w dyskursie politycznym jest na-
rzędziem służącym do uwypuklenia lub pomniejszenia wagi niektórych tematów 
dyskursywnych. Mobilizując do działania, często pomaga budować autolegitymi-
zację i jednocześnie delegitymizację przeciwnika politycznego. Pomaga aktorom 
sceny politycznej odróżniać się od innych za pomocą własnych, partykularnych 
interpretacji. Dlatego temporalność jest przedmiotem zainteresowania elit symbo-
licznych, nie tylko jako element problematyzowania rzeczywistości, ale także czynnik 
narzucania swojej dominacji przeciwnikom politycznym i grupom społecznym.

Intensywne wykorzystywanie symboli temporalnych jest szczególnie widoczne 
w okresach gwałtowanych zmian społecznych. Zwiększone zainteresowanie tempo-
ralnym wymiarem zjawisk społecznych ma wtedy wynikać „z głębszego rozumienia 
procesów tworzenia znaczeń społecznych osadzonych w czasie”4. Temporalność 
w okresie zmiany jest częściej wykorzystywana do podkreślania różnic pomiędzy 
rywalizującymi podmiotami politycznymi w spojrzeniu na ów czas zmiany. Sposobów 
do tego prowadzących jest dużo. Jednym z nich może być podkreślanie znaczenia 
podziału politycznego wynikającego z celowego wartościowania pozycji zajmo-
wanych przez polityków w okresie poprzedzającym zmianę w minionym systemie 
politycznym. Owo pierwotne aksjologiczne umiejscowienie może być podstawą pod 
wszelkie późniejsze defi nicje symboliczne, odnoszące się nie tylko do przeszłości, ale 
i pozostałych wymiarów temporalnych – teraźniejszości i przyszłości.

Doświadczenia okresów gwałtownych zmian potwierdzają, że w ich trakcie 
mniejszą rolę odgrywają programy polityczne – ze względu na ich podobieństwo 
(większość akceptuje wizje nowego ładu), a większe znaczenie ma płaszczyzna 
zakotwiczona wokół tempa, rytmu dokonywania zmian, czasu potrzebnego do 
zrealizowania nowego porządku oraz inne kwestie temporalne. Wszystkie one 
dotyczą sprawy podstawowej dla takiego okresu, a mianowicie – kiedy wreszcie 
pojawi się obiecywany przez „rewolucjonistów” nowy ład. Podobnie było w Polsce 
po 1989 roku, gdzie dyskurs nastawiony został przede wszystkim na płaszczyznę 
spraw „mniej istotnych”, np. na „realizację programów i własne defi nicje sytuacji”5. 
Jednocześnie działania kierowane do odbiorców koncentrowały się wokół sfery 
wartości, a w mniejszym stopniu wokół indywidualnych interesów ekonomicznych.

Politycy, walcząc o władzę czy też ją sprawując, wykorzystują własne, podstawowe 
interpretacje symboliczne, odnoszące się do różnych form czasu. Uzupełniają je 
pojęciami temporalnymi umożliwiającymi zbudowanie kolejnych dopełniających 
interpretacji, które tworzą w miarę całościowy, „wyobrażeniowo-życzeniowy” 
obraz sytuacji. W ten sposób dochodzi do powstania „siatki” mniej lub bardziej 
precyzyjnych, powiązanych z sobą terminów, występujących bez względu na to, 
jaki temat dominuje w bieżącym dyskursie politycznym. W ramach prowadzonego 
dyskursu owe defi nicje są dalej przekształcane i rozbudowywane. W zależności 

4 E. Hałas, Odmiany czasu społecznego..., [w:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany..., s. 361.
5 L. Kolarska-Bobińska, Zmieniający się świat znaczeń i tożsamości politycznych, „Krytyka” 1993, 

nr 36, s. 50. 
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od potrzeb, proponowane pojęcia przybierają różną postać, mniej lub bardziej 
zrozumiałą formę metaforyczną, często służącą nie tyle wyjaśnianiu problemu, ile 
świadomemu dążeniu do jego celowego zamazywania. Do nich dodawane bywają 
dodatkowe (pozatemporalne), mające za zadanie wzmocnienie tych zasadniczych, 
utwierdzających podziały już funkcjonujące. Wszystkie prezentowane obrazy mają 
przekonać odbiorców do głoszonej interpretacji, muszą zatem w dużym stopniu 
przyjmować defi nicję w miarę adekwatną do rzeczywistości.

Skuteczna społeczna kompozycja tych reprezentacji, a potem ich wykorzy-
stanie w dyskursie politycznym, zawsze się opiera na zastosowaniu uproszczeń. 
Owe symboliczne, temporalne reprezentacje powstały w wyniku zredukowania 
wielowymiarowej rzeczywistości do prostych, a przez to bardziej zrozumiałych 
schematów symbolicznych. Ich tworzenie zakładało dostosowywanie się do moż-
liwości odbioru przez uczestnika dyskursu. Istotnym czynnikiem jest też percepcja 
zaproponowanych reprezentacji, która wynika właśnie z różnych uwarunkowań 
i społecznych doświadczeń. W ten sposób reprezentacje zyskują charakter uniwer-
salności, zrozumiałości, dostępności dla większych grup społecznych.

W okresach gwałtowanych zmian narzucanie symbolicznych reprezentacji tem-
poralnych jest ułatwione. Wynika to z faktu, że społeczeństwa nie do końca wiedzą, 
„dokąd zmierzają”, brakuje ponadto dominującej defi nicji temporalnej zarówno 
przeszłości, jak teraźniejszości i przyszłości. Obowiązujące dotąd defi nicje zostały 
bowiem zakwestionowane, a „nowe” jeszcze nie w pełni się wykształciły. Narzucenie 
nowych defi nicji temporalnych jest zatem ułatwione, bo rzeczywistość społeczna 
zawsze w takich momentach charakteryzuje się przyspieszonym tempem życia, 
więc nie ma czasu na zastanawianie się, która defi nicja jest najbardziej adekwatna. 
Wszystko jest dokonywane „w biegu”. Szybkość zmian czyni nowe defi nicje nie tylko 
bardziej wiarygodnymi, ale też mniej odpornymi na ewentualne zmiany. Zastąpić 
te defi nicje konkurencyjnymi jest zdecydowanie łatwiej.

Wzbogacanie symbolicznych reprezentacji temporalnych rzeczywistości odbywa 
się często poprzez proponowanie nowych, nieznanych dotąd zachowań, najczęściej 
pozytywnych. Przez elity narzucany jest katalog popieranych działań społecznych, 
potwierdzanych akceptowaną interpretacją rzeczywistości. Katalog tych działań, 
ale też pożądanych wypowiedzi temporalnych, odwołuje się do symboli, skojarzeń, 
wspólnych przeżyć czasowych wyniesionych z przeszłości. Często takie wskazanie 
dominujących działań i interpretacji odnoszących się bezpośrednio do temporalno-
ści jest utrudnione ze względu na to, że życie jednostkowe nie jest monolitem, lecz 
zbiorem zachowań osadzonych w różnych czasach społecznych. Składają się na nie 
także doświadczenia, stanowiące subiektywną interpretację rzeczywistości, zatem 
na wybór reprezentacji wpływają doznawane krzywdy czy osiągnięte sukcesy. W ten 
sposób tworzy się podstawy pod porozumienia polityczne z potencjalnym elektoratem, 
dotyczące interpretacji temporalności. Poza kontrolą, owe reprezentacje pełnią także 
funkcje przystosowawcze, pomagając dostosować się do zmieniających się warunków.

Dysponowanie możliwością defi niowania reprezentacji czasu politycznego to 
także sposób tworzenia potrzebnych społecznych zasobów tego czasu. Politycy 
czynią to przez „zawłaszczanie” lub „odpuszczanie” niektórych kwestii, świadome 
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„orientowanie” odbiorców w określonym kierunku, wyznaczanie różnic w interpre-
tacji temporalnych obszarów konfl iktogennych, defi niowanie własnych interpretacji, 
a przez to wpływanie na decyzje wyborców6. Dopuszczenie tak daleko idących 
sposobów partykularnego defi niowania rzeczywistości oznacza możliwość zbudo-
wania nowych pól konfl iktu politycznego. Często dochodzi do tego drogą odniesień 
temporalnych i działań legitymizujących lub delegitymizujących przeciwników 
w sporze politycznym7.

Jak pokazują dotychczasowe ustalenia, stosowane przez elity symboliczne defi -
nicje temporalne wchodzą w zależności z odczuwaniem czasu przez jednostki. Oba 
czasy – społeczny i jednostkowy – przenikają się wzajemnie. Akceptacja symbo-
licznej reprezentacji czasu społecznego nie jest możliwa bez uwzględniania przez 
twórców owych reprezentacji ograniczeń i uwarunkowań czasowych poszczególnych 
jednostek. Przykładem mogą być wyjątkowe wydarzenia społeczne i polityczne, 
w których jednostki uczestniczyły w przeszłości (np. działalność opozycyjna, walka 
o prawa człowieka). Indywidualne, za pomocą jednostkowych działań, współutwo-
rzenie takiego czasu wzmacnia akceptację jego defi nicji, zwiększając szansę na jego 
trwanie bez konieczności szybkiej redefi nicji.

Zaangażowanie twórców symbolicznych reprezentacji temporalnych w walkę 
polityczną, w ciągłe utwierdzanie innych w przekonaniu o adekwatności określonych 
defi nicji sytuacji, nie oznacza rezygnacji z atakowania i podważania innych, kon-
kurencyjnych interpretacji. Twórca reprezentacji znajduje się w ciągłym napięciu, 
„pilnuje” interpretacji własnych i konkurencji. Podważanie przez konkurentów 
własnej, „pilnowanej” defi nicji, wymusza potrzebę jej redefi nicji, prowadząc do 
ciągłego uwikłania w spór polityczny nie tylko polityków, ale i ich reprezentacji 
symbolicznych.

Tworzone reprezentacje składają się z mniej lub bardziej precyzyjnie zarysowa-
nych sekwencji czy punktów czasowych, w postaci kilku zasadniczych wydarzeń 
uznanych za podstawowe dla orientacji w czasie. Rzadko mają one jednoznaczny 
charakter, choć zawsze występuje tendencja do wywołania takiego wrażenia. 
Wynika to także z charakteru zjawisk i wydarzeń zachodzących w czasie. Wszystkie 
wydarzenia uznane przez elity za zasadnicze pozostają z sobą w związkach przyczy-
nowo-skutkowych. Często istnieje między nimi zależność określonego porządku 
osadzenia w czasie8, np. węższe zawierają się w innych, szerszych. Ustalona też 
zostaje hierarchia znaczenia. Zdarzenia niezgodne z dominującą wymową czasu 
osłabiają skuteczność oddziaływania tak zdefi niowanych reprezentacji symbolicz-
nych. Zadaniem polityków jest zbudowanie najbardziej precyzyjnych, uporządko-
wanych i przemawiających do wyobraźni punktów odniesienia w czasie. Zgodne 

6 M. Grabowska, Partie polityczne jako działający aktorzy. Partyjne organizacje – programy – elity, 
[w:] M. Grabowska, T. Szawiel (red.), Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społe-
czeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2001, s. 308. 

7 M. Edelman, Constructing the Political Spectacle, Chicago–London 1988, s. 17. 
8 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 53.
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jest to z zasadą powiązania czasu i świadomości, mówiącą, że „czas zaczyna się 
w ludzkiej świadomości od określenia poczucia porządku”9.

Czas społeczny może być wykorzystywany przez elity symboliczne nie tylko do 
legitymizowania swojej władzy, ale także do zmiany ładu społecznego. W tym drugim 
przypadku sytuacja może być dwojaka: źródłem zmian może być sama władza, która 
narzuca zbiorowości swój czas społeczny i rozciąga nad zbiorowością kontrolę, albo 
władza, narzuciwszy swój czas, może doprowadzić do zahamowania zmian. W praktyce 
obie strategie nie wykluczają się wzajemnie. Mają podobną strukturę, według której, 
w jednym i drugim przypadku, narzucony czas służy do kontrolowania zachowań, 
a przez to całego procesu zmian. Zmiany bywają wymuszane przez społeczeństwo, 
które kształtuje w ten sposób czas społeczny. Władza, obawiając się, że społeczeństwo 
samo może do takich zmian doprowadzić, bezpiecznie staje na ich czele. W różnych 
ustrojach politycznych, inspirowane i realizowane przez władzę zmiany wynikały 
często nie z chęci osiągnięcia konkretnych celów, ale właśnie z zamiaru przejęcia 
kontroli nad rytmem życia jednostek, czyli panowania nad ich czasem10.

Z kolei czas, szczególnie ilościowy, przyczynia się często do weryfi kacji zamierzeń, 
celów politycznych oraz kwalifi kacji polityków. Dowodzi niestałości i skończono-
ści władzy politycznej. Upływ czasu uświadamia politykom daremność ich starań 
o utrzymanie władzy. Czas weryfi kuje umiejętności sprawujących władzę, pozwala 
zauważyć i wynagradzać tych, którzy się sprawdzili, a pozbawia możliwości dalszego 
czy powtórnego rządzenia tych, którzy zawiedli społeczne oczekiwania (tak dzieje 
się jednak tylko w systemie demokratycznym). W ten sposób potwierdza się – często 
nieakceptowana przez polityków – zasada, że starania o rozciągnięcie całkowitej 
władzy nad czasem, chociaż bywają podejmowane, w praktyce nie są możliwe do 
zrealizowania. Różnorodne polityczne metody panowania nad czasem – a zarazem 
nad innymi ludźmi – za pomocą defi nicji temporalnych są skazane, wcześniej czy 
później, na niepowodzenie. Dochodzi albo do redefi nicji sytuacji temporalnej przez 
stronę będącą u władzy, albo do zastąpienia jej przez inną defi nicję, prezentowaną 
przez grupę polityczną aspirującą do władzy.

Niemożność rozciągnięcia pełnego panowania politycznego nad czasem spo-
łecznym oraz ograniczone zasoby „posiadanego” czasu ilościowego sprawowania 
władzy w systemie demokratycznym uwydatniają znaczenie właściwego, czyli 
w odpowiednim czasie kalendarzowym, podejmowania decyzji. Powiązanie de-
cydowania ze stosownymi czasami – ilościowym i jakościowym, podnosi skutecz-
ność podejmowanych decyzji, zwiększając szansę utrzymania władzy: „Dotyczy 
to również spełnienia decyzji. Decyzja podjęta przedwcześnie będzie gorsza albo 
niemożliwe będzie jej spełnienie, a nawet może wywołać konfl ikt. Podobnie ma się 
rzecz z decyzją spóźnioną. Jest to ważne zagadnienie, ponieważ czas jest w procesie 
politycznym czynnikiem, którego żaden ośrodek decyzji politycznej nie powinien 
lekceważyć”11.

9 A. Aveni, Imperia czasu..., s. 405. 
10 S. Kapralski, Czas władzy i przemiany ładu..., s. 241. 
11 S. Ehrlich, Czas i przestrzeń w normatywnym..., s. 77. 
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b) „Przyspieszenie” jako zmiana tempa zmiany

Uwarunkowania ekonomiczno-polityczne, różnice w rozwoju między krajami o go-
spodarce rynkowej a polską gospodarką postkomunistyczną, wyznaczyły ramy doko-
nywanych przekształceń. Polegały one – w uproszczeniu – na próbie jak najszybszego 
zaadaptowania całej polskiej rzeczywistości, przy jak najmniejszych kosztach społecz-
nych i gospodarczych, do wymogów systemu, który był obiektem zachwytu i zazdrości, 
wzorem do naśladowania i celem do osiągnięcia. A zatem, zmiany miały polegać na 
dostosowaniu „pozostałości po komunizmie” do zasad decydujących o dynamice 
świata zachodniego12, określanej jako pożądany stan docelowy. Podstawowe pytanie 
i motto ówczesnej zmiany nie brzmiało: „dokąd iść?”, ale: „jaka ma być i jak długo 
trwać droga do owych celów prowadząca?”. Najważniejszą konsekwencją omawianej 
zmiany było „uwolnienie” prędkości, uczynienie z tempa zmian przedmiotu sporów, 
a tym samym manipulowanie czasem, jego przyspieszanie (wyścig z czasem) lub 
zwalnianie (zmniejszanie kosztów społecznych). Manipulowanie prędkością zmiany 
stało się przedmiotem zainteresowania elit symbolicznych.

Początkowy brak widocznych efektów zmiany, nierównomierne rozłożenie jej 
kosztów na poszczególne grupy społeczne, nowe podziały społeczne i polityczne 
– wszystko to stanowiło podstawy do zróżnicowania się dyskursu politycznego. 
Zaczęto dostrzegać problemy, które nie wywoływały zainteresowania bezpośrednio 
po wyborach czerwcowych 1989 roku, m.in. odmiennie interpretowano wydarzenia 
z niedawnej przeszłości. Wszelkie niedogodności „nowych czasów” prowadziły 
do tworzenia nowych interpretacji owej rzeczywistości, zaczęły się pojawiać jej 
odmienne defi nicje, alternatywy dla symbolicznych początków zmian, rzeczywiste 
czy wyimaginowane przyczyny oraz metody, mające zapewnić skuteczność zmian, 
a także pomysły na skrócenie czasu ich trwania.

Wymienione wyżej zachowania wystąpiły z wyjątkowym natężeniem po kil-
kunastu miesiącach dominacji czasu „wspólnego”, kiedy to doszło do jego zakwe-
stionowania i odrzucenia. Zagadnienia te stały się przedmiotem społecznej, a tym 
samym i politycznej dyskusji. Interpretacja zmiany, planowy czy żywiołowy jej 
charakter, stany, do których może ona doprowadzić, odmienne wartościowanie 
dotychczasowych działań politycznych sprawiły, że początkowy okres polskiej 
transformacji, defi niowany za pomocą czasu „wspólnego”, przestał być dla wielu 
najważniejszym wydarzeniem w powojennej historii Polski, a stał się czasem za-
grożenia dla biologicznego trwania społeczeństwa, co przejawiało się w postaci 
rosnącego w szybkim tempie poziomu bezrobocia czy szalejącej infl acji13.

12 Brak możliwości jakiegokolwiek wyboru dobitnie obrazuje następujące stwierdzenie: „Czas nagli. 
Należy porzucić złudzenia, że możemy oprzeć rozwój cywilizacyjny na jakościowo odmiennych mecha-
nizmach ekonomicznych niż te, które stanowią o dynamice świata zachodniego” – zob. J. Lewandowski, 
J. Szomburg, Własność jako próg reformy gospodarczej. Ekonomiczna alternatywa, „Przegląd Polityczny” 
1989, nr 12, s. 24.

13 H. Palska, Zmiana społeczna w dziennikach roku przemian. Aspekty temporalne, „Kultura 
i Społeczeństwo” 1995, nr 2, s. 131. 
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Ówczesne elity symboliczne musiały nieuchronnie wziąć na siebie rolę inter-
pretatorów dokonującej się zmiany, a występujące zjawiska negatywne, jak np. 
trauma społeczna, stały się przedmiotem ich zainteresowania nie tylko po to, by 
im zaradzić, ale też odpowiednio je zinterpretować. Próbowano podać przyczyny 
traumy, określić grupy społeczne szczególnie na nią narażone oraz sposoby jej 
złagodzenia. Objawy traumy stały się przedmiotem manipulacji politycznej, były 
„wyolbrzymiane lub tuszowane, a niekiedy nawet celowo konstruowane bez jakiej-
kolwiek podstawy w realiach życia codziennego”14.

Jak już przedstawiono powyżej, przyspieszenie działań politycznych było wbu-
dowane w ideologię przekształceń, które dokonywały się w Polsce od 1989 roku. 
Początkowo przyspieszenie wydarzeń politycznych nie było przedmiotem sporu czy 
obawy, było powodem do dumy. Uczestnicy sceny politycznej sami byli częściowo 
„produktem” owego niespodziewanego przyspieszenia zmian politycznych. Jeśli 
nawet byli niechętni zmianom, to musieli je dostrzegać: „(...) od kilku miesięcy 
zmiany w Polsce zachodzą w zaskakującym tempie”15. Do zestawu tych „szybkich 
zaskoczeń” należy zaliczyć powołanie pierwszego niekomunistycznego rządu. Premier 
Tadeusz Mazowiecki wyjaśniał: „(...) W ciągu ostatnich tygodni nastąpiło z inicjatywy 
Lecha Wałęsy przyspieszenie polityczne. Stworzyło to nową sytuację. Trzeba było tę 
odpowiedzialność podjąć”16. Jeszcze przed powołaniem rządu Mazowieckiego tłu-
maczono konieczność przejęcia władzy w kontekście szybko zachodzących zmian, 
a tym samym powstania „wyjątkowego” momentu: „(...) Szkoda każdego dnia tego 
przełomowego roku dla Europy i tylu narodów jej środkowo-wschodniego regionu. 
Czas pracuje na naszą niekorzyść”17. Konieczność pośpiechu Wałęsa podkreślał też 
jako prezydent: „Dziś (...) czas polityczny liczy się po wielokroć. Dojrzałość [poli-
tyczną – przyp. P.B.] osiągnąć trzeba w ekspresowym tempie”18.

Szybko i zaskakująco zmieniająca się rzeczywistość polityczna sama w pewnym 
stopniu wpłynęła na styl i tempo działania. Były one odpowiedzią na rozpoczętą 
zmianę polityczną oraz efektem niezgody na kontynuowanie życia w dotychcza-
sowych, kryzysowych realiach. Szybsze tempo zachodzenia zjawisk politycznych 
stawało się „wzorem” dla koniecznych przekształceń w pozostałych dziedzinach 
życia. W ten sposób „szybkie działanie” urastało do rangi podstawowej reguły ideo-
logicznej regulującej postępowanie w owym momencie dziejowym. Jeśli nawet nie 
było powszechnej akceptacji dla szybkiego działania, to jednak nowy wzór błyska-
wicznie zdobył „pierwsze przyczółki” w społecznej świadomości. Niespodziewanie 
narodził się społeczny imperatyw, niepozostawiający już później, w miarę oddalania 
się od 1989 roku, większego wyboru.

14 P. Sztompka, Trauma kulturowa..., s. 19.
15 J. Majka, Myśli jaśniejsze i chmurne, „Trybuna Ludu”, nr 72 z 27 marca 1989 roku, s. 1.
16 Wspólnie zmieniać Polskę. Z premierem Tadeuszem Mazowieckim rozmawia Jan Dworak, „Tygodnik 

Solidarność”, nr 14 z 1 września 1989 roku, s. 8.
17 E.J. Osmańczyk, Czy brać władzę?, s. 5.
18 L. Wałęsa, List do uczestników II Kongresu Unii Demokratycznej, 24 kwietnia 1993 roku, „Informator 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 1993, nr 9, s. 9. 
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Ta „ideologia prędkości” była także wynikiem dostrzegalnego we wcześniejszych 
latach zjawiska społecznej bezczynności. Z całkowitym przekonaniem, a nawet z „bo-
ską” legitymizacją twierdzono, że „nikomu nie godzi się trwać w bezczynności”19. 
Wobec tak sformułowanego „przykazania społecznego”, będącego nowym nakazem 
społecznym, inne nawoływania do odejścia od „bezruchu” nie wywoływały już 
takiego efektu. W dyskursie przestrzegano przed kontynuowaniem dotychczaso-
wych, zachowawczych postaw i brakiem inicjatywy: „Najgorszym rozwiązaniem 
byłoby dziś uznać, że »jakoś to będzie«, wstrzymać się od działania, czekać na bieg 
wydarzeń. (…) Stan przyszły trzeba kształtować ze świadomością historycznego 
przyspieszenia, w które weszliśmy. Jutro może już być za późno”20. Politycznym 
„przeciwnikiem” stała się, występująca wciąż jeszcze, wyuczona społeczna bierność. 
Zdefi niowano ją jako największe zagrożenie dla rozpoczętych zmian, chwytano się 
więc wszelkich sposobów, aby ją przezwyciężyć. Odwoływano się nawet do mani-
pulacji, strasząc negatywną opinią potomnych: „(...) bierność może nas pozbawić 
przychylnego osądu historii”21.

Można powiedzieć, że pojawił się specyfi czny nakaz chwili. W dużym stopniu 
odgórnie, przez elity symboliczne, społeczeństwo zostało „zachęcone” do podej-
mowania działań indywidualnych. Ten społeczny nakaz miał własną strukturę, był 
działaniem ciągłym, o znanym początku, ale brakowało mu wyznaczonego końca. 
Można zatem mówić o częściowo spersonalizowanym nakazie czasu22. Wynikało 
to z faktu, że nowy nakaz został wyznaczony werbalnie i był propagowany przez 
ówczesne elity. Strategia szybkiego wprowadzania zamian, ich przyspieszenia czy 
później także spowalniania, stała się podstawowym narzędziem oddziaływania 
na społeczeństwo, a tym samym budowania przewagi w dyskursie politycznym, 
stanowiła podstawę symbolicznego wyznaczania ram defi nicji ówczesnej sytuacji.

Głoszenie konieczności zerwania z biernością było wezwaniem do podejmowa-
nia działań przez jednostki. Uznano, że rzeczywista zmiana polega na modyfi kacji 
dotychczasowego sposobu działania jednostek, jednak nie zdefi niowano jednoznacz-
nie, na czym taka aktywność, ów ruch miałby polegać (nie było nowych wzorców 
działania). Większość wezwań odwoływała się do popularnego wówczas hasła: 
„wziąć sprawy we własne ręce”. Miarą bezsilności w nakłanianiu społeczeństwa do 
działania było pytanie: „Co i w jaki sposób robić, żeby społeczeństwo uwierzyło 
w swoją szansę?”23. Potwierdzało ono, że zmiana indywidualnych wzorców działania 
jest procesem niezmiernie skomplikowanym i nie zależy wyłącznie od „zdjęcia” 
instytucjonalnych blokad. Z biegiem czasu owe defi nicje zrywania z biernością 
stawały się coraz bardziej konkretne, np. w sferze gospodarczej był to postulat 

19 T. Gocłowski, bp, Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności. Ks. biskup Tadeusz Gocłowski dla 
„Gazety”, „Gazeta Wyborcza”, nr 2 z 9 maja 1989 roku, s. 1.

20 J. Holzer, Po wyborach – przed wyborem, s. 5. 
21 S. Tkocz, ks., Pierwsza próba demokracji, „Gazeta Wyborcza”, nr 13 z 23–24 maja 1989 roku, s. 3.
22 T. van Leeuwen, Czas w dyskursie..., [w:] A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dys-

kursu..., s. 496. 
23 K. Czabański, Jak się przełamać?, „Tygodnik Solidarność”, nr 3 z 19 stycznia 1990 roku, s. 3.
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zakładania prywatnych piekarń24. W społeczeństwie narastało poczucie straty 
społecznego czasu, najbardziej odczuwalne wtedy, gdy obserwowano pierwsze, 
spektakularne sukcesy niektórych jednostek. Poczucie tracenia czasu pogłębiało 
się wraz z rozszerzaniem się obszaru rywalizacji jednostek. Szybkość działania 
okazała się podstawą prowadzenia interesów. Polityczne wezwanie do podejmowa-
nia jakichkolwiek działań i przełamywania powszechnej bierności przerodziło się 
niespodziewanie w podkreślanie konieczności szybkiego działania. Właśnie postulat 
ten uzyskał szczególne potwierdzenie w sferze politycznej, gdy rozpowszechniło się 
przekonanie, że szybkie zmiany mogą ograniczyć bolesne skutki reform. Przejawiało 
się to we wszelkich sformułowaniach, podnoszących kwestię, że nie można dłużej 
czekać z wprowadzaniem proponowanych rozwiązań25.

W dyskursie podkreślano wyjątkowość momentu historycznego, co defi niowa-
no nie tylko za pomocą słów o „szansie” i „wielkim wyzwaniu”, ale mówiono też 
o „niepewności” czy „zagrożeniu”26. Owa dwuznaczna defi nicja ówczesnej sytuacji 
legitymizowała podejmowanie różnorodnych działań społecznych i politycznych.

Szybsze przekształcanie politycznej i gospodarczej rzeczywistości było pod-
stawą działań reformatorskich podejmowanych przez ówczesne elity polityczne, 
które po czerwcowych wyborach znajdowały się u władzy. Szybkie tempo zmian 
było wkomponowane w katalog wyznaczonych celów. Nie było kwestionowane 
w pierwszych miesiącach ich wprowadzania. Pojawiające się (głównie ze strony 
środowisk niebiorących udziału w rozmowach Okrągłego Stołu) wezwania do 
szybszego wprowadzania reform były defi niowane jako działania nieodpowiedzial-
ne i zagrażające „kruchemu kompromisowi”, niegodne uwagi, bo zgłaszane przez 
„niekonstruktywną” opozycję (która sugerowała nawet całkowite zerwanie z owym 
kompromisem). Pod koniec 1989 roku mówiono o rządzie Mazowieckiego, budu-
jąc defi nicję tempa jego działania, że „jest to rząd bardzo powolny”27. Narzucanie 
idei szybkiego tempa zmian uderzyło częściowo w tych, którzy je zaproponowali. 
Doprowadziło to do skonstruowania dominującej defi nicji sytuacji w postaci 
społecznego jej odbierania jako „tracenia czasu”28, „powolności zmian” czy „za-
hamowania przemian”29.

Wezwania do przyspieszenia były połączone z defi niowaniem prowadzonych 
dotąd działań – uznano je za zbyt powolne. Tworzono własne defi nicje, najczęściej 

24 Takich pomysłów, co mają robić jednostki, nie było po 1989 roku zbyt dużo, „(...) A tu nie ma co cze-
kać, trzeba natychmiast coś robić, na przykład zakładać piekarnie, jak powiada Wałęsa” – zob. J. Bocheński, 
Wielka próba, „Gazeta Wyborcza”, nr 96 z 20 września 1989 roku, s. 3.

25 Ten postulat odnosi się do przyspieszenia wszelkich rozwiązań politycznych i instytucjonalnych 
proponowanych w ramach tzw. idei przyspieszenia – zob. np.: J. Maziarski, Wlec nieboszczyka, s. 3.

26 Uchwała programowa II Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” [z 25 kwietnia 1990 
roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 172.

27 Wypowiedź Leszka Moczulskiego – zob. „Wprost”, nr 52 z 24 grudnia 1989 roku, s. 6. 
28 Co się odwlecze, to nie uciecze. Ze Stefanem Kisielewskim rozmawia Piotr Gabryel, „Wprost”, nr 29 

z 22 lipca 1990 roku, s. 4. 
29 J. Maziarski, Na hamulcu, „Tygodnik Solidarność”, nr 17 z 27 kwietnia 1990 roku, s. 3; (ZAL), 

Porozumienie Centrum, „Gazeta Wyborcza”, nr 112 z 16 maja 1990 roku, s. 3.
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oddające negatywne aspekty ówczesnej sytuacji, by następnie zaproponować radykal-
ne kroki w kierunku zmiany tego niezadowalającego stanu. Pojawiały się wezwania 
do szybszych i radykalnych działań, poprzez zastosowanie strategii „zerwania” 
z dotychczasowymi praktykami. Twierdzono, że „rząd musi natychmiast porzucić” 
dominującą w jego polityce jednostronną opcję budżetową30, podkreślając, że jest 
„konieczne natychmiastowe zerwanie z prezentowaną przez rząd, co najmniej od 
maja 1990 roku »fi lozofi ą bezruchu« i radykalne przyśpieszenie prywatyzacji”31.

Jak wynika z wcześniejszych rozważań, problem tempa zmian, w tym postulat 
ich przyspieszenia, występował od początku polskiej transformacji. Był on jednym 
z podstawowych kryteriów oceny rządu Tadeusza Mazowieckiego. Przełomem, także 
w kontekście podejścia do czasu politycznego, było samo późniejsze dopuszczenie 
myśli, że w demokracji upadek rządu to coś normalnego, naturalnego i nie wiąże 
się z tym nieuchronność zahamowania procesu reform. Budowanie przekonania, 
że tylko ten pierwszy rząd był w stanie wyprowadzić kraj z kryzysu (w dyskursie 
podejmowano taką próbę), zakończyło się niepowodzeniem. Z tego tytułu, stawianie 
oczywistego dzisiaj pytania: „ile czasu ma rząd?”, było wtedy, wobec pierwszego 
rządu po 1989 roku, właściwie niemożliwe32.

„Otwarcie” ówczesnego dyskursu politycznego na ocenę działań rządu 
Mazowieckiego pozwoliło rozpocząć dyskusję na temat wprowadzanych reform, 
a przede wszystkim ich tempa, co doprowadziło do powstania idei polityczne-
go „przyspieszenia”. Była to na płaszczyźnie temporalnej propozycja „lepszego 
wykorzystania czasu”, czyli zwiększenia zakresu działań oraz ich przyspieszenia 
w dostępnym czasie33. Opierała się na założeniu, że główna odpowiedzialność za 
przebudowę rzeczywistości w Polsce nadal spoczywa na władzach politycznych. 
Przebudowa miała przebiegać w sposób zamierzony i kontrolowany, a nie w wyniku 
żywiołowych procesów, często całkowicie niezgodnych z zamierzeniami władz. 
Intensyfi kacja działań w czasie miała być rozwiązaniem prostym, mającym na 
celu, po pierwsze, kontynuację reform, a po drugie, zwiększenie ich skuteczności. 
Strategia przyspieszenia była symbolicznym zdefi niowaniem potrzeb ówczesnej 
rzeczywistości. Wpisywała się całkowicie w funkcjonującą wówczas zasadę po-
dejmowania szybkich działań. Doprecyzowaniem „przyspieszenia” były projekty 
(postulaty polityczne) działań koniecznych w sferze politycznej i gospodarczej.

Należy przypomnieć, że dopiero zakwestionowanie przez część środowisk 
okrągłostołowych tempa działań – „(...) powiedzmy to sobie szczerze: jedziemy do 
przodu na zaciągniętym hamulcu”34, doprowadziło do sporu o tempo dokonywania 
zmian. „Przyspieszenie” uderzyło w tempo działania, ukształtowane praktycznie 
przez rząd Mazowieckiego. Ówczesne tempo wprowadzania reform było wynikiem 

30 Program Gospodarczy Porozumienia Centrum. Projekt [z 9 lipca 1990 roku], [w:] I. Słodkowska 
(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 205.

31 Tamże, s. 204
32 Co się odwlecze, to nie uciecze. Ze Stefanem Kisielewskim rozmawia Piotr Gabryel, „Wprost”, nr 29 

z 22 lipca 1990 roku, s. 4.
33 J. Rogala, Przyspieszenie jako program, „Rzeczpospolita”, nr 116 z 21 maja 1990 roku, s. 3. 
34 J. Maziarski, Na hamulcu, s. 3.
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wielu mniej lub bardziej istotnych ograniczeń (rzeczywistych lub całkowicie fi kcyj-
nych) oraz innych, strukturalnych i jednostkowych, uwarunkowań osób i instytucji 
podejmujących wówczas działania.

Początki idei „przyspieszenia” sięgają grudnia 1989 roku35, a już w lutym 1990 
roku była ona podstawowym elementem dyskursu politycznego. Jej zgłoszenie 
zostało poprzedzone publicznymi zastrzeżeniami Lecha Wałęsy wobec tempa prac 
organizacyjno-legislacyjnych oraz wytknięciem rządowi jego niedostatków, w tym 
szczególnie opieszałości w dokonywaniu zmian36. W przypadku tej idei trudno 
jednak mówić o propagowaniu wzorców działań nadzwyczajnych czy rewolucyj-
nych – takich, które wykorzystywałyby środki „wyjątkowe”. Przecież apelowanie 
o wcześniejsze demokratyczne wybory prezydenckie czy parlamentarne nie może 
być uznane za kroki rewolucyjne. Sama idea „przyspieszenia” biegu dziejów wyka-
zuje cechy pozwalające zaliczyć ją do rewolucyjnych metod działania37, choć w tym 
przypadku o ogłoszeniu rewolucji trudno mówić, i to z wielu powodów. Jednym 
z głównych był „niedokończony” stan budowanej rzeczywistości, dlatego chodziło 
tu raczej o nawoływanie do szybkiego dokończenia rozpoczętych zmian.

Ideologicznie postulat „przyspieszenia” wpisywał się w przyjętą koncepcję prze-
prowadzania zmian, był jedynie korektą ich tempa, a nie kierunku. Nie był to pomysł 
na odejście od programu zmian politycznych i gospodarczych, wręcz przeciwnie, 
znajdował dla siebie uzasadnienie w dokonanych już przemianach ustrojowych. 
Był próbą nowego politycznego wykorzystania czasu ilościowego oraz narzucenia 
defi nicji czasu społecznego, stworzenia w miarę adekwatnej, nowej interpretacji 
ówczesnej sytuacji. Idea „przyspieszenia” bezpośrednio nawoływała (ale wyjątko-
wo mocno) do podjęcia kolejnej próby wykorzystania zasobów dostępnego czasu: 
„Porażką obecnego rządu [chodzi o gabinet Tadeusza Mazowieckiego – przyp. P.B.], 
a pamiętajmy, że i nas wszystkich, jest następujący szybko bezowocny upływ czasu. 
Nasza szansa nie jest wieczna – zarówno w skali międzynarodowej, jak i w skali 
wewnętrznej. Gotowość społeczeństwa do wyrzeczeń ma swoje granice. Proces 
ustrojowych przemian społeczno-gospodarczych uległ zahamowaniu. Jesteśmy 
w punkcie zwrotnym decydującym o naszej przyszłości za dziesięciolecia”38. W ten 
sposób podjęto próbę zdobycia politycznego „panowania” nad czasem społecznym, 
a przez to poszerzenia własnego zasobu czasu ilościowego.

Niektóre ogólne sformułowania i hasła „przyspieszenia” wpisywały się w re-
wolucyjną strategię zerwania z ciągłością. Było to raczej zrywanie nie tyle z nową 
rzeczywistością, ile niektórymi pozostałościami i skutkami przeszłości, wynikającymi 
z „historycznego kompromisu zawartego przy Okrągłym Stole”39. Symbolicznie 
owo zerwanie w taki właśnie sposób było ogłaszane. Porozumienia miały być 

35 J. Kaczyński, Odwrotna strona medalu, Warszawa 1991, s. 80 i następne.
36 L. Łuczak, Rok płacenia rachunków, „Wprost”, nr 1 z 7 stycznia 1990 roku, s. 8. 
37 K.B. Janowski, Polityczne uwarunkowania transformacji w Polsce, [w:] K.B. Janowski, Człowiek 

i środowisko w sytuacji przemian ustrojowych, Kielce 1993, s. 94. 
38 Program Gospodarczy Porozumienia Centrum. Projekt [z 9 lipca 1990 roku], [w:] I. Słodkowska 

(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 206.
39 A. Glapiński, Czego chce Wałęsa?, „Tygodnik Solidarność”, nr 35 z 31 sierpnia 1990 roku, s. 5.
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podstawowym czynnikiem hamującym proces eliminowania pozostałości po 
komunizmie w Polsce. Twierdzono, że „czas Okrągłego Stołu minął”40, że należy 
zerwać z wszelką spuścizną po PRL-u. „Przyspieszenie” zakładało radykalną prze-
budowę rzeczywistości, czyli pożegnanie się z „wpływami komunizmu”41. Rząd 
Mazowieckiego oskarżano o pielęgnowanie i podtrzymywanie układu politycz-
nego wywodzącego się z Magdalenki i porozumień Okrągłego Stołu. Podkreślano 
zachowawcze metody rządzenia, zbyt wolne wprowadzanie reform, z których nie 
wszystkie były właściwie42. Szybkość zmian miała być skutecznym sposobem na 
rozstanie się z przejawami przeszłości w teraźniejszości.

Z politycznego punktu widzenia zarzut zbyt wolnego przeprowadzania zmian nie 
był czymś wyjątkowo radykalnym. W praktyce jednak, w mniejszym lub większym 
stopniu, postulat jakiegokolwiek przyspieszenia uderza w interesy grup politycznych 
i różnych środowisk. W analizowanym przypadku również wywołał on natychmia-
stową reakcję obronną, tworząc kolejne pola konfl iktu politycznego, zbudowanego 
tym razem jeszcze mocniej wokół kwestii szybkości przeprowadzania zmian.

Idea „przyspieszenia” w dużym stopniu odwoływała się do zmian politycznych, 
dlatego przez znaczną część ówczesnej sceny politycznej została przyjęta z zado-
woleniem. W wielu politycznych postulatach upatrywano możliwość praktycznego 
zastosowania w sferze politycznej apelu o „przejmowanie spraw we własne ręce”. 
Przyspieszenie zmian politycznych zostało przedstawione jako jedyny skuteczny 
sposób kontynuacji i pogłębiania reform. Podnoszono, że „polska demokracja musi 
dawać możliwości wyborów”43, że „czas fasadowej jedności minął”44, wzywano do 
przyspieszenia niezbędnych „zmian ustrojowych w Polsce”45 oraz „procesu likwi-
dacji sytemu totalitarnego”46.

Postulat „przyspieszenia” został obudowany symbolicznie konkretnymi dzia-
łaniami w sferze instytucjonalnej. Obok ogólnych haseł politycznych zgłaszano 
potrzebę doprowadzania „w jak najszybszym czasie”47 do ustąpienia prezydenta 
Wojciecha Jaruzelskiego, przyspieszenia wyborów prezydenckich48, skrócenia 

40 K. Wyszkowski, Wałęsa na prezydenta!, „Tygodnik Solidarność”, nr 41 z 12 października 1990 roku, s. 1. 
41 J. Kaczyński, Odwrotna strona medalu, s. 92 i 97. 
42 J. Kaczyński, Dlaczego Centrum? Referat wygłoszony na Konferencji Porozumienia Centrum 23 czerwca 

1990 roku w Warszawie, Warszawa 1990, s. 5. 
43 Kolektyw kontra kolektyw. Z dr. Lechem Kaczyńskim, senatorem, wiceprzewodniczącym Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność”, rozmawia Krzysztof Grabowski, „Wprost”, nr 27 z 8 lipca 1990 roku, s. 6. 
44 J. Maziarski, Wlec nieboszczyka, s. 3.
45 Oświadczenie [środowisk liberalnych i gospodarczych skupionych w KL-D w sprawie współtworzenia 

platformy politycznej Centrum z 12 maja 1990 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii 
i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 195.

46 Oświadczenie Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” z dnia 31 marca 
1990 roku, [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 154.

47 Uchwała konferencji Komitetów Obywatelskich przyjęta w dniu 9 września 1990 roku w Warszawie, 
[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 157.

48 Deklaracja Porozumienia Centrum [z 12 maja 1990 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), 
Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 196.



322 Główne cechy temporalne rzeczywistości po 1989 roku

kadencji wybranego w czerwcu 1989 roku „kontraktowego” Sejmu49 jako nieod-
zwierciedlającego rzeczywistych relacji społecznych i politycznych – zasadniczo 
chodziło o „procesy tworzenia się rzeczywistego pluralizmu politycznego”50.

„Przyspieszenie” miało też bardziej konkretne cele polityczne. Zakładało zwięk-
szenie poparcia dla Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich, wpisując się w do-
minujący wówczas dychotomiczny podział polityczny: komunizm – antykomu-
nizm. Podstawą idei przyspieszenia była kwestia stosunku do przeszłości w chwili 
obecnej oraz obecności przeszłości w teraźniejszości. Celem takiego działania było 
jednoznaczne wyodrębnienie tego właśnie kandydata wśród innych pretendentów 
do urzędu prezydenckiego51. Wybór Wałęsy został zdefi niowany jako zwieńczenie 
procesu polskich przemian, przez co określono jedną z pierwszych dat granicznych 
okresu przejściowego, by następnie szybko ją przesunąć: „(...) do końca doprowadzę 
ten wóz, (...). I teraz, aby wypełnić te zobowiązania muszę zostać prezydentem”52.

Koncepcja „przyspieszenia” gospodarczego zyskiwała zwolenników, dostrzega-
jących niezbędność dalszych zmian. Postulowano szybkie przekształcenie struktur 
gospodarczych, głównie poprzez wymianę kadr kierowniczych. Chodziło o to, aby 
pozbawić stanowisk osoby, które były związane z aparatem minionego sytemu. 
Pisano o „zdecydowanym przyspieszeniu personalnej i organizacyjnej przebudowy 
aparatu państwowego”53, a to miało nastąpić poprzez usuwanie z administracji 
osób blokujących i opóźniających zmiany gospodarcze i administracyjne54. Do 
idei przyspieszenia nawoływano też w programach politycznych innych partii. 
Domagano się także przyspieszenia przekształceń własnościowych, „procesów 
prywatyzacji i reprywatyzacji”55, postulowano „jak najszybsze wprowadzenie 
(...) zmian do polityki społeczno-gospodarczej”56, „pilne wykreowanie rynku 
kapitałowego”57. Ostatecznym celem miało być uwłaszczenie obywateli, czyli 
stworzenie warstwy przedsiębiorców, aby mogło dojść do powstania sprawnie 
funkcjonującej gospodarki.

49 Uchwała konferencji Komitetów Obywatelskich przyjęta w dniu 9 września 1990 roku w Warszawie, 
[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 157.

50 Deklaracja Porozumienia Centrum [z 12 maja 1990 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), 
Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 196.

51 Program Wałęsy. Z Jackiem Maziarskim rozmawia Irena Julicka, „Rzeczpospolita”, nr 245 z 31 paź-
dziernika – 1 listopada 1990 roku, s. 3. 

52 Za: J. Raciborski, Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995, 
Warszawa 1997, s. 66–67.

53 J. Kaczyński, Dlaczego Centrum? Referat..., s. 5. 
54 B.n.a., Porozumienie Centrum – krok dalej, „Rzeczpospolita”, nr 145 z 25 czerwca 1990 roku, s. 3. 
55 Partia Chrześcijańskich Demokratów. Projekt Deklaracji Ideowo-Programowej [z 16 grudnia 1990 

roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 228.
56 Program społeczno-gospodarczy Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej „Polska Postępu, Prawa 

i Demokracji” [z 23 marca 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań 
parlamentarnych..., cz. 2, s. 21.

57 Program Stronnictwa Demokratycznego uchwalony na XV Nadzwyczajnym Kongresie Stronnictwa 
Demokratycznego [14 kwietnia 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugru-
powań parlamentarnych..., cz. 2, s. 59.



323Spory wokół przyspieszenia czasu politycznego

Przyspieszenie zmian gospodarczych było jednym z podstawowych postula-
tów politycznych w okresie transformacji. Najczęściej zgłaszanym był postulat 
szybszej prywatyzacji. Wiele programów politycznych czyniło z prywatyzacji 
podstawowe hasło zmiany gospodarczej. Dla polityków istotne znaczenie miało 
„tempo prywatyzacji”58, bowiem należało ją przeprowadzić „w najszybszym 
tempie”59, a do tego miała to być „całkowita prywatyzacja”60. Przeciwnicy mówili 
o „obsesji szybkiej prywatyzacji”61, przekonywali, że „obecnie [w 1993 roku – 
przyp. P.B.] nic już nie usprawiedliwia pospiesznej prywatyzacji”62. W dyskursie 
politycznym funkcjonowała ona jako podstawowa droga do szybkiej poprawy 
sytuacji gospodarczej, miała być ostatnią szansą na przeciwdziałanie całkowite-
mu uwłaszczeniu się komunistycznej nomenklatury, nadzieją „na podtrzymanie 
wysokiego tempa rozwoju”63.

Zrealizowanie proponowanych działań politycznych miało doprowadzić do 
zaspokojenia społecznej potrzeby radykalnych zmian oraz do zerwania z ich po-
wolnością. Ponadto chodziło o przełamanie poczucia, że zapowiadana rewolucja 
w wielu podstawowych sferach życia społecznego nie ma nic wspólnego z gło-
szonymi hasłami. W ten sposób sama szybkość zmian miała się stać panaceum 
na wszelkie problemy społeczne, w tym na negatywny odbiór dotychczasowych 
niepowodzeń okresu przejścia. Szybkie działanie było wykorzystywane do zmniej-
szenia prawdopodobieństwa, że „dzisiejsza nieufność może jutro przekształcić się 
w niezadowolenie”64.

Skuteczne wprowadzenie idei „przyspieszenia” do świadomości społecznej było 
wynikiem zaakceptowania konieczności przyspieszenia tempa reform przez znaczną 
część społeczeństwa. Potrzeba przyspieszenia została w dyskursie odpowiednio 
uzasadniona. Po pierwsze, miała się przyczynić do uniknięcia potencjalnego kryzysu 
ekonomicznego. „Jeśli przyspieszymy tempo przemian, to będziemy mieli szansę 
ucieczki przed kryzysem”65. Drugim argumentem było odwołanie się do społecznego 
poczucia apatii i zniechęcenia. Przestrzegano, że „sytuacja polityczna i społeczna 
w Polsce zbliża się do punktu zwrotnego”66. Doceniano wyjątkowość chwili, ale 

58 Stanowisko [Porozumienia Centrum] w sprawie zasad prywatyzacji [z 9 lipca 1990 roku], 
[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 207.

59 Porozumienie Centrum – Zjednoczenie Polskie. Program wyborczy [z 1993 roku], [w:] I. Słodkowska 
(red.), Wybory 1993. Partie i ich programy, Warszawa 2001, s. 26. 

60 Wypowiedź Marcina Libickiego – zob. M. Libicki, Wyścig do tortu, „Wprost”, nr 31 z 30 lipca 1989 
roku, s. 10.

61 T. Kowalik, Prywatyzacja jako proces społeczny, [w:] W. Jakóbik (red.), Kontynuacja czy przełom?..., 
s. 60. 

62 Materiały wyborcze. Przywróćmy nadzieję. Dokument programowy Unii Pracy [sierpień 1993 roku], 
[w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1993. Partie..., s. 355. 

63 Świat mitów. Ze Stanisławem Gomułką rozmawia Piotr Andrzejewski, „Wprost”, nr 16 z 21 kwietnia 
1996 roku, s. 17. 

64 J. Maziarski, Na hamulcu, s. 3.
65 Kolektyw kontra kolektyw..., s. 6.
66 Deklaracja Porozumienia Centrum [z 12 maja 1990 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), 

Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 195.
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wzmacniano też przekaz, podkreślając, że międzynarodowa koniunktura dla sprawy 
polskiej może się okazać „przejściowa”67, ujemnie wartościowano dotychczasowe 
sposoby działania. Postulowano koniec polityki „małych kroków i tchórzliwego 
oglądania się do tyłu”68. Potrzebę przyspieszenia wzmacniano ogólną, ale wymowną 
deklaracją niezgody na dotychczasowe działania: „tak być nie może”69.

Kolejnym symbolem, oddziałującym bezpośrednio na przyspieszenie działań 
politycznych, była tzw. wojna na górze, będąca prostą konsekwencją realizowania 
przyspieszenia politycznego. Toczyła się ona od wiosny 1990 roku do pierwszej tury 
wyborów prezydenckich w październiku przede wszystkim pomiędzy zwolenni-
kami Lecha Wałęsy i Tadeusza Mazowieckiego70. Bez względu na to, co było celem 
„wojny na górze” – czy wyrwanie społeczeństwa z apatii i przyspieszenie przemian, 
będące odpowiedzią na gwałtowne wyczerpywanie się społecznej cierpliwości, 
czy pojawiający się podział w środowisku solidarnościowym, pewne jest jedno – 
„wojna na górze” zdynamizowała postawy polityczne i społeczne. Symbolicznie nie 
odwoływała się ona bezpośrednio do odniesień czasowych, ale w dużym stopniu 
wpłynęła na przyspieszenie podejmowanych działań i dynamikę życia politycznego. 
Skutkiem każdej wojny jest intensyfi kacja działań wojennych, co w dyskursie prze-
jawiało się stosowaniem pojęć „wojna”, „walka”, „bitwa”, „strategia”, „defensywa” czy 
„ofensywa”. W sferze politycznej dochodzi do przyspieszenia poprzez zwiększenie 
tempa podejmowanych działań.

Postulowane przyspieszenie działań politycznych stało się faktem, doprowa-
dzając do kolejnych istotnych zmian czasu, przede wszystkim do docenienia czasu 
kalendarzowego przez poszczególne grupy polityczne. Tworzył się temporalny 
porządek demokratyczny, oparty przede wszystkim na zasadach kadencyjności, 
czego potwierdzeniem stały się wybory prezydenckie i parlamentarne. Podstawowe 
(czy raczej najłatwiejsze do przyjęcia) postulaty polityczne przyspieszenia zostały 
zrealizowane w czasie w miarę krótkim. Zresztą, już sama obserwacja wydarzeń 
politycznych w innych państwach legitymizowała przyspieszenie rozwiązań insty-
tucjonalnych, zaś wszelkie próby powstrzymywania tego procesu były odbierane 
jako obrona własnych pozycji, co było sprzeczne z interesem ogólnospołecznym. 
Nigdy później nie udało się tak jednoznacznie wykorzystać idei przyspieszenia 
działań do osiągnięcia przynajmniej części założonych celów politycznych.

Nieuchronność sięgnięcia po temporalne postulaty przyspieszenia zmian zna-
lazła w późniejszym okresie wielokrotne potwierdzenie. Postulat przyspieszenia 
zmian musiał się pojawić w sposób naturalny jako idea polityczna w tamtym 
okresie: „Trzeba koniecznie przyspieszyć zmiany, które ukażą blaski gospodarki 

67 Porozumienie Centrum. Dokumenty i Programy. Tezy do dyskusji nad Polską Polityką Zagraniczną [z 1991 
roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 197.

68 Dokumenty sztabu wyborczego Leszka Moczulskiego: Program wyborczy pt. „Konieczność przełomu” 
[z 1991 roku], [w:] M. Grabowska, I. Krzemiński (oprac.), Bitwa o Belweder, Warszawa 1991, s. 358. 

69 Deklaracja Porozumienia Centrum [z 12 maja 1990 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), 
Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 195.

70 Zob. szerzej: I. Pańków, Podziały w obozie solidarnościowym. Pluralizm polityczny a polityczna 
tożsamość, Warszawa 1998. 
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rynkowej. Ofensywa Centrum [chodzi o Porozumienie Centrum – przyp. P.B.] była 
nieuchronna”71. Przemawiały za tym czynniki związane z dążeniem do zmniejszenia 
niezadowolenia społecznego, zdobycia władzy, czyli realizacji własnych partyku-
larnych interesów. Zdefi niowanie rzeczywistości jako wymagającej przyspieszenia 
działań podejmowanych przez polityków okazało się w dużym stopniu przydatne 
do realizacji wszystkich wymienionych zadań.

Idea „przyspieszenia” stała się przedmiotem dyskursu politycznego, a przez jego 
przeciwników była wielokrotnie krytykowana. Zakwestionowanie tempa zmian 
łączyło się automatycznie z podważeniem prawa elit znajdujących się u władzy do 
dalszego rządzenia. Stanowisko krytyczne wobec zwolenników idei przyspieszenia 
najlepiej charakteryzuje poniższa wypowiedź: „Być może wbrew intencjom inspira-
torów, hasło przyspieszenia – po zaledwie kilku miesiącach niełatwego integrowania 
się społeczeństwa z własnym państwem – zburzyło klimat rosnącego zrozumienia 
i akceptacji trudnego programu. Hasło przyspieszenia zburzyło atmosferę jedności 
i otworzyło ponownie drogę do ataków na rząd, na całokształt polityki gospodarczej 
państwa. Rząd, jako główny jego reprezentant postawiony został pod ścianą. W tym 
momencie, wiosną i wczesnym latem 1990 roku sukces całego programu reform 
stanął pod znakiem zapytania. Nastąpiło ponowne wyobcowanie znacznej części 
społeczeństwa od rządu, od państwa, które wyraźnie osłabiło swą dotychczasową 
bazę społeczno-polityczną. W tych warunkach do głosu doszli nie tylko przeciwnicy 
reform w ogóle, a zwłaszcza gospodarki rynkowej, jej reguł i mechanizmów”72.

c)„Przyspieszenie” początkiem wielości czasów politycznych

Budowanie symbolicznej defi nicji sytuacji „przyspieszonej” następowało w różny 
sposób. Po pierwsze, drogą szybkich działań politycznych, po drugie, za pomocą 
gwałtownych, szokujących i pogłębiających świadomość kryzysu wypowiedzi 
przedstawicieli elit symbolicznych. Po trzecie, przy użyciu określeń i terminów 
podkreślających konieczność podejmowania szybkich i radykalnych działań. 
Podstawowym terminem, odmienianym w dyskursie przez wszystkie przypadki, 
przypisanym do każdej sfery rzeczywistości, było samo „przyspieszenie”. Często 
jednak termin ten zastępowano innymi wyrażeniami, mającymi wzmocnić przeko-
nanie o konieczności szybkich zmian. Wśród najczęściej stosowanych były: „szyb-
kość’, „zdynamizowanie”, „konieczność”, „potrzeba”, „niezbędność”, „natychmiast”, 
„bezzwłocznie”, „radykalne”, „gruntownie”, „pilne”, „presja czasu”. Były również 
sformułowania, które pojawiały się rzadko, ale miały ten sam cel symboliczny 
oraz bardziej wyszukaną formę literacką. Należały do nich np. sformułowania: 
„bez zbędnej zwłoki”73, „ostatni moment na przyspieszenie” czy „radykalna presja 

71 D. Tusk, Idee gdańskiego liberalizmu, Gdańsk 1997, s. 43. 
72 W. Wilczyński, Ekonomia i polityka gospodarcza..., s. 29. 
73 Unia Chrześcijańsko-Społeczna o aktualnej sytuacji gospodarczej (tezy programowe) [z 1991 roku], 

[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 70.
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przyspieszenia”. Często celowo łączono kilka wyrażeń podkreślających szybkość, 
by zwiększyć wrażenie prędkości i potrzebę przyspieszenia. Pisano, że „konieczna 
jest natychmiastowa zmiana”74 czy „maksymalne przyspieszenie” oraz że „nadszedł 
już czas, by przejść od słów do czynów”75. W kontekście postulowanej korekty 
szybkości wprowadzania zmian podstawowymi terminami były „tempo” oraz 
„czas”. W programach politycznych, odnosząc się do przyspieszenia zmian, oba te 
terminy często łączono z różnymi przymiotnikami.

Na społeczny odbiór tempa zmian wpływały nie tylko defi nicje tegoż tempa czy 
wartościowanie wymiarów czasowych. Dokonywano tego także za pomocą korzy-
stania z podstawowych metafor temporalnych opisujących ówczesne zmiany, czyli 
odwoływania się do rewolucji czy ewolucji. Wszelkie bezpośrednie wezwania do 
dokończenia „rewolucji”76 czy też defi niujące ówczesną rzeczywistość, w rodzaju: 
„Rewolucja, którą zaczęliśmy w 1980 roku, nie została zakończona. Przez rewolucję 
rozumiem nie przejmowanie władzy, czy zastępowanie jednej elity przez inną. (…) 
Doszliśmy w swojej rewolucji do pewnego miejsca, stanęliśmy i tkwimy w nim”77, 
budowały poczucie konieczności dokonywania szybkich działań, więc narzucały 
tempo czasowi politycznemu. Z kolei powoływanie się na działania ewolucyjne, 
w sposób jednoznaczny (np.: „opowiadamy się za ewolucyjnym przechodzeniem 
do nowej formy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”78) czy bardziej rozbu-
dowany (np. że partia jest „przeciwna rewolucyjnym wstrząsom, (…). Wyznajemy 
fi lozofi ę umiaru i realizacji zmian ewolucyjnych. Nie wejdziemy na drogę nieodpo-
wiedzialnych eksperymentów”79), czy opowiadanie się za ewolucyjnym przecho-
dzeniem do nowej formy funkcjonowania w poszczególnych dziedzinach życia80, 
było budowaniem poczucia czasu politycznego, podkreślającego wolniejsze tempo 
zmian lub taką potrzebę.

Z drugiej strony, do problematyzowania rzeczywistości symbolicznej wyko-
rzystywano katalog terminów, odnoszących się do wielu sposobów mogących 
podkreślić czynniki temporalne, a nie tylko szybkość zmiany. Stosowane określenia 
dotyczyły przede wszystkim różnego defi niowania wymiarów czasowych: przeszło-
ści, teraźniejszości i – w mniejszym stopniu – przyszłości. Czasowość pojawiała się 
w momencie porównywania, przeciwstawiania i wartościowania tych wymiarów. 

74 Program społeczno-gospodarczy Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej „Polska Postępu, Prawa 
i Demokracji” [z 23 marca 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań 
parlamentarnych..., cz. 2, s. 22.

75 M. Zięba OP, Z ziemi włoskiej dla Polski, „Gazeta Wyborcza”, nr 118 z 20–22 października 1989 
roku, s. 1.

76 Program wyborczy Porozumienia Obywatelskiego Centrum [z 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), 
Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, Warszawa 2001, s. 153.

77 J. Orzeł (oprac.), Będziemy się kłócić, „Tygodnik Solidarność”, nr 21 z 24 maja 1991 roku, s. 12.
78 Program wyborczy Stronnictwa Demokratycznego [z 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 

1991. Programy partii..., s. 143. 
79 Zasługujesz na więcej. Deklaracja wyborcza UP z 15 września 1997 roku, [w:] I. Słodkowska, 

M. Dołbakowska (red.), Wybory 1997. Partie i ich programy, Warszawa 2004, s. 28. 
80 Program wyborczy Stronnictwa Demokratycznego [z 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 

1991. Programy partii..., s. 143. 
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Podobne zabiegi występowały, gdy porównywano dotychczasowe działania podjęte 
po 1989 roku i konfrontowano je z listą działań niezbędnych, ale zaniechanych. 
W ten sposób wzmacniano nie tylko poczucie straty czasu, ale przede wszystkim 
jego odbiór jako biegnącego szybko.

Poczucie wyjątkowości momentu historycznego oraz aktywnego w nim uczestni-
czenia traciło znaczenie w społeczeństwie. Słabła moc politycznego oddziaływania 
na jednostki przy wykorzystaniu politycznych odwołań do wartości zdeponowanych 
w czasie „wspólnym”. Osłabianie społecznej wiary w wyjątkowość przeżywanego cza-
su następowało od pierwszych zauważonych niepowodzeń rządu T. Mazowieckiego. 
Każdy postulat intensyfi kacji działań, nie tylko politycznych, czyli głoszenie ko-
nieczności lepszego wykorzystania dostępnego czasu, uderzał w dominującą dotąd 
interpretację. Coś, co stawało się elementem powszechnej dyskusji, przestawało 
być wyjątkowe, traciło magiczne znaczenie dla jednostek. Czas „wspólny” stawał 
się nieskuteczny, nie zapewniał już kontroli zachowań większości społeczeństwa, 
nie ograniczał też niepożądanych zachowań polityków opozycji. Tracił rolę struk-
turalizującą i porządkującą życie większości społeczeństwa.

Opisane wyżej procesy doprowadziły do przekształcania się ówczesnego czasu 
„wspólnego” w inne, często konkurencyjne jego interpretacje. Zakwestionowanie 
sposobu korzystania z dotychczasowego czasu nie byłoby możliwe bez przedsta-
wienia temporalnych defi nicji sytuacji. Na początku były to najprawdopodobniej 
dwa odmienne czasy. Pierwszy, akceptujący w dalszym ciągu zmiany i ich tempo, 
drugi to czas przyspieszony, pojawiający się w defi nicjach sytuacji dostrzegających 
potrzebę szybszych przekształceń. Ten dychotomiczny podział czasu trafnie oddaje 
pytanie, które obrazowało ówczesne wybory polityczne: „Czy chcemy kontynuo-
wania zmiany ustroju »w stylu Mazowieckiego«, czy też przyspieszenia w stylu 
Porozumienia Centrum?”81. Ten dylemat, odnoszący się w praktyce do wyboru 
tempa zmian i czasu, był jednak kolejnym, celowym uproszczeniem symbolicznym, 
ograniczaniem społecznego wyboru do dwóch tylko możliwości.

Rozpad czasu „wspólnego” stał się faktem, a to odsłoniło potencjalne „wolne 
pole” interpretacji sytuacji do natychmiastowego zagospodarowania przez ówczes-
ne elity symboliczne. Elity zaczęły promować własne interpretacje rzeczywistości, 
z wbudowanym tempem zmian oraz środkami zaradczymi niezbędnymi do polep-
szenia sytuacji gospodarczej. W ten sposób rozpoczęło się dochodzenie do stanu 
wielości społecznych czasów politycznych, z których każdy charakteryzował się już 
właściwymi, typowymi dla niego sposobami defi niowania podstawowych kwestii 
temporalnych. Te czasy polityczne, zbudowane wokół zagadnienia tempa zmian, 
prowadziły do tworzenia nowych zróżnicowań i podziałów społecznych, ale na 
początku w dużym stopniu oddawały istniejące dotąd, chociaż „ukryte”, podziały 
zdominowane przez czas „wspólny”.

Polityczne odrzucenie czasu „wspólnego” odnowiło w znacznym stopniu sposoby 
odczuwania czasu zgodnego z defi nicjami istniejącymi przed 1989 rokiem. Powoli 
ujawniały się podejścia do czasu silnie zakorzenione w świadomości polskiego 

81 J. Jankowiak, Scena polska, „Gazeta Wyborcza”, nr 156 z 7–8 lipca 1990 roku, s. 6.
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społeczeństwa. Przede wszystkim polegały one na ponownym wycofaniu się nie-
których jednostek, ich ograniczeniu się do życia wyłącznie w teraźniejszości, bez 
jakiejkolwiek nadziei na przyszłość. Wyrażenia typu: „a nie mówiłem?” i podobne 
charakteryzowały to rozczarowanie momentem uniesienia, oznaczając zarazem 
wycofanie się na wcześniejsze pozycje. Owe powroty nie były jednak całkowite 
(nie było to możliwe, bo przecież czas „wokół” nabrał już nowej, nieznanej dotąd 
prędkości). Podobnie niemożliwa była „ucieczka w przyszłość”, czyli przejście do 
całkowicie nowych, proponowanych wtedy interpretacji czasu przyszłego.

Z powyższego wynika, że odrzucenie czasu „wspólnego” nie doprowadziło 
do zanegowania wszystkich jego dotychczasowych cech, a tylko niektóre z nich 
zmieniały swój charakter, strukturę czy zakres. Nowe interpretacje sytuacji wyko-
rzystywały pewne elementy czasu „wspólnego” do własnych celów, z tego tytułu 
wszystkie nowe interpretacje czasu „wspólnego” cechowała ciągłość. Utworzenie 
całkowicie „nowego” czasu nie jest możliwe – czas nowy zawsze jest w pewnej części 
kontynuacją. Decydują o tym ograniczone możliwości akceptacji przez jednostki 
takiego nowego czasu, który byłby całkowitym zaprzeczeniem minionego.

Zamiast jednego tłumaczenia sytuacji pojawiały się alternatywne jej interpretacje 
polityczne. Wynikające z czasu „wspólnego” poczucie wspólnotowości znacząco 
osłabło. Jednostki, odchodząc od czasu „wspólnego”, grupowały się wokół nowych 
interpretacji. Obok siebie zaczęły funkcjonować mniejsze wspólnoty, dysponu-
jące różną wizją sytuacji i czasu politycznego. Ich wewnętrzna spójność została 
wzmocniona przez istnienie grup zewnętrznych, mających inne defi nicje czasu 
politycznego. Wyodrębnienie potencjalnych przeciwników politycznych stało się 
czynnikiem integrującym w ramach mniejszych wspólnot. Interpretacje czasu 
politycznego, dotychczas tylko łączące, zaczęły też dzielić.

Osłabienie roli szeroko rozumianej wspólnoty narodowej, wycofywanie się 
w lokalność i prywatność oraz tworzenie wspólnot mniejszych, bardziej zinte-
growanych, doprowadziły do odrzucenia cech świadczących o ewentualnej po-
wszechności czasu „wspólnego”. Rozstano się także ze sztucznie uformowanym 
poczuciem jednoczesności zmian, które narzucił czas „wspólny”. Potwierdziło się, 
że „nierówne prędkości, w jakich toczy się życie społeczne, zaprzeczają jedno-
czesności, ukazują, że jest ona tylko nowoczesną iluzją”82. Wpisywało się to w po-
wszechną intuicję społeczną, że niemożliwe jest na dłuższą metę „maszerowanie 
razem w tym samym rytmie”.

Zatem rozpoczęto budowę sytuacji na poczuciu istnienia nie jednej wspólno-
ty, ale wielu, skupionych wokół różnych celów i wartości. Nowe czasy polityczne 
konstruowały się wokół konkurencji, ryzyka i rywalizacji. Poczucie wyjątkowo-
ści, sakralności przestało być ofi cjalną interpretacją owego okresu, w przeszłość 
odeszło dominujące wartościowanie pozytywne tego czasu: „Nie ma już nakazu 
wiary w jedną prawdę – jest pluralizm informacji i komentarzy. Trzeba wysiłku, by 
z tego potoku opinii wybrać tę, którą samemu uzna się za prawdziwą i słuszną”83. 

82 E. Tarkowska, Czas w kulturze współczesnej..., s. 133. 
83 A. Smolar, Władza i geografi a..., [w:] P. Kosiewski (red.), Pamięć jako przedmiot..., s. 63. 
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Nowa rzeczywistość temporalna wymagała od jednostek nowych umiejętności, 
polegających nie tylko na wyborze najbardziej właściwego czasu ze wszystkich 
oferowanych, ale na umiejętności znalezienia tego własnego, indywidualnego 
momentu do działania. Powstały pluralizm interpretacji czasów uczynił wybieraną 
przez jednostkę interpretację czasu bardziej własną, „mocniej związał ją z grupą”, 
m.in. przez odrzucenie powiązanego z czasem „wspólnym” sztucznego patosu, 
a z drugiej strony, doprowadził do większego społecznego zagubienia. Dokonująca 
się zmienność znaczeń temporalnych, sama będąc podłożem niepewności, została 
politycznie (instrumentalnie) przyspieszona.

Coraz częściej uświadamiano sobie, że strategia społecznego oczekiwania nie 
jest skutecznym sposobem na przebycie ówczesnego czasu. Oczekiwanie, charakte-
rystyczne dla czasu „wspólnego”, oparte na zaakceptowaniu teraźniejszości z bliską 
tylko przyszłością, okazało się metodą niezapewniającą sukcesu. Wyczekiwanie bez 
efektów przewartościowało też podejście do samego czasu politycznego. Typowy 
dla oczekiwania nadmiar czasu wywoływał poczucie jego straty. Potwierdziło się, że 
oczekiwanie zawsze tworzy czas pusty; dotyczy to także kategorii czasu społecznego. 
Pod wpływem czekania, a z drugiej strony – zaakceptowania zjawiska przyspiesze-
nia wydarzeń politycznych w Polsce, ludzie coraz bardziej zdawali sobie sprawę 
z wartości czasu. Uświadamiano sobie, że nie jest on nieograniczony i jest go coraz 
mniej. Dowodziło to prawdziwości twierdzenia Barbary Adam, że „z czasem jest 
jak z obcą walutą: jego wartość zmienia się wraz z wahaniami podaży i popytu”84.

Obecny na początku zmian ograniczony optymizm społeczny stopniowo zani-
kał, co powodowało, że niektóre cechy czasu „wspólnego” wciąż „miały się dobrze”, 
a często stanowiły podstawę defi nicji wielu nowych interpretacji czasu politycz-
nego. Pierwszeństwo miało poczucie, że aktualna rzeczywistość nadal nie spełnia 
oczekiwań społecznych. Z jednej strony, przeminął czas „wspólny”, który okazał się 
czasem ograniczonym, „przejściowym”, ale z drugiej – nadal występowało poczucie 
chwilowości, które było podstawą wszystkich defi nicji czasu politycznego. Nowa 
rzeczywistość, która miała być „przejściowa” (była defi niowana jako „nienormalna”), 
w społecznym odbiorze stawała się nieskończona. Ta „nienormalność” wydawała 
się nie mieć końca, z tego tytułu częścią temporalnej interpretacji było określanie 
jej granicy.

Wszelkie proponowane interpretacje nowych czasów politycznych zawierały 
znaczne pokłady społecznej nieufności. Ograniczone częściowo przez czas „wspól-
ny”, odżyły na nowo, zmniejszając w ten sposób istniejące jeszcze zasoby społecznej 
nadziei. Nie znaczy to, że kolejne opisy rzeczywistości nie proponowały nowych 
form zmniejszania niepewności, czyniły to jednak w ramach lokalnych wspólnot. 
Chociaż odwoływały się one do czynników bardziej przemawiających do członków 
tworzonych wspólnot, nie były już tak skuteczne jak wcześniejszy czas „wspólny”.

Odrzucenie czasu „wspólnego” było po części zakwestionowaniem jednej, krót-
kiej perspektywy temporalnej, skierowanej w przyszłość. „Chwilowa” ucieczka od 

84 E. Tarkowska, Społeczeństwo różnych rytmów..., [w:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej 
zmiany..., s. 355; B. Adam, Time and Social..., s. 114. 
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przeszłości i oczekiwanie pożądanych skutków w bliskiej przyszłości okazały się 
dla dużej części oczekujących złudne. Niektórzy wciąż trzymali się tej temporalnej 
koncepcji, trwając „wiernie” przy krótkoterminowej koncepcji czasu „wspólnego”, 
inni zaczęli przenosić swoje oczekiwania w kolejne „miejsca temporalne”, a pozostali, 
z trudem, ale i zrozumieniem, akceptowali przesunięcia terminu realizacji ocze-
kiwań w perspektywę długoterminową, w dalszą przyszłość. Niektórzy dostrzegli 
potrzebę powrotu do przeszłości, przyjmując w pełni retrospektywną orientację 
temporalną, i z tych pozycji temporalnych podejmowali działania mające im za-
pewnić indywidualny sukces.

Sama idea „przyspieszenia” miała z jednej strony doprowadzić do przekona-
nia, że można przeprowadzać zmiany szybciej i skuteczniej, zmniejszając w ten 
sposób ich społeczne koszty. Tak zaprojektowane przyspieszenie było propozycją 
skierowaną do części zniechęconego społeczeństwa. Obok konkretnych rozwiązań 
politycznych i ogólnych gospodarczych zaproponowano odbiorcom interpretację 
„nowego czasu”, „czasu przyspieszonego”85, w którym będą zdynamizowane roz-
poczęte w 1989 roku przemiany86. Z tego powodu „przyspieszenie” było kolejnym 
sposobem „kupowania” u społeczeństwa czasu potrzebnego do rządzenia, ale też 
do dalszej realizacji reform. „Przyspieszenie”, z jednej strony, wprowadzało kolejne 
złudne przekonanie, że pozwoli osiągnąć oczekiwane efekty zmian szybciej, ale 
z drugiej – było wyjściem z utopijnego87, przedstawionego na początku zmiany 
(a może istniejącego tylko w świadomości społecznej), założenia, że w krótkim 
czasie uda się zmienić rzeczywistość.

Z temporalnego punktu widzenia rozpoczęcie „wojny politycznej” doprowadziło 
do przyspieszenia czasu politycznego. Czas, jego odpowiednie wykorzystanie zyskuje 
na znaczeniu podczas wojny. Szybkie, w odpowiednim momencie podejmowane 
decyzje są typowe dla działań wojennych. Podobną rolę odgrywa wykorzystywa-
nie czasu w dyskursywnej „wojnie” politycznej. Ma to znaczenie także wtedy, gdy 
dyskutuje się publicznie, kiedy to równie istotna jest szybkość reakcji, waga bły-
skawicznej riposty88. Każdy konfl ikt polityczny bezdyskusyjnie zawęża czas będący 
w dyspozycji jego stron, „(...) ogranicza czasowo decydenta biorącego w nim udział, 
o co oczywiście dba przeciwnik”89.

Wymienione powyżej przyczyny doprowadziły do zauważalnego wzrostu dy-
namiki głoszenia poglądów i prowadzenia dyskusji, przyspieszyły polityczne 
odpowiedzi w dyskursie, a tym samym w znacznym stopniu zwiększyły szybkość 
podejmowania działań politycznych. Dyskurs polityczny na temat tempa zmian 

85 Rozgrywający z drużyny Centrum. Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawia Anna Bikont, „Gazeta 
Wyborcza”, nr 54 z 5 marca 1991 roku, s. 10. 

86 Czego chce Lech Wałęsa [ulotka wyborcza Lecha Wałęsy z 1990 roku] – dokument w Pracowni 
Dokumentacji i Badań Życia Politycznego Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 
sygn. 92/1060/16/91.

87 Z. Blok, Transformacja systemowa w Polsce..., s. 215. 
88 D. Siwicka, Szybkość – wyobrażenia i wartości, [w:] D. Siwicka, M. Bieńczyk, A. Nawarecki (red.), 

Szybko i szybciej..., s. 21.
89 S. Ehrlich, Czas i przestrzeń w normatywnym..., s. 78. 
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w Polsce stawał się coraz bardziej wielowątkowy, rozbudowany, był prowadzony 
w coraz szybszym tempie. Przyspieszenie wydarzeń politycznych stwarzało nowe 
pola do dyskusji – tym bardziej dynamicznych, że kształtowanych przez rozbudo-
wywany dyskurs przedstawicieli szybko powstających partii politycznych. Z kolei 
szybkość toczonego dyskursu oddawała rzeczywiste przyspieszenie życia, nie tylko 
politycznego. W rezultacie walka polityczna czy pozostawanie w konfl ikcie poli-
tycznym były często odbierane nie jako element demokracji, ale jako efekt „wojny 
na górze” czy idei „przyspieszenia”.

Doświadczenia związane z dominacją czasu „wspólnego” oraz porzuceniem 
go za sprawą idei „przyspieszenia” pomogły uświadomić elitom symbolicznym 
znaczenie czasu (ilościowego i jakościowego) dla realizacji działań politycznych, 
ale także fakt, że polityczne manipulacje temporalnością mogą być skutecznym 
narzędziem wpływania na wyborców. Czas stawał się podstawową, różnorodnie 
rozumianą i przydatną wartością w grze politycznej. Rozgorzałe na nowo uśpione 
spory polityczne, dotyczące przede wszystkim charakteru i kierunku zmian, zwią-
zane w różnej postaci z czasowością, zakotwiczyły się głównie wokół czasowych 
aspektów działań, a przede wszystkim wokół określenia tempa dokonujących się 
zmian. Tempo przemian urosło wyjątkowo szybko do rangi podstawowego elementu 
strukturalizującego dyskurs polityczny.

d) Polityczna gra tempem zmian (przyspieszanie i zwalnianie)

Występowanie w czasie kalendarzowym zdarzeń politycznych było budowaniem 
nie tylko tempa czasu, ale także jego ciągów i sekwencji, przyswajanych następnie 
przez jednostki. Szybko po sobie następujące zdarzenia wywoływały poczucie 
wartkiego upływu czasu politycznego, zwiększały zaufanie do osób, które były 
kreatorami tych wydarzeń. Nagromadzenie ich jednak w dużej ilości w krótkim 
czasie potęgowało poczucie niestabilności owego okresu. Stabilność przejawia się 
bowiem w sytuacji, gdy nie ma względnych różnic, kiedy istnieje „niezmienność 
pewnych cech w relatywnie długim okresie”90. Zachodzące wydarzenia prowadziły 
zatem do połączenia dwóch odmiennych czasów, jakimi były „obiektywny czas-
-ruch i humanistyczna rzeczywistość czasu doznawanego”91.

Odwoływanie się w dyskursie politycznym do tempa zmian było powszechne. 
Dyskursywne wykorzystywanie owego tempa było nie tylko wynikiem uwarunko-
wań ówczesnej sytuacji gospodarczej. Praktyczna możliwość „wymierzenia” owego 
tempa była w pewnym momencie dyskursywnym defi niowaniem skuteczności 
politycznej: „Prezydent [Lech Wałęsa – przyp. P.B.] zdobywał poparcie, wyznaczając 
rytm życia politycznego w kraju”92. Jako doznanie subiektywne pozwalało się ono 

90 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 55–56.
91 A. Zajączkowski, Czas Afryki Czarnej, [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 16.
92 B. Mazur, Maratończyk, „Wprost”, nr 1 z 7 stycznia 1996 roku, s. 18. 
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w miarę dowolnie modelować w dyskursie przez elity symboliczne. W ramach czasu 
ilościowego to samo tempo może być odbierane bardzo różnie.

Pierwszym gwałtownym przyspieszeniem działania93, a zarazem narzuceniem 
tempa zmian, było zaproponowanie „terapii szokowej” w gospodarce, opartej na 
zaskoczeniu oraz szybkim, często rewolucyjnym94, bezdyskusyjnym podejmowaniu 
działań. „Nikt jednak nigdy tego nie robił w warunkach przechodzenia od gospodar-
ki socjalistycznej do rynkowej, tak że nie mamy precedensów. (...) Teraz zaś, kiedy 
bolesna operacja rozpoczęła się, warto ją przeprowadzić w miarę szybko, dokonując 
raczej już tylko niewielkich korektur, a nie podejmując dyskusji o celowości i metodzie 
przeprowadzanego zabiegu”95. Szybkie tempo zmian miało ograniczyć dolegliwości, 
natomiast wolniejsze działanie było określane jako złudzenie, że „przy wolniejszym 
rozwoju dolegliwości są mniejsze. A one są tylko bardziej długotrwałe”96.

Reformy wprowadzano w szybkim tempie, co podkreślano często w prowadzo-
nym dyskursie. Od samego początku był to „przede wszystkim wyścig z czasem”97. 
Podnoszenie mnogości problemów, przed którymi stanął rząd, miało osłabić 
poczucie, że tempo jego pracy jest zbyt wolne: „Nasz rząd jednak jest pod szaloną 
presją czasu, musi rozwiązywać dziesiątki doraźnych spraw – w ciągu niespełna 
tygodnia swego urzędowania nie był oczywiście w stanie przygotować nawet takie-
go cząstkowego projektu”98. Szybkie tempo zmian uzyskało powszechną aprobatę, 
gdyż takiego działania oczekiwano od podejmujących się wdrażania systemowej 
„terapii”. Spodziewano się po nich dynamizmu i zdecydowania: „Myślę, że premier 
tego rządu musi dysponować dynamizmem i zmysłem ryzyka. Musi mieć odwagę 
szybkiego podejmowania trudnych decyzji”99. W okresie sprawowania władzy 
rząd Mazowieckiego wielokrotnie podkreślał szybkie tempo swojej pracy: „Rząd 
przystępuje do gospodarczej ofensywy, która ma zmienić Polskę. W środę zwrócił 
się do klubów poselskich o rozpatrzenie w ekspresowym tempie pakietu 16 ustaw 
gospodarczych (...). Apel rządu spotkał się z krytyką posłów. Mówiono, że to 
nieludzkie tempo, i że pośpiech może spowodować błędy w ustawach”100. Premier 

93 Dyskusja nad tempem „terapii szokowej” stanowiła istotny element ówczesnego dyskursu poli-
tycznego. „To wieczne, wciąż ponawiane pytanie. Zastanawiamy się, czy lepsza jest powolna kuracja, czy 
szybki – wręcz chirurgiczny – zabieg. Zawsze opowiadałem się za takim zabiegiem i na całe szczęście Polska 
odważnie wybrała zdecydowane reformy. Leszek Balcerowicz zdecydował się na szybkie i radykalne posu-
nięcia i od razu zapewnił Polsce warunki do dynamicznego rozwoju gospodarczego, z którego wszyscy są 
dziś tak dumni” – zob. Hamulec ręczny. Z prof. Jeff reyem Sachsem rozmawia Tomasz Wróblewski, „Wprost”, 
nr 1 z 5 stycznia 1997 roku, s. 17.

94 Z. Blok, Transformacja jako konwersja funkcji..., s. 115.
95 E. Skalski, Dlaczego popieram rząd, „Gazeta Wyborcza”, nr 155 z 12 grudnia 1989 roku, s. 3.
96 Czy zostanę politykiem? Z Leszkiem Balcerowiczem rozmawiają Ewa Milewicz i Jacek Żakowski, 

„Gazeta Wyborcza”, nr 66 z 19 marca 1994 roku, s. 12. 
97 Albo szybko, albo wcale. Z Leszkiem Balcerowiczem rozmawia Jerzy Baczyński, „Polityka”, nr 48 

z 2 grudnia 1989 roku, s. 5. 
98 Chodziło o projekt dotyczący możliwej pomocy zagranicznej dla Polski – zob. (dz), Pomoc jakby 

bliżej, „Gazeta Wyborcza”, nr 95 z 19 września 1989 roku, s. 1.
99 A. Michnik, Moje życzenia dla naszego rządu, s. 3. 
100 Rząd narzuca tempo, „Gazeta Wyborcza”, nr 151 z 7 grudnia 1989 roku, s. 1.
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Mazowiecki opowiadał się za wyborem odpowiednio dobranego tempa reform: 
„Ja też jestem za przyspieszeniem, ale nie takim, które będzie opóźnieniem”101.

W praktyce, już od samego początku zmian, pojawiał się postulat wyboru odpo-
wiedniego tempa. Był on tak istotny, że od 1990 roku bezpośrednio do niego odno-
siła się w swoich programach większość tworzących się ugrupowań politycznych. 
Wyzwaniem politycznym był wybór „właściwego” kierunku i tempa przemian102. 
One jednak, a także szybkość działania polityków, stały się „powszechnie stosow-
nym kryterium oceny polityki”103, jak również przedmiotem oceny politycznej: 
„tempo i kierunek przemian odbywających się w Polsce Lech Wałęsa uznał za 
prawidłowe”104. Szybkie tempo działań najpierw było oceniane jednoznacznie 
pozytywnie, a później, po 1993 roku, coraz częściej negatywnie. Dla części elit 
politycznych strategia zwolnienia tempa zmian stała się wtedy bardziej przydatna, 
gdyż gwarantowała większe korzyści polityczne.

Czas był nie tylko kapitałem, ale przybrał też rolę czynnika sprawczego, deter-
minującego zmiany, nie pozostawiając politykom żadnego wyboru. Wielokrotnie 
podkreślano, że działano „pod presją czasu”105, próbując w ten sposób usprawied-
liwić ewentualne błędy w ustawach: „(...) pośpiech na pewno spowoduje błędy, 
ale i długie debaty nie sprawią, że ustawy będą lepsze. (...) A do tego straci się 
czas, przeciągając najtrudniejszy, najbardziej dramatyczny etap przemian i tracąc 
niektóre szanse”106. Czas wymuszał szybkie działanie: „czas nagli – i tu potrzebne 
są szybkie decyzje”107, bo przecież „historia nie daruje nam przespania momentu, 
w którym należało przyspieszyć kroku”108. Czas, który przyspieszył, nie dawał 
wyboru, szybki rytm zmuszał wszystkich do podobnego biegu, nie pozostawiał 
wątpliwości, jaki kierunek i rytm jest właściwy, bo „wszyscy już pędzą do przodu”109, 
a później wymuszał także łączenie się rozdrobnionych ugrupowań politycznych110. 
Opowiadający się za odpowiednim wykorzystaniem czasu nawoływali więc sami 

101 Opinia premiera Tadeusza Mazowieckiego – zob. P. Ławiński, Wybory – konfl ikt prędkości, „Gazeta 
Wyborcza”, nr 255 z 2 listopada 1990 roku, s. 10.

102 „Solidarność Pracy”. Program wyborczy [wrzesień 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 
1991. Programy partii..., s. 117 i 118; Katolicki Komitet Wyborczy „Ojczyzna”. Materiały wyborcze [z 1993 
roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1993. Partie i ich programy, Warszawa 2001, s. 45. 

103 E. Tarkowska, Spory o czas w dyskursie politycznym okresu przemian, [w:] E. Tarkowska (red.), 
O czasie, politykach..., s. 22.

104 (G.M.), Lech Wałęsa: Nadal będę walczył, „Gazeta Wyborcza”, nr 87–88 z 13–16 kwietnia 1990 roku, s. 1. 
105 O skazach na politycznym umyśle. Z Karolem Modzelewskim rozmawia Piotr Pacewicz, „Gazeta 

Wyborcza”, nr 96 z 20 września 1989 roku, s. 3.
106 Komentarz, „Gazeta Wyborcza”, nr 151 z 7 grudnia 1989 roku, s. 1.
107 M. Boni, Czas wybrać, „Tygodnik Solidarność”, nr 15 z 8 września 1989 roku, s. 5.
108 J. Maziarski, Drugi etap, „Tygodnik Solidarność”, nr 12 z 23 marca 1990 roku, s. 3.
109 W. Władyka, A gdzie jest konstytucja?, „Polityka”, nr 39 z 29 września 1990 roku, s. 1. 
110 W tamtym okresie potrzeba przekształceń strukturalnych sceny partyjnej była wyraźnie widoczna. 

Podkreślano ją, nawołując do podejmowania szybszych działań: „(...) Albo teraz, albo nigdy. Jeśli w ciągu 
półtora roku nie ruszymy mocno do przodu, zginiemy – mówił w kuluarach jeden z prominentnych 
działaczy Unii Demokratycznej, komentując zjednoczenie tej partii z KLD” – zob. B. Mazur, UD + KLD, 
„Wprost”, nr 18 z 1 maja 1994 roku, s. 9.
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do szybszych działań, ale też pozytywnie wartościowali tych, którzy prezentowali 
podobne stanowisko: „Szybkość działania staje się warunkiem koniecznym. Zdają 
się tego nie doceniać obecne rządy”111.

Jeśli szybkie tempo wprowadzania zmian gospodarczych było wartościowa-
ne pozytywnie, musiały się pojawić pozytywne oceny tegoż tempa, szczególnie 
w pierwszym okresie reform, kiedy polskie zmiany były obserwowane przez cały 
świat. Płynące z zagranicy oceny w rodzaju: „tempo zmian w Polsce zapiera nam 
dech”112, czy podobne w kraju: „tempo wydarzeń dziejących się wokół nas zapiera 
dech w piersiach” 113, były ważnym czynnikiem legitymizującym późniejszy dyskurs 
o tempie zmian. Dopełnieniem postulatów dotyczących przyspieszenia tempa zmian 
były ostrzeżenia przed ich spowolnieniem: „Istnieje obawa, że zmiany mogą się 
okazać zbyt wolne jak na obecny stan gospodarki i stan oczekiwań”114.

Czas był defi niowany jako podstawowy „wróg”, którego należy pokonać. Brak cza-
su był główną przeszkodą w odpowiednim przygotowaniu ustaw wprowadzających 
reformy: „Żeby wszystko przygotować jak należy, trzeba by nam było jeszcze pół 
roku. Nie mogliśmy sobie na to pozwolić. Gospodarka rozłożyłaby się zupełnie”115. 
Aby tak się nie stało, walczono – jak podsumował Leszek Balcerowicz – „głównie 
z czasem”. Przyspieszenie czasu politycznego miało także negatywne skutki dla 
samych polityków i parlamentarzystów, nieprzyzwyczajonych do takiego tempa 
działania. Odwołując się do ewolucyjnej koncepcji zmian, sugerowano, że „politycy 
z partii tworzących koalicję rządową [chodzi o koalicję UD–KL-D–ZChN–PCh-D 
w rządzie Hanny Suchockiej – przyp. P.B.] liczą na to, że nastąpi, po wielomiesięcz-
nym okresie »wojny na górze«, czas stabilizacji politycznej”116.

Znaczenie tempa działań przejawiało się w dyskursie sformułowaniami odno-
szącymi się bezpośrednio do wyborów prezydenckich w 1990 roku. Interpretując 
decyzje wyborców, przedstawiciele elit politycznych odwoływali się do odrzucenia 
nie polityki zmian i ich kierunku, ale właśnie tempa. Dokonane wybory polityczne 
oceniano, stosując do tego kategorię tempa zmian: „Skreślając Mazowieckiego, 
ludzie nie odrzucili reform, tylko ich ślamazarność. Wybierając Wałęsę uwierzyli, 
że ten wie, jak uciec do przodu”117.

W okresie kilkunastu pierwszych miesięcy po wyborach parlamentarnych 
w czerwcu 1989 roku tempo wprowadzania zmian przez rządzących stanowiło 
zwarty układ porządkujący całość działań jednostkowych. Pomimo nawoływań 
do zwiększenia tego tempa, ówczesna władza kontrolowała społeczeństwo, 
wprowadziła mechanizmy „uwieczniania” teraźniejszości, budowała podstawy 

111 Plan interwencyjnego ratowania Gospodarki Polski. Program gospodarczy KPN [z sierpnia 1991 
roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 249.

112 Tempo zmian w Polsce zapiera nam dech – wypowiedź Pavela Tigrida, przekład: A. Jagodziński, 
„Gazeta Wyborcza”, nr 96 z 20 września 1989 roku, s. 3.

113 J. Maziarski, Drugi etap, s. 3.
114 E. Skalski, Komentarz, „Gazeta Wyborcza”, nr 88 z 9–11 września 1989 roku, s. 1.
115 Wypowiedź Leszka Balcerowicza – zob. D. Zagrodzka, Jedenaście dni, które wstrząsną Polską, s. 1. 
116 A. Sowa, Czy król jest nagi?, „Wprost”, nr 37 z 12 września 1992 roku, s. 18. 
117 J. Kurski, Od falstartu do wygranej, „Tygodnik Solidarność”, nr 20 z 17 maja 1991 roku, s. 1.



335Spory wokół przyspieszenia czasu politycznego

„czasu niezmiennego trwania”118. Budowała wspólne tempo dla całego społe-
czeństwa, co miało zapewnić kontrolę nad „maszerującymi”, ale też zwiększyć 
prawdopodobieństwo szybszego dojścia do wspólnego celu. Dokonany za po-
mocą idei „przyspieszenia” atak na wolne tempo zmian był także atakiem na 
główne podstawy ówczesnego porządku społecznego, a tym samym na tych, co 
ten porządek podtrzymywali, czyli sprawujących władzę. Był zakwestionowa-
niem tempa zmian, ale także samej władzy. Nawoływanie do zwiększenia tempa 
zmian twórca „przyspieszenia” stosował wielokrotnie: „Sytuacja kraju pogarsza 
się. Czas ucieka. (...) Dlatego należy działać prędko i zdecydowanie. Proponuję 
wyposażenie rządu w szczególne uprawnienia (...)”119, czy później: „Sytuacja 
w kraju komplikuje się. (...). Zmiany następują w tempie, które nie rokuje szans 
ich skutecznego i szybkiego wprowadzenia”120. W przypadku sfery ekonomicznej 
najwięcej tego typu postulatów dotyczyło działań mających na celu przyspieszenie 
przemian instytucjonalnych, w tym zwłaszcza przeprowadzenia prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych121. Dopiero jednak idea przyspieszenia okazała 
się w pewnym stopniu skuteczna.

Polityczna gra tempem zmian, zbudowanie przekonania, że ich szybkość jest 
skutecznym panaceum na pojawiające się bolączki, miało doprowadzić do uzyska-
nia legitymizacji społecznej poprzez przekonanie wyborców do takiej interpretacji 
sytuacji. Było hasłem przyczyniającym się do mobilizacji wyobraźni społecznej122 
poprzez narzucenie najbardziej odpowiadającego jednostkom sposobu interpretacji 
ówczesnej sytuacji. Ów „sens” przyspieszenia zmian, dokonania przełomu, wydawał 
się w owej chwili najbardziej dostępnym sposobem zdefi niowania rzeczywistości 
dla celów politycznych. W praktyce, mając charakter uniwersalny, mógł być wy-
korzystany przez każdą opcję polityczną, niezaangażowaną w proces rządzenia. 
W sposób nieunikniony „gra czasem” musiała służyć do realizacji wielu celów, 
począwszy od zdobycia poparcia wyborczego, poprzez mobilizowanie społeczeń-
stwa, aż do ograniczenia niezadowolenia i frustracji społecznej, czyli zmniejszania 
prawdopodobieństwa demonstracji i wystąpień ulicznych.

Tak zdefi niowane hasło pozwalało spojrzeć na tempo przemian inaczej niż 
dotąd, w czasie „wspólnym” i w dominującym dyskursie, uświadomiło również, że 
inne kraje postkomunistyczne przyspieszyły mocniej. U nich czas biegł szybciej, 
co przejawiało się tym, że zmiany polityczne zachodziły prędzej. Przyspieszenie 
czasu – jako sposób realizowania bieżącej polityki – było łatwiej wytłumaczalne, 
gdy podawano przykłady działań w krajach ościennych, które np. szybciej przepro-
wadziły wolne wybory parlamentarne czy podjęły inne kroki w kierunku rozstania 
się z dziedzictwem komunizmu.

118 S. Kapralski, Czas władzy i przemiany..., s. 238. 
119 Dajmy rządowi uprawnienia nadzwyczajne..., s. 1. 
120 Wypowiedź Lecha Wałęsy, oprac. (pac) – zob. „Gazeta Wyborcza”, nr 13 z 16 stycznia 1990 roku, s. 1.
121 E. Wilk, Sponiewierana panna P., „Polityka”, nr 41 z 9 października 1993 roku, s. 29. 
122 B. Baczko, Wyobrażenia społeczne..., s. 26–38.
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W 1989 roku szybkie tempo stało się podstawową dyrektywą ideologiczną. 
Zaakceptowanie założenia, że tempo zmian jest skutecznym rozwiązaniem wszyst-
kich problemów ówczesnej rzeczywistości, było jednym z podstawowych uproszczeń 
symbolicznych, jednak z powodzeniem funkcjonowało w wielu aktywnych wtedy 
środowiskach politycznych. Dlatego kampanie wyborcze z lat 1991 i 1993 zbudowano 
przede wszystkim wokół kwestii tempa, zakresu i form zmian w systemie gospodar-
czym123. W różnych okresach polskich przemian próbowano jednak zerwać z defi nicją 
szybkiego tempa zmian. Odwoływano się do społeczeństwa z prośbą o akceptację pro-
ponowanego mu innego tempa. By jednak pokazać, kto jest suwerenem owego tempa, 
pisano np.: „O kierunku i tempie przemian powinno decydować społeczeństwo”124, 
albo: „Powodzenie reformy zależy od zgody społeczeństwa na jej kierunek i tempo”125.

Po wyborach czerwcowych w 1989 roku próby podważania tempa zmian rzadko 
występowały w dyskursie politycznym. Pierwsze propozycje ograniczenia tempa 
przemian dotyczyły sfery politycznej. W kwietniu 1990 roku Aleksander Hall, 
minister do spraw współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami 
w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, postulował zmniejszenie tempa zmian poli-
tycznych ze względu na niedostateczne przygotowanie do nich sceny politycznej. 
Przyczyną było rozproszenie organizacyjne tworzących się dopiero polskich partii 
politycznych: „(...) Wyniki wyborów parlamentarnych w tym momencie nie byłyby 
wiernym obrazem politycznej rzeczywistości. Nowe siły polityczne potrzebują 
jeszcze czasu, aby okrzepnąć. I im przede wszystkim powinno zależeć, aby wybory 
nie odbywały się zbyt prędko”126.

Później, wraz z pojawieniem się idei „przyspieszenia”, tempo zmian budziło coraz 
więcej refl eksji: „Przyspieszenie, do którego wszyscy dziś nawołują – nie jest cnotą 
samo w sobie, w jednym miejscu trzeba przyspieszyć, ale w innym raczej zwolnić”127. 
Przestrzegano przed sztucznym, nadzwyczajnym przyspieszaniem: „Tempo przemian 
powinno być szybkie, jednak nie ma racjonalnych powodów, by przyspieszać je za 
wszelką cenę”128. Okazało się zatem, że szybkie tempo wciąż stanowi wartość, ale 
tylko takie, które zostało zdefi niowane „przez nas”. Wszystkie pozostałe postulaty 
przyspieszenia, proponowane przez innych, okazywały się niebezpieczne dla zmian. 
W to podejście wpisywały się wezwania do unikania gwałtownych, radykalnych 
działań, bo radykalizm oznaczał „koniec reform i pogłębienie kryzysu”129, jednak 

123 G. Pyszczek, Tematy kampanii Wyborczej do Sejmu 1993 roku, [w:] W. Wesołowski, I. Pańków (red.), 
Świat elity politycznej, s. 13. 

124 List otwarty Klubu Poselskiego PZPR z dnia 27 października 1989 roku, [w:] I. Słodkowska (zebrała 
i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 13.

125 Program wyborczy NSZZ „Solidarność” [z 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1991. 
Programy partii..., s. 187. 

126 Równość na starcie. Z ministrem Aleksandrem Hallem rozmawiają Piotr Andrzejewski i Krzysztof 
Gołata, „Wprost”, nr 15 z 15 kwietnia 1990 roku, s. 4–6. 

127 J. Bijak, Tu przyspieszyć, tam zwolnić, „Polityka”, nr 22 z 2 czerwca 1990 roku, s. 5. 
128 Solidarność Pracy. Tezy programowe do dyskusji [listopad 1990 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała 

i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 173.
129 Opinia Tadeusza Mazowieckiego – zob. P. Ławiński, Wybory – konfl ikt prędkości, s. 10.
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„(...) zmieniać trzeba, ale jeżeli dziś zmiany będą zbyt radykalne – jutro okazać się 
może, że znów zaczniemy od zera”130. Istotnym zarzutem wobec „przyspieszenia” 
i innych radykalnych postulatów stało się podnoszenie ich nieprecyzyjności, co 
zwiększało nieufność. Przejawiało się to w formułowaniu opinii, że nikt nie wie, 
co oznacza owo „przyspieszenie”.

Podstawowym zarzutem wobec szybkiego tempa było twierdzenie, że przyspie-
szenie zmian spowoduje utratę kontroli nad nimi, co w rezultacie doprowadzi do 
działań żywiołowych i niepożądanych, a nawet do stanu anarchii. Utrzymanie do-
tychczasowego tempa gwarantowało zachowanie spokoju społecznego. Jednocześnie 
podkreślano negatywne skutki „przyspieszenia”. Dowodzono, że niestabilna sytuacja 
polityczna w Polsce, pogarszana za sprawą tego typu haseł, przyczyni się do tego, iż 
„Polska straci swoje pięć minut”, w tym szanse na zagraniczne inwestycje. Tadeusz 
Mazowiecki przestrzegał: „(...) Od pewnego czasu bardzo wyraźnie widać wstrzy-
mywanie się dużego kapitału zagranicznego od inwestowania w Polsce. Przyczyną 
jest niewątpliwie niestabilna sytuacja polityczna w naszym kraju. Uważam, że 
spokój, ale nie spokój cmentarny, lecz pozwalający na dynamiczny rozwój go-
spodarczy, jest nam niezbędny. Niepokoje i wewnętrzne rozgrywki są dla Polski 
bardzo niekorzystne”131.

Z czasem tempo przemian budziło coraz więcej kontrowersji. Dodatkowo poja-
wiły się związane z tym spory, dotyczące tego, kto lepiej, sprawniej i szybciej zmiany 
wprowadzi132. Na rozpoczęcie dyskusji o tempie zmian wpłynęły różne stanowiska 
ekonomistów dotyczące szybkości wprowadzania zmian gospodarczych: „Wśród 
ekonomistów nie było zgody, co do tempa przemian, sekwencji podejmowanych 
działań i kierunku transformacji”133. Dyskusja wzmogła się także, gdy zaobserwo-
wano, że poszczególne sfery życia charakteryzuje odmienne tempo. Pobudzało to 
do refl eksji nad czasem potrzebnym do przeprowadzenia zmiany. Intensyfi kacja 
dyskusji na ten temat nastąpiła podczas kampanii wyborczej w 1993 roku. Brak 
konsensu wśród ekonomistów wokół tempa zmian gospodarczych, obserwacja 
sporów wśród elit postsolidarnościowych, chęć wpisania się w główny temat dys-
kursu politycznego, uznanie tego zagadnienia za istotne dla kształtowania poparcia 
wyborczego, doprowadziły do „wysypu” postulatów spowolnienia przemian.

Przedterminowe wybory parlamentarne, będące skutkiem rozwiązania Sejmu 
przez prezydenta Wałęsę w maju 1993 roku, stanowiły spore zaskoczenie dla wszyst-
kich uczestników sceny politycznej134, wywołując gwałtowne przyspieszenie politycz-
ne. Kampania wyborcza koncentrowała się wokół podstawowego tematu – tempa 
i formy zmian w systemie gospodarczym. Liczba partii politycznych i skromność 

130 J. Kuroń, Piecyk i zamrażarka, „Wprost”, nr 52 z 26 grudnia 1993 roku, s. 4. 
131 Nie zmieniłem garnituru. Z Tadeuszem Mazowieckim rozmawia Piotr Andrzejewski, „Wprost”, nr 47 

z 25 listopada 1990 roku, s. 12. 
132 J. Ostrowski, Konserwatyzm po komunizmie. Polskie paradoksy modernizacyjne, [w:] A. Nelicki 

(red.), O naprawę III Rzeczypospolitej, s. 129.
133 P. Zalewa, Transformacja ustrojowa a kształt..., s. 58. 
134 G. Pyszczek, Tematy kampanii wyborczej 1993 roku, [w:] W. Wesołowski, I. Pańków (red.), Świat 

elity politycznej, s. 14. 
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ich programów korespondowały często z proponowaną przez nie szybkością zmian, 
nie wpłynęły natomiast na uformowanie alternatywy działania: „Nie negowano 
podstawowej materii przemian – rynku i prywatnej własności środków produkcji. 
(…) Taki kształt kampanii przedwyborczej wyraźnie różni się od poprzednich, 
w których dominowało kilka podstawowych tematów”135. W praktyce kampania 
wykazała brak jakichkolwiek alternatywnych pomysłów. W przeważającej mierze 
akceptowano dotychczasowy kierunek przemian, ale modyfi kowano sposoby doj-
ścia do ostatecznego celu: „Osławiona trzecia droga nie miała żadnej programowej 
konkretyzacji i do modernizacji wobec tych, którzy nie mogą się z nią pogodzić. 
W tej sytuacji zaproponować można było tylko »kontynuację«, »zamrożenie« lub 
co najmniej »wymianę aktorów«”136.

Pojawiały się jednak również bardziej zdecydowane hasła, kwestionujące do-
tychczasowe tempo zmian. Niektórzy proponowali kolejne przyspieszenie, w myśl 
przekonania, że każde „przyspieszenie można jeszcze przyspieszyć”137. W innych 
programach pojawiały się, co prawda, postulaty kontynuacji reform, ale w sposób 
bardziej „ludzki” i „liczący się ze »społecznym« interesem, być może w bardziej 
wolny i zrównoważony”138. Uznając szybkie tempo zmian, podkreślano, że nie do 
końca zostało ono odpowiednio wykorzystane: „Krytyka przeszłości odnosi się 
do tego, że można było (...) osiągnąć więcej i mniejszym kosztem społecznym”139. 
Okazało się, że postulaty spowolnienia przemian miały w społeczeństwie wielu 
zwolenników, bo pomogły głoszącym je ugrupowaniom przejąć władzę. Do wolniej-
szego tempa odwoływały się przede wszystkim ugrupowania kierujące program do 
tych, którzy na gwałtowanych przemianach stracili. Przekonano ich, że zwolnienie 
tempa zmian będzie sposobem na rozwiązanie problemów gospodarczych oraz 
poprawę własnej sytuacji.

Działania polityków i ugrupowań, które doszły do władzy pod hasłem spo-
wolnienia zmian, były natychmiast krytykowane. Jeszcze w czasie sprawowania 
władzy przez ugrupowania odwołujące się do wolniejszego tempa zmian pisano: 
„(...) W efekcie rok ubiegły [1994 – przyp. P.B.] to wyrwana karta z kalendarza pol-
skich reform. Gospodarka poniosła wymierne straty z tego powodu (...). Kosztowne 
opóźnienia zdarzały się przed rokiem 1993, ale niejako programowe lekceważe-
nie czasu daje o sobie znać właśnie po roku 1993. Tempo zmian strukturalnych 
w okresie rządów SLD–PSL wyraźnie spadło, chociaż opozycja nie przeszkadza dziś 
w stawianiu kroków naprzód. A nasi sąsiedzi nie próżnują. W roku 1994 Niemcy 
i Czesi znaleźli się na fi niszu prywatyzacji. Ich pośpiech powinien dawać sporo do 
myślenia naszym decydentom. Znaczy to, że Niemcy i Czesi zajęli lepsze od nas 
miejsce w dołkach startowych, a tamtejsi przywódcy rozumieją, iż uczestniczą 

135 Tamże, s. 13. 
136 Tamże, s. 32. 
137 E. Milewicz, Wałęsa: dekrety dla rządu, „Gazeta Wyborcza”, nr 135 z 12 czerwca 1991 roku, s. 1.
138 G. Pyszczek, Tematy kampanii wyborczej 1993 roku, [w:] W. Wesołowski, I. Pańków (red.), Świat 

elity politycznej, s. 30. 
139 Wypowiedź Grzegorza Kołodki – zob. Strategia tysiąca dni. Z Grzegorzem Kołodką rozmawiają 

Piotr Andrzejewski i Marek Zieleniewski, „Wprost”, nr 20 z 15 maja 1994 roku, s. 13. 
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w cywilizacyjnym wyścigu. Tymczasem w Polsce pierwszy kwartał 1995 roku znów 
należy spisać na straty. (...) Polskie przedsiębiorstwa doceniły już wartość czasu. 
Ich szefowie wiedzą, że od jego uszanowania w ogromnej mierze zależy zdolność 
przetrwania fi rm na rynku. Rządzący nie liczą czasu, chociaż stawka jest jeszcze 
większa – godne miejsce Polski w świecie”140.

Rządzące od 1993 roku SLD–PSL defi niowano jako „powolne w podejmowaniu 
decyzji”141, krytykowano za brak konkretnych działań nakierowanych na przyszłość: 
„brakuje kroków ofensywnych, mających charakter inwestowania w przyszłość”142. 
Uznawano trwanie za strategię ułatwiającą jedynie utrzymanie władzy: „Zaniechanie, 
następujące po burzliwym okresie przemian z lat 1989–1993, było wygodnym 
i politycznie opłacalnym sposobem trwania u władzy”143. Pokazywano, do czego 
prowadzi rezygnacja z szybkiego podejmowania decyzji, w tym przy wprowadzaniu 
trudnych rozwiązań: „Jako alibi tworzy się hasło »zachowania pokoju społeczne-
go«, nie dostrzegając chyba, że ten sposób postępowania przyjęli konsekwentnie 
postkomuniści w Bułgarii. Dziś widzimy, jak wygląda tam »pokój społeczny«”144. 
Brak działań, defi niowany jako „grzech zaniechania”, powszechnie był zarzucany 
niektórym ugrupowaniom i miał się przyczynić do pogorszenia sytuacji gospo-
darczej Polski145.

Zarzuty dotyczące spadku tempa przemian nabierały szczegółowego charakteru, 
odnosząc się do konkretnych dziedzin życia gospodarczego: „Spadło tempo prywa-
tyzacji. (...) Tracono czas na odgórną konsolidację banków i na obsadzanie miejsc 
w radach nadzorczych (...). Dopiero w ostatnich miesiącach zaczęto myśleć o pośpie-
chu, co zrobić (...). Trzy lata zostały stracone dla reformy systemu emerytalnego”146. 
Pojawiały się także specjalnie wzmocnione defi nicje sytuacji. Mówiono o stracie 
„polskich pięciu minut”, tym razem w polityce międzynarodowej147.

Odwoływano się do społeczeństwa, niczym do sędziego, który ma ukarać rzą-
dzących za marnowanie czasu. Społeczeństwo miało wystawić polityczny rachunek 
za wstrzymywanie tempa niezbędnych przemian. Przegranie wyborów przez obóz 
„spowalniaczy”, rządzący w latach 1993–1997, interpretowano często jako „karę” 
za spowolnienie reform. „Rachunek wystawiło chyba społeczeństwo, dlatego taki 
wynik wyborów”148. Dodatkowo defi niowano ówczesną sytuację za pomocą wyjątko-

140 J. Lewandowski, Polska w niedoczasie, „Wprost”, nr 17 z 23 kwietnia 1995 roku, s. 38. 
141 B. Mazur, M. Zieleniewski, Poślizg nie kontrolowany, „Wprost”, nr 39 z 25 września 1994 roku, s. 15–17. 
142 J. Lewandowski, Strategia dla trwania, „Wprost”, nr 40 z 2 października 1995 roku, s. 4. 
143 J. Lewandowski, Bilans otwarcia, „Wprost”, nr 4 z 25 stycznia 1998 roku, s. 41.
144 Bomba zegarowa. Z Leszkiem Balcerowiczem rozmawiają Piotr Andrzejewski i Bogusław Mazur, 

„Wprost”, nr 6 z 9 lutego 1997 roku, s. 17. 
145 Polski fi lm. Z Leszkiem Balcerowiczem rozmawiają Krzysztof Gołata, Jerzy Sławomir Mac i Zofi a 

Stachura, „Wprost”, nr 40 z 5 października 1997 roku, s. 20. 
146 Tamże.
147 Rola Rejtana. Z Andrzejem Olechowskim rozmawiają Marek Król i Jarosław Giziński, „Wprost”, nr 5 

z 29 stycznia 1995 roku, s. 15. 
148 Polski fi lm. Z Leszkiem Balcerowiczem rozmawiają Krzysztof Gołata, Jerzy Sławomir Mac i Zofi a 

Stachura, „Wprost”, nr 40 z 5 października 1997 roku, s. 20.
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wo bogatych odniesień temporalnych. Kwestionując dorobek rządzących w latach 
1993–1997, podkreślano, że ich dokonania były tylko wynikiem zbierania owoców 
wspólnych wysiłków, czynionych przez polskie społeczeństwo na początku lat 90. XX 
wieku. Twierdzono, że „bez zdecydowanej poprawy w polityce gospodarczej Polsce 
grozi dalsze wytracanie tempa rozwoju i – oby nie ponowny kryzys. W takiej sytuacji 
pozostalibyśmy na długie lata ubogim kuzynem Europy Zachodniej”149.

Korzystanie z odniesień temporalnych pozwoliło powrócić do władzy zwolen-
nikom szybszego tempa. Ugrupowania, które przejęły władzę jesienią 1997 roku, 
deklarowały, że doprowadzą do przyspieszenia reform ustrojowych. Brały na siebie 
obowiązek pokazywania, jaka jest cena „straconego czasu”150. Proces przejmowania 
władzy defi niowano jako powrót na „szlak reform ustrojowych”151, a pracę nowego 
rządu legitymizowano często za pomocą określeń temporalnych, także defi niujących 
tempo jego pracy – „to rząd szybkiej roboty”152.

Powoływanie się na przyspieszenie czy zwalnianie nie utraciło aktualności 
przez cały okres polskiej transformacji. Jednocześnie, całkowicie nieuprawnione 
jest twierdzenie, że zwolennicy reform nawoływali do szybszego tempa zmian, 
a przeciwnicy opowiadali się za jego zwolnieniem. Wynika to z niemożności 
rozstrzygnięcia, jakie tempo jest korzystne dla społeczeństwa i dla skuteczności 
wprowadzanych reform, a ponadto z faktu, że niektórzy politycy czy ugrupowania 
często stosowali krótko obie strategie, choć wyjątkowo rzadko w tym samym okresie 
politycznym. Z analizy dyskursu politycznego wyłania się jednak obraz ugrupo-
wań postsolidarnościowych, które korzystały ze strategii zwiększenia tempa, oraz 
ugrupowań postkomunistycznych, odwołujących się raczej do ich spowolnienia. 
W praktyce wybór strategii tempa zmian zależał od ówczesnej sytuacji politycznej 
i gospodarczej, a także od uwarunkowań międzynarodowych. Należy podkreślić, 
że przyspieszenie działań reformujących polską rzeczywistość, dostosowujących 
ją do krajów nowoczesnych, zbiegło się z kolejnym przyspieszeniem tempa zmian 
i szybkości czasu w krajach zachodnich. Podstawowym czynnikiem, determinującym 
wybór stosowanej strategii, była jednak pozycja zajmowana przez elity symboliczne 
w systemie politycznym opisanym za pomocą dychotomii: rządzący – opozycja.

Próby narzucenia społeczeństwu właściwego tempa czasu politycznego były 
podstawową metodą kreowania symbolicznych interpretacji ówczesnej sytuacji. 
Podtrzymywały wiarę w sens prowadzonych działań, ograniczały postępujące 
wówczas zwątpienie i zniechęcenie. Powoływanie się na strategię szybkiego lub 
wolnego tempa było działaniem w kierunku legitymizowania siebie i delegitymi-
zowania przeciwnika politycznego.

149 Program Unii Wolności. Wolność. Bezpieczeństwo. Rozwój [broszura wyborcza z 1997 roku], 
[w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), Wybory 1997. Partie..., s. 73. 

150 J. Lewandowski, Bilans otwarcia, s. 41.
151 Tamże, s. 40. 
152 J.S. Mac, Z. Stachura, Lokomotywa. Pół roku rządu Jerzego Buzka, „Wprost”, nr 22 z 31 maja 1998 

roku, s. 22. 



3. Tymczasowość – symboliczna defi nicja 
rzeczywistości

a) Podstawowe defi nicje temporalne teraźniejszości

Pozostałości po systemie totalitarnym oraz realizowana właśnie całościowa zmiana 
systemu z totalitarnego na demokratyczny, centralistycznego na rynkowy, a także 
docierające do Polski konsekwencje ponowoczesnych zmian zachodzących w innych 
krajach świata, doprowadziły do uformowania się po 1989 roku rzeczywistości 
o nieznanych dotąd cechach. Różnorodne wydarzenia, nagromadzone w czasie, 
„nie pozostawiły nikogo obojętnym”, w indywidualnej percepcji odcisnęły ślad, 
miejsce do przemyśleń i porównań, jak to określono metaforycznie – „ówczesny czas, 
szczególnie to, co przyniósł, wziął we władanie wszystkich”, nikomu nie szczędząc 
doświadczeń1. Ówczesne wydarzenia, będąc wspólnym doświadczeniem Polaków, 
doprowadziły do powstania odmiennych stanów emocjonalnych, od rozczarowania 
i rozgoryczenia, lęku i niepewności, aż po nadzieję na zbudowanie podstaw pod 
bezpieczne funkcjonowanie w porewolucyjnej rzeczywistości2. Powstały odmienne 
sposoby defi niowania sytuacji przez jednostki, czyli różne próby określenia cech 
ówczesnej rzeczywistości.

Podkreślano już w niniejszej pracy, że po utworzeniu rządu przez Tadeusza 
Mazowieckiego polskie społeczeństwo na kilkanaście miesięcy „opuściło” dotych-
czasowe, charakterystyczne dla okresu PRL, funkcjonowanie wyłącznie w teraźniej-
szości, zamieniając ją na teraźniejszość z krótką perspektywą przyszłościową. Nadal 
było to jednak „zakotwiczenie” jednostek w teraźniejszości3, która dominowała 
nad przeszłością i przyszłością. Stwierdzenie temporalne, zaczerpnięte z polskiego 
dyskursu politycznego, a skierowane do działaczy chłopskich: „pamiętać należy, że 
żyjemy zawsze czasem teraźniejszym”4, nie odnosi się zatem wyłącznie do jednej 
warstwy społecznej. W tamtym czasie wzmocnione przywiązanie jednostek do 
teraźniejszości wynikało z trudnych warunków egzystencji, zagrażających wręcz 
bytowi biologicznemu, a także z narastania niepokoju powodowanego doświad-
czaniem wyjątkowych wydarzeń politycznych.

1 Doświadczenia zmiany okazały się wyjątkowo bolesne dla społeczeństwa: „Jeżeli po czterech la-
tach budowania demokracji i gospodarki rynkowej, na przekór potępieniom komunizmu wygłoszonym 
i z ambony, i z telewizora, Polska Ludowa jawi się dziś rolnikom, związkowcom, robotnikom i innym jako 
przedmiot tęsknoty i wzór stosunków społecznych, to znaczy, że oni tę zmianę odczuli” – zob. T. Bogucka, 
Polak po komunizmie, s. 96. 

2 Potwierdzają to liczne opinie Polaków – zob. H. Palska, Zmiana społeczna w dziennikach..., s. 121–137. 
3 Obrazuje to doskonale następująca wypowiedź: „Znakomita większość społeczeństwa przeniknięta 

jest do samego szpiku codziennością” – zob. tamże, s. 128. 
4 Zob. wystąpienie sejmowe Waldemara Pawlaka, [w:] Sprawozdanie Stenografi czne z IV posiedzenia 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 grudnia 1991, Warszawa 1991, s. 9. 
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Ówczesna sytuacja była wyzwaniem nie tylko dla społeczeństwa, ale także dla 
elit symbolicznych, które wzięły na siebie odpowiedzialność za szybką poprawę 
sytuacji gospodarczej. Oprócz działań nakierowanych na przekształcanie rze-
czywistości gospodarczej, elity, stanowiące część rodzącego się demokratycznego 
systemu partyjnego, zaczęły uczestniczyć w symbolicznej walce politycznej. Dla 
nazwania teraźniejszości poszukiwały najbardziej adekwatnej defi nicji sytuacji, bo 
jednym z ich zadań było zbudowanie przekonującej dla społeczeństwa odpowie-
dzi na pytanie: jak nazwać to, czego wszyscy doświadczamy? Innymi słowy – jak 
nazwać ówczesny czas? Z tej społecznej i politycznej potrzeby defi niowania czasu 
teraźniejszego musiały się wyłonić mniej lub bardziej konkretne problemy, które 
należało w dyskursie rozwiązywać, często przy tym umiejętnie je kamufl ując. 
Defi niowanie teraźniejszości przez elity było przede wszystkim potrzebą chwili; 
w pierwszych miesiącach problem ten rozwiązano przez zbudowanie poczucia 
czasu „wspólnego”. Nastąpiło to drogą powszechnej zgody co do podstawowych 
cech defi nicji teraźniejszości. Po „upadku” czasu „wspólnego” defi nicje ówczesnej 
rzeczywistości stały się kolejną linią sporu politycznego.

Rozwój wolnego dyskursu politycznego doprowadził do powstania przestrzeni 
dyskursywnej przeznaczonej dla nowych defi nicji teraźniejszości. Uformowało się 
„miejsce” do manipulacji politycznej, dokonywanej z wykorzystaniem różnych 
aspektów temporalnych. Dla elit symbolicznych „odnajdywanie” najbardziej prze-
konujących defi nicji teraźniejszości lub jej fragmentów było także poszukiwaniem 
własnego miejsca na ówczesnej scenie politycznej. Zapewniało to posługiwanie 
się defi nicjami, wpływającymi nie tylko na sposób myślenia jednostek, ale przede 
wszystkim na emocje społeczne. Dochodziły one do głosu zawsze przy łączeniu 
owego „teraz” relacjami z przeszłością i przyszłością.

Pierwsze po czerwcowych wyborach 1989 roku defi nicje stanowiły nie tylko 
próbę porządkowania własnego myślenia o zdarzeniach i działaniach, ale też 
narzucenia interpretacji rzeczywistości społeczeństwu. Wykorzystywane pojęcia 
i terminy temporalne pełniły różne funkcje, będąc społecznie rozpoznawalnymi, 
„walczyły” wspólnie z głoszącymi je elitami symbolicznymi o wpływy i przewagę 
w społeczeństwie, były dostosowywane do społecznych możliwości ich przy-
swajania. Często wykorzystywano istniejące już schematy, będące podstawą dla 
ówczesnego potocznego myślenia społecznego. Przez takie defi niowanie sytuacji, 
uwzględniające odczucia uczestniczących w nich jednostek, elity zapewniały 
sobie możliwość „zbliżenia się” się do nich, co zwiększało szanse akceptacji dla 
proponowanej defi nicji. Tego typu działania, obejmujące przede wszystkim mani-
pulowanie czasem, były także politycznym „udzielaniem pomocy” jednostce w jej 
indywidualnych trudnościach z „odkrywaniem” czy defi niowaniem świata. Był to 
najprostszy sposób zbudowania płaszczyzny porozumienia pomiędzy ówczesnymi 
elitami symbolicznymi a społeczeństwem.

Obserwacja zachodzących zmian prowadziła do zbudowania pierwszych, ogól-
nych defi nicji ówczesnej teraźniejszości. Przykładem takiej defi nicji może być stwier-
dzenie: „Od kilkunastu miesięcy przeżywamy szczególny w naszej historii, trudny 
i niezwykły okres przechodzenia od jednego ustroju gospodarczego, politycznego 
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i społecznego do drugiego. Tego rodzaju procesy zdarzają się w historii niezwykle 
rzadko. Zazwyczaj towarzyszą im wielkie trudności i duże wstrząsy. Chciałbym, 
aby tej dyskusji, która jest na pozór techniczna i ekonomiczna, towarzyszyła świa-
domość niezwykłości okresu”5. Najbardziej eksponowanym elementem tej defi nicji 
było tworzenie poczucia doniosłości chwili. Po czerwcowych wyborach 1989 roku 
teraźniejszość była początkowo pozbawiona jednoznacznych ocen. Brakowało wy-
raźnych sformułowań, mających budować poczucie społecznego bezpieczeństwa. 
Wszystkie propozycje cechowała ostrożność i niepewność. Ostrożność defi niowania 
wynikała najprawdopodobniej nie tylko z trudnej ówczesnej sytuacji, ale przede 
wszystkim ze społecznych doświadczeń wcześniejszych, tragicznych w skutkach 
prób reformowania „realnego socjalizmu”.

Odwołanie się do historii Polski, do najtrudniejszych momentów jej dziejów, 
budowało jednak poczucie wyjątkowości chwili. Jeszcze przed zaistnieniem nad-
zwyczajnej sytuacji politycznej prognozowano: „Rok 1989 będzie niewątpliwie pełen 
ważnych, doniosłych dla Polski przeobrażeń”6. Gdy owe zapowiedzi się sprawdziły, 
a sytuacja była wciąż wyjątkowa i niepewna, podkreślano, że „Polska, po raz kolejny 
w tym wieku znalazła się na rozdrożu swych dziejów”7, na „kolejnym historycz-
nym zakręcie”8. Takie odwołania historyczne pojawiały się w późniejszym okresie 
z dużą częstotliwością, uzyskując charakter społecznie i politycznie użyteczny. 
Ranga „historyczności” przysługiwała przede wszystkim kolejnym wydarzeniom 
politycznym. Kryterium „historycznego” defi niowania zależało od kontekstu sy-
tuacyjnego, w którym określano teraźniejszość w ten właśnie sposób. Na przykład, 
przed pierwszymi wolnymi wyborami parlamentarnymi w 1991 roku wzywano 
prezydenta Lecha Wałęsę do szybkiego działania, podkreślając znowu, że „chwila 
jest historyczna”9. Owa „historyczność” dotyczyła zarówno całego ówczesnego 
okresu (kilkanaście miesięcy lub więcej), jak i pojedynczych wydarzeń (wybory 
prezydenckie, parlamentarne, powołanie premiera itd.).

Owo podkreślanie „historyczności” teraźniejszości pojawiało się nie tylko na 
początku zmian, ale w całym okresie transformacji i było dokonywane w zależności 
od konkretnych sytuacyjnych potrzeb politycznych. W rezultacie „historyczność” 
teraźniejszości powoli traciła swą skuteczność w oddziaływaniu na społeczeństwo. 
Im więcej było owych „historycznych” wydarzeń, tym mniejszy stawał się ich 
wymiar historyczny. Taki właśnie, nieco już sztuczny charakter przyjmuje relacja 
z VII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1995 roku, podkreślająca 
występowanie w dalszym ciągu „historyczności” ówczesnego czasu. Z relacji z tego 

5 Droga reform czy roszczeń. Wystąpienie wicepremiera Leszka Balcerowicza na zakończenie debaty 
budżetowej w Sejmie, „Gazeta Wyborcza”, nr 47 z 25 lutego 1991 roku, s. 7.

6 Orędzie noworoczne Przewodniczącego Rady Państwa Wojciecha Jaruzelskiego, „Trybuna Ludu”, nr 1 
z 2 stycznia 1989 roku, s. 1. 

7 Program polityczny i społeczno-gospodarczy PSL (w ujęciu tezowym), październik 1990, [w:] I. Słodkowska 
(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 133.

8 J. Reykowski, Dylemat władzy, „Polityka”, nr 11 z 17 marca 1990 roku, s. 1.
9 List Marszałka Sejmu Mikołaja Kozakiewicza do Prezydenta RP Lecha Wałęsy (z 7 czerwca 1991 roku), 

[w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1991. Programy partii..., s. 40. 
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zjazdu wynika, iż zastanawiano się, „(...) czy jednak wobec »historyczności« czasu, 
w którym się odbywał, zapisze się on jako »zjazd historyczny«?”10.

Defi nicje „historyczności” zakotwiczyły się głównie wokół wydarzeń poli-
tycznych, a poczucie nowości zdominowało także ówczesną sferę społeczną i go-
spodarczą. Defi nicje teraźniejszości, uwzględniające aspekty nowości, dotyczyły 
wtedy wszystkich sfer życia. Owa nowość wynikała zarówno z przeciwstawienia 
epoce wcześniejszej, jak i sytuacji występującej w państwach demokratycznych. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że peerelowska przeszłość nie była wykorzystywana 
zaraz po czerwcowych wyborach jako negatywny punkt odniesienia. Najczęściej, nie 
rezygnując z porównań z przeszłością, przewidywano, że „niezależnie od wyniku 
tych wyborów Polska wkracza w nowy etap historii”11, czy też twierdzono z cha-
rakterystycznym patosem, że „otworzona została w istocie nowa epoka”12. Zachwyt 
nowością zmniejszył zainteresowanie przeszłością czy jej pozostałościami w teraź-
niejszości. Ów zachwyt przebijał m.in. z defi nicji, wytworzonej przez należącego 
do „starego układu” uczestnika ówczesnego dyskursu. Dziwił się on – szczerze lub 
ironicznie – że niektórzy wciąż są niezadowoleni, a tu przecież „nadeszły piękne 
czasy”13. Podobne defi niowanie teraźniejszości – jako niedocenianej, pozytywnej 
nowości – sugeruje pełne oburzenia wezwanie: „Ludzie, kiedy nareszcie zrozumiecie, 
że żyjemy już w innej epoce?!”14. Wykorzystywanie „nowości” do określania cech 
teraźniejszości było przydatne tylko w krótkim czasie, gdyż owa „nowość” szybko 
straciła swoją atrakcyjność, czyli wyjątkowość.

Defi niowanie przeżywanego czasu jako rzeczywistości „niepewnej” zmieniało 
się wraz z rozwojem wydarzeń tworzących ówczesną sytuację polityczną, z której 
wynikało, że dokonujące się przekształcenia mają charakter trwały. Coraz mniej 
uzasadnione stawały się sugestie, że teraźniejszość jest niepewna, że nadal nie 
wiadomo, co się wyłoni z obecnego przełomu politycznego. Najprawdopodobniej 
jednak słabsze akcentowanie przez polityków niepewności politycznej w defi nicji 
sytuacji po pierwszych całkowicie wolnych wyborach parlamentarnych wynikało 
z ich osobistej sytuacji, polegającej na „zakotwiczeniu się” w systemie demokra-
tycznym. W społeczeństwie natomiast społecznej niepewności raczej przybywało, 
zmieniał się tylko jej charakter, co wyrażały proponowane defi nicje. W mniejszym 
stopniu teraźniejszość łączono ze sferą polityczną, a w zdecydowanie większym – 
ze społeczną i gospodarczą. W różnych momentach działań politycznych wciąż 
jednak defi niowano teraźniejszość instrumentalnie, jako niepewną, w zależności 
od bieżących sytuacyjnych potrzeb politycznych.

Owo częściowe wydzielenie się sfery politycznej z całej ówczesnej rzeczy-
wistości, w warunkach pojawiania się podstaw „przewidywalnego” systemu 

10 A. Gelberg, Rewolucja do powtórki, „Tygodnik Solidarność”, nr 24 z 16 czerwca 1995 roku, s. 1.
11 List Aleksandra Halla do Komitetu Obywatelskiego, „Gazeta Wyborcza”, nr 2 z 9 maja 1989 roku, s. 6. 
12 Program Polskiego Stronnictwa Ludowego (w ujęciu tezowym) [z 29 czerwca 1991 roku], 

[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 39.
13 D. Passent, Więcej złości niż radości, „Polityka”, nr 47 z 25 listopada 1989 roku, s. 3.
14 M. Zięba OP, Trzy uwagi po rzymskiej wizycie..., s. 3. 
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demokratycznego, nie ograniczyło możliwości stosowania „szerokich” defi nicji 
teraźniejszości. Charakter teraźniejszości pozwalał mówić o niej jako o czymś spój-
nym, stanowiącym całość, dlatego ogólna defi nicja teraźniejszości mogła być ciągle 
wykorzystywana i nie traciła aktualności. W ten sposób teraźniejszość, trwająca 
wyjątkowo krótko, „rozciągnęła się” w świadomości jednostek, przybrała nowe 
ramy i kształty, zawłaszczyła niedawną przeszłość (to wszystko, co się wydarzyło 
w 1989 roku i po nim) i z tym „bagażem” zagospodarowywała przyszłość. Wszystkie 
ważne odniesienia jednostkowe, doświadczone w niedawnej przeszłości, zostały 
połączone z oczekiwaniami i marzeniami i wspólnie przeniesione do zrealizowania 
w najbliższej przyszłości.

Nowa, „rozciągnięta” teraźniejszość, będąc odrębnym od peerelowskiej przeszło-
ści wymiarem czasu, przybierała cechy w dużym stopniu homogeniczne. Uzyskała 
swoje początki, podstawowe cechy, odmienne od rzeczywistości sprzed 1989 roku, 
oraz miejsce na urzeczywistnienie w przyszłości. Te początkowe elementy defi nicji 
owej rozciągniętej teraźniejszości, w praktyce społecznej niemające wielkiego zna-
czenia, w polityce wielokrotnie były defi niowane odmiennie. Wokół nich toczył się 
spór polityczny. W przeważającej mierze uformowały się one wokół porozumień 
Okrągłego Stołu, wyborów czerwcowych i kolejnych wydarzeń.

Wraz z krystalizowaniem się demokratycznych rozwiązań pod nowy porządek 
polityczny, defi nicje sytuacji coraz bardziej jednoznacznie uwydatniały wyjątkowość 
rozciągniętej teraźniejszości: „Musimy być świadomi znaczenia czasu, w jakim 
przyszło nam podejmować nasze decyzje. Zmienia się Polska, zmienia się świat 
wokół nas. (...) Nasze polskie zmiany sięgają najgłębiej i najtrwalsze są ich podstawy. 
Zarazem przeprowadzamy zmiany w sposób taki, by nie powiększać podziałów, 
wzajemnych urazów, ale by odzyskać i nadać nowy sens poczuciu wspólnego dobra 
wszystkich Polaków. Najbliższe miesiące są czasem wielkiej próby. (...) Jest to czas 
wielkiej próby także pod względem zdolności naszego społeczeństwa do samoor-
ganizacji i do uznania przekształcającego się państwa ostatecznie za własne. Okres 
obecny wymaga więc szczególnego poczucia odpowiedzialności za Polskę. Nasze 
działania i nasze zaniechania będą ważyły na jej przyszłym losie”15. Defi niowanie 
takiej teraźniejszości za pomocą popularnego stwierdzenia, że „żyjemy w cieka-
wych czasach”16, nie należało zatem do wyjątkowo wyszukanych, oryginalnych 
i przemawiających do społeczeństwa defi nicji symbolicznych, w przeciwieństwie 
do innej wypowiedzi, budującej jednoznacznie defi nicję nowych czasów, zarówno 
w odniesieniu do udziału własnego, jak i innych. Któż bowiem nie chciałby uczest-
niczyć w wydarzeniach, które przejdą do chlubnej historii: „Przyszłe pokolenia 
będą uczyć się o tych czasach!”17. Stwierdzenia te były kierowane nie tylko do spo-
łeczeństwa, ale także do przedstawicieli elit politycznych. Wygłaszający tę ostatnią, 

15 Polskie zmiany sięgają najgłębiej. Przemówienie premiera Mazowieckiego w Sejmie, „Gazeta Wyborcza”, 
nr 16 z 19 stycznia 1990 roku, s. 5.

16 Określenie to przypisywane było chińskiej tradycji barwnych złorzeczeń, m.in.: „Obyś żył w cieka-
wych czasach!”. P. Andrzejewski, K. Gołata, Hity polityki ’88, „Wprost”, nr 1 z 1 stycznia 1989 roku, s. 13. 

17 Wypowiedź Lecha Wałęsy na spotkaniu przedwyborczym w Sali Klubowej Bydgoskiej Fabryki Kabli 
– zob. W. Pasek, Rulewski, nie przeszkadzaj, s. 5. 
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najbardziej wyrazistą defi nicję ówczesnej rzeczywistości dodawał: „Nasze dzieci 
nie wybaczą nam, jeżeli przegramy tę szansę! Powiedzą, że generacja Rulewskich 
i Wałęsów oddała ją dla prywaty”18 – co miało ową defi nicję kierować nie tylko do 
przeciwników politycznych, ale także „zagospodarowywać” całość społecznego 
myślenia na temat ówczesnej sytuacji. Trudno było wobec takiej defi nicji stwo-
rzyć jakiekolwiek alternatywne spojrzenie na podejmowane wówczas działania. 
Cytowane stwierdzenie oddaje w językowo prosty sposób wyjątkowość tamtych 
czasów. Przypisuje wspólnemu okresowi cechy tajemniczości, niezwykłości oraz 
doniosłości dla przyszłych pokoleń. Buduje idealną, bo mało precyzyjną defi ni-
cję temporalną, w której można umieścić dowolne wyobrażenia, ale podnosi też 
znaczenie wkładu własnego oraz tłumaczy sens ponoszenia kosztów zmiany przez 
społeczeństwo.

Inne temporalne defi nicje czasu przeżywanego odnosiły się do poszczególnych 
aspektów ówczesnej sytuacji. Stawały się często bardziej jednoznaczne, wykorzy-
stywały też sam termin „czas”. W takich przypadkach nie było miejsca na zbyt 
rozbudowaną interpretację własną odbiorcy. Defi nicje temporalne teraźniejszości 
po 1989 roku w dużym stopniu były narzucane przez elity symboliczne i zawierały 
przede wszystkim pozytywne wartościowanie nowej rzeczywistości, chociaż nie 
były w tym konsekwentne. W miarę upływu czasu coraz częściej pojawiało się 
negatywne defi niowanie sytuacji, zwłaszcza po zakwestionowaniu czasu „wspól-
nego”. Pierwsze defi nicje wymuszały pozytywną interpretację teraźniejszości, ale 
były na tyle „pojemne”, że pozostawiały dużo miejsca dla kolejnych politycznych 
interpretacji. Do tych temporalnych defi nicji należy zaliczyć przytaczane już w ni-
niejszej pracy stwierdzenia, że oto „otwiera się epoka wielkich przemian”19, czy 
„w dzisiejszym czasie wielkiej przemiany życia społecznego”20. Takie sformułowania 
o „czasie wielkich przemian”21 czy okresie przemian22 należały do najbardziej roz-
powszechnionych, łączyły w sobie wyjątkowość teraźniejszości oraz podkreślanie 
znaczenia wspólnotowo dokonywanych całościowych przekształceń rzeczywistości 
oraz wspólnej za nie odpowiedzialności23.

Inne defi nicje teraźniejszości odwoływały się do zmian obejmujących niektóre 
aspekty ówczesnej rzeczywistości. Dokonującą się zmianę ustroju politycznego 
określano jako „czas polskiej demokracji”24, co nadawało tej rzeczywistości nie 

18 Tamże. 
19 Sygnały nadziei. Z Januszem Reykowskim rozmawia Adam Krzemiński, „Polityka”, nr 16 z 22 kwietnia 

1989 roku, s. 7.
20 Materiały wyborcze. Stabilizacja i rozwój. Uchwała programowa II Kongresu Krajowego Unii 

Demokratycznej [z 1993 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1993. Partie..., s. 263. 
21 Uchwała programowa KLD – uchwała programowa przyjęta przez IV Konferencję Krajową KLD, 

która odbyła się w Gdańsku w dniach 24–25 października 1992 roku – materiał archiwalny w zbiorach 
Fundacji Liberałów.

22 Materiały wyborcze. Program Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, Warszawa, sierpień 1993 
roku, [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1993. Partie..., s. 308 i 309. 

23 Polskie zmiany sięgają najgłębiej..., s. 5.
24 Deklaracja wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej [z 5 maja 1989 roku], [w:] I. Słodkowska 

(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 11.
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tylko wyjątkowość, ale także podmiotowość w postaci uczestnictwa społeczeń-
stwa. Podobne, dotyczące teraźniejszości, ale „zaglądającej” w przyszłość, było 
stwierdzenie: „Przed nami wielki czas obywatelskiej próby i wielkiej obywatel-
skiej wiary w samych siebie”25. Kolejnym doprecyzowaniem teraźniejszości było 
podkreślanie tego, że nadszedł „czas twardych decyzji”26 albo „czas na strate-
giczne decyzje”27 czy „czas prawdziwej reformy”28. Takie określenia zawsze były 
dopełniane wyszczególnieniem sfer rzeczywistości, które nie spełniają oczekiwań 
i wymagają konkretnych działań. Zestawione z terminem „czas”, miały nie tylko 
dokładnie zdefi niować fragment teraźniejszości, ale stanowić wezwanie do na-
tychmiastowej zmiany.

Jak pokazują powyższe przykłady, ówczesna teraźniejszość była stanem ciągłej 
budowy, czy może dokładniej: odbudowy, czasem do praktycznego zagospodaro-
wania: „to czas otwarty, czas nowych możliwości”29. Dotyczyło to nie tylko całej 
rzeczywistości, ale i poszczególnych jej części: „Rodzi to konieczność odrzucenia 
starych schematów myślowych, wyjścia z obezwładniających sporów przeszłości 
i odważnego spojrzenia w przyszłość, mobilizacji twórczych sił tkwiących w naro-
dzie wokół programu budowy nowej Polski”30. Podkreślano, że ówczesny czas był 
nie tylko budową demokracji i wolnego rynku, ale konstruowania konkretnych 
rozwiązań, składających się na główny projekt do zrealizowania w przyszłości. 
W takie ujęcie wpisywały się kolejne defi nicje rzeczywistości: „Czas obecny, to 
czas dojrzewania różnych programów politycznych, czas tworzenia wielopartyj-
nego systemu politycznego”31. Polityczne wydarzenia rozpoczynały kolejne etapy 
budowy, kolejne części ogólnego planu: „(...) Długo oczekiwane wybory z 27 maja 
[1990 roku – przyp. P.B.] zapoczątkowały proces budowy systemu samorządu 
terytorialnego w Polsce. Proces ten jest podstawowym elementem dokonującej 
się przebudowy struktur państwa”32. Brak widocznych i szybkich sukcesów do-
prowadził do utożsamienia teraźniejszości z budowaniem w długim przedziale 
czasu: „(...) Minął okres wielkiej euforii, rozpoczął się proces żmudnego budo-
wania nowego ustroju”33, jednak najczęściej stan teraźniejszy pociągał za sobą 
konieczność ponoszenia przez społeczeństwo kosztów odbudowy poszczególnych 

25 E.J. Osmańczyk, Czy brać władzę?, s. 5. 
26 D. Zagrodzka, Komentarz, „Gazeta Wyborcza”, nr 61 z 12 marca 1992 roku, s. 1.
27 Co się dzieje? Z Jadwigą Staniszkis rozmawia Tomasz Sypniewski, „Tygodnik Solidarność”, nr 12 z 24 

marca 1995 roku, s. 6.
28 Czas na strategiczne decyzje. Z Jackiem Gąsiorowskim rozmawia Barbara Niemiec, „Tygodnik 

Solidarność”, nr 38 z 18 września 1998 roku, s. 6.
29 B. Engelking-Boni, Liberałowie są patriotami wolności, [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, polity-

kach..., s. 87.
30 Polskie Forum Chrześcijańsko-Demokratyczne. Zasady Programowe [z 28 lutego 1991 roku], 

[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 65.
31 Oświadczenie Porozumienia Centrum po wyborach samorządowych [z 6 czerwca 1990 roku], 

[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 208–209.
32 Oświadczenie Porozumienia Centrum po wyborach samorządowych [z 6 czerwca 1990 roku], [w:] tam-

że, s. 209–210.
33 Wypowiedź Jana Krzysztofa Bieleckiego, „Gazeta Wyborcza”, nr 42 z 19 lutego 1992 roku, s. 1. 
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sfer życia34. Porównaniem najbardziej adekwatnym dla teraźniejszości było „plac 
budowy” określające rzeczywistość jako „czas reform”35. W tę defi nicję wpisywały 
się wszelkie działania polityczne nawołujące do przyspieszenia, pogłębienia itd. czy 
też podkreślające potrzebę dalszych zmian pod hasłem: „czas na zmianę”, „czas na 
reformę” itp. Wpisywały się w nią także wszelkie apele o zatrzymanie reform, ich 
spowolnienie czy przedefi niowanie kierunków zmiany.

Obok podkreślanych często ograniczeń i zagrożeń związanych z przekształca-
niem się rzeczywistości pojawiały się defi nicje dopatrujące się w teraźniejszości 
nadziei, a także unikalności36. Było to połączone z przedstawionym powyżej spo-
sobem określania wydarzeń politycznych jako historycznych czy defi niowaniem 
teraźniejszości jako stanu „nowego”. Teraźniejszość połączona z przyszłością, 
będąc wspólnym doświadczeniem, była defi niowana następująco: „wchodzimy 
w czas nadziei”37. Defi nicje rzeczywistości okresu po 1989 roku, ale tworzone 
z perspektywy czasu, potwierdzały łączenie ówczesnej rzeczywistości z nadzieją: 
„Rok 1989 był dla Polaków rokiem otwarcia nadziei. Wierzyliśmy, że zerwanie 
z komunizmem przyniesie nie tylko wolność, ale i poprawę codziennego bytu. 
Wierzyliśmy, że kiedy zaczniemy rządzić się sami, przywrócimy sprawiedliwość 
i wydobędziemy Polskę z zacofania. Wierzyliśmy, że ludzie, uwolnieni od przymusu 
poddaństwa i kłamstwa, staną się szlachetniejsi”38. Działania polityczne i zmiany 
gospodarcze pozwalały nadać teraźniejszości, przynajmniej na początku przemian, 
formę stanu oczekiwania, jednak ujmowanie w dyskursie teraźniejszości jako „sta-
nu nadziei” szybko traciło na znaczeniu. W późniejszym okresie takie podejście 
pojawiało się wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych wydarzeń politycznych, 
np. wygranie wyborów przez jakieś ugrupowanie defi niowano jako nadzieję dla 
Polski i społeczeństwa, rzadko natomiast określano w ten sposób symbolicznie 
całą teraźniejszość. Niepewność gospodarcza, rozczarowanie skutkami reform, 
uczyniły całkowicie nieprzydatnym powoływanie się przez polityków w defi nicjach 
teraźniejszości na „czas nadziei”.

Unikatowość czasu i dokonywanych przekształceń teraźniejszości była pod-
kreślana za pomocą szczególnego doprecyzowania przez określenia temporalne, 
wyjątkowo akcentujące krótkotrwałość, jak np.: „dziś”, „moment”, „doba” czy 
„chwila”, ale także dłuższe, o nieostrych granicach, jak np.: „okres”, „epoka”, „faza” 
czy „etap”. Takie podkreślanie znaczenia obejmowało „we władanie” wszystkich; jeśli 
ktoś miał wątpliwości, czym jest owo „dziś”, to po zapoznaniu się z zaproponowaną 
defi nicją przestawał je mieć. Stawał się zarazem „częścią” dokonujących się zmian, 

34 Aktualne zadania programowe PSL „Solidarność” [sierpień 1990 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała 
i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 182.

35 Czas reform. Z Marianem Krzaklewskim rozmawia Teresa Wójcik, „Tygodnik Solidarność”, nr 22 
z 29 maja 1998 roku, s. 3.

36 Zob. H. Palska, Zmiana społeczna w dziennikach..., s. 128.
37 A. Michnik, Radość... i chwila namysłu, s. 1; 4 czerwca: rocznica wyborów, „Gazeta Wyborcza”, nr 128 

z 4 czerwca 1990 roku, s. 1.
38 Krajowy Komitet Obywatelski. Ramowy projekt programu wyborczego [z 26 czerwca 1991 roku], 

[w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1991. Programy partii..., s. 154. 
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narzucano mu „wspólne maszerowanie”. Pisano więc np. ze szczególnym patosem, 
jak słynny „Kurier z Warszawy”: „(...) dziś na naszych oczach zaczyna się wyłaniać 
kształt czwartej Rzeczypospolitej”39. Takie podejście zakładało nie tylko doniosłość 
teraźniejszości, ale nie precyzowało dokładnie jej granic, było niby bardzo konkretne 
(dziś), jednak nadawało teraźniejszości – jak już podkreślono wyżej – wyjątkową 
rozciągłość. Nikt nie był w stanie określić dokładnie granic owego „dziś”, można 
więc było przypisywać temu terminowi temporalnemu dowolne granice, stojące 
w sprzeczności z jego dobową defi nicją.

Szczególność teraźniejszości była podkreślana przez ujmowanie jej jako stanu, 
który potrzebuje „wyjątkowych” ludzi, przede wszystkim posiadających specyfi czne 
cechy. Przypominano, że taka teraźniejszość wymaga aktywności społecznej i no-
wych, nieznanych dotąd zachowań: „Czasy polityki wymagają nowych umiejętności. 
Po pierwsze, pełnego wyrażania swoich racji, także wtedy, gdy są niepopularne”40. 
Na początku transformacji pisano: „Nadszedł czas nauki. Nikomu z nas nie jest 
bowiem dana umiejętność bycia demokratą”41. Dostrzegano też potrzebę znalezienia 
nowych ludzi, z nowymi umiejętnościami. Typowe stwierdzenia to np.: „(...) era 
polityków – symboli zbliża się do końca i obecnie nadchodzi czas profesjonalistów 
we wszystkich sferach życia, nie wyłączając prezydentury”42. Z tym było powiązane 
defi niowanie teraźniejszości jako czasu niezbędnego do zdobycia tych nowych 
umiejętności. Nowe cechy potrzebne w nowym czasie najbardziej zdecydowanie 
zostały przedstawione przez ugrupowania odwołujące się do bezpartyjności. W miarę 
oddalania się od 1989 roku pojawiała się w wielu programach politycznych potrzeba 
„ludzi spoza polityki”, będących „fachowcami” czy „praktykami”, w przeciwieństwie 
do wcześniej sprawujących władzę43.

Teraźniejszość po 1989 roku miała różne oblicza, dlatego uczynienie z niej 
w dyskursie tylko „czasu nadziei” nie było rozwiązaniem skutecznym. Nadzieja 
była powiązana z zapewnieniem, że wkrótce nadejdzie nowa, lepsza rzeczywistość. 
Stanowiło to zagrożenie dla polityków składających w dyskursie takie obietnice, 
dlatego niewielu z nich dawało gwarancje, że owa lepsza rzeczywistość nie tylko 
nastąpi, ale stanie się to w miarę szybko. Z tych powodów niektórzy defi niowali te-
raźniejszość jako stan niepewności i ewentualnych wyrzeczeń – taki, który w dalszym 
ciągu nie spełnia społecznych oczekiwań: „Wiemy, że droga Polski do dobrobytu 
będzie trudna i długa. Wiemy, że przebudowa gospodarki wymaga wyrzeczeń dla 
lepszego jutra nas samych i naszych dzieci. Ale w imię dobra przyszłego nie należy 

39 W tym momencie nie rozstrzygnięto jeszcze, jaki „numer kolejny” otrzyma w dziejach polskiej 
państwowości okres po 1989 roku, dlatego też Jan Nowak-Jeziorański, pisząc o „nowej Polsce”, określał ją 
terminem „czwarta Rzeczpospolita” – zob. J. Nowak-Jeziorański, U progu IV Rzeczypospolitej, s. 5.

40 P. Pacewicz, Solidarność w krainie paradoksów, „Gazeta Wyborcza”, nr 34 z 23–25 czerwca 1989 
roku, s. 3. 

41 J. Holzer, Przykazania demokracji, „Tygodnik Solidarność”, nr 3 z 16 czerwca 1989 roku, s. 1.
42 Z.S., Nadchodzi czas profesjonalistów, „Trybuna”, nr 88 z 15 kwietnia 1994 roku, s. 3.
43 Zob. M. Jacyno, Koniec ideologii „wielkiego wybuchu”, [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., 

s. 76.
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niszczyć teraźniejszości”44. Wbudowywanie niepewności w defi nicje sytuacji było 
zabiegiem niezwykle prostym, często koniecznym, była ona bowiem dostrzegana 
we wszystkich sferach ówczesnego życia.

Niepewność, jako część składowa ówczesnej sytuacji, wiązała się często z ele-
mentami podkreślającymi fatalny stan teraźniejszości. Już jedna z pierwszych 
defi nicji akcentowała ten czynnik słowami premiera Mazowieckiego: „(...) To nie 
ten rząd jest odpowiedzialny za obecny stan. Ten rząd będzie odpowiadał za kroki 
zmierzające do wyjścia z tego stanu rzeczy”45. Bardziej dosadne sformułowania, 
typu: „siedzimy na wulkanie”46, „żyjemy w dramatycznych czasach”47, czy prze-
strzeganie, że mamy do czynienia z „czasem zagrożeń”48, miały budować bliski 
związek elit ze społeczeństwem. Należy podejrzewać, że taki był ich cel polityczny, 
zaś zwracanie uwagi na te okoliczności miało jednoczyć społeczeństwo wokół elit 
podejmujących kolejne próby zmiany sytuacji. Chodziło także o utwierdzanie 
społeczeństwa w przekonaniu o stopniu trudności zmian oraz uświadamianie 
mu po raz kolejny, że musi być przygotowane na nieprzewidywalne zdarzenia, 
zwłaszcza takie, które przynoszą rozczarowanie i pogorszenie indywidualnej 
sytuacji materialnej, przynajmniej na początku. Defi nicje rzeczywistości z zazna-
czeniem jej tragicznego stanu były też wykorzystywane, szczególnie po czerwcu 
1989 roku, głównie przez tych polityków, którzy albo jeszcze nie rządzili, albo 
właśnie znajdowali się w opozycji.

Defi niowanie teraźniejszości często odbywało się za pomocą przekazu o trud-
nej sytuacji gospodarczej: „(...) czas wyjątkowo nie sprzyja patosowi. Ciężko 
żyje się w Polsce. Kiedy jednak było w niej lekko?”49. W innych momentach 
podkreślano, jak trudno żyć „w dzisiejszych ciężkich czasach”50, w tym „cza-
sie zagrożeń”51. Podobnym defi niowaniem, nawiązującym do trudności chwili 
bieżącej, było twierdzenie, że „obecny stan wymaga zdecydowanej poprawy”52. 
Te defi nicje, dokonywane głównie za pomocą terminu „czas”, miały często roz-
budowaną formę, np.: „Polska znajduje się w dramatycznej sytuacji. Kryzysowi 
gospodarczemu towarzyszy zaostrzająca się walka polityczna. Narastają głębokie 
podziały w społeczeństwie. Propaganda wzajemnych oskarżeń rozbudza nienawiść 

44 Krajowy Komitet Obywatelski. Ramowy projekt programu wyborczego [z 26 czerwca 1991 roku], 
[w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1991. Programy partii..., s. 155.

45 T. Mazowiecki, Muszę się spieszyć prędko, s. 5.
46 Szok kontrolowany. Z senatorem Aleksandrem Paszyńskim rozmawia Danuta Zagrodzka, „Gazeta 

Wyborcza”, nr 78 z 26–28 sierpnia 1989 roku, s. 5. 
47 Słowa Andrzeja Szczypiorskiego – zob. Pisarz europejski. Z Andrzejem Szczypiorskim rozmawia 

Błażej Baraniak-Leszczyński, „Wprost”, nr 1 z 1 stycznia 1989 roku, s. 4–5. 
48 A. Michnik, Radość... i chwila namysłu, s. 1.
49 M. Zięba OP, Trzy uwagi po rzymskiej wizycie..., s. 3. 
50 4 czerwca: rocznica wyborów, s. 1; A. Michnik, Radość... i chwila namysłu, s. 1.
51 L. Wałęsa, Panna z legitymacją, „Wprost”, nr 3 z 18 stycznia 1998 roku, s. 29. 
52 Katolicki Komitet Wyborczy „Ojczyzna”. Materiały wyborcze [z 1993 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), 

Wybory 1993. Partie..., s. 41. 
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i wrogość”53, albo: „Oceniamy, że sytuacja naszego kraju jest nadzwyczaj trudna, 
zaś w najbliższym czasie może się ona okazać, tak w wymiarze politycznym, jak 
i społecznym, jeszcze bardziej dramatyczną. Kumulują się bowiem coraz silniej 
skutki załamania gospodarki, które oddziałują na życie społeczne i polityczne”54. 
Dwa ostatnie przykłady defi nicji teraźniejszości należą do najbardziej charakte-
rystycznych. W ówczesnym dyskursie politycznym często przedstawiano sytuację 
w taki właśnie sposób.

Najbardziej dramatycznie określano teraźniejszość jako czas chaosu55. 
Defi niowanie sytuacji za pomocą tego terminu było wyjątkowo proste i skuteczne. 
Wynikało z obserwacji dokonywanych przekształceń, obejmujących wszystkie dzie-
dziny życia, a przede wszystkim z braku stabilnych wartości i norm społecznych. To 
ostatnie potwierdzano za pomocą defi nicji teraźniejszości jako stanu tymczasowego, 
np.: „Polsce potrzebne jest dziś wielkie uporządkowanie, położenie kresu chaosowi 
i bałaganowi”56. Panujący w teraźniejszości zamęt przejawiał się nie tylko w sferze 
gospodarczej, ale przede wszystkim świadomościowej. Dowodzą tego dokonywane 
wówczas analizy, np.: „Trzy lata po wyborach, które przyniosły Polsce nową rzeczy-
wistość, w zbiorowym myśleniu panuje chaos i zamęt”57. W późniejszym okresie, 
defi niując teraźniejszość, coraz rzadziej odwoływano się do tego terminu, czyniąc 
to w sposób bardziej niedookreślony.

Teraźniejszość była często oceniania negatywnie po to, by podkreślić znaczenie 
i rolę niektórych instytucji czy osób publicznych. Przywoływano więc przymiotniki 
wartościujące ówczesną „rozciągniętą” teraźniejszość jednoznacznie negatywnie. 
Nazywano ją czasami „niebezpiecznymi”, „trudnymi”58, „złymi”59, „czasami bezpra-
wia i poniżenia”60. Wszystkie te symboliczne defi nicje miały za zadanie podkreślić 
szczególną rolę instytucji, np. urzędu prezydenckiego, bądź też wyjątkowe cechy 
osobiste przywódcy politycznego czy duchowego, które pomogły przetrwać nie tylko 
jemu samemu, ale dzięki jego zaangażowaniu także innym członkom społeczeństwa.

53 Oświadczenie [Nadzwyczajnego Kongresu PSL] w sprawie oceny przeszłości [z 29 czerwca 1991 roku], 
[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 46.

54 Stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec polityki gospodarczej rządu [z 29 czerwca 1991 
roku], [w:] tamże, s. 47.

55 Z analizy dokumentów i wypowiedzi hierarchów Kościoła katolickiego wynika, że okres ówczesny 
był przedstawiany jako czas chaosu: „(...) Nie jest to czas ani radosny, ani łatwy. Trudno go nazwać cza-
sem planowej, racjonalnej przebudowy społeczeństwa, skoro tak wiele czynników wzajemnie interferuje. 
Społeczeństwo »przeżywa chwile zamętu«, gdyż przeszłość jest skomplikowana, zachodnie wzorce nowo-
czesności nęcą, a przyszłość niepewna” – zob. W. Pawlik, Kategoria czasu w dokumentach Kościoła w latach 
1989–1994, [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., s. 200. 

56 List Prezydenta RP Lecha Wałęsy do Sejmu RP [z 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 
1991. Programy partii..., s. 33.

57 T. Bogucka, Polska po trzech latach, „Gazeta Wyborcza”, nr 131 z 4 czerwca 1992 roku, s. 1.
58 G. Polak, J. Turnau, Dobry człowieka na złe czasy, „Gazeta Wyborcza”, nr 95 z 22 kwietnia 1992 roku, s. 3. 
59 B. Sułek-Kowalska, Prymas trudnych czasów, „Tygodnik Solidarność”, nr 12 z 19 marca 1999 roku, s. 4.
60 K. Pasternak, Solidarność na czas bezprawia i poniżenia, „Tygodnik Solidarność Świętokrzyska”, 

nr 421 z 11 października 2002 roku, s. 1. 
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Niektóre wydarzenia polityczne stanowiły kanwę do konstruowania obrazu 
nadzwyczajnej, kryzysowej sytuacji, a następnie stawały się podstawą do legitymi-
zacji zaplanowanych kroków politycznych: „Polska się przewraca, nadchodzi więc 
czas niekonwencjonalnych rozwiązań, dlatego PSL może współpracować nawet 
z liberałami”61. Każde wydarzenie, zarówno gospodarcze, społeczne, jak i polityczne, 
mogło być materiałem do budowy „nadzwyczajnej defi nicji” teraźniejszości i wy-
stąpienia z własnym działaniem, odezwą, postulatem czy żądaniem. Przykładami 
takich wydarzeń politycznych, służących do rozciągnięcia przez polityków lub 
ugrupowania polityczne własnej defi nicji rzeczywistości na całą teraźniejszość, 
były m.in. kolejne raporty ośrodków badania opinii publicznej, dotyczące głównie 
pogarszających się nastrojów społecznych, afery gospodarcze, strajki załóg pracow-
niczych, postulaty przeprowadzenia lustracji i dekomunizacji, możliwość przejęcia 
władzy przez osoby spoza ówczesnych elit (np. Stan Tymiński) itd. Wszystkie tego 
typu zdarzenia stanowiły punkt wyjścia do własnego, indywidualnego lub zbioro-
wego defi niowania ówczesnej teraźniejszości.

Jednym z najbardziej symbolicznych sposobów defi niowania teraźniejszości było 
określanie jej za pomocą zapożyczeń biblijnych. Z jednej strony było to nawiązy-
wanie do czyśćca – „Czas, który musimy spędzić w czyśćcu, zależy od nadziei i od 
pieniędzy”62, zaś zaostrzenie się dyskursu politycznego doprowadziło do zastosowa-
nia wobec teraźniejszości metafory piekła. Często jednak owa metafora dotyczyła 
także najbliższej przyszłości. Defi niując negatywnie niektóre aspekty politycznej 
teraźniejszości, w tym zachowań aktorów sceny politycznej, część komentatorów 
przestrzegała przed zmienianiem rodzącej się demokracji w „polskie piekło”63.

Defi nicją, mieszczącą się w sferze symboliki sakralnej, było porównywanie 
ówczesnego czasu teraźniejszego do okresu postu: „Przeżywamy czas przejściowy; 
chaos przemian. Ten czas dopiero szuka swej metafory. Powiedziałbym, że zamiast 
święta, którym miała być »wiosna nasza«, mamy wielki narodowy post. Post – jak 
wszystkim wiadomo – to przygotowanie do święta. Wymaga wstrzemięźliwości 
w jedzeniu, picu i uprawianiu seksu. Główną funkcją postu jest przerwanie cią-
głości czasu, tak żeby stare nie pomyliło się z nowym. Żeby zapomnieć o tym, co 
było i, po oczyszczeniu, właściwie przeżyć święta. Istotą postu jest przekonanie, że 
wyrzeczenia mają sens, pewność, że potrwają tylko określony czas oraz wiara, że 
święto nadejdzie nieuchronnie. Można by, upraszczając, napisać równanie: post + 
nadzieja = święto. Styczeń był miesiącem narodowego postu bodaj największego 
we współczesnej historii Polski. Nie ma, co prawda, danych na temat seksu, ale 
co do jadła, napoju, rozrywek czy strojów, popościliśmy sobie ostro, tracąc minus 
(raczej plus) 40% realnej wartości zarobków. Jednocześnie wiara w powodzenie 
rządowego programu, czyli nadzieja, że jakieś święto jednak nadejdzie, jest wciąż 

61 Wypowiedź Janusza Piechocińskiego – zob. (P), Teraz Pawlak?, „Gazeta Wyborcza”, nr 131 z 4 czerwca 
1992 roku, s. 1.

62 Wypowiedź Bronisława Geremka – zob. Geremek się nie zniechęca. Z Bronisławem Geremkiem 
rozmawiają Ewa Milewicz i Piotr Pacewicz, „Gazeta Wyborcza”, nr 249 z 24 października 1991 roku, s. 15.

63 Z. Pietrasik, Czyściec dla każdego, „Polityka”, nr 15 z 14 kwietnia 1990 roku, s. 1.
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duża. (...) Istotą postu – powtórzmy – jest przerwanie ciągłości czasu. Miłosierdzie 
rządu stanowi zaprzeczenie tego przerwania. Ludzie domagają się sensu swej ofi ary, 
chcą rytuału odnowienia. (...) Post, który przeżywamy, jest – powtórzę – niezbędny. 
Bez towarzyszącej mu nadziei nie dopracujemy się przyszłego święta. Ale ta nadzie-
ja – zwłaszcza wobec nieuchronnego rozczarowania ostrością i długim trwaniem 
postu – musi czerpać z innych źródeł niż tylko wspólnotowa solidarność. Może 
nas zrujnować przekonanie, że musimy wszystko robić zgodnie: zgodnie cierpieć 
i zgodnie budować. (...) Filozofi a zgody – choć może być dla rządu nęcąca – grozi 
zablokowaniem rozwoju nie tylko politycznego, ale i ekonomicznego”64.

Odniesienia biblijne pojawiały się także w formie odwoływania się do ogólnie 
znanych przypowieści, np.: „Wracając do dnia dzisiejszego: był czas siewu, czas 
uruchamiania reform. Teraz nastąpić powinien czas zbiorów, żniw i wszyscy mu-
simy się do tego przyłożyć. Pierwsze plony muszą się już teraz pojawić i muszą to 
być plony, które przede wszystkim będą przeznaczone dla prostych ludzi, którzy 
oczekują chociażby dobrej informacji o naszych dokonaniach”65. Takie tłumaczenie 
teraźniejszości, połączone z oczekiwaniem na – w tym przypadku – „nieuchron-
ną” przyszłość, musiało oddziaływać na pewne grupy społeczne. Z kontekstu tej 
biblijnej metafory wynikało, że politycy stanęli na wysokości zadania. Twierdzono, 
że działania zostały podjęte oraz że odpowiednio je zaplanowano.

Wyjątkowo rzadko, szczególnie w początkowym okresie po czerwcowych 
wyborach w 1989 roku, defi niujące teraźniejszość elity symboliczne przejmowały 
za nią pełną odpowiedzialność, brakowało bowiem moralnego poręczenia dla 
zachodzących wydarzeń, a przede wszystkim gwarancji pozytywnych skutków 
zmian: „Nikt nie ocenia konsekwencji i nie bierze odpowiedzialności za skutki 
społeczne dotychczasowych, żywiołowo kształtujących się zmian”66. Niechęć do 
brania odpowiedzialności za teraźniejszość wynikała z obserwacji jej cech oraz 
z braku przekonania, że szybko może być inaczej. Przejawiało się to najczęściej 
w defi niowaniu sytuacji jako pola konfl iktów i zagrożeń. Pozostawienie teraźniej-
szości w takim stanie (poza kontrolą) nie było jednak możliwe, bo społeczeństwo 
poszukiwało tych, którzy przejmą jednak odpowiedzialność za tę rzeczywistość, 
tzn. wykażą, że potrafi ą ją w jakimś stopniu kontrolować, a przede wszyst-
kim zmieniać. Dlatego też politycy coraz bardziej zdecydowanie deklarowali: 
„(...) dążyć będziemy do chronienia kraju przed dramatami polaryzacji. Chodzi 
o szukanie bezpiecznego toru pomiędzy rafami historii. Naszym celem jest sta-
bilizacja polityczna i dalszy rozwój Polski”67. Osiągnięcie politycznej stabilizacji 
teraźniejszości było łatwiejsze niż zapewnienie poprawy sytuacji gospodarczej. 
Proponowano zatem konkretne rozwiązania w sferze politycznej i gospodarczej, 

64 P. Pacewicz, Wielki post, s. 1 i 7.
65 Czas żniw. Fragmenty wystąpienia Mariana Krzaklewskiego na mszy świętej w Bazylice Mariackiej 

z okazji 19. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, „Tygodnik Solidarność”, nr 37 z 10 września 1999 roku, s. 4.
66 Materiały wyborcze. Koalicja dla Rzeczypospolitej. Wybierzmy uczciwych. Uczciwie to znaczy... [lipiec 

1993 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1993. Partie..., s. 399.
67 Materiały wyborcze. Stabilizacja i rozwój. Uchwała programowa II Kongresu Krajowego Unii 

Demokratycznej [z 1993 roku], [w:] tamże, s. 263. 
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które miały taką stabilizację przybliżyć. Wśród katalogu działań znajdowało się 
przeprowadzenie kolejnych wyborów, co miało zmienić ówczesną sytuację, ale 
podawano też konkretne rozwiązania, czego najlepszym przykładem jest postulat 
szybkiej prywatyzacji. Wszystkie one wpisywały się w coś, co można by określić 
jako układ czynników politycznych pod „warunek bezpiecznej zmiany”68, były też 
narzędziem służącym do przekonywania, że przedstawiciele elit symbolicznych 
znają skuteczne sposoby prowadzące do szybkiego odejścia od niespełniającej 
społecznych oczekiwań teraźniejszości.

Trudności gospodarcze wymusiły rozbudowanie defi nicji teraźniejszości o aspekty 
przyszłościowe. Łączono niełatwą teraźniejszość z projektowaną lepszą przyszłością, 
którą przedstawiano jako wspólne zadanie do wykonania. Funkcjonując w teraźniej-
szości, defi niowanej jako metafora przebudowy, np. nazywając ją okresem „prze-
obrażeń o zasadniczym znaczeniu”69, wyznaczano kolejne zadania. Najważniejsze 
były tu wszelkie wezwania do podejmowania indywidualnej aktywności. Było ich 
wyjątkowo dużo i nadawano im różną formę, np.: „(...) przed nami wielki czas 
obywatelskiej próby i wielkiej obywatelskiej wiary w samych siebie”70. Wezwania 
typu: „Czeka nas czas trudny. By przejść przezeń wspólnie, konieczny będzie nowy 
consensus głównych sił politycznych w Polsce. Nie oznacza to powrotu do sztucznej 
jedności”71, poza tworzeniem poczucia wspólnoty, zbudowały także porozumienie 
między głoszącymi te hasła a wyborcami. W politycznym zamierzeniu miały też 
najprawdopodobniej doprowadzić do rozdzielenia odpowiedzialności za końcowy 
rezultat przekształceń i za ostateczny ich sukces. Poza tym, były ważnym czynnikiem 
budzenia społecznej aktywności, wezwaniem do porzucenia dominującej wówczas 
postawy wyczekiwania.

Niezadowolenie społeczne z aktualnego stanu, pomimo działań reformator-
skich, było głównym motorem tworzenia odmiennych defi nicji, podkreślających 
negatywne lub pozytywne aspekty teraźniejszości. W ten sposób wszelkie postulaty 
polityczne odnosiły się mniej lub bardziej bezpośrednio do przeszłości i często były 
związane z postulatami przeprowadzenia „nadzwyczajnych” działań, np. w postaci 
dekomunizacji czy lustracji. Obserwacja negatywnych stanów teraźniejszych pro-
wadziła do formułowania politycznego apelu o przeprowadzenie tego typu akcji. 
Innymi słowy, obserwacja zawsze dotyczyła teraźniejszości, a działania zaradcze 
miały być podejmowane w przyszłości. Znaczenie przeszłości w licznych sporach 
dotyczących stanu teraźniejszego dotyczyły wyłącznie tego, ile owej przeszłości 
znajduje się w teraźniejszości i jaki ma ona wpływ na teraźniejszość. Wezwania 
do zmiany teraźniejszości były podstawowym sposobem defi niowania jej jako 
stanu niedoskonałego, np.: „(...) Zmiana programu reform, budowa takiego ładu 

68 Uchwała programowa KLD...
69 Polska: Ku demokratycznemu kapitalizmowi, program KLD z 1991 roku, [w:] I. Słodkowska (zebrała 

i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 107.
70 E.J. Osmańczyk, Czy brać władzę?, s. 5. 
71 Rząd odchodzi w pół drogi. Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego w Sejmie, „Gazeta Wyborcza”, 

nr 292 z 15–16 grudnia 1990 roku, s. 2.
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ustrojowego, jaki by odpowiadał interesom i pragnieniom większości społeczeństwa, 
pozostaje na progu XXI wieku najważniejszym polskim wyzwaniem”72, a po 1989 
roku towarzyszyły one wszystkim ugrupowaniom i politykom, zwłaszcza będącym 
aktualnie w opozycji.

Do ówczesnych defi nicji teraźniejszości dochodziły elementy podkreślające 
znaczenie działania jednostkowego. Podyktowane to było przede wszystkim 
ideologiczną zamianą dotychczasowego podejścia kolektywistycznego na indy-
widualistyczne. Sztucznie zunifi kowane dotąd społeczeństwo zaczęło się dzielić 
i łączyć w wiele pomniejszych grup, przyjmujących odmienną postawę wobec 
zmian – nie według ich wartości, ale przede wszystkim własnych korzyści. Straty 
i zagrożenia określały stosunek do zachodzącej zmiany, a więc także do czasu 
teraźniejszego. Cały segment defi nicji teraźniejszości wpisywał się w defi niowanie 
wspólnotowego losu, opartego na oczekiwaniu lub na indywidualnym, aktywnym 
przekształcaniu tej teraźniejszości. Zgodnie z takim nastawieniem, czas teraźniej-
szy stał się zasobem dla wszystkich jednostek, był do wykorzystania na działania 
indywidualne. Cechą podstawową opisywanych procesów przekształcania się czasu 
społecznego w bardziej prywatny wydaje się nowe, indywidualne defi niowanie 
teraźniejszości, w postaci coraz częściej stosowanego wezwania: „To jest Twój 
czas”. Czas społeczny został „odgórnie” instrumentalnie podzielony na czasy 
indywidualne (często wbrew oczekiwaniom samej jednostki), stał się bardziej 
zdecydowanie wymiarem istnienia każdej jednostki, narzucał też konieczność 
posiadania przez nie nowych cech. W ten sposób uruchomiono proces „odzy-
skiwania” czasu przez jednostki.

Rozpad poczucia istnienia teraźniejszości kolektywistycznej trwał w czasie, przy-
bierając charakter indywidualny, nie bez przypadków buntu i negacji. Odrzucenie 
czasu „wspólnego” było wstępem do jego podziału na zasoby indywidualne, możliwe 
do własnego, specyfi cznego wykorzystania. Rosnąca świadomość faktu, że szanse 
jednostek na osiągnięcie sukcesu w tym samym, dostępnym czasie nie są równe, 
prowadziła do nowego ich zróżnicowania społecznego. Obok zróżnicowania docho-
dowego, sam czas i umiejętność jego wykorzystania stały się czynnikiem tworzącym 
nierówności. O zwiększeniu znaczenia czasu indywidualnego świadczyły nowe 
sposoby interpretacji odniesień temporalnych w postaci wyrażeń: „twój czas” czy 
„mój czas”. Jednak to nie tylko pragnienia czy cele jednostek stały się czynnikiem 
mobilizującym do wykorzystania czasu ilościowego.

Okazało się, że czas ilościowy dla elit symbolicznych, poszczególne jego odcinki, 
były w okresie porewolucyjnym wyjątkowo krótkie: „(...) Ten rząd [Mazowieckiego 
– przyp. P.B.] ma mało czasu. Potrzebne są efekty prędkie i spektakularne. Potrzebne 
są działania na tyle klarowne, by ludzie zrozumieli, w imię czego mają się uzbroić 
w energię i cierpliwość”73. Owo poczucie ograniczoności zasobów czasu nie likwido-
wało wyjątkowego stosunku do niego. Był to czas, na który politycy czekali – to był 

72 Zasługujesz na więcej. Deklaracja wyborcza Unii Pracy z 15 września 1997 roku, [w:] I. Słodkowska, 
M. Dołbakowska (red.), Wybory 1997. Partie..., s. 21. 

73 A. Michnik, Moje życzenia dla naszego rządu, s. 3. 
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„ich” czas. Czas teraźniejszy stawał się zasobem, był wartością, o którą należało 
zabiegać i walczyć. Przechodzenie tej wartości „z rąk do rąk” było najlepszym 
potwierdzeniem owej krótkotrwałości. Mówiono wtedy o „kwadransie władzy 
liberałów” czy „pięciu minutach władzy”, a krytykując działania innych partii, 
często podkreślano szukanie „swoich pięciu minut”74. Przechodni charakter władzy 
w kategoriach temporalnych najwyraźniej był widoczny w hasłach wyborczych, np.: 
„Solidarności, to jest twój czas”75, „Czas i miejsce dla liberałów”76, „Teraz KPN”77 
czy „Czas na Akcję [Wyborczą Solidarność – przyp. P.B.]”78.

Już tylko powyższy zestaw określeń temporalnych wskazuje, że czas sprawowania 
władzy został zdefi niowany w nowy sposób. Ten czas mógł być „odpowiednio” 
wykorzystany do realizacji programu politycznego i zwiększenia innych, istotnych 
w polityce walorów. W tym kontekście posiadanie władzy było istotnym atutem, 
ale jej brak był traktowany tylko jako chwilowy. Uformowało się przekonanie, że 
każde ugrupowanie będzie miało kiedyś swój czas sprawowania władzy – „nasz 
czas nadejdzie prędzej czy później”79. Pojawiały się prognozy i słowne gry tempo-
ralne: „O tym, do kogo będzie należała jesień i cały rok, w największym stopniu 
zadecydują polityczne sukcesy i klęski na wiosnę”80. Jednak najbardziej instru-
mentalny stosunek do teraźniejszości przejawiał się w dzieleniu jej na „przedziały” 
przynależne poszczególnym ugrupowaniom czy politykom. Stwierdzano np., że 
„(...) PZPR wyczerpała już swój czas. Stanęła u progu politycznego załamania”81. 
Ewentualne przekształcenia sceny politycznej defi niowano sformułowaniami 
w rodzaju: „czas Okrągłego Stołu minął”82 czy „czas ludowców przemija, a czas 
Unii Wolności może już nie nadejść”83. Pomimo przebijającego z powyższych 
stwierdzeń poczucia politycznego sprawstwa i kontroli nad zasobami czasu, pa-
miętać należy, że podstawowym dysponentem czasu władzy dla rządzących było 
już wtedy społeczeństwo.

Instrumentalne traktowanie czasu ilościowego najdobitniej przejawiało się 
w dyskursywnym jego rozdysponowywaniu. Wtedy czas był bezpośrednim, sku-
tecznym narzędziem wpływania na innych polityków. Władanie przez nich czasem 
ilościowym przejawiało się w jego dowolnym symbolicznym rozdzielaniu. Takie 
działanie było jednym z najbardziej charakterystycznych i wyrazistych sposobów 

74 Wypowiedź Jerzego Szmajdzińskiego – zob. „Wprost”, nr 20 z 14 maja 1995 roku, s. 9.
75 Solidarności, to jest twój czas, „Gazeta Wyborcza”, nr 122 z 26 października 1989 roku, s. 6. 
76 J. Szczepański, Czas i miejsce dla liberałów, „Polityka”, nr 27 z 8 lipca 1989 roku. 
77 Hasło to pojawiło się w czołówce telewizyjnego materiału wyborczego KPN – zob. A. Potocka-Hoser, 

Wraca Polska, czyli Konfederacja Polski Niepodległej, [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., s. 61.
78 Czas na Akcję. Z Marianem Krzaklewskim rozmawiają Maciej Łętowski i Piotr Zaremba, „Tygodnik 

Solidarność”, nr 32 z 8 sierpnia 1997 roku, s. 11.
79 J. Korwin-Mikke, Jesteśmy Partią Reakcji, s. 6.
80 D. Macieja, Z. Stachura, Czyja wiosna? Prognoza polityczna dla Polski, „Wprost”, nr 1 z 4 stycznia 

1998 roku, s. 25. 
81 „PZPR wyczerpała swój czas”, „Gazeta Wyborcza”, nr 124 z 30 października 1989 roku, s. 1. 
82 K. Wyszkowski, Wałęsa na prezydenta!, s. 1. 
83 M. Łętowski, Wie prawica, co czyni lewica, „Tygodnik Solidarność”, nr 26 z 15 czerwca 1999 roku, s. 5.
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uświadamiania społeczeństwu, kto aktualnie dominuje w polityce, np.: „Daję 
rządowi miesiąc – dwa na rozwiązanie najpilniejszych problemów kraju, a po-
tem poszukam swoich rozwiązań”84. Tak jednoznacznie postawione ultimatum 
temporalne wydaje się przekonujące, chociaż odpowiedź na nie miała charakter 
symboliczny: „Przez te dwa miesiące będę płonął z ciekawości. Koniecznie chcę 
zobaczyć te własne, korzystne dla Polski, wspaniałe rozwiązania, które wdroży 
pan prezydent”85. Skuteczność takiego symbolicznego dysponowania czasem 
miała podstawowe znaczenie społeczne. Tego typu działania były podejmowane 
w różnych sytuacjach politycznych po 1989 roku – kolejnym przykładem może 
być stwierdzenie, że skończyło się „90 spokojnych dni” dla rządu Włodzimierza 
Cimoszewicza, udzielonych mu przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego86. 
Takie „rozdzielanie czasu” występowało często w formie bardziej życzliwej – nie 
jako groźba, ale jako rodzaj kredytu możliwego do rozdysponowania87.

Wszelkie metody podkreślania wyjątkowości, odmienności ówczesnej sytuacji, 
określanie jej jako czasu nadziei, przebudowy, zagrożeń itd. wynikały zawsze z nie-
uniknionego w takich przypadkach procesu porównywania cech teraźniejszości 
z niedawną przeszłością oraz ze zdefi niowaną przyszłością, budowaną na kanwie 
obrazów życia społeczeństw zachodnich. Owo porównywanie polegało także na 
domyślnym wykorzystywaniu obrazów przeszłości. By wzmocnić u odbiorów 
przekonanie, że teraźniejszość jest czasem wyjątkowym, często porównywano ją 
samą lub jej fragmenty z „zakodowanymi” w świadomości negatywnymi, a później 
także pozytywnymi wizjami mającej nastąpić przyszłości. Proponowane defi nicje 
czasu teraźniejszego wzmacniano za pomocą porównań ze zdecydowanie kontra-
stującymi stanami z przeszłości.

b) Kontrastowe defi niowanie temporalne teraźniejszości

Elity symboliczne, kierując się podstawowym celem, jakim jest zdobycie władzy, 
zapełniały otwartą „przestrzeń symboliczną” defi nicjami teraźniejszości, pozwa-
lającymi zdobyć zaufanie społeczne. W tej „przestrzeni” występowało wiele – po-
dobnych lub odmiennych – defi nicji używanych w prowadzonej walce politycznej. 
Wykorzystywane defi nicje teraźniejszości odnosiły się często wprost do niedawnej 
przeszłości. W takich przypadkach przeszłość była częścią defi nicji teraźniejszości. 
Czyniono to za pomocą strategii, nazywanej przez Leszka Kołakowskiego „myśle-
niem kontrastowym”88, polegającym na łączeniu przeciwstawnych (odmiennie 
defi niowanych) pojęć czy metafor. W analizowanych w niniejszej pracy przypad-

84 Wypowiedź Lecha Wałęsy, „Wprost”, nr 14 z 2 kwietnia 1995 roku, s. 5. 
85 Wypowiedź Józefa Oleksego, „Wprost”, nr 14 z 2 kwietnia 1995 roku, s. 5.
86 E. Mistewicz, P. Jackowski, Premier bez teki, „Wprost”, nr 22 z 2 czerwca 1996 roku, s. 22.
87 Ile czasu ma rząd? Z Marianem Krzaklewskim rozmawia Piotr Semka, „Tygodnik Solidarność”, nr 13 

z 26 marca 1993 roku, s. 3.
88 L. Kołakowski, Obecność mitu, Wrocław 1994, s. 71. 
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kach można mówić o przeciwstawianiu pojęć mających odniesienia temporalne, 
defi niujących nie tylko teraźniejszość, ale i pozostałe wymiary czasowe.

Pierwszym krokiem do dokonywania porównań było symboliczne zdefi niowanie 
terminów odnoszących się do poszczególnych wymiarów czasowych, zwłaszcza 
przeszłości i teraźniejszości. „Zapełnienie” tych pojęć odpowiednimi treściami, 
przede wszystkim ładunkiem emocjonalnym, było długotrwałym procesem spo-
łecznego tworzenia owych defi nicji. Bez zakorzenionych już w społeczeństwie 
różnych wartościowań przypisanych pojęciom, stosowanie porównań nie osiągnę-
łoby swojego politycznego celu. Wartościujące pojęcia były politycznie użyteczne 
o tyle, o ile istniały grupy społeczne, które owo wartościowanie podzielały i tak 
właśnie defi niowały poszczególne wymiary czasu. Zatem kontrastowe defi niowanie 
teraźniejszości – pozytywnie lub negatywnie – zakładało także wykorzystywanie 
w dyskursie innych defi nicji dotyczących przeszłości, ale też i przyszłości.

Najczęściej wykorzystywaną defi nicją teraźniejszości była defi nicja symboliczna 
w postaci terminu: „Trzecia Rzeczpospolita”. W odniesieniu do przeszłości była 
ona raczej defi niowana pozytywnie, a gdy do głosu doszło rozczarowanie zmia-
nami (przede wszystkim utratą bezpieczeństwa socjalnego) – także negatywnie. 
„Rozciągnięta” teraźniejszość w postaci III RP bywała, w zależności od potrzeb 
politycznych, wartościowana odmiennie. Często dokonywano wartościowania 
poszczególnych jej wymiarów, np. wolność obywatelska była wartościowana 
pozytywnie, a brak stabilizacji ekonomicznej – negatywnie. W analizowanym 
okresie powstał katalog kilku takich podstawowych par kontrastowych – dy-
chotomicznych pojęć używanych w dyskursie politycznym. Do najczęściej wy-
korzystywanych należały: komunizm i demokracja, PRL i III RP, III RP i IV RP. 
Te podstawowe przeciwstawienia zostały zbudowane na negatywnym wartoś-
ciowaniu przeszłości (komunizm i PRL), pozytywnym okresu teraźniejszego 
(demokracja i III RP), negatywnym teraźniejszości (III RP) oraz pozytywnym 
przyszłości (IV RP). W zależności od potrzeb, teraźniejszość lub przeszłość były 
przedstawiane w skrajnie negatywny sposób. Takie dychotomiczne przeciwstawia-
nie, czyli dzielenie i wartościowanie temporalnych wymiarów, miało za zadanie 
legitymizację własnego ugrupowania czy siebie, a więc delegitymizowanie tym 
samym przeciwnika politycznego.

W dyskursie były wykorzystywane też inne, mniej rozpowszechnione, zastępcze 
(dotyczące wycinków poszczególnych wymiarów temporalnych) przeciwstawienia 
kontrastowe. Często funkcjonowały one w układzie podkreślającym tymczasowość 
ówczesnej teraźniejszości, co przejawiało się w podkreślaniu przejściowości „od – 
do”. W takim ujęciu teraźniejszość przybierała postać krótką, stawała się krokiem, 
który należało wykonać, ponosząc jednak koszty owego przejścia. Przykładami 
takich, rzadziej używanych (co nie znaczy, że mających mniejsze znaczenie) ze-
stawień kontrastowych, były: realny socjalizm i demokracja parlamentarna89, 

89 Plan interwencyjnego ratowania Gospodarki Polski. Program gospodarczy KPN [z sierpnia 1991 
roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 243.
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dyktatura i demokracja90, system totalitarny i demokracja parlamentarna91, ustrój 
socjalistyczny z centralnym planowaniem i ustrój kapitalistyczno-liberalny92, scen-
tralizowana, monopolistyczna gospodarka państwowa i gospodarka rynkowa93, 
gospodarka planowo-nakazowa i rynek94, zdewastowana etatystyczna gospodarka 
postkomunistyczna i efektywna kapitalistyczna gospodarka rynkowa95, nienormalne 
i normalne życie polityczne96, komunizm i postkomunizm, PRL i PRL-bis97. To 
ostatnie przeciwstawienie sugeruje – paradoksalnie – pewien rodzaj negatywnej 
kontynuacji. Przykładem na podkreślanie kontrastu pomiędzy przeszłością a te-
raźniejszością są słowa skierowane do przeciwnika politycznego: „(...) Ale te czasy 
już nie wrócą, choć jakaś szalona nostalgia za nimi przebija z niektórych wystąpień 
politycznych lewicy. Róbcie, co chcecie – te czasy nie wrócą”98. Kolejnym przykładem 
wartościowania, opartego na defi niowaniu pozytywnym, może być przeciwstawie-
nie: „Dobre dziś – lepsze jutro”99.

Takie układy kontrastowych pojęć, często niemających jednoznacznych de-
fi nicji, prowadziły do uproszczeń w dyskursie politycznym, jednak kontrastowy 
charakter takich par był trwały, trudny do podważenia i zanegowania. Wszystko 
to wzmacniało ówczesne podziały polityczne. Korzystanie z tych przeciwstawnych 
terminów polegało często na odwoływaniu się do pamięci społecznej o czasach 
minionych, budziło emocje i skłaniało do wyciągania wniosków. Sięganie do pa-
mięci odbiorców było jak najbardziej przydatne – jako część procesu narzucania 
własnej defi nicji symbolicznej: „Pamięć jest współcześnie istotna zwłaszcza wtedy, 
gdy przeszłe zdarzenia wytworzyły pewne cechy, zwłaszcza pewne nierówności 
– a więc między innymi przywileje, krzywdy bądź niesprawiedliwości, poczucie 
winy – które są w pewnym stopniu dziedziczone i wpływają także na sytuację 
żyjących potomków”100. Owe „konsekwencje” przeszłości stawały się możliwe 
do wykorzystania w dyskursie politycznym. Podstawą ku temu były katalogi 
możliwych do wykorzystania symboli z przeszłości obecne w wielu społecznych 

90 A. Michnik, Egzamin z odpowiedzialności, „Gazeta Wyborcza”, nr 253 z 29 października 1991 roku, s. 1.
91 Tezy z Hotelu „Marriott”. Dokumenty programowe KLD przedstawione podczas konferencji prasowej 

w dniu 15 listopada 1990 roku w hotelu „Marriott” w Warszawie – materiał archiwalny w zbiorach Fundacji 
Liberałów.

92 Unia Chrześcijańsko-Społeczna o aktualnej sytuacji gospodarczej (tezy programowe) [z 1991 roku], 
[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 69.

93 Aktualne zadania programowe PSL „Solidarność” [sierpień 1990 roku], [w:] tamże, cz. 1, s. 182.
94 A. Michnik, Egzamin z odpowiedzialności, s. 1.
95 Program Gospodarczy Porozumienia Centrum. Projekt [z 9 lipca 1990 roku], [w:] I. Słodkowska 

(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 201.
96 Przeszłość odkreślamy grubą linią..., s. 3. 
97 Grozi nam PRL-bis..., s. 3.
98 Przemówienie Mariana Krzaklewskiego, przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, wygłoszone 31 sierpnia 

br. przy pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku, „Tygodnik Solidarność”, nr 37 z 14 września 2001 
roku, s. 15.

99 Dobre dziś – lepsze jutro. Program wyborczy SLD [z 1997 roku], [w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska 
(red.), Wybory 1997. Partie..., s. 117.

100 M. Ziółkowski, Pamięć i zapominanie..., s. 9.
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wyobrażeniach. Wszystkie one były przepełnione określonym – pozytywnym 
bądź negatywnym – ładunkiem emocjonalnym. Podstawowym celem nie było 
jednak pobudzenie mechanizmów myślenia, lecz wywoływanie pożądanych 
stanów emocjonalnych.

Gra przeciwstawnymi terminami, odpowiednio wartościowanymi w danej sytua-
cji, prowadziła do przypisania przeciwnikowi politycznemu konotacji pejoratywnych. 
Często podkreślano jego związek lub – jeszcze gorzej – „przynależność” do okresu 
wartościowanego negatywnie lub „potępianego”, zaś sobie przypisywano związek 
z czasem wartościowanym pozytywnie. Dyskwalifi kujące było przede wszystkim 
funkcjonowanie w przeszłości w aparacie władzy komunistycznej, a nobilitujące 
– uczestniczenie w działaniach opozycji demokratycznej w „czasie walki”101, zaś 
po 1989 roku udział we wprowadzaniu zmian. Z biegiem czasu wartościowanie 
owych przynależności ewoluowało. Grając na emocjach, poprzez przywoływanie 
silnie zakorzenionych w społeczeństwie skojarzeń czy doświadczeń z przeszłości, 
próbowano instrumentalnie osiągnąć cele polityczne. Przykładami takich określeń, 
odwołujących się w dużym stopniu do temporalności, a przepełnionych emocjami, 
były lustracja czy dekomunizacja – obejmowały one wkomponowany w nie nega-
tywny obraz zarówno przeszłości, jak i częściowo teraźniejszości.

Z analizy powyższych przykładów wyłania się znacząca funkcjonalność pojęć 
temporalnych. Wymienione pary kontrastowych określeń, odnoszących się do 
teraźniejszości i innych wymiarów czasu, odznaczały się wówczas (podczas ich 
stosowania) względną społeczną trwałością. W dłuższym okresie następowała jed-
nak zmiana defi niowania poszczególnych wymiarów czasu i była ona dostrzegalna, 
a używanie tych samych kontrastowych przeciwstawień w różnych przedziałach 
czasu nie oznaczało, że interpretowano je czy rozumiano tak samo. Dynamiczna 
sytuacja polityczna nie tylko powodowała zmianę podejścia do tych terminów, lecz 
dochodziło też do ich redefi nicji.

c) Tymczasowość – podstawowa cecha teraźniejszości

Dominujące defi niowania teraźniejszości, które funkcjonowały w dyskursie poli-
tycznym, potwierdzały swoją użyteczność polityczną poprzez uzyskanie społecznej 
akceptacji. Sposób interpretacji teraźniejszości stał się podstawową drogą do legity-
mizacji elit symbolicznych. Większość wykorzystywanych defi nicji teraźniejszości 
była jednak narażona na szybką weryfi kację, przede wszystkim przez ówczesną 
sytuację gospodarczą. Defi nicje teraźniejszości podlegały „naturalnym” zagroże-
niom. Były nimi szybko zmieniające się warunki gospodarcze, które utrudniały 

101 W okresie III RP byli działacze opozycji defi niowali okres PRL-u jako „czas walki”: „(...) Był to 
czas walki, wymuszania różnych ustępstw, które mieli zrobić »oni«. Cały bunt był nastawiony na »onych«, 
a przejawianie jakiejkolwiek własnej inicjatywy – po pierwsze – kończyło się klęską, po drugie zaś – kończyło 
się najgorszym zarzutem, że jest sięganiem po władzę” – zob. H. Świda-Ziemba, Dziedzictwo psychologiczne 
totalitaryzmu, [w:] Z. Sadowski (red.), Społeczeństwo posttotalitarne, kierunki przemian, Warszawa 1991, s. 30.
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zbudowanie jednej, adekwatnej w dłuższym czasie defi nicji. Stwierdzenie, że będzie 
tak „zawsze”, nie było możliwe ze względu na cele spodziewane po rzeczywistości 
społecznej. Miała się ona szybko zmieniać, tak by zaspokojone zostały społeczne 
oczekiwania.

Aktualna teraźniejszość była stanem niezadowalającym nikogo – stanem, z któ-
rego należało jak najszybciej wyjść; najpierw dotyczyło to rozwiązań politycznych, 
a później gospodarczych i społecznych. Widoczne wszędzie ułomności i niedo-
mogi teraźniejszości doprowadziły do uformowania jej najbardziej funkcjonalnej 
temporalnej defi nicji. Dla opisu powszechnego, obejmującego całą teraźniejszość 
kryzysu, przydatna okazała się defi nicja teraźniejszości jako stanu tymczasowego, 
co było zgodne z powszechnym poczuciem tymczasowości ówczesnych rozwiązań 
dotyczących życia jednostki102. Już przed wyborami czerwcowymi w 1989 roku 
diagnozowano, że może dojść do powstania „układu przejściowego”, czyli rzeczy-
wistości politycznej będącej czymś nietrwałym103. Władza polityczna była legity-
mizowana za pomocą argumentu, że to, co nas otacza, jest stanem tymczasowym, 
przejściowym między tym, co było, a tym, co ma – zgodnie z intencją prowadzo-
nych zmian – nastąpić. Nie było w tym żadnego zaskoczenia, bowiem podstawową 
cechą teraźniejszości jest jej krótkotrwałość. Taka tymczasowość została uznana za 
podstawowe rozwiązanie występujące w ówczesnej rzeczywistości.

Polityczną odpowiedzią na taką sytuację było zbudowanie defi nicji teraźniej-
szości z wbudowaną w nią trwale tymczasowością: „Inną charakterystyczną cechą 
świadomości społecznej w wymiarze temporalnym w okresie przełomu 1989–90 
wydaje się być poczucie tymczasowości, stanu przejściowego, który trzeba prze-
czekać. Z innych powodów niż kilka czy kilkanaście lat temu czeka się biernie na 
rozwój wydarzeń, licząc na pomyślny ich obrót. Tym razem bowiem ograniczające 
aktywność nie są już czynniki polityczne, lecz przede wszystkim gospodarcze”104. 
Jak pokazuje powyższa analiza, był to krótki czas, będący w założeniu czasem 
przejściowym, na krótkim odcinku pomiędzy dwoma punktami – rzeczywistoś-
cią, od której odchodzono (punkt pierwszy), oraz tą, do której zmierzano (punkt 
drugi, docelowy).

Stan tymczasowy był najczęściej defi niowany całościowo w odniesieniu do 
kilku pierwszych miesięcy, a następnie lat nowej rzeczywistości, zatem w dużym 
stopniu był tożsamy z okresem przełomu. Jeśli za przełom uznać zmianę politycz-
ną, to wtedy najczęściej utożsamia się go z „krótkim okresem przejściowym”105, 
defi niowanym przez brak podstawowych rozwiązań politycznych i gospodarczych, 
w tym wolnych wyborów prezydenckich i parlamentarnych106. Samo doprowadze-
nie do wolnych wyborów nie zlikwidowało jednak pozapolitycznych symptomów 

102 Dotrwać do jesieni. Z Janem Olszewskim rozmawia Robert Terentiew, „Tygodnik Solidarność”, nr 27 
z 5 lipca 1991 roku, s. 3.

103 B. Geremek, Akt nadziei, „Gazeta Wyborcza”, nr 4 z 11 maja 1989 roku, s. 3. 
104 E. Tarkowska, Czas w życiu Polaków..., s. 104. 
105 W. Lamentowicz, Czy władza się otworzy?, „Gazeta Wyborcza”, nr 25 z 13 czerwca 1989 roku, s. 3.
106 Tamże; Wałęsizm liberalno-konserwatywny. Z Januszem Lewandowskim rozmawia Wojciech Załuska, 

„Gazeta Wyborcza”, nr 246 z 22 października 1990 roku, s. 11.
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tymczasowości. Brak widocznych efektów reformowania gospodarki czynił z tej 
„chwilowej” tymczasowości okres coraz dłuższy. Tymczasowość dotyczyła więc 
w dużym stopniu pozostałych składników ówczesnej teraźniejszości, a nie tylko 
rozwiązań politycznych. W rezultacie tymczasowość, kojarzona w najprostszy 
sposób za pomocą czasu ilościowego, stawała się w takiej formie coraz bardziej 
wątpliwa, traciła rację bytu. Wydłużała się i „rozrastała”, obejmując coraz większy 
okres czasu ilościowego. Przestawała być tymczasowością w znaczeniu ilościowym, 
powodując społeczny odbiór ówczesnego czasu społecznego jako tymczasowego.

To przekształcanie tymczasowej teraźniejszości z porządku ilościowego w jakoś-
ciowy stanowiło jedną z najbardziej interesujących przemian ówczesnej temporal-
ności. Nowa tymczasowość, poprzez pozbawienie jej znaczenia czasu ilościowego, 
uzyskała status bardziej uniwersalny i przydatny w prowadzeniu dyskursu politycz-
nego. Ze względu na odrzucenie porządku kalendarzowego stała się uniwersalnym 
sposobem tłumaczenia ówczesnej rzeczywistości. Ta uniwersalność polegała na 
możliwości dowolnego stosowania tymczasowości przy uzasadnianiu występowania 
każdego z negatywnych przejawów rzeczywistości.

Funkcjonowanie w czasie tymczasowym wymagało dokładniejszego zdefi niowa-
nia tego czasu. Często wystarczyło samo określenie teraźniejszości jako tymczasowej. 
Defi niowanie rzeczywistości jako tymczasowej budowało w społeczeństwie poczucie, 
że wypowiadający takie słowa sprawuje kontrolę nad nią, jest przygotowany do 
tego, by dalej wprowadzać zmiany. Z drugiej strony, było drogą skutecznej ucieczki 
politycznej od niestabilnej czy niepewnej teraźniejszości w imitację ograniczonej 
stabilizacji. Taka „stabilność” polegała nie tylko na zdefi niowaniu teraźniejszości jako 
tymczasowej, ale na przedstawieniu celów do osiągnięcia w przyszłości, mogących 
przekształcić tymczasową rzeczywistość w pożądany cel ostateczny. Operowanie 
w dyskursie defi nicją tymczasowości przestawało jednak być skuteczne na dłuższą 
metę, wymuszając na elitach symbolicznych konieczność sformułowania odpowiedzi 
na pytanie: „Jak długo ma trwać tymczasowość?”.

Należy przypomnieć, że defi nicja teraźniejszości jako stanu tymczasowego zawsze 
była formułowana wraz z dopełnieniem, że z owego stanu należy jak najszybciej 
wyjść, z tego też względu elity symboliczne przytaczały katalog różnorodnych 
rozwiązań i działań, jakie miałyby do tego doprowadzić.

d)Tymczasowość jako okres przejściowy

Podstawową symboliczną formą podkreślania tymczasowości ówczesnej teraź-
niejszości było wykorzystywanie defi nicji „przejściowości”107, która w najlepszym 
stopniu oddawała poczucie chwilowości i niedoskonałości aktualnej rzeczywistości. 
Przejściowość narzucała wyobrażenie sytuacji dynamicznej, zadania możliwego 

107 Przejściowość była defi nicją nie tylko polskiej teraźniejszości. Odnosiła się także do wszystkich 
krajów europejskich przeżywających tego typu zmiany, związane z upadkiem systemu komunistycznego. 
Zob. J. Staniszkis, Sprzeczności okresu przejściowego, s. 11. 
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do wykonania za pomocą szybkiego ruchu „z jednego punktu do innego punktu”. 
Co prawda, problemy z reformowaniem rzeczywistości uczyniły owo przejście 
okresem dłuższym w sensie czasu ilościowego, ale w znaczeniu czasu jakościowego 
wciąż możliwe było odbieranie teraźniejszości jako czasu krótkiego. W ten sposób 
przejściowość mogła podtrzymywać tak potrzebne w społeczeństwie emocjonalne 
stany nadziei.

W dyskursie podkreślano jednoznacznie, bez najmniejszych wątpliwości, że 
„obecnie znajdujemy się w prawdziwym okresie przejściowym” czy też w „fazie 
przejściowej”108. Podobnie defi niował teraźniejszość Lech Wałęsa, podkreślając: 
„Jestem Prezydentem czasów przejściowych”109. Często przejściowość teraźniejszo-
ści była defi niowana jako „próg normalności”110 lub coś występującego w polskiej 
rzeczywistości na tyle często, by traktowano to jako „normalne”: „(...) Polska znaj-
duje się w okresie przejściowym. Kolejnym w ciągu ostatnich lat. (...) Nie ma dziś 
w Polsce euforii dawniejszych przełomów”111. Posługiwanie się metaforą „przejścia” 
wymuszało określenie punktów, pomiędzy którymi miało ono nastąpić. Wszystkie 
omawiane wcześniej defi nicje teraźniejszości, podkreślające konieczność przejścia 
„od – do”, defi niowały teraźniejszość przejściową, z podaniem punktu wyjściowego 
i docelowego112. Odwoływały się do kumulatywnej, linearnej drogi, choć nie wy-
kluczały na tej drodze problemów.

Najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się określenie mianem przejściowych 
pierwszych kilkunastu miesięcy najważniejszych zmian politycznych, które cechował 
brak w pełni demokratycznej reprezentacji politycznej. Dlatego uprawnione było 
nazywanie przejściowymi rządów, które funkcjonowały na mocy czerwcowych 
wyborów 1989 roku. Odnosiło się to przede wszystkim do gabinetu Tadeusza 
Mazowieckiego113, a także jego następcy: „Rząd premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego 
powstał i musiał działać w nadzwyczajnych warunkach politycznych i ekonomicz-
nych. Z założenia miał być rządem przejściowym, funkcjonującym do wyborów par-
lamentarnych, zaplanowanych na wiosnę [1991 roku – przyp. P.B.]”114. Przejściowość 
obu tych rządów była wykorzystywana do podkreślania legitymizacji politycznej 

108 J. Staniszkis, Historia i przypadek, s. 9; Oświadczenie Porozumienia Centrum po wyborach samo-
rządowych [z 6 czerwca 1990 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań 
parlamentarnych..., cz. 1, s. 209; Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. Program społeczno-gospodarczy 
z 1990 roku, [w:] tamże, s. 110; Tezy z Hotelu „Marriott”... Zob. także: W. Pawlik, Kategoria czasu w doku-
mentach Kościoła..., [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., s. 200.

109 E. Tarkowska, Czas prezydenta, czyli o przyszłości..., [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., 
s. 25. 

110 Deklaracja Ideowo-Programowa PSL „Solidarność” [listopad 1989 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała 
i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 67.

111 A. Krzemiński, W. Władyka, Rewolucja krok po kroku, s. 1. 
112 Biskupi polscy pisali: „Znajdujmy się w okresie przejściowym od totalitaryzmu do demokracji” – zob. 

W. Pawlik, Kategoria czasu w dokumentach Kościoła..., [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., s. 200. 
113 I. Słodkowska, Wstęp, [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1991. Programy partii..., s. 10. 
114 Od liberalnego rządu do liberalnej polityki [program KLD z maja 1991 roku], [w:] I. Słodkowska 

(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 110. Zob. także: K. Leski, 
P. Ławiński, Komentarz, „Gazeta Wyborcza”, nr 1 z 2 stycznia 1991 roku, s. 1.
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przez kolejnego premiera, Jana Olszewskiego: „Oba poprzednie rządy były w swojej 
istocie tymczasowe. Nie mówię tego w formie zarzutu, ale stwierdzenia faktu: były 
tymczasowe, bo opierały się na prowizorycznych podstawach politycznych. Teraz, 
po wyborach, czas odejść od tymczasowości. Będzie to możliwe jedynie wówczas, 
kiedy zerwiemy również z doraźnością stawianych sobie celów”115.

Według pojawiających się w dyskursie wypowiedzi, przejściowość nie była 
wyłącznie wynikiem działań elit symbolicznych. Okres przejściowy był skutkiem 
„załamania się systemu komunistycznego”116, zatem wszelkie negatywne aspekty 
okresu przejściowego przypisywano ogólnie przeszłości. Z kolei pozytywne aspekty 
tego okresu zostały już w pełni uznane za owoce celowych działań elit symbolicz-
nych. A zatem, przejściowość nie była polityczną „sierotą”, ale w jakimś stopniu 
wynikała ze świadomego działania aktorów sceny politycznej. W miarę upływu 
czasu przesuwały się akcenty, zmieniała się też odpowiedzialność elit symbolicznych. 
Przykładem może być uznanie w pewnym okresie elit wprowadzających zmiany 
winnymi wszelkich niedogodności okresu przejściowego, jednak odpowiedzialność 
rozkładała się tu pomiędzy elity postkomunistyczne a elity solidarnościowe117. Ów 
niedoskonały stan teraźniejszy stanowił istotny kapitał polityczny, często podkreślany 
w dyskursie: „Nie zaczynamy od zera. Mamy za sobą lata zmagań z komunizmem, 
które doprowadziły w połowie 1989 r. do zasadniczego przełomu”118. Umożliwiał 
pozytywną identyfi kację wszystkim uczestnikom ówczesnego sporu politycznego. 
Z jednej strony przedstawiali się tak głównie działacze opozycyjni – jako ci, którzy 
doprowadzili do pozytywnych zmian, a z drugiej strony występowali ci, którzy 
podkreślali, że oni także wnieśli wkład w przemiany, m.in. biorąc udział w roz-
mowach Okrągłego Stołu.

Jako skutek świadomych działań politycznych stan przejściowy umożliwiał 
więc powoływanie się na niego wszystkim stronom sceny politycznej. Było to tym 
łatwiejsze, że początkowo już sama taka „możliwość” stanowiła spore osiągnięcie 
i wartość. Przez pewien okres po 1989 roku można było, defi niując się jako „twórca” 
przejściowości, zwiększyć swoje szanse wyborcze. Od tymczasowości nie wymagano 
niczego poza tym, żeby różniła się w jakimkolwiek stopniu od znanej i odrzuconej 
przeszłości. W miarę upływu czasu, a także niepowodzeń w urzeczywistnianiu 
obiecywanych pozytywnych zmian, tymczasowość – defi niowana jako przejścio-
wość – stawała się jednak problemem politycznym. Przejściowość, rozciągnięta poza 
wymiar koniecznego na początku dostosowania się do demokratycznych reguł gry, 
zaczęła społeczeństwu doskwierać: „Polska ugrzęzła w przejściu od komunizmu do 
demokracji i nowoczesnej gospodarki rynkowej, a zjawiska patologiczne, typowe 

115 „Początek końca komunizmu”. Fragmenty exposé premiera Jana Olszewskiego, „Gazeta Wyborcza”, 
nr 298 z 23 grudnia 1991 roku, s. 5.

116 Deklaracja Parlamentarnej Grupy Liberalno-Demokratycznej, „Informator Parlamentarny OKP”, 
nr 25 z 15 października 1990 roku. 

117 Zob. J. Lewandowski, Jaki liberalizm jest Polsce potrzebny?, „Przegląd Polityczny”, nr 44 z 21 lutego 
1992 roku. 

118 Ruch Obywatelski – Akcja Demokratyczna. Deklaracja Programowa [z 15 lutego 1991 roku], 
[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 143.
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dla zacofanych krajów, zdają się utrwalać i umacniać. Proces dekolonizacji zatrzy-
mał się w pół drogi. Naszemu państwu grożą nowe uzależnienia”119. Jednostkowe 
osiągnięcia traciły na znaczeniu, nie były dostrzegane wobec niezrealizowania 
celu podstawowego, jakim był obiecany dobrobyt. Taka dominacja przejściowości 
czyniła teraźniejszość jeszcze bardziej nieprzyjazną, wręcz wrogą. Uświadamiała, 
że proces przekształceń będzie wyjątkowo długi, a rozstanie z tymczasowością 
trudne. Wyzwaniem politycznym stało się w pewnym momencie „wyrwanie” spo-
łeczeństwa z wszechogarniającej tymczasowości oraz ogólnego poczucia „wiecznej” 
przejściowości.

Powszechne odbieranie teraźniejszości jako projektu niedokończonego nie 
tylko wymuszało szukanie dróg wyjścia z tego stanu, ale rodziło pytanie o sens 
całej polskiej zmiany. Pierwsze apele o zamknięcie etapu przejściowego dotyczyły 
przede wszystkim sfery politycznej, jak uregulowanie spraw podstawowych dla 
politycznego kształtu Polski okresu przejściowego, czyli „uprawnień prezydenta 
oraz samorządności miast i wsi”120. Zdawano sobie sprawę, że nie jest to wolne 
od zagrożeń: „Okres przejściowy od totalizmu do demokracji polega właśnie na 
współżyciu elementów starego i nowego układu. Końcem okresu przejściowego 
miały być – przewidywane na wiosnę [1991 roku – przyp. P.B.] – wolne wybory 
parlamentarne i prezydenckie”121. Przestrzegano przed niebezpieczeństwami okresu 
przejściowego, zarówno w sferze ideowej, jak i gospodarczej: „Uważamy, że wolne 
wybory muszą zakończyć okres przejściowy i doprowadzić do ostatecznej likwidacji 
systemu ateistyczno-kolektywistycznego zniewolenia społeczeństwa”122. Nawoływano 
też do wyznaczenia nowych kierunków rozwoju: „Należy skrócić żywiołowy okres 
przejściowy i jasno określić kierunki polityki gospodarczej państwa, a szczególnie 
polityki przemysłowej”123.

Przejściowość narzucała jednostkom wzory zachowań preferujących oczekiwanie. 
W pierwszych miesiącach po czerwcu 1989 roku sprzyjała utrzymywaniu się społecz-
nej bierności. Społeczny czas oczekiwania uformował indywidualnie postrzegane, 
konkretne punkty docelowe w przyszłości. Samo zdefi niowanie teraźniejszości – za 
pomocą pojęcia „przejścia” – jako stanu, okresu, czasu tymczasowego, nie umniej-
szało potrzeby większego zaangażowania się zarówno jednostek, jak i całego społe-
czeństwa w czynne dokonywanie zmian. Tymczasowość wykazywała istotne cechy, 
skutecznie sugerujące postawę przeczekania jako najlepszą dla przetrwania tego 
okresu. Takie społeczne zachowanie, psychologicznie jak najbardziej zrozumiałe, 
wobec dokonywanych zmian, było jednak wyjątkowo niebezpieczne społecznie 
i politycznie. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, nawoływano do aktywności 
i podejmowania działań obliczonych na wyjście z tego okresu „przejściowego”.

119 O naprawę Rzeczypospolitej [program PC z 12 maja 1991 roku], [w:] tamże, s. 137.
120 P. Pacewicz, Super-prezydent?, „Gazeta Wyborcza”, nr 9 z 17 maja 1989 roku, s. 1. 
121 A. Michnik, Co z prezydentem?, „Gazeta Wyborcza”, nr 181 z 6 sierpnia 1990 roku, s. 3. 
122 Deklaracja programowa Wyborczej Akcji Katolickiej [z 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 

1991. Programy partii..., s. 168. 
123 Program wyborczy Stronnictwa Demokratycznego [z 1991 roku], [w:] tamże, s. 138. 
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Okres przejściowy wymuszał wręcz podejmowanie działań w sferze politycznej. 
Według programów wyborczych, w okresie przejściowym istotne jest z pewnością 
„opracowanie i przyjęcie nowej konstytucji”124, a także „znaczenie ma polityka 
wobec przedsiębiorstw państwowych”125 czy „aktywna polityka gospodarcza 
państwa”126. Kwestia zachęcania obywateli do aktywności w sferze społecznej 
i gospodarczej nadal nie traci nic ze swej aktualności: „Stanie się to możliwe 
tyko dzięki zaangażowaniu się każdego z nas, obywateli Rzeczypospolitej. Takie 
jest nasze historyczne zadanie”127. W okresie przejściowym szczególne znaczenie 
miało prowadzenie polityki w sposób odpowiedzialny, żeby „z niestabilności sy-
tuacji w okresie przejściowym nie skorzystały jakieś ugrupowania zwolenników 
»silnej ręki«, którym demokracja kojarzy się tylko z chaosem”128. Tymczasowość 
defi niowana za pomocą „przejścia” była metaforą odwołującą się do działań ewo-
lucyjnych. „Przejście” oznaczało wspólne działanie, dlatego nie dziwią odwołania 
do niego: „Dla wsparcia tej ewolucji, pokonania trudności i przeciwstawienia się 
tym zagrożeniom niezbędny jest najszerszy, podmiotowy udział społeczeństwa 
w tym procesie”129.

Przejściowość nie była czymś niespodziewanym czy też nadzwyczajnym – wraz 
z rozpoczęciem zmian była czynnikiem zakładanym w politycznych projektach: 
„(...) W okresie przejściowym jednak, który trwałby trzy do pięciu lat, okrągły 
stół byłby czymś w rodzaju swoistej Konstytuanty, obradującej w permanencji, 
i przygotowującej etapy demokratycznej przebudowy sytemu społecznego i poli-
tycznego w Polsce”130. Z perspektywy zaawansowanego już procesu zmian oczeki-
wania społeczne wciąż były różne: „(...) Co to znaczy ten stan przejściowy, te trzy 
lata, które trzeba tak określić? Ja [mówił Andrzej Urbański – przyp. P.B.] te trzy 
lata widzę w kategoriach okresu przejściowego. Widzę w kategoriach dokończenia 
rewolucji cywilizacyjnej”131. Budowanie pierwszych, w miarę szerokich obszarów 
zmian, podyktowane było nie tylko własnym interesem politycznym, ale przede 
wszystkim brakiem dokładnej wiedzy na temat zakresu możliwych przekształceń.

Rozpoczęcie przebudowy było powiązane z wyznaczaniem kolejnych, mniej lub 
bardziej realnych dat zakończenia okresu przejściowego. Większość z nich była szyb-
ko weryfi kowana. Dla jednych okres przejściowy miał trwać „cztery lata niezwykle 

124 Ruch Obywatelski – Akcja Demokratyczna. Deklaracja Programowa [z 15 lutego 1991 roku], 
[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 144.

125 Program Polskiego Stronnictwa Ludowego (w ujęciu tezowym) [z 29 czerwca 1991 roku], [w:] tamże, 
s. 41.

126 Deklaracja programowa Partii Chrześcijańskich Demokratów [z 7–8 marca 1992 roku], 
[w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1993. Partie..., s. 58. 

127 Program Unii Wolności. Wolność. Bezpieczeństwo. Rozwój [broszura wyborcza z 1997 roku], 
[w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), Wybory 1997. Partie..., s. 67. 

128 J. Poprzeczko, Pora podsumowań, „Polityka”, nr 12 z 25 marca 1989 roku, s. 3.
129 Aktualne zadania programowe PSL „Solidarność” [sierpień 1990 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała 

i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 182.
130 J. Syski, Skazani na siebie, s. 6. 
131 J. Orzeł (oprac.), Będziemy się kłócić, s. 12.
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ryzykowne”132 lub zakończyć się do końca tysiąclecia133, inni nie byli w stanie podać 
daty granicznej, ze względu na skalę koniecznych reform: „Jak wygląda Polska, za 
którą po kilkudziesięciu latach znów podjęliśmy odpowiedzialność? Diagnoza jest 
niepocieszającą: po ponad ośmiu latach od wyborów z czerwca 1989 roku koniecz-
ność reform nie omija właściwie żadnej sfery publicznej Polski. Niewątpliwie sukcesy 
tzw. transformacji nie oznaczają jeszcze zbudowania sprawnego państwa”134. Brak 
spodziewanych efektów – „(...) prawdziwa zmiana opóźnia się: »gdzie są efekty, na 
które wszyscy od lat czekamy«”135 – powodował, że terminy zakończenia okresu 
przejściowego były wciąż przesuwane, a kres czasu „wspólnego” sprawił, iż stały 
się one przedmiotem sporów politycznych.

Okres przejściowości został obarczony „winą” za wszystkie niedomagania czy 
rozczarowania ówczesną rzeczywistością. Twierdzono nawet, że „nie rozwiązał, 
lecz wyostrzył i pogłębił wszystkie problemy społeczne Polski”136. Dla celów po-
litycznych kolejnej kampanii wyborczej został zdefi niowany jako „recesja okresu 
przejściowego”137. Podobne zjawisko defi niowano też w gospodarce, gdzie recesja 
była ceną, „którą musimy zapłacić za przejście od systemu nierzeczywistego do 
opartego na realnym pieniądzu”138. Te negatywne oceny okresu przejściowego 
były wzmacniane obrazami społecznego wycofania i apatii, co wpływało z kolei 
na udział społeczeństwa w wyborach. W dyskursie wielokrotnie odwoływano się 
do społecznego zrozumienia dla trudności okresu przejściowego139 czy koniecz-
ności dłuższego znoszenia takiej sytuacji140. Podkreślano, że „całe społeczeństwo 
musi niestety płacić koszty odbudowy a właściwie tworzenia od podstaw systemu 
gospodarczego i politycznego”141. Defi niując trudności okresu przejściowego, pró-
bowano realizować własne cele polityczne, w niektórych sytuacjach dążąc jednak 
do wzmacniania spójności politycznej i poniechania politycznych sporów142.

132 Kruchy proces zbliżenia. Z Bronisławem Geremkiem rozmawia Adam Krzemiński, „Polityka”, nr 16 
z 22 kwietnia 1989 roku, s. 6.

133 Program Unii Wolności. Wolność. Bezpieczeństwo. Rozwój [broszura wyborcza z 1997 roku], 
[w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), Wybory 1997. Partie..., s. 67. 

134 A. Nelicki, Wstęp, [w:] A. Nelicki, O naprawę III Rzeczypospolitej, s. 10.
135 Cytat z programu BBWR – por. M. Jacyno, Koniec ideologii „wielkiego wybuchu”, [w:] E. Tarkowska 

(red.), O czasie, politykach..., s. 72.
136 Materiały wyborcze. Koalicja dla Rzeczypospolitej. Wybierzmy uczciwych. Uczciwie to znaczy... [lipiec 

1993 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1993. Partie..., s. 399.
137 E. Skalski, Para w gwizdek, czyli panorama polityczna przed wyborami, „Gazeta Wyborcza”, nr 87 

z 13–14 kwietnia 1991 roku, s. 9.
138 Granica dla rządu. Z Janem Krzysztofem Bieleckim rozmawiają Alina Białkowska i Jan Bazyl Lipszyc, 

„Gazeta Wyborcza”, nr 119 z 23 maja 1991 roku, s. 5.
139 (en), Może być tylko lepiej, s. 1.
140 Jan Krzysztof Bielecki mówił: „Przebudowa państwa jest procesem trudnym i bolesnym. Tego nie 

da się zrobić przez jedną noc. Gospodarka rynkowa to przyszłość, dla której dzisiaj tworzy się dopiero 
warunki” – zob. Granica dla rządu..., s. 5.

141 Aktualne zadania programowe PSL „Solidarność” [sierpień 1990 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała 
i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 182.

142 (knysz), Prezydent znowu apeluje o apolityczność, „Gazeta Wyborcza”, nr 4 z 5–6 stycznia 1991 roku, s. 1. 



368 Główne cechy temporalne rzeczywistości po 1989 roku

Tymczasowość była wykorzystywana nie tylko do zmniejszania niepewności 
czy zachęcania do aktywności społecznej, ale też do przekonywania, że okres 
przejściowy – choć niebezpieczny – stanowił jednak pewną wartość (w porówna-
niu z przeszłością) i mógł zostać przez społeczeństwo zmarnowany. Zagrożenia te 
trafnie określił Lech Wałęsa w rozmowie z Małgorzatą Niezabitowską w przededniu 
czerwcowych wyborów w 1989 roku:

„(...) Powtarzam, to jest okres nienormalny, przejściowy, dlatego także my [tzn. 
„drużyna Wałęsy” – przyp. P.B.] stosujemy rozwiązania zastępcze (...).

– Pan często powtarza, że znajdujemy się w okresie przejściowym, kiedy jeden 
system padł, a drugi jeszcze nie powstał. Co to znaczy?

– (...) Jesteśmy więc na początku czegoś, co będzie się rozwijać dynamicznie, 
ale na pewno z oporami, które – choć innej natury – będą po obu stronach. (...)

– Czy nie uważa pan, że okres przejściowy, w którym się właśnie znajdujemy, 
jest niebezpieczny?

– Nawet bardzo, dlatego musimy zachować maksymalną rozwagę, od siebie 
i innych wymagać, twardo i ostro pracować”143.

Po wyborach parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku defi niowano pozytywnie 
cały proces prowadzący do uformowania się stanu przejściowości. Podkreślano 
znaczenie pierwszych sukcesów i przestrzegano przed podejmowaniem nieodpo-
wiedzialnych decyzji: „(...) Dziś, po przejściu części bardzo ciężkiej drogi, pojawia 
się pytanie – czy dopuścić do rozprzężenia państwa, do wycofania się z tej drogi, czy 
przejść ją dalej, chociaż jest bardzo trudna? O tym zadecyduje wasze stanowisko”144. 
Teraźniejszość, a przynajmniej te jej przejawy, które uznawano już za korzystne, 
mogły zostać zaprzepaszczone. Aby tego uniknąć, należało – według przedstawicieli 
elit symbolicznych – przyjąć niektóre rozwiązania dotyczące tej teraźniejszości 
proponowane przez te właśnie elity. Innymi słowy, należało je poprzeć w bieżącej 
walce politycznej, głównie przy urnie wyborczej: „(...) Jesteśmy jeszcze na początku 
drogi, lecz osiągnęliśmy już wcale niemało. Jeśliby znowu miały wrócić puste półki, 
nocne kolejki, podwójne ceny i zeszmacone złotówki, zobaczylibyśmy dopiero, ile 
jest warta równowaga rynkowa, nawet przy cenach nazbyt wysokich dla wielu. 
Te pierwsze sukcesy kosztowały nas i nadal kosztują zbyt drogo, by podejmować 
ryzyko związane z wielką zmianą polityczną. Mamy już sporo do stracenia i lepiej 
jest być mądrym przed szkodą”145.

Podstawowe defi nicje czasu teraźniejszego proponowane w dyskursie politycznym 
przez elity symboliczne miały za zdanie zmniejszenie narastającego w społeczeństwie 
stanu zniecierpliwienia, wynikającego przede wszystkim z braku spodziewanych 
efektów reform. Społeczne obserwacje ówczesnej rzeczywistości prowadziły raczej 
do zdefi niowania sytuacji jako stanu ciągle „niedoskonałego”, a to wymuszało na 
politykach działania w kierunku „tłumaczenia” przyczyn takiej sytuacji oraz czasu 

143 Będziemy mieli taką Polskę, na jaką zasłużyliśmy. Z Lechem Wałęsą rozmawia Małgorzata 
Niezabitowska, „Tygodnik Solidarność”, nr 1(38) z 2 czerwca 1989 roku, s. 5. 

144 Wystąpienie premiera Mazowieckiego, „Gazeta Wyborcza”, nr 151 z 2 lipca 1990 roku, s. 1.
145 E. Skalski, Komentarz, „Gazeta Wyborcza”, nr 232 z 5 października 1990 roku, s. 1.
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jej trwania. Następowało to najczęściej za pomocą defi nicji rzeczywistości jako 
stanu tymczasowego, czyli „chwilowego”. Uzupełnieniem tej argumentacji było 
posługiwanie się metaforą okresu przejściowego. W ten sposób, obok narzucenia 
społeczeństwu defi nicji czasu teraźniejszego jako okresu krótkotrwałego, podkreś-
lano dodatkowo, że ma on charakter przemijający, zwiększając zasoby społecznej 
nadziei, opartej na przekonaniu, iż dolegliwości aktualnej sytuacji szybko ustąpią. 
Takie postępowanie było działaniem skutecznym, akceptowanym przez adresatów, 
jednak na dłuższą metę traciło akceptację. Ciągłe wyjaśnianie sytuacji za pomocą tej 
samej defi nicji prowadziło do delegitymizacji tego typu uzasadnień. Poszukiwano 
zatem innych, bardziej skutecznych interpretacji i sposobów oddziaływania na 
wyborców. Niektórzy politycy szukali w pierwszej kolejności pozytywnych efek-
tów reform (mających uzasadnić twierdzenie, że reformy były skuteczne), inni 
podtrzymywali negatywne defi nicje odnoszące się do części lub całości ówczesnej 
sytuacji. W takim przypadku przekonywano wyborców o konieczności całkowitego 
i ostatecznego odrzucenia patologicznej rzeczywistości, czyli zerwania ciągłości 
odbudowy państwa i rozpoczęcia jego budowy od nowa.



4. Polityczne wykorzystywanie metafor 
temporalnych

a) Znaczenie i „temporalność” metafor politycznych1

Analizowanie kryzysów politycznych i społecznych powinno uwzględniać wiele 
zróżnicowanych i powiązanych z sobą zmiennych, determinujących przekształce-
nia. Współwystępując i wchodząc z sobą w relacje, nadają one charakter zmianom, 
stanowią zatem składniki najodpowiedniejszego modelu wyjaśniania temporalnych 
cech rzeczywistości. Jednym z podstawowych i najbardziej skutecznych sposobów 
analizy temporalności takich okresów jest analizowanie dominujących metafor, 
czyli „skrótów” myślowych, wytworzonych społeczno-politycznie, a tym samym 
funkcjonujących z różną częstotliwością i użytecznością. Nie ulega wątpliwości, że 
w okresach gwałtowanych zmian odgrywają one szczególną rolę, są podstawą do 
budowania całościowego obrazu rzeczywistości, jak również ogólnymi, symbolicz-
nymi, w miarę adekwatnymi jej obrazami temporalnymi. Jednocześnie nadają one 
wymiar temporalny dyskursowi politycznemu.

Metafory odnoszące się do aktualnej rzeczywistości są z nią ściśle powiązane, 
przez co stanowią źródło wiedzy o jej najważniejszych cechach, nie tylko tempo-
ralnych. Będąc wtórnymi wobec rzeczywistości, mają dwojaki charakter – z jednej 
strony, są jej wytworem, a z drugiej, informacją o niej. Należy wspomnieć, że mają 
też charakter politycznie użyteczny, tzn. są „pożądaną” interpretacją dla potrzeb 
elit symbolicznych. Metafory, będąc interpretacją, ale i redukcją (uproszczeniem) 
wielowymiarowej rzeczywistości, ułatwiają odbiór świata, przez co stają się atrak-
cyjne dla odbiorcy. Można powiedzieć, że są nawet nieodzowne dla jednostkowego 
rozumienia świata2, bo nie wymagają zbyt rozbudowanego zasobu informacji, 
a także większego wysiłku intelektualnego.

Metafory są częścią zestawu „narzędzi politycznych” potrzebnych elitom symbo-
licznym, służąc do manipulacji odbioru rzeczywistości społecznej przez jednostkę. 
Zapełniają przede wszystkim przestrzeń manipulacji politycznej, dostarczają jed-
nostce uzupełnienie jej wyobrażeń na temat tego, jaka jest, a także, jaka powinna 
być rzeczywistość. Służą do osiągnięcia wielu celów politycznych, począwszy od 

1 W niniejszej pracy za metaforę uznaje się każde pojęcie wykorzystywane w dyskursie politycznym 
w postaci wyrażeń zastępczo-skrótowych. Zgodnie z defi nicją, „istotą metafory jest rozumienie i doświad-
czanie pewnego rodzaju rzeczy w terminach innej rzeczy” – zob. G. Lakoff , M. Johnson, Metafory w naszym 
życiu, przekład i wstęp: T.P. Krzeszowski, Warszawa 2010, s. 31. Z tego tytułu wszelkie analizowane tu 
terminy odwołujące się do czasu mogą być zaliczane do metafor politycznych. Szerzej na temat metafor 
w polityce zob. W. Kostecki, O metaforach, polityce i politologii, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, 
Warszawa 2005, s. 23–35.

2 Andrzej Urbański mówił: „W polityce czasem trzeba posługiwać się metaforami lub nazwami 
zastępczymi” – zob. Bez Lenina. Z Andrzejem Urbańskim rozmawia Kazimierz Pytko, „Wprost”, nr 38 
z 22 września 1991 roku, s. 29.
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mobilizacyjnych, a skończywszy na dyskredytacji przeciwnika politycznego. Stają 
się narzędziem instrumentalnego opisu, „oswajania” rzeczywistości na użytek 
jednostki. Wykorzystywane do walki politycznej metafory są zwykle umiejętnie 
skonstruowane, przez co wykazują cechy najbardziej pożądane w danym momencie.

Metaforyzacja jest wyjątkowo użyteczna dla symbolicznego „tworzenia świata” 
dzięki wykorzystywaniu w „zakodowanych” obrazach wielu pojęciowych repre-
zentacji wydarzeń i idei. To bogactwo ukrytego przekazu, często interpretowanego 
niejednoznacznie, możliwe jest do odtworzenia przez odbiorcę, jest łatwo przy-
swajalne, przez co powstają w świadomości odbiorcy indywidualne reprezentacje 
rzeczywistości, składające się na wspólną, zbiorową wizję. Ten proces utwierdzany 
jest za pomocą zaproponowanych jednostce obrazów, czyli pojęć dotyczących okre-
ślonej rzeczywistości. W ten sposób jednostka jest traktowana „instrumentalnie”, 
zaś jej sposób odbioru rzeczywistości jest kontrolowany.

Znaczenie stosowanych metafor wiąże się z faktem, że są one przesiąknięte 
„duchem” swoich czasów. Metafora, stając się odbiciem rzeczywistości tworzonej 
przez człowieka, wykorzystuje dostępne i znane mu sposoby opisu i przedstawia-
nia świata. Jeśli nawet celem jest zdefi niowanie cech epoki nowej, następuje to za 
pomocą „starych” narzędzi i form, czyli np. występujących wcześniej pojęć czy 
terminów. Wykorzystywanie form i pojęć nie pociąga jednak za sobą stosowania 
tych samych metafor. Nie jest to możliwe zwłaszcza wtedy, gdy „nowa epoka” 
stanowi zaprzeczenie cech „starego” okresu. Jednostka, dokonując analizy, ko-
rzysta z dostępnych możliwości porównywania, a czyni to za pomocą znanych 
już wydarzeń, reguł czy wzorów oceniania. Służą do tego modele skonstruowane 
przez poprzedników. Używane metafory to w dużym stopniu powszechne „odbicie 
życia człowieka”, bazujące na doświadczeniu jego samego oraz wcześniejszych 
pokoleń. Dodatkowo, metafory budują poczucie wyjątkowości i wrażenie, że 
człowiek żyje w najważniejszych dla niego czasach. Wtedy dochodzi do tworzenia 
nowych metafor temporalnych.

Niestety, współcześnie dla wielu uczestników życia społecznego szczegółowy 
zakres oraz metodologia wprowadzanych zmian społecznych nie wydają się istotne, 
nie przykłada się do tego wagi. Większego znaczenia nabrało natomiast medialne 
„opakowanie” i „sprzedanie” proponowanego pomysłu ideologicznego. Podobnie 
było już w Polsce wielokrotnie, gdy instrumentalnie wykorzystywano różne propa-
gandowe metafory, służące do przyswojenia i zaakceptowania kolejnych projektów 
zmian. Co jakiś czas mówiono z wielkim przekonaniem o „odnowie”3, „przebudowie”, 
„odbudowie”4, „pierwszym czy drugim etapie reformy”, „poprawie” czy „naprawie”5. 
Każda następna „naprawa” kończyła się jednak jeszcze większym kryzysem i za-

3 Proces „odnowy” miał polegać, na „przegrupowaniu sił, aby ruszyć naprzód i wyrwać kraj z zastoju” 
– zob. Sytuacja polityczna kraju i aktualne zadania partii, „Nowe Drogi” 1980, nr 10–11, s. 18. 

4 O wiele rzadziej mówiono o potrzebie „odbudowy” socjalizmu lub jego „przebudowie” – zob. J.B. Sobczak, 
Perspektywy badania polskich przemian ustrojowych, [w:] K. Gorlach, Z. Seręga (red.), Oblicza społeczeństwa, 
s. 102.

5 W 1971 roku, po kryzysie grudniowym (w 1970) zmiany były defi niowane w kategoriach „napra-
wy” – zob. tamże.
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łamaniem. Jednocześnie ów kryzys powodował, że wkrótce proces reformowania 
musiano powtarzać i znów rozpoczynano go z nową nadzieją i wiarą, z nowymi 
hasłami i metaforami. Przyczyna porażki nie tkwiła oczywiście w zastosowanej 
metaforze, ale w metodzie dojścia do oczekiwanego stanu oraz w merytorycznej 
wartości projektu, realizowanego w „nieracjonalnym ustroju”. Wizja nowego ładu 
społecznego nie miała szans realizacji ze względu na utopijność projektów i ich 
wyłącznie propagandowy charakter. Mówiąc inaczej, metafora, będąc skuteczną 
politycznie, była wtórna wobec fi kcyjnego projektu zmian, miała tylko sprawić, 
aby świat stał się chwilowo akceptowalny raczej niż realny.

Po 1989 roku zastosowanie „zużytych” peerelowskich metafor do pozycjono-
wania sytuacji politycznej wydawało się całkowicie niemożliwe ze względu na ich 
negatywną obudowę skojarzeniową wyniesioną z minionego okresu6. Zresztą, 
dotychczasowe metafory („odnowa”, „odbudowa”, „przesilenie formacyjne” itd.) 
w dużej części nawiązywały do nieistniejącego już albo zakwestionowanego po 
1989 roku modelu społeczeństwa socjalistycznego, w którym „dominującą cechą 
badanego procesu przemian miał być powrót do »źródeł« w wyniku polityki »od-
nowy« lub »przesilenia«7 i doprowadzenie do osiągnięcia nowego stanu równowagi. 
Jego osiągnięcie uzależniano natomiast od wprowadzenia reform, przy wykorzy-
staniu socjotechniki manipulacji”8. W praktyce jednak niektóre metafory z okresu 
„realnego socjalizmu” bywały niekiedy przywoływane przez opozycję polityczną 
w latach 80. XX wieku, pojawiały się też w dokumentach programowych ruchu 
związkowego „Solidarności”. Metafory „odnowy” czy „odrodzenia” pojawiły się 
już w programie NSZZ „Solidarność” pt. Kim jesteśmy i dokąd dążymy, przyjętym 
podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981 roku. Stwierdza 
się tam m.in.: „Związek nasz – najszersza reprezentacja ludzi pracy w Polsce – chce 
być i będzie siłą sprawczą tego odrodzenia”9. Takie nawiązywanie do stosowanych 
wcześniej metafor wynikało raczej z politycznej kalkulacji – nie wprowadzano 
innych metafor z obawy przed wywołaniem przerażenia wśród ludzi władzy i ich 
ewentualną reakcją.

Wykorzystywane w dyskursie politycznym dotyczącym opisu sytuacji po 1989 
roku metafory próbowały przekazać odbiorcy kilka podstawowych informacji 
o ówczesnym okresie historycznym. Przede wszystkim miały się przyczyniać do po-
wstania w społeczeństwie pozytywnych lub negatywnych skojarzeń, miały za zadanie 
udzielić najprostszej odpowiedzi na pytanie: „Co się teraz dzieje?”. Pełniły istotne 
funkcje społeczne, pozwalały społeczeństwu odnaleźć się w nowej rzeczywistości. 

6 O metaforze „odnowy” Adam Michnik mówił: „(...) nie lubię tego partyjnego zwrotu, wolę słowo 
»formuła demokracji«” – zob. A. Michnik, Szanse polskiej demokracji, Warszawa 1984, s. 14.

7 W drugiej połowie lat 80. XX w. powstała nowa metafora: „Początkowo, chcąc zwrócić uwagę na nowe 
aspekty funkcjonowania socjalizmu, zaczęto używać pojęć wprowadzonych przez Józefa Lipca »przesilenie« 
oraz »czas przesilenia«, aby w końcu zacząć mówić o »przesileniu formacyjnym«” – zob. J.B. Sobczak, 
Perspektywy badania polskich..., [w:] K. Gorlach, Z. Seręga (red.), Oblicza społeczeństwa, s. 103.

8 Tamże, s. 107. 
9 Program NSZZ „Solidarność” uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów [z 7 października 1981 

roku], dodatek do „Tygodnika Solidarność”, nr 29 z 16 października 1981 roku, s. 1. 
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Ich instrumentalne wykorzystanie tworzyło społeczne poczucie stabilności oraz 
bezpieczeństwa, wynikające z istnienia porządku metaforycznego, czyli wystę-
powania dominujących i zrozumiałych interpretacji. Metafory były częścią życia 
społecznego i politycznego, zmieniały się w czasie, dochodziło też do modyfi kacji 
ich pierwotnego znaczenia. Jednocześnie, dzięki swej sile oddziaływania, zyskiwały 
społeczną akceptację.

Metafory stały się także głównym narzędziem prowadzenia sporów i dyskusji, 
tworząc podstawy dyskursu politycznego w tym okresie. Z drugiej jednak strony były 
kluczem kategoryzującym polityków i ich działania. Będąc narzędziem w dyskursie, 
ciągle były poddawane twórczemu wzbogacaniu, uzupełnianiu i modyfi kowaniu. 
Kwestionowane zastępowano nowymi, bardziej atrakcyjnymi dla społeczeństwa, 
ale też trudniejszymi do podważenia przez konkurentów. „Rywalizowały” one 
w dyskursie wraz z głoszącymi je politykami. Ich wykorzystanie czy interpretowa-
nie przez polityków generowało przekonanie, że uczestnik dyskursu politycznego 
„funkcjonuje w tej samej rzeczywistości”.

Wykorzystanie metafor temporalnych nie tylko łączyło, ale także dzieliło strony 
politycznego sporu. Dochodziło do tego poprzez częste wykorzystanie metafor 
do budowy fragmentu tożsamości poszczególnych stronnictw politycznych. 
Tożsamość polityczna każdego z nich tworzyła się wokół kilku podstawowych, 
ale często odmiennych spraw fundamentalnych, będących właściwym dla nich 
sposobem tłumaczenia rzeczywistości, w tym także różnych spojrzeń na kwestie 
temporalne. Odmienne spojrzenie temporalne było raczej elementem wtórnym 
wobec innych podstawowych przedstawień tej rzeczywistości, ujętych w okre-
ślone nazwy i terminy.

Po 1989 roku, głównie ze względu na dostrzegalną dla wszystkich wyjątkowość 
zmian, musiano szukać nowych, „twórczych” odwołań temporalnych. Ich podsta-
wową cechą było zerwanie z dotychczasowym, „bezpiecznym”, metaforycznym 
wyobrażeniem świata, nawiązującym do spokojnego, socjalistycznego „dostoso-
wywania” się czy powolnej „naprawy” systemu. Można zatem powiedzieć, że to 
pierwsze symboliczne zerwanie ciągłości pojawiło się głównie w warstwie języko-
wej, „pierwotnej” metafory rzeczywistości10. Poszukiwanie „wyjątkowej” i lepszej 
„twarzy” dla dokonującej się zmiany oraz nowego ustroju społeczno-politycznego 
było podstawowym zadaniem elit symbolicznych. Tym razem było to trudniejsze 
i inspirujące, bo nie chodziło już o kolejną próbę uzdrowienia systemu, ale o opis 
w ujęciu czasowym całkowitej zmiany (zakwestionowania ustroju), czyli czegoś, 
z czym nikt jeszcze nie miał do czynienia.

Drugim ważnym wskaźnikiem ukrytym w metaforze było podkreślenie tempa 
przekształceń najbardziej właściwego do przyjęcia przez uczestnika procesów 
zmian. Tempo zmiany stało się jednym z podstawowych elementów temporalnych 
wpływających na kształtowanie się i „zakorzenienie” metafor symbolicznych, 
a tym samym „właściwego” czy „pożądanego” wizerunku zmian w społeczeństwie. 

10 Stare pojęcia na śmietnik. Z Mieczysławem F. Rakowskim rozmawiają Jan Bijak i Marian Turski, 
„Polityka”, nr 2 z 13 stycznia 1990 roku, s. 4.
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Głównym „marzeniem” i celem każdego ugrupowania politycznego byłaby wtedy 
możliwość dokonywania zmian we właściwym (w domyśle – najlepszym dla siebie) 
tempie, według własnych potrzeb politycznych, i przekonanie do tego społeczeń-
stwa. Oczywiście, metafory temporalne nie były w stanie, także ze względu na 
swój zbyt ogólny charakter i konkurencyjność, narzucić społeczeństwu jednego, 
powszechnego wyobrażenia tempa zmian.

Za pomocą odpowiednich metafor podejmowano próby narzucenia wyobra-
żenia o zakresie i głębokości przeprowadzanych zmian. Politycznym wyzwaniem 
było zaproponowanie takiej metafory, która by oddawała następujący w szybkim 
lub wolnym tempie, szeroki lub wąski zakres zmian, wykraczający jednak poza za-
stąpienie starego ładu politycznego i gospodarczego nowym, stworzenie metafory, 
która objęłaby swoim zasięgiem znaczeniowym zmianę całego ładu społecznego, 
przede wszystkim jego dotychczasowego katalogu wartości, norm i idei. Wyzwaniem 
było także pogodzenie występującego w metaforze tempa zmian z zakresem do-
konywanych przeobrażeń.

Gwałtowność zmian, ich nieprzewidywalność, żywiołowość i spontaniczność 
potęgowały poczucie zagrożenia i lęku. Zadaniem stosowanych metafor było zbu-
dowanie w społeczeństwie klimatu zaufania do rządzących, a przede wszystkim 
przekonania, że znają oni kierunek i przebieg zmiany oraz mają ją pod kontrolą. 
Wynikało to ze znanej zasady, że „rewolucje społeczne były zazwyczaj niezwykle 
pewne siebie – i pełne obaw o trwałość dokonanej zmiany”11. Przekonanie, że 
inicjatorzy zmian sprawują nadzór nad ich przebiegiem, potwierdzane także za 
pomocą stosowanej metafory, miało istotne znaczenie dla skutecznego legitymi-
zowania wszelkich działań reformatorskich. Niepewność stanu przyszłego, prze-
jawiająca się u jednostki lękiem egzystencjalnym, wyrażała się też obawami co do 
powodzenia reform.

Metafora musiała odpowiadać na kolejne, ważne zapotrzebowanie społeczne, 
zawarte w pytaniu o początek i koniec opisywanego okresu. W przypadku każdego 
procesu zmian można wyodrębnić dla potrzeb analitycznych punkty wyjścia i dojścia, 
a także momenty pośrednie i przełomowe. Trudność w udzieleniu jednoznacznej 
odpowiedzi, w zakodowaniu takiej informacji, w wyznaczeniu cezury początko-
wej, a jeszcze większa – oczekiwanej, końcowej, prowadziła do zaproponowania 
metafor, które były w tej kwestii zdecydowanie niejednoznaczne i nieprecyzyjne. 
Dla inicjatorów zmiany metafora tego typu stawała się jeszcze bardziej przydatna 
politycznie, pozwalała bowiem nie tylko podawać różne daty graniczne, ale głównie 
formułować terminy nieokreślone. Często te daty końcowe były uzależnione od 
innych czynników i tempa innych zmian, np. przyspieszenia czy ukończenia pry-
watyzacji. W każdym dyskursie politycznym zmiana społeczna pojawia się poprzez 
defi nicje stanów wyjścia i dojścia oraz dróg, które do nich prowadzą.

11 J. Baszkiewicz, „Nowy Człowiek”, [w:] B. Łagowski (red.), Czy historia może..., s. 27.
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b) Podstawowe metafory temporalne po 1989 roku

Wyznaczenie katalogu podstawowych metafor temporalnych najczęściej wykorzy-
stywanych przez elity symboliczne wydaje się zadaniem niezbyt skomplikowanym. 
Polega ono na wyodrębnieniu i podaniu terminów defi niujących ówczesną rzeczy-
wistość przy wykorzystaniu wymiarów temporalnych, czyli takich, które „(...) wy-
znaczają świadomość teraźniejszości w obrębie polskiego dyskursu politycznego”12. 
Zaliczyć do nich należy m.in. określenia: „rewolucja”, „przełom”, „przejście”, „trans-
formacja”, „reforma”13, „przemiana”, „zwrot historyczny”, „przeobrażenie”, „mo-
dernizacja”, „zmiana społeczna”. Wszystkie one, funkcjonując w ramach dyskursu 
politycznego, także w wyobraźni społecznej, wykazywały różne natężenie cech 
ideologicznych i aksjologicznych. Wymienione terminy stanowiły część nowej, 
stworzonej politycznie i instrumentalnie nowomowy, wykorzystywanej szeroko 
po 1989 roku. Wymieniony katalog został w niniejszej pracy celowo ograniczony, 
składają się na niego często pojęcia nieposiadające dokładnych defi nicji, przez co 
utrudniające społeczne rozumienie rzeczywistości14. Wchodziły też do niego inne 
terminy, także o zabarwieniu temporalnym, nasycone w mniejszym lub większym 
stopniu ładunkiem emocjonalnym.

Każdy z wymienionych terminów był powiązany z ostatnią z wyżej wymienionych 
metafor – „zmianą społeczną”, którą opisywano w najrozmaitszy sposób. Należy 
uznać, że „zmiana społeczna” jest w tych przypadkach metaforą źródłową15, jest 
ona podstawową formą opisu współczesnego społeczeństwa. Ma ona jednak war-
tość kategoryzacyjną. Uświadamia, że metafora zmiany społecznej „(...) odwołuje 
się do założeń modelu społeczeństwa postrzeganego w kategoriach procesualno-
-podmiotowych”16. Zmiana jest zauważalna w układzie temporalnym, gdy patrzy 
się na nią przez pryzmat czynnika temporalnego, czyli dwóch momentów – porów-
nanie stanów społeczeństw w przeszłości z teraźniejszym pozwala dostrzec zmiany, 
minimalizując wszelkie dyskursywne spory o ich występowanie. Takie porównanie 
stanowi obiektywną, jak by się wydawało, podstawę do opisu zachodzącej zmiany.

12 M. Kozłowski, Czy transformacja się zakończyła?, [w:] P. Żuk (red.), Demokracja spektaklu? Kondycja 
polskiego życia publicznego 15 lat po zmianie systemowej, Warszawa 2004, s. 65.

13 Wydaje się, że metafora „reformy” nie oddawała istoty zmian zachodzących w Polsce: „Otóż w moim 
przekonaniu reforma może dotyczyć takich obszarów lub zjawisk, które podlegają modyfi kacji. To jest prze-
budowa pewnego stanu dotąd istniejącego, który można zmienić w jakimś określonym zakresie. Według 
mnie, to, z czym mamy obecnie do czynienia i co zamierzamy, to nie jest tylko tak rozumiana reforma 
administracji publicznej czy generalnie reforma państwa i całego systemu administracji publicznej” – 
zob. M. Graniecki, Strategia reformy administracji publicznej w Polsce, [w:] M. Grabowska, K. Pankowski, 
E. Wnuk-Lipiński (red.), Społeczne konsekwencje..., s. 87.

14 K. Szczerski, Sfera publiczna – polityka – państwo. Kilka uwag o problemach polskiego życia publicz-
nego, „Kultura i Polityka” 2008, nr 2/3, s. 31.

15 J.B. Sobczak, Perspektywy badania polskich..., [w:] K. Gorlach, Z. Seręga (red.), Oblicza społeczeń-
stwa, s. 108.

16 Tamże, s. 109.
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Posługiwanie się metaforą „rewolucji” wydawało się oczywiste przy tak niespo-
dziewanym zjawisku, jakim był upadek systemu komunistycznego. Przemawiała 
za tym częstotliwość używania pojęć i określeń przynależnych skojarzeniom 
rewolucyjnym. Było to skutkiem następujących wówczas gwałtownie i szybko 
wydarzeń, a rewolucyjna atmosfera wynikała przede wszystkim z politycznego 
podkreślania ich doniosłości. Defi niowanie rzeczywistości z odniesieniami re-
wolucyjnymi powodowało konieczność powszechnego wartościowania poszcze-
gólnych wymiarów temporalnych, szczególnie okresu wcześniejszego. Ponadto 
łatwo zauważalne podobieństwa dokonującej się zmiany społecznej do zjawisk 
i procesów rewolucyjnych, np. występowanie głębokiego konfl iktu społecznego, 
zmiany nakierowane na system polityczny17 czy zakwestionowanie dotychczaso-
wego systemu aksjologicznego itd., wzmacniały takie odniesienia do aktualnej 
rzeczywistości.

Podstawowy problem z adekwatnym zastosowaniem w pełni metafory „rewo-
lucji” polegał jednak na braku przekonywającej (całkowitej) analogii do znanych 
z historii gwałtownych zmian podobnego typu. Niewątpliwie zmiana w Polsce 
w 1989 roku różniła się jednak od wszystkich znanych dotąd rewolucji, prze-
biegała bowiem bez samosądów czy podkładania ładunków wybuchowych, bez 
powszechnego niszczenia substancji materialnej i fi zycznego eliminowania prze-
ciwników politycznych (najbardziej kojarzonego z rewolucją). Zmiany następowały 
bez „(...) pomocy siły. Z kolei, poza wyjątkowymi czy wręcz spektakularnymi 
wypadkami, procesy transformacyjne realizowane były pokojowymi środkami 
i metodami – stały się one symbolem »siły konsensusu w społeczeństwie«”18. 
W dużej mierze rzeczywistym „nośnikiem” rewolucji były racjonalne, rozważ-
ne działania indywidualnych podmiotów, przejmujących odpowiedzialność za 
rzeczywistość, zapoczątkowane przez pokojowy akt niezgody wobec ustroju 
totalitarnego w sierpniu 1980 roku.

Przypominając zaangażowanie społeczne podczas kampanii wyborczej w 1989 
roku, można się doszukiwać podobieństw do rewolucji, bo ona przede wszystkim 
angażuje masy społeczne, które uznały, że zmiana może doprowadzić do polepszenia 
ich sytuacji, także materialnej. Inne ważne podobieństwa polegały na dopuszczeniu 
do władzy zorganizowanej opozycji poprzez zastąpienie w dużej części grup rządzą-
cych według schematu konstytutywnego, czyli na poziomie całego systemu19, doszło 
również do istotnych zmian reguł organizacji wspólnoty politycznej. W jakimś sensie 
można mówić – co prawda, w ograniczonym zakresie – o zaskoczeniu początkiem 
zmian zarówno władzy, jak i opozycji. Choć rewolucje są procesami, pojawiają się 
wcześniej różne symptomy ekonomiczne i społeczne, które zapowiadają gwałtowną 

17 Z. Blok, Transformacja systemowa w Polsce..., s. 211.
18 Tamże.
19 W tym ujęciu rewolucja jest zmianą całościową: „Często rewolucji przypisuje się to, że jej celem 

jest ustanowienie nowego porządku społecznego w miejsce porządku likwidowanego. Nie wszyscy jednak 
podzielają ten pogląd” – zob. Z. Blok, Transformacja jako konwersja funkcji..., s. 113.
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zmianę społeczną20. Tej ostatniej tezie przeczą jednak ustalenia Antoniego Dudka, 
mówiącego o „reglamentowanej rewolucji” czy też – w wersji bardziej radykalnej 
– o „sterowanej rewolucji”21.

W początkowym okresie, szczególnie w roku 1989, korzystano jednak powszech-
nie z metafory „rewolucji”, czyniąc to przeważnie w rewolucyjnym uniesieniu, po 
to, by podkreślić doniosłość i wyjątkowość dokonującego się przełomu, głównie 
politycznego. Próbowano budować w społeczeństwie poczucie, że wszyscy uczest-
niczą w wyjątkowym wydarzeniu (rzadko w historii spotykanym), które nastąpiło 
przy aktywnym, sprawczym uczestnictwie elit symbolicznych oraz zaangażowaniu 
społeczeństwa. Obie strony ówczesnego konfl iktu politycznego, zakończonego po-
rozumieniami Okrągłego Stołu, próbowały w ten sposób zwiększać swoją przewagę, 
podkreślały znaczenie własnego wkładu w zachodzące zmiany.

W procesie tym istotną rolę odegrali polscy i zagraniczni intelektualiści, którzy 
będąc obserwatorami, a nawet uczestnikami dokonującej się zmiany i proponując 
własne metafory, stali się uczestnikami dyskursu politycznego. Niejednoznaczny 
charakter zmian sprzyjał budowaniu nowych określeń, w jakimś sensie powiązanych 
z rewolucją. Najbardziej znanym przykładem jest neologizm „refolucja”, utworzony 
przez Timothy’ego Gartona Asha22. Chodziło o uchwycenie owej wyjątkowości 
zmiany poprzez połączenie elementów ewolucyjnych i rewolucyjnych. W praktyce 
metafora ta oznaczała pokojową rewolucję polegającą na szybkim (ale kontrolowa-
nym) wprowadzeniu demokracji i reform wolnorynkowych. Termin miał oddawać 
specyfi kę polskiej drogi do demokracji i wolnego rynku. Ta intelektualna próba 
narzucenia opisu zdarzeń nie uzyskała jednak szerszego oparcia w świadomości 
społecznej, termin ten nie przyjął się też w dyskursie politycznym, ograniczając 
swój zasięg do literatury naukowej.

Zauważalne różnice pomiędzy „modelową” rewolucją a wydarzeniami w Polsce 
i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej prowadziły do zawężania terminu 
i budowania własnej „obudowy przymiotnikowej” dla polskiej rewolucji. Często był 
to wynik instrumentalnego, politycznego czy społecznego, chwilowego zapotrzebo-
wania symbolicznego. Przykładem może być określenie działalności „Solidarności” 
mianem „rewolucji zdrowego rozsądku”23. Przedstawiciele elit symbolicznych nie za-
wsze radzili sobie z „twórczym” nazwaniem tego, co działo się w kraju. Przymiotniki, 
jakie dodawano wówczas do metafory „rewolucja”, zestawił Andrew Arato24, a były 

20 O cechach rewolucji zob. J. Poleszczuk, Rewolucja: między stagnacją i anarchią, s. 95. 
21 Zob. A. Dudek, Reglamentowana rewolucja... Niektórzy podkreślają, że Okrągły Stół, a także trans-

formacja były w dużej części spektaklem wyreżyserowanym, w którym część procesów była odpowiednio 
przygotowana i sterowana. J. Staniszkis, Postkomunizm. Próba opisu, Gdańsk 2001; A. Zybertowicz, W uścisku 
tajnych służb. Upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy, Komorów 1993. 

22 T.G. Ash, Th e Magic Lantern. Th e Revolution of ’89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and 
Prague, New York 1990, s. 14.

23 J.R. Wedel, Prywatna Polska, s. 67. 
24 A. Arato, Revolution, Restoration and Legitimation: Ideological Problems of the Transition from State 

Socialism, [w:] A. Arato, Civil Society, Constitution and Legitimacy, Lanham–Boulder–New York–Oxford 
2000, s. 81.
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to m.in.: „pokojowa”25, „rewolucja w majestacie prawa”26, „aksamitna”27, „łagodna”, 
„cicha”, „samoograniczająca się”, „bezkrwawa”28, „wynegocjowana”, „prawna i kon-
stytucyjna”. Określeń i defi nicji rewolucji było zdecydowanie więcej; w dyskursie 
pojawiły się określenia: „pełzająca”29, „demokratyczna”30, „Solidarności”31, „rewo-
lucja 1989 roku”32, „pokojowa rewolucja Solidarności”33, „polska”34, „wolności”35, 
„ewolucyjna”36, „ustrojowa”37, „cywilizacyjna”38, „liberalna”, „kadrowa”39, „rynkowa”, 
„moralna”. Do tego dochodziły określenia bardziej rozbudowane, nieodwołujące 
się bezpośrednio do rewolucji, ale oznaczające działania rewolucyjne – szczególnie 
było to widoczne w kontekście zakończenia, które miało charakteryzować „defi ni-
tywne rozstanie z układami dawnej PRL”40 czy zerwanie z kontraktem Okrągłego 
Stołu41. Do „korzeni rewolucyjnych” odwoływała się metafora „jesieni ludów” czy 
jesiennej „wiosny ludów”42. Wszystko to służyło do instrumentalnego, politycznego 
podkreślenia wyjątkowości zmiany oraz własnego wkładu danej grupy czy osoby 
w rewolucję, „(...) którą zaczęliśmy w 1980 roku”43, którą „(...) robiliśmy również 

25 A. Kern, Jak sklonowano PZPR, „Tygodnik Solidarność”, nr 11 z 14 marca 1997 roku, s. 11.
26 J. Staniszkis, „Okrągły Stół” po dziesięciu latach, „Tygodnik Solidarność”, nr 7 z 12 lutego 1999 roku, s. 19.
27 J. Tarkowski, Przejście do demokracji czy do ochlokracji?, [w:] J. Tarkowski, Socjologia świata poli-

tyki..., t. I, s. 283. 
28 L. Balcerowicz, Przekształcenia gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej – próba bilansu, 

[w:] M. Grabowska, K. Pankowski, E. Wnuk-Lipiński (red.), Społeczne konsekwencje..., s. 29–31.
29 Jest to analogia do określenia stosowanego dla „kontrrewolucji” w PRL. T. Bogucka, Polak po ko-

munizmie, s. 50. 
30 Pojęcie „demokratycznej rewolucji” jest połączeniem jej ewolucyjnego i radykalnego charakteru: 

„W sierpniu 1980 roku rozpoczął się w Polsce proces rewolucji demokratycznej – rewolucji ku demokracji, 
która jest jedynym sposobem osiągnięcia zmiany systemu” – zob. „Samorządowa Alternatywa”. Program 
Polskiej Partii Socjalistycznej Rewolucja Demokratyczna [z 10 grudnia 1989 roku], [w:] P. Frączak (oprac.), 
Gorączka czasu przełomu. Dokumenty ugrupowań radykalnych 1989–1990, Warszawa 1994, s. 26.

31 J. Strękowski, Dokończyć rewolucję „Solidarności”, „Tygodnik Solidarność”, nr 25 z 18 czerwca 1993 
roku, s. 1; Przebić gardę komunistów. Z Marianem Krzaklewskim rozmawia Andrzej Gelberg, „Tygodnik 
Solidarność”, nr 3 z 19 stycznia 1996 roku, s. 6.

32 J. Gross, Wolność zinstytucjonalizowana, „Gazeta Wyborcza”, nr 4 z 5–6 stycznia 1991 roku, s. 7. 
33 Przebić gardę komunistów..., s. 6.
34 D. Tusk, Niebezpieczny podział, „Gazeta Wyborcza”, nr 147 z 26 czerwca 1991 roku, s. 15.
35 P. Śpiewak, Dlaczego IV Rzeczpospolita?, s. 41–42.
36 Wypowiedź Wojciech Jaruzelskiego – zob. D. Macieja (oprac.), Narodziny III RP, „Wprost”, nr 16 

z 19 kwietnia 1998 roku, s. 29.
37 H. Kubiak, Komentarz. Dlaczego w 1989 roku..., s. 39.
38 J. Orzeł (oprac.), Będziemy się kłócić, s. 12.
39 A. Bikont, P. Pacewicz, Wałęsa do Belwederu?, „Gazeta Wyborcza”, nr 87 z 12 kwietnia 1990 roku, s. 3. 
40 Rewolucja prawicy. Z Janem Olszewskim rozmawiają Jerzy Sławomir Mac i Dorota Macieja, „Wprost”, 

nr 11 z 16 marca 1997 roku, s. 19.
41 A. Urbański, Kto z kim?, „Tygodnik Solidarność”, nr 24 z 14 czerwca 1991 roku, s. 3.
42 J. Tarkowski, Przejście do demokracji czy do ochlokracji?, [w:] J. Tarkowski, Socjologia świata poli-

tyki..., t. I, s. 283. 
43 J. Orzeł (oprac.), Będziemy się kłócić, s. 12.
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i po to, by (...)”44, jednak „(...) nie doszliśmy jeszcze do końca naszej rewolucji”45, 
a może nawet „(...) przegraliśmy rewolucję?”46. Podobne sformułowania, poza za-
daniem legitymizacyjnym, miały zdecydowanie ideologiczny charakter, prowadząc 
do tego, aby w różnym stopniu i do różnych celów wykorzystywać dobrodziejstwa 
wielowiekowego zasobu skojarzeń pozytywnych z metaforą „rewolucji”.

Termin „rewolucja” był często zastępowany określeniem „terapia szokowa”, 
który opisywał przede wszystkim szybkie, rewolucyjne zmiany gospodarcze47. 
Charakterystyczne dla rewolucji tempo zmian miało w tym przypadku istotne 
znaczenie mobilizacyjne, zachęcało ludzi do ideologicznie potrzebnej i pożądanej 
aktywności, wymuszało na nich działanie48. Argumentowano, że „przecież nikt nie 
chce zostać w tyle, gdy zmienia się świat”. Nawołując do wyciszenia politycznych dzia-
łań integracyjnych, pisano z nadzieją, że rozpoczęta integracja „doprowadzi wreszcie 
do podjęcia prac programowych nad wizją Nowej Polski”49. Wykorzystywanie tej 
metafory przyczyniało się do wzmocnienia negatywnych konsekwencji społecznych 
i prowadziło do pogłębienia niepewności i lęku u części społeczeństwa. Dostrzegając 
takie konsekwencje stosowania terminologii rewolucyjnej, przestrzegano przed 
nim: „Zmobilizowane takimi hasłami, ideami i programami rzesze ludzi skazane 
są na postępującą radykalizację. Ekstremizm staje się siłą napędową rewolucji, 
ale równocześnie przyspiesza rozdźwięk między obiecywaną bądź sugerowaną 
przyszłością a rzeczywistością”50. Wszelkie postulaty, wzywające do przyspieszenia 
zmian czy uczynienia ich bardziej radykalnymi, zostały zdefi niowane jako rewolu-
cyjne, zatem niebezpieczne dla społeczeństwa. Rewolucyjność działań stawała się 
dla części elit symbolicznych niebezpieczna, gdyż nie tylko zagrażała ich władzy, 
ale mogła również przynieść chaos i załamanie się procesu wprowadzania reform.

Te ostatnie wnioski, podkreślające podstawową cechę rewolucji, jaką jest szyb-
kość zachodzenia zmian, próbowali wykorzystać przedstawiciele elit opowiadający 
się za metaforą „transformacji”. Próbowali, przyjmując stanowisko transforma-
cyjne, podkreślić wyjątkowość procesów poprzez odwołanie się także do określeń 
rewolucyjnych. Mówiono o „rewolucyjnej transformacji” albo „transformacji 
rewolucyjnej”51. Przydatność takich, często sztucznych i tworzonych naprędce, 
określeń w dyskursie politycznym była chwilowa, mogły one wzbudzić podziw dla 

44 R. Terentiew, Zrobiło się obrzydliwie, „Tygodnik Solidarność”, nr 42 z 18 października 1991 roku, s. 5. 
45 Rewolucja w toku. Z Ewą Tomaszewską rozmawia Alicja Dołowska, „Tygodnik Solidarność”, nr 28 

z 14 lipca 1995 roku, s. 3.
46 Trzeba chcieć. Z Andrzejem Gwiazdą rozmawia Joanna Lichocka, „Tygodnik Solidarność”, nr 8 

z 19 lutego 1993 roku, s.12.
47 Z. Blok, Transformacja jako konwersja funkcji..., s. 115.
48 Lech Wałęsa mówił: „Przemiany wokół nas stworzyły dobre pole do działania, ale trzeba je szybko 

i dobrze wykorzystać, zanim uformuje się jakiś nowy, niekoniecznie korzystny dla nas, porządek” – zob. 
Chciałbym, żeby już. Z Lechem Wałęsą rozmawiają Krzysztof Czabański i Krzysztof Wyszkowski, „Tygodnik 
Solidarność”, nr 23 z 8 czerwca 1990 roku, s. 4.

49 J. Mikke, W stronę Nowej Polski, „Tygodnik Solidarność”, nr 1 z 31 grudnia 1993 – 1 stycznia 1994 
roku, s. 5.

50 S. Baczko, Wyobrażenia społeczne..., s. 125.
51 Z. Blok, Transformacja systemowa w Polsce..., s. 211.
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autora, ale w żaden sposób nie wyjaśniły problemu, raczej bardziej go gmatwały. 
Dlatego żywot takich sformułowań w dyskursie był niezbyt długi.

Problem braku korzyści wynikających ze stosowania metafory rewolucyjnej 
stawał się coraz bardziej zauważalny w miarę oddalania się od 1989 roku. Mówienie 
o rewolucji w tym okresie nie miało jakiegokolwiek uzasadnienia praktycznego, 
a osobę używającą takiej metafory narażało na śmieszność. Metafora rewolucji traciła 
w dyskursie politycznym użytkowe zastosowanie, co w dużym stopniu wynikało 
z „przerażającego znaczenia”, jakie ma to słowo w świadomości ludzkiej. Najczęściej 
bowiem rewolucja jest porównywana z gwałtownym stanem przyrody, czyli burzą, 
a nawet klęską żywiołową. Niepewność, strach, lęk – czyli stany, które dominowały 
w tym okresie, nie mogły przecież być wzmacniane politycznym przekazem, jaki 
niosły za sobą hasła rewolucji. Społeczeństwo było przerażone szybkością zmiany, 
więc używanie terminu „rewolucja” mogłoby tylko tę szybkość potwierdzać52, 
rozszerzając obszar niepewności społecznej.

Potrzeby elit symbolicznych związane z legitymizowaniem władzy zmusiły 
je do poszukiwania pierwszych symptomów stabilizacji. W całej ówczesnej rze-
czywistości szukano wskaźników potwierdzających sens wyboru dokonanego 
w 1989 roku. Sprawujący władzę potrzebowali pozytywnych efektów własnych 
rządów dla dalszej legitymizacji rządzenia. Rewolucja się dokonała, a nowej, 
wspaniałej, porewolucyjnej rzeczywistości nie było. Czasu trwania rewolucji nie 
da się instrumentalnie przedłużać w nieskończoność, bowiem takie działanie 
uświadamia społeczeństwu, że przewrotu właściwie nie było albo nikłe są jego 
rezultaty. Z tego powodu termin „rewolucja”, a także inne rewolucyjne terminy 
powoli odchodziły w zapomnienie, a w politycznym dyskursie były stosowane 
coraz rzadziej. Nie znaczy to, że nie były w pewnych momentach przywoływane 
– wtedy, gdy miały za zadanie zmobilizować wyborców do strategii gwałtownych 
zmian oraz działań delegitymizujących ówczesny system polityczny. Znaczenie 
odwołań rewolucyjnych w niektórych społecznych sytuacjach kryzysowych jest 
istotne, bo „system przedstawień rewolucyjnych”, symbolicznych, czy też „niektóre 
hasła rewolucyjne brzmią dobrze” i zapewniają przewagę w dyskursie. Z tego też 
powodu niektórzy politycy, odwołujący się najczęściej do środowisk społecznych, 
które straciły ekonomicznie na przemianach po 1989 roku, niejednokrotnie ko-
rzystali z tego typu retoryki53.

W miarę oddalania się od 1989 roku coraz rzadziej pojawiały się odniesienia 
do rewolucji jako czegoś już spełnionego i dokonanego. Rozpoczynano więc roz-
mowę polityczną, przywołując na początku stwierdzenie w rodzaju: „w naszym 
porewolucyjnym świecie”, „w czasie po rewolucji”, „pięć lat po rewolucji”, co miało 
uświadamiać gwałtowną i bolesną drogę, jaką przeszła Polska, oraz uformować 
grunt pod mające nastąpić nieuniknione wyjaśnianie przyczyn niedoskonałości 
rzeczywistości porewolucyjnej. Dalej tłumaczono, że do zakończenia rewolucji 

52 Reformy bez rewolucji. Z Kazimierzem Janikiem rozmawiają Dorota Macieja i Zofi a Stachura, „Wprost”, 
nr 39 z 27 września 1998 roku, s. 19–20. 

53 M. Kuniński, Historiozofi a żywiołowa a upadek..., [w:] B. Łagowski (red.), Czy historia może..., s. 11.
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niezbędny jest czas, który pozwoli ostatecznie i zgodnie z oczekiwaniami uporząd-
kować rzeczywistość porewolucyjnego chaosu. Na koniec nakładano ten obowiązek 
na samego siebie, np.: „(...) »Solidarność« musi przeprowadzić ogromne rzesze 
Polaków przez trudny czas transformacji”54.

Retoryka rewolucyjna pojawiała się często także przy kolejnym przypominaniu 
zwycięstwa z 1989 roku. W takich przypadkach dochodziło do wykorzystania naj-
bardziej rozpowszechnionego rozumienia terminu „rewolucja” w polskim dyskursie 
politycznym. Czas rewolucji, jej chronologiczny przebieg został instrumentalnie 
ograniczony wyłącznie do „roku 1989”, zgodnie z regułami zmiany rewolucyjnej, 
która jest „(...) procesem przebiegającym w krótkiej skali czasu”55. Owo „skurczenie 
czasu rewolucji” służyło wykazaniu jej moralnej wyższości: „rewolucja »Solidarności« 
miała miejsce i przyniosła niebagatelne zmiany ustrojowe”56, czy: „rewolucja 1989 
roku miała być rewolucją wolności”57. Wspominano też o „rewolucji rynkowej” 
dokonanej w krótkim czasie58. W tym samym kontekście używano sformułowań: 
„antykomunistyczna rewolucja roku 1989”, „rewolucja 1989 roku”, „pokojowa re-
wolucja 1989 roku”, „moralna rewolucja”59, „[rewolucja] nowego początku”. W ten 
sposób zawężano okres rewolucji, co odpowiadało innym używanym określeniom: 
„czas przełomu” czy dokładniej „przełom”.

Mniej rozpowszechnionym sposobem było budowanie świadomości długiego 
trwania rewolucji. Podtrzymywanie nastrojów rewolucyjnych, tak w społeczeństwie, 
jak i we własnych szeregach, było wyjątkowo trudne: „(...) obóz niepodległoś-
ciowo-solidarnościowy musi być gotowy – moralnie i programowo – do zmiany 
tego systemu. Do realizacji ciągle aktualnego programu pokojowej Rewolucji 
Solidarności”60. Owo odwołanie służyło legitymizowaniu własnego powrotu do 
władzy dla dokończenia rozpoczętej, a później zaniechanej rewolucji. Andrzej 
Urbański przekonywał np.: „(...) rewolucja, którą zaczęliśmy w 1980 roku, nie 
została zakończona. (...) Doszliśmy w swojej rewolucji do pewnego miejsca, stanę-
liśmy i tkwimy w nim”61. Utrzymywano też, że „nie było przełomu”62, a następnie 
przekonywano, że tylko dane ugrupowanie, reprezentowane w wyborach przez 
wygłaszającego tę opinię, jest jedynym, które jest w stanie tego dokonać.

54 Muzyka buntu. Z Markiem Kempskim rozmawia Teresa Wójcik, „Tygodnik Solidarność”, nr 4 
z 24 stycznia 1997 roku, s. 10.

55 J. Poleszczuk, Rewolucja: między stagnacją..., s. 95.
56 Wypowiedź Ludwika Dorna – zob. Apatyczna rewolucja. O stanie państwa i potrzebie reform rozma-

wiają: Irena Lipowicz (UW), Ludwik Dorn (AWS-PC), Bronisław Komorowski (AWS-SKL) i Rafał Matyja 
oraz Agnieszka Magdziak-Miszewska i Tomasz Wiścicki („Więź”), „Więź” 1997, nr 11, s. 16.

57 P. Śpiewak, Dlaczego IV Rzeczpospolita?, s. 41–42. 
58 P. Andrzejewski, K. Gołata, Przestrogi Balcerowicza, „Wprost”, nr 9 z 1 marca 1992 roku, s. 11.
59 J. Kaczyński, Nowe państwo – rewolucja moralna, „Gazeta Polska”, nr 29 z 18 lipca 1996 roku, s. 14.
60 Wypowiedź Mariana Krzaklewskiego – zob. Przebić gardę komunistów..., s. 6.
61 Wypowiedź Andrzeja Urbańskiego – zob. J. Orzeł (oprac.), Będziemy się kłócić, s. 12.
62 (j.p.), Gość Tygodnika: Jarosław Marek Rymkiewicz, „Tygodnik Solidarność”, nr 15 z 8 kwietnia 1994 

roku, s. 3.
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Metafory „rewolucji” kojarzyły się często negatywnie, a zatem kwestionowano 
opisywanie zachodzących zmian za pomocą tego terminu: „To nie rewolucja, to 
powrót do normalności”63. Podkreślano negatywne konsekwencje rewolucji, podając 
jakiś szczegółowy przykład z jej przebiegu, albo akcentowano brak skuteczności 
w sposobie jej przeprowadzenia. Przykładem takiego podejścia było określenie 
wydarzeń „rewolucją od góry”. Podkreślano ograniczenia takiego sposobu radzenia 
sobie z pozostałościami po dawnym ustroju: „»Odgórną rewolucję« wyróżnia silne 
podkreślenie momentu symbolicznej i instytucjonalnej nieciągłości, wynegocjowa-
nej przez elity i wyartykułowanej w postaci kontraktu politycznego. Kontrakt ów 
stworzył nową przestrzeń (...) bezpośrednio po symbolicznym przełomie”64. Tak 
prowadzonej rewolucji brakowało jednak prawdziwego zaangażowania jednostek, 
co przyczyniło się do tego, że wiele sfer ówczesnej rzeczywistości pozostało poza 
zakresem zmian.

Posługiwanie się metaforą „rewolucji” rodziło także inne istotne konsekwencje. 
Jedną z nich była konieczność nieuchronnego rozstania się z ciągłością instytu-
cjonalną i historyczną. Zachowanie ciągłości temporalnej w przypadku przemian 
rewolucyjnych nie jest możliwe, gdyż wymuszają one określenie wyraźnego, 
jednoznacznego początku. Nie można było doszukiwać się ich początku zbyt 
daleko w przeszłości, a szczególnie przed rokiem 1980 czy 1989. Powoływanie 
się na wcześniejsze działania wolnościowe czy próby reformowania gospodarki 
socjalistycznej nie wchodziło w grę, bo stawiało lewicową część sceny politycznej 
w trudnym położeniu – skojarzenia rewolucyjne padające z tej strony były nie 
do przyjęcia, musiały zatem pojawić się inne metafory początku nowego okresu. 
Mówiło się o „nowych czasach” lub że „zaczyna się nowa era”. Metafora „rewo-
lucji” wymuszała konieczność zerwania z komunistyczną przeszłością. W przy-
padku jej użycia, nowy początek musiał być dokładnie zaznaczony, a obydwa 
okresy oddzielone jednoznacznie. Tak jak w znanym powszechnie powiedzeniu 
rewolucjonistów: „Przybyliśmy do wyspy Wolności i spaliliśmy okręt, który nas 
tu przywiózł”65.

Mówienie o rewolucji pociągało za sobą także konieczność przedstawienia jej 
etapu końcowego, docelowego, który był tym lepszym, wywalczonym i oczekiwa-
nym, „rajem” tej rewolucji. Stosowana powszechnie strategia legitymizacji rewolucji 
przez przyszłość66 budziła jednak wątpliwości i w rezultacie stała się poważnym 
problemem. Z ubolewaniem pytano: „Co się stało z naszą solidarnościową rewolucją? 
Z naszym marzeniem o Polsce wolnej i sprawiedliwej?”67. Problemy z uzyskaniem 

63 Normalność, nie rewolucja. Z Januszem Tomaszewskim rozmawia Tomasz Sypniewski, „Tygodnik 
Solidarność”, nr 3 z 16 stycznia 1998 roku, s. 3.

64 J. Staniszkis, Czy rewolucja odgórna jest możliwa?, [w:] W. Jakóbik (red.), Kontynuacja czy prze-
łom?..., s. 89.

65 J. Baszkiewicz, „Nowy Człowiek”, [w:] B. Łagowski (red.), Czy historia może..., s. 27.
66 J. Tarkowski, Legitymizacja władzy. Zagadnienia teoretyczne i opinie ofi cjalne, [w:] J. Tarkowski, 

Socjologia świata polityki..., t. I, s. 59.
67 T. Wójcik, Jaka Solidarność?, „Tygodnik Solidarność”, nr 16 z 21 kwietnia 1995 roku, s. 1.
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stanu „raju na ziemi” skutecznie zniechęcały polityków do stosowania tej metafory68. 
Wyjątkiem były sytuacje, w których korzystnie było powoływać się na rewolucję 
czy mówić o jej dokończeniu. Niezadowalający – szczególnie w pierwszych latach 
po 1989 roku – efekt zmian upowszechnił hasło konieczności przyspieszenia, aby 
dokończyć rewolucję czy nawet ją powtórzyć. Na tak właśnie postawione pytanie: 
„Czy żeby dokończyć rewolucję »Solidarności« nie należy jej powtórzyć?”69 miał 
odpowiedzieć w 1995 roku VII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Takie 
i podobne sformułowania związane z „dokończeniem rewolucji” padały w dyskur-
sie wśród wielorakich postulatów politycznych wyjątkowo często, szczególnie po 
stronie ugrupowań postsolidarnościowych70.

Hasło dokończenia rewolucji pojawiało się w wielu sytuacjach politycznych, głównie 
w momencie politycznego ogłaszania kolejnych „konkretnych zmian ustrojowych”. 
Najczęściej oznaczało ono dokończenie „rewolucji »Solidarności«”, czyli było przepeł-
nione ideologicznym wartościowaniem dotychczasowych zmian. Odwoływali się do 
tego szczególnie działacze „Solidarności” w różnych okresach zmiany, konstytuujących 
się wokół strategii – idei „przyspieszenia” czy kolejnego „niezbędnego przełomu”71. 
Najbardziej wyrazisty charakter przybrała ona w postaci uchwały Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1995 roku z preambułą zatytułowaną „Dokończyć 
rewolucję »Solidarności«”72, ale była obecna także w dokumentach innych73. Na tę 
metaforę powoływali się też w kolejnych kampaniach prezydenckich Lech Wałęsa74 
i Marian Krzaklewski75. Szczególnie ten ostatni formułował wielokrotnie tezę o po-
trzebie „dokończenia rewolucji”, o tym mówił m.in.: w czasie kampanii wyborczej 
Akcji Wyborczej Solidarność w 1997 roku. W kolejnych latach temat dokończenia 

68 Najlepiej przejawia się to w stwierdzeniu Andrzeja Urbańskiego: „Mówiąc o dokończeniu rewolucji, 
mam na myśli pewien proces cywilizacyjny, który oczywiście nie może zakończyć się żadną datą” – zob. 
Bez Lenina..., s. 29.

69 A. Gelberg, Rewolucja do powtórki, s. 2 i 3.
70 Dokończenie rewolucji było jednym z podstawowych wezwań politycznych środowisk wywodzących 

się z nurtu niepodległościowego: „Zbyt wiele jest jednak ugrupowań, które stawiają na tak zwane dokoń-
czenie rewolucji w Polsce. Oczywiście, dokończenie rewolucji w różnych wypowiedziach działaczy tych 
ugrupowań, czy to jest KPN, PC, RdR, wygląda różnie, ale sama tendencja zmierzającą w tę stronę wyraźnie 
się zarysowała. Są też takie ugrupowania, które oczywiście w tej sprawie zajmują radykalne odmienne 
stanowisko – SLD, PSL” – zob. A. Urbański, O szansach systemu partyjnego w Polsce, [w:] M. Grabowska, 
K. Pankowski, E. Wnuk-Lipiński (red.), Społeczne konsekwencje..., s. 129.

71 Idzie druga fala rewolucji. Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawia Tomasz Sakiewicz, „Gazeta Polska”, 
nr 5 z 30 stycznia 1997 roku, s. 3.

72 J. Kurski, Uspokojenie, „Gazeta Wyborcza”, nr 151 z 29 czerwca 1992 roku, s. 3.
73 A. Urbański, O szansach systemu partyjnego..., [w:] M. Grabowska, K. Pankowski, E. Wnuk-Lipiński 

(red.), Społeczne konsekwencje..., s. 129.
74 Wypowiedź Lecha Wałęsy: „Dziesięć lat prowadzimy tę rewolucję. (...) Rewolucja nie jest jednak 

zakończona. Nie możemy więc zostawić rozpoczętego dzieła. Nie wolno nam tego zrobić. Przed nami staje 
kolejne wyzwanie – przekształcenie walki, która była u początków »Solidarności« w nową jakość. (...) Moim 
pragnieniem jest – i myślę, że nas wszystkich – doprowadzić rozpoczęty rozdział naszych dziejów do końca 
i zacząć nowy” – zob. L. Wałęsa, „Solidarność” – drzewo nadziei, „Rzeczpospolita”, nr 254 z 31 października 
1990 roku, s. 2.

75 Sierpień ’80 – nasze dziedzictwo. Z Marianem Krzaklewskim rozmawia Alicja Dołowska, „Tygodnik 
Solidarność”, nr 35 z 26 sierpnia 1994 roku, s. 3.
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rewolucji był wywoływany jeszcze wielokrotnie, co sugerowało także niemożność 
dokończenia przemian rozpoczętych w 1989 roku.

Ostatnim skutecznym wykorzystaniem metafory rewolucji, tym razem przede 
wszystkim „moralnej”, była idea IV Rzeczypospolitej. W tym przypadku rewolu-
cja, propagowana przed wyborami w 2005 roku, miała mieć charakter radykalny, 
a wymierzona była w skutki dotychczasowych zmian. Miała być, propagandowo, 
rewolucją skierowaną przeciwko tym wszystkim, którzy wygrali w sposób nieuczciwy 
na zmianach przeprowadzonych w Polsce po 1989 roku, zaś pod względem pro-
gramowym, przeciwko widocznym „niedoskonałościom” okresu porewolucyjnego. 
Jednak „istotne jest, że IV RP nie miała być państwem zbudowanym na całkowitej 
negacji poprzedniczki”76.

Oczekiwanie na zmianę systemu społeczno-politycznego w Polsce doprowadzi-
ło do uformowania kolejnej metafory czasowej, ale tym razem już zdecydowanie 
o „chwilowym”, ograniczonym czasowo charakterze. Dlatego w tym przypadku 
chodzi raczej o dokładne zdefi niowanie czy zaznaczenie tego decydującego mo-
mentu, który odgradzał „stare” czasy od „nowych”. Jego poszukiwanie było związane 
z wyznaczeniem własnej perspektywy, dokonaniem własnego pozycjonowania, 
z wykorzystaniem innych punktów orientacyjnych. W tym przypadku, celem było 
narzucenie własnej defi nicji czy wizji symbolicznego momentu założycielskiego 
nowego ustroju. Takie działanie świadczy o dążeniu do przeforsowania partykularnej 
perspektywy, która później pozwalałaby uzyskać przewagę w dyskursie politycznym.

Chwilowość, wyjątkowość i przemijalność przełomu to najbardziej charak-
terystyczne cechy temporalne tej metafory. W tym ujęciu najczęściej mówiono 
o „przełomie”, ale doprecyzowywano go jako „moment”77, „godzina przełomu”, „rok 
przełomu”, „czas przełomu”, „okres przełomu”, a w sposób mniej czytelny – „1989 
rok to wielkie wydarzenie”78. Przełom bywał gospodarczy, polityczny79, społeczny, 
dziejowy80, ustrojowy81, demokratyczny82 – w zależności od politycznych potrzeb. 
Za decydujący dla przełomu uważany był najczęściej rok 1989. Na uwagę zasłu-
gują także inne podobne określenia dotyczące przełomu. Sprawczą, podmiotową 
interpretację miało sugerować wyrażenie o wspólnie „dokonanym przełomie”83, 

76 A. Rzegocki, IV Rzeczpospolita – dojrzały projekt ideowy czy dzieje pewnego złudzenia?, [w:] P. Kimla, 
B. Krauz-Mozer, Spotkania z Lewiatanem..., s. 125. 

77 Zaciskanie pasa. Obszerne fragmenty sejmowego wystąpienia premier Hanny Suchockiej [z 9 paździer-
nika 1992 roku], „Gazeta Wyborcza”, nr 239 z 10–11 października 1992 roku, s. 16.

78 Wypowiedź Ralpha Dahrendorfa: „Główną moją tezą było to, iż 1989 rok to wielkie wydarzenie, 
wytyczające jedną z zasadniczych zmian w nowożytnej Europie” – zob. Granice wolności. Z Ralphem 
Dahrendorfem rozmawia Jacek Kurczewski, „Wprost”, nr 10 z 8 marca 1989 roku, s. 78. 

79 J. Poprzeczko, Nie traćmy, proszę państwa, nadziei, „Polityka”, nr 41 z 14 października 1989 roku, s. 1.
80 Założenia programu Polskiego Stronnictwa Ludowego „Solidarność” [lipiec 1991 roku], [w:] I. Słodkowska 

(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 81.
81 Stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec polityki gospodarczej rządu [z 29 czerwca 1991 

roku], [w:] tamże, s. 47.
82 J. Syski, Realia i mity polskie, „Polityka”, nr 49 z 9 grudnia 1989 roku, s. 3.
83 Od liberalnego rządu do liberalnej polityki [program KLD z maja 1991 roku], [w:] I. Słodkowska 

(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 111.
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o przełomie dokonanym przez „Solidarność”84, ale przełomowe momenty dostrze-
gano też w innych punktach historycznych, jak np. wybory prezydenckie w 2000 
roku: „W momencie przełomowym dla naszych losów, kiedy decydujemy o naszym 
ustroju (...)”85. Gdy sprawcą przełomu była jednostka, formułowano stwierdzenia 
w rodzaju „skoku przez płot” Lecha Wałęsy czy „balcerowiczowskiego skoku”86. 
Wszystkie one odwoływały się do pierwotnej metafory „przełomu”.

W rzeczywistości, pomimo wielu różnych prób podejmowanych w dyskursie 
dla określenia momentu przełomowego, większość Polaków odnosiła przełom do 
1989 roku87. Miał on stanowić także symboliczny początek czegoś nowego, co nie 
znaczy, że powszechnie akceptowanego. Wynika stąd, że nie było raczej trudności 
z ustaleniem momentu przełomowego, choć problemem było podanie dokładniej-
szej daty w owym roku. Dla jednych punktem zwrotnym były rozmowy Okrągłego 
Stołu, chociaż wydarzenie to oceniano w dyskursie niejednoznacznie, szczególnie 
konsekwencje samych rozmów. Dla innych przełomem były wybory parlamentarne 
4 czerwca 1989 roku88 albo powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego89. Podobnie 
niejednoznacznie defi niowano, czym właściwie był też okres przełomu – dla 
jednych to „okres działalności w Komitecie Obywatelskim”, dla innych przełom 
dokonał się w momencie ponownej rejestracji NSZZ „Solidarność”. Wymienione 
wyżej momenty, ze względu na swoje znaczenie, dawały podstawę do odmiennych 
interpretacji, zastawiania pułapek czy budowania tożsamości poprzez formowanie 
pozycji politycznych własnych i przeciwnika.

Sam przełom niósł z sobą nie tylko szanse i nowe możliwości, ale też wątpli-
wości: „Gdzie jesteśmy teraz, po demokratycznym przełomie i rozpadzie postko-
munistycznego, totalitarnego porządku? Jaki jest charakter owego przełomu? Czy 
rzeczywiście stalinizm w Polsce już się skończył w wyniku ostatnich wyborów? 
I dokąd zmierzamy, ku jakiej przyszłości? (...) Co po euforii demokratycznego 
przełomu?”90. Okres przełomu był defi niowany jako czas, który wymaga umiejęt-
ności przechodzenia przez „rafy okresów przełomowych”91,

Dominowało jednak przekonanie, że rzeczywistość, którą charakteryzowały 
„dylematy wielkiego przełomu”, niosła za sobą „(...) wiele różnych możliwości, które 

84 E. Milewicz, Z tej trybuny będziemy zawsze mówić prawdę, „Gazeta Wyborcza”, nr 42 z 6 lipca 1989 
roku, s. 1.

85 Strategia zwycięstwa. Program wyborczy Mariana Krzaklewskiego [z 2000 roku], [w:] I. Słodkowska 
(red.), Wybory prezydenckie 2000. Programy kandydatów, Warszawa 2004, s. 76. 

86 J. Kurczewski, Wstęp, [w:] J. Kurczewski, Przeciw-obyczaje. Felietony z III Rzeczypospolitej z rysunkami 
autora, Warszawa 2006, s. 18.

87 Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego – zob. Rok 1989: szanse wykorzystane, szanse utracone. Dyskutują: 
Ryszard Bugaj, Jarosław Kaczyński i Andrzej Wielowieyski. Redakcję reprezentują: Inka Słodkowska, Andrzej 
Friszke i Tomasz Wiścicki, „Więź” 1999, nr 5, s. 18.

88 M. Poleski, Kierunek ruchu, „Tygodnik Solidarność”, nr 17 z 26 kwietnia 1991 roku, s. 1. 
89 (b), Zasadniczy przełom w powojennej historii Polski. Reakcje na świecie, „Trybuna Ludu”, nr 197 

z 25 sierpnia 1989 roku, s. 5. 
90 J. Syski, Realia i mity polskie, s. 3.
91 A. Krzemiński, Psychoterapia, „Polityka”, nr 49 z 7 grudnia 1991 roku, s. 5. 
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jednak mało kto umiał w porę dostrzec i zdefi niować”92. Przełom był kojarzony 
pozytywnie, jako moment stwarzający różne, często trudne do zdefi niowania czy 
dostrzeżenia szanse. Według większości polityków, miał też cechę wyjątkową – po-
zwolił uniknąć politycznego chaosu oraz rozlewu krwi. Innym jego pozytywnym 
skutkiem było swego rodzaju społeczne katharsis, a przynajmniej namiastka czegoś 
takiego. Politycy pozytywnie nastawieni do zmiany uważali przełom za dokonany93. 
Dla tych, którzy uznawali rzeczywistość po przełomie za odpowiadającą defi nicjom 
wyjściowym, uczestnictwo w nim, a zwłaszcza przyczynienie się do niego, było 
legitymizacją ich prawa do udziału w rządzeniu: „Ci sami, którzy bardzo krytykują, 
wiedzą doskonale – i to przyznają – że dokonaliśmy w ubiegłym roku jakościowego 
przełomu w Polsce, że zasługi polityków, którzy do tego doprowadzili, są wielkie”94.

Pojawiały się, choć niezbyt często, próby objęcia mianem przełomu całego okresu 
zmiany po 1989 roku. Celem takich działań była próba uzasadnienia istniejących 
niedogodności panowaniem sytuacji niecodziennej. Trudno bowiem oczekiwać, 
by w okresie przełomu „rzeczywistość była idealna”. Podejście takie nie zyskało jed-
nak szerszej akceptacji, głównie ze względu na to, że przełom cechuje chwilowość. 
W miarę upływu czasu moment przełomu, czyli rok 1989, coraz bardziej tracił swój 
walor wyjątkowości, coraz trudniej było utrzymywać społeczeństwo w przekonaniu, 
że tak być powinno. Podstawą do takiej interpretacji było pogorszenie się sytuacji 
ekonomicznej wielu grup społecznych. W praktyce, niezadowolenie ze stanu kraju po 
1989 roku prowadziło nieuchronnie do myśli o dokonaniu nowego przełomu politycz-
nego, ale bez powtarzania poprzednich błędów: „Na polskiej drodze odchodzenia od 
komunizmu zabrakło wyrazistego momentu przełomu”95. Rosnące niezadowolenie 
z dotychczasowych zmian wywoływało chęć zastąpienia ich „właściwym przełomem”, 
który zaradzi „złej” polityce: „(...) koniec z polityką »małych kroków« i tchórzliwego 
oglądania się do tyłu”96. Sformułowano postulat, że „niezbędny jest Rząd Przełomu, 
który podejmie wyzwanie, rzucone przez społeczeństwo w wyborach prezydenckich 
i podda się egzaminowi wyborów parlamentarnych. Na inny nie mamy czasu”97.

Metafora „przełomu” odwoływała się głównie do wyznaczenia wyraźnej gra-
nicy pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Czas przełomu był wartościowany 
przeważnie pozytywnie, bez względu na to, czy już się dokonał, czy dopiero miał 
nastąpić. Teraźniejszość była niejednoznaczna – jeśli po przełomie, to pozytywna, 
jeśli dopiero przed przełomem, to zdecydowanie negatywna. Tak było z czasem, 
który nastąpił „po antykomunistycznym przełomie” – był to czas rozczarowania, 
dlatego należało dokonać kolejnego już, „rzeczywistego przełomu”, bo: „Ten rząd; 

92 J. Szacki, Wstęp, [w:] D. Tusk, Idee gdańskiego liberalizmu, s. 9. 
93 M. Zalewski, Misja, „Tygodnik Solidarność”, nr 11 z 16 marca 1990 roku, s. 3.
94 K. Czabański, Jak się przełamać?, s. 3.
95 J. Skórzyński, Koszty roztropności, „Tygodnik Solidarność”, nr 14 z 6 kwietnia 1990 roku, s. 1.
96 Dokumenty sztabu wyborczego Leszka Moczulskiego: Program wyborczy pt. „Konieczność przełomu” 

[z 1991 roku], [w:] M. Grabowska, I. Krzemiński (oprac.), Bitwa o Belweder, s. 358. 
97 Oświadczenie Prezydium i Komisji Politycznej Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ 

„Solidarność” Lechu Wałęsie [styczeń 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii 
i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 75.
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[chodzi o rząd Jana K. Bieleckiego – przyp. P.B.] wydaje się, przegrał, nim jeszcze 
zaczął swoją pracę. Jedyna dla niego ucieczka do przodu. Dlatego na pytanie – sta-
wiane ostatnio publicznie – czy nastąpi przełom, czy kontynuacja, odpowiedź jest 
prosta: bez przełomu (zwłaszcza w sferze gospodarczej) nasze szanse maleją do 
zera. Rząd powinien zatem próbować go dokonać”98. Stwierdzenie, że „potrzebny 
jest przełom”99 albo obiecywanie dokonania „rzeczywistego przełomu” to istotne 
elementy programów politycznych kilku ugrupowań.

Ograniczone zasoby czasu dostępnego wszystkim politykom stanowiły pod-
stawę do tłumaczenia się z własnych błędów, pomyłek czy zaniechań politycznych 
oraz braku prawdziwego przełomu100. Akceptowanie faktu przełomu w Polsce było 
wykorzystywane bezpośrednio przez lewicę do zatrzymania w swoich szeregach 
dotychczasowych zwolenników. W ostatnim (jak się okazało) programie politycz-
nym PZPR zapisano: „Rok 1989 był rokiem przełomowym dla Polski. Rok 1990 
będzie przełomowym dla lewicy”101.

Znaczenie czy skuteczność metafory „przełomu” dla dyskursu politycznego 
i walki wyborczej tak podsumował były premier Tadeusz Mazowiecki: „Ci, którzy 
obiecywali »przełomy« i »szybkie decyzje« rządzą teraz krajem i widzą, że rzeczy-
wistość jest bardziej złożona, niż im się wydawało”102. Pomimo argumentacji tego 
typu, metafora przełomu okazała się wyjątkowo trwała. Powoływali się na nią po-
litycy ugrupowań nawołujących do przerwania rozwoju ciągłego. Oczekiwanie na 
przełom, obiecywanie przełomu itd. było istotnym elementem ówczesnego dyskursu.

Zauważalny i podkreślany przez niektórych naukowców ewolucyjny tryb prze-
chodzenia od komunistycznego autorytaryzmu do demokracji pozwalał korzystać 
z metafory „przestrzennej” w postaci „przejścia”103, zdecydowanie bliższej „spokoj-
nemu” przebiegowi polskich przemian, tak odbiegającemu od nieprzewidywalności 
innych rewolucji. Metafora „przejścia” dominowała w politycznym dyskursie głów-
nie na początku lat 90. XX wieku104. W tym okresie można było mówić o sytuacji 
ewolucyjnego przejścia od jednego systemu do innego, w którym stare reguły 
polityki współistniały z regułami nowymi, co szczególnie miało się przejawiać 
w sferze porządku politycznego i prawnego, w dużym stopniu zdefi niowanego 
przez porozumienia Okrągłego Stołu105. Zmiany miały polegać na stopniowym, 

98 K. Czabański, Wróżby, „Tygodnik Solidarność”, nr 2 z 11 stycznia 1991 roku, s. 3.
99 M. Poleski, Kierunek ruchu, s. 1. 
100 Od liberalnego rządu do liberalnej polityki [program KLD z maja 1991 roku], [w:] I. Słodkowska 

(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 110–112. 
101 Mieczysław F. Rakowski: Adresuję propozycje do całej partii, „Trybuna Ludu”, nr 3 z 4 stycznia 1990 

roku, s. 1. 
102 Marsz pod górę. Z Tadeuszem Mazowieckim rozmawia Bogusław Mazur, „Wprost”, nr 6 z 9 lutego 

1992 roku, s. 14 i 15. 
103 Termin „przejście”, jako tłumaczenie angielskiego „transition”, używany jest m.in. przez Jánosa 

Kornaia – zob. J. Kornai, Droga do wolnej gospodarki, przekład: J. Poprzeczko, Warszawa 1991.
104 A.K. Koźmiński, P. Sztompka, Rozmowa o wielkiej..., s. 223.
105 A. Wołek, Demokracja nieformalna. Konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w Europie 

Środkowej po 1989 roku, Warszawa 2004, s. 74.
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powolnym przekształcaniu pozostałości po PRL-u, wprowadzaniu nowych roz-
wiązań pobudzających aktywność społeczną, znoszeniu ograniczeń. Przejawiało 
się to w dyskursie pewnym typem wypowiedzi: „Polska znajduje się w fazie przej-
ściowej od systemu komunistycznego do demokracji parlamentarnej i gospodarki 
wolnorynkowej”106. Podkreślano, że okres przejściowy był związany z załamaniem 
się systemu komunistycznego107, zaznaczano wyraźnie, że dokonywane zmiany 
systemowe zostały umiejscowione w okresie przejściowym108.

W sferze politycznej poczucie owego „przejścia” szczególnie mocno budowała 
trwałość rozwiązań z „wyborów kontraktowych”, obowiązujących aż do pierwszych 
wolnych wyborów parlamentarnych w 1991 roku109. Nie ulega wątpliwości, że ów 
stan był w tamtym czasie stałym punktem odniesienia dla aktorów politycznych 
uczestniczących w dyskursie politycznym. Istnienie takiego „politycznego zawiesze-
nia” pociągało za sobą konieczność ustosunkowania się do podstawowych rozwiązań 
tego okresu, wymuszało nie tylko posługiwanie się kategoriami wartościującymi, 
ale także proponowanie rozwiązań mających zmienić ten stan.

Strategia powolnego przechodzenia do demokracji likwidowała w zasadzie 
potrzebę dokładnego defi niowania momentu przełomowego. Nie znaczy to jednak, 
że tego nie czyniono. W praktyce nie miało znaczenia, kiedy rozpoczęło się prze-
chodzenie. Wybranie formuły przejścia oznaczało zaakceptowanie stanu, w którym 
elementy starego systemu będą współistniały przez pewien okres z elementami 
nowego. Przejście budowało czasową strukturę „dłuższego trwania”, doprowadzając 
w rezultacie do podtrzymania i budowania ciągłości, do kontynuacji przekraczającej 
nie tylko rok 1989, ale także dalsze lata. Takie rozwiązanie rodziło skrajne oceny 
i spory polityczne, a tym samym potrzebę doprecyzowania defi nicji ówczesnej 
rzeczywistości. Jednoznacznie – przynamniej w opinii przeciwników tej metafory – 
pozbawiało społeczeństwo poczucia sprawstwa „nowych czasów”, a co za tym idzie 
i życia w nowym ustroju politycznym, gospodarczym czy społecznym. Metafora 
„przejścia” „pomagała” zacierać różnicę pomiędzy oboma okresami ustrojowymi, 
czyli między PRL i III Rzecząpospolitą.

„Przejście” zakładało istnienie i wykorzystanie dwóch stanów – tego, z którego 
się wychodziło (był gorszy)110, i tego, do którego się wchodziło (z założenia był 
tym lepszym i oczekiwanym). W ten sposób doszło do prostego przeciwstawnego 
wartościowania poszczególnych okresów. Polegało to metaforycznie na zastoso-
waniu strategii przejścia przez most, z brzegu na brzeg, kiedy to wystarczy pewne 
rzeczy przenieść z jednego brzegu na drugi, pozostawiając część obciążeń, a wtedy 
wszystko powinno funkcjonować doskonale111.

106 Tezy z Hotelu „Marriott”...
107 Deklaracja Parlamentarnej Grupy Liberalno-Demokratycznej. 
108 Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. Program społeczno-gospodarczy z 1990 roku, 

[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 110. 
109 Wypowiedź Aleksandra Halla – zob. Zabrakło woli politycznej? Politycy o rozliczeniu z komunizmem, 

„Więź” 1994, nr 7, s. 47.
110 Deklaracja Parlamentarnej Grupy Liberalno-Demokratycznej.
111 A.K. Koźmiński, P. Sztompka, Rozmowa o wielkiej..., s. 223.
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Według zwolenników metafory „przejścia”, miała ona przewagę nad innymi opi-
sami zmian społecznych. Była znacznie skuteczniejszym sposobem wprowadzania 
zmian, bo angażowała wszystkie istniejące siły polityczne i grupy społeczne, nikogo 
nie spychając na „boczne tory” przemian. Otwierała dla wszystkich – przynajmniej 
teoretycznie – równe szanse w „nowym czasie”. „Przejście” sugerowało, że zmiana 
nastąpi prawie bezboleśnie, co było szczególnie istotne dla tych, którzy chcieliby 
wymazać z pamięci społecznej swoje wątpliwe czy niechlubne dokonania w PRL-u. 
W tym przypadku metafora „przejścia” wywoływała sprzeciw niektórych środowisk 
politycznych, bowiem – jak twierdzili jej przeciwnicy – uznawała przejście z kapi-
tałem społecznym wyniesionym z PRL-u za całkowicie dopuszczalne.

Korzystanie z metafory „przejścia” było powiązane z koniecznością przygotowania 
szczegółowych scenariuszy – „dróg przejścia”. Musiały one zawierać poszczególne 
defi nicje „punktów przejścia”, w tym także trudną do przeprowadzenia ocenę 
„stanu obecnego”, czyli rzeczywistości reformowanej, w jakiej wtedy znajdowało 
się społeczeństwo. Zmiany były budowane wokół podstawowego założenia, że 
proces przejścia z jednego systemu do drugiego musi się dokonywać powoli, bez 
zbytniego przyspieszenia. Tempo zmian miało być dostosowane do możliwości 
i oczekiwań społeczeństwa. Brak większej dynamiki wprowadzanych zmian sta-
nowił podstawowy zarzut pod adresem zwolenników tej metafory. W praktyce 
owa dynamika często bywała w używanych wyrażeniach niewidoczna – np. gdy 
mówiono o przejściu „demokratycznym”112 „ustrojowym”, „pokojowym”, a także 
o „polskim modelu przejścia do demokracji”, który ponadto, zdaniem wielu, został 
uzgodniony podczas obrad Okrągłego Stołu. Z drugiej strony, mówiono czasami 
o „radykalnym przejściu” od systemu socjalistycznego do kapitalizmu, które 
przyniosło szereg negatywnych konsekwencji. Miało to podkreślać konieczność 
unikania działań zbyt gwałtownych.

Wyjątkowo bliskie metaforze „przejścia” były inne określenia funkcjonujące 
w dyskursie, takie jak: „powrót do gospodarki rynkowej”113, „reforma”114 czy też, 
w pewnym znaczeniu, „przyspieszenie”, które odnosiło się do strategii przejścia, 
ale odwoływało się w większym zakresie do odniesień rewolucyjnych. Idea „przy-
spieszenia” bywała odnoszona do koncepcji przejścia, wtedy jej nadrzędnym celem 
miało być skrócenie okresu przechodzenia z jednego systemu do drugiego.

Najbardziej rozpowszechnionym w literaturze naukowej podejściem do takiego 
tłumaczenia zmian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej było łączenie ich 
„z demokratycznym przejściem”. To ujęcie, wprowadzone przez Ralfa Dahrendorfa, 
zakładało kontrolowane przejście od „państwa mniej, do bardziej” liberalnego115. 
Przejście było dokonywane według planu zaproponowanego przez elity polityczne, 
co pozwalało ograniczyć w znacznym stopniu tendencje żywiołowe w tego typu 

112 B.W. Mach, Transformacja ustrojowa a mentalne..., s. 11.
113 W. Wilczyński, Ekonomia i polityka gospodarcza..., s. 19. 
114 S. Fischer, A. Gelb, Problemy reformy gospodarki socjalistycznej, „Ekonomista” 1991, nr 2–3, s. 182. 
115 R. Dahrendorf, Politik, Wirtschaft  und Freiheit, „Transit” 1990, nr 1, s. 38–39. Zob. także: R. Dahrendorf, 

Rozważania nad rewolucją..., s. 15–23.
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procesie. Przy zastosowaniu tej koncepcji do opisu zmian po 1989 roku położono 
mocniejszy akcent na rolę „kierowniczą” elit politycznych oraz podmiotowość 
jednostek. Chociaż bowiem procesy zmiany były częściowo sterowane, za sukces 
przejścia odpowiadały jednostki, podejmujące działania zmierzające do zmiany 
rzeczywistości z wykorzystaniem różnych zasobów kapitału społecznego: „(…) trans-
formacja zasobów posiadanych przez rodziny i jednostki stanowi zatem, osadzony 
w instytucjonalnej praktyce społecznej, codzienny, polityczny, socjaldemokratyczny 
i psychologiczny substrat demokratycznego przejścia”116. W praktyce „ścieżka” 
dojścia, chociaż zaplanowana przez elity, dopuszczała daleko idącą ingerencję 
jednostek podejmujących racjonalne działania, bez których przejście nie miało 
szans powodzenia.

Podstawowym warunkiem przy defi niowaniu rzeczywistości w kategoriach 
„przejścia” była odpowiedź na pytanie, czy przejście już się dokonało, czy też 
społeczeństwo wciąż jeszcze jest jego świadkiem i uczestnikiem. Czas trwania 
przejścia stał się jednym z głównych elementów tworzących pole do kolejnych 
sporów dyskursywnych. Wyraźne błędy we wprowadzaniu zmian doprowadziły 
do uformowania się nowego spojrzenia na przejście, które uległo znacznemu wy-
dłużeniu. Twierdzono, często także ironicznie, że cały okres III Rzeczypospolitej 
to stan przejściowy, a jeszcze bardziej tymczasowy: „Na razie jesteśmy w okresie 
przejściowym między PRL a III Rzecząpospolitą”117. W rezultacie, rok 1989 coraz 
rzadziej był wskazywany jako moment przełomu przez środowiska prawicowe, 
a częściej pojawiał się w takiej roli w wystąpieniach ugrupowań centrowych 
i lewicowych.

Metafora „przejścia” była wykorzystywana przez tych, którzy nie chcieli zwiększać 
społecznej niepewności przez zastanawianie się, jak ma ostatecznie wyglądać stan 
docelowy, do którego zmierzano. Przekonywanie, że nic się w Polsce nie zmieniło, 
sugerowało konieczność wyznaczenia i dokonania kolejnego przełomu, zaś metafora 
„przełomu” była wielokrotnie wykorzystywana do legitymizacji kolejnych prób zdo-
bycia władzy. Służyła też do kontestowania przez prawicę ewolucyjnego charakteru 
przekształceń. Najbardziej widocznym tego przejawem była próba ostatecznego 
zerwania z komunizmem, podjęta w 1992 roku przez rząd Jana Olszewskiego, czyli 
próba dokonania „oczekiwanego przełomu”118.

Mówienie o okresie przejściowym czy o pokojowym przejściu pomiędzy dwoma 
okresami bądź systemami tworzyło też dłuższą perspektywę zmiany. Z założenia 
budowano długi przedział czasu pod wprowadzane zmiany, akceptując zasadniczo 
fakt, że przedłużanie się czasu realizacji zmian jest czymś oczywistym. Dawało to 
możliwość dokonania planowanych działań, mniej lub bardziej przemyślanych, ale 

116 B.W. Mach, Transformacja ustrojowa a mentalne..., s. 11. Był to „proces, w trakcie którego rodzin-
ne zasoby wyniesione z okresu państwowego socjalizmu są »wymieniane« na społeczno-ekonomiczne 
osiągnięcia w nowym systemie oraz społeczno-polityczne nastawienia wobec nowego systemu” – zob. 
tamże, s. 10.

117 P. Andrzejewski, Obywatelska czy koalicyjna?, „Tygodnik AWS”, nr 5 z 6 listopada 1997 roku, s. 3. 
118 W. Ziembiński, Stać na straży Konstytucji i honoru..., „Ład”, nr 25 z 19 czerwca 1994 roku, s. 3.
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tworzyło też większą przestrzeń do politycznej interpretacji symbolicznej. W tym 
ostatnim przypadku służyło wyjątkowo często do usprawiedliwiania braku pozy-
tywnych efektów reform.

c) „Transformacja” jako dominująca metafora temporalna

„Transformacja” była najważniejszą metaforą, która w stopniu dominującym 
wyznaczała sposoby tłumaczenia i defi niowania rzeczywistości polskich zmian, 
w sposób zdecydowany współtworzyła strukturę dyskursu politycznego, wpływa-
ła na kształtowanie się tendencji kulturowych, wartości i antywartości Polaków. 
Słowo to przybrało postać „narzędzia pojęciowego, w którym zakodowane jest 
przeszłe doświadczenie społeczeństwa, odnoszące się zarówno do sfery działania, 
jak i charakterystycznego dla niego sposobu działania”119. W ten sposób metafora 
nie tylko odzwierciedlała dominujący w analizowanym okresie sposób myślenia, 
ale też uzyskała status fragmentu świadomości społecznej, kształtując myślenie 
o ówczesnych czasach120 i stając się podstawowym sposobem i narzędziem odbie-
rania i „pojmowania rzeczywistości”121.

Termin „transformacja” był wykorzystywany przez różne dyscypliny nauki, 
opisujące zmiany w świecie społecznym i przyrodniczym. Do opisu zmian spo-
łecznych w krajach postkomunistycznych termin trafi ł najprawdopodobniej za 
pośrednictwem ekonomii, gdzie był stosowany do przedstawiania głębokich prze-
mian gospodarczych. Powstała nawet subdyscyplina naukowa nazywana ekonomią 
transformacji122, zresztą ekonomiczne konotacje były wielokrotnie, przy różnych 
okazjach, wymieniane i podnoszone123. W polskich naukach społecznych termin 
ten od początku służył opisowi całościowych zmian, jakie zaszły w naszym kraju124. 
Podobnie było w dyskursie politycznym, w którym stał się najbardziej rozpowszech-
nioną metaforą „wyobrażenia zmiany” po 1989 roku. Droga tego terminu wiodła 
więc od dyskursu naukowego do polskiego dyskursu politycznego.

119 A. Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki, różne kultury, przekład: I. Duraj-Nowosielska, Warszawa 
2007, s. 23.

120 Zob. np.: Unia Wolności za. Przemówienie Leszka Balcerowicza, przewodniczącego UW, wygłoszone 
18 maja 1997 roku na spotkaniu liderów lokalnych struktur partii, „Gazeta Wyborcza” nr 117 z 21 maja 
1997 roku, s. 17. 

121 A. Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki, różne kultury, s. 24.
122 Z. Hackuba, Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu 

regulacji, Warszawa 1995. Transformacja oznacza proces przemiany, przeobrażania oraz przekształcania. 
Zob. E. Dreń, E. Polański, Wielki słownik języka polskiego, Kraków 2009, s. 838.

123 L. Balcerowicz, Socialism, Capitalism, Transformation, Budapest–London–New York 1995. 
124 Bank Światowy wydawał popularne czasopismo poświęcone gospodarkom postkomunistycznym 

pod tytułem „Transition”, czyli zbliżonym do polskiego rozumienia terminu „transformacja”. Jak twierdzą 
badacze, istnieje różnica w interpretacji terminów „transition” i „transformacja”. Zob. J. Kochanowicz, 
Transformacja polska w świetle socjologii historycznej. Między Trzecim Światem a państwem opiekuńczym, 
„Kultura i Społeczeństwo” 1998, nr 1, s. 25. 
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Nie ulega wątpliwości, że proces transformacji był nie do końca zdefi niowany, 
istniały więc podstawy do tego, by w ramach dyskursu politycznego podjąć walkę 
o określenie znaczenia pojęcia transformacji. Prowadziło to – jak twierdzi Zbigniew 
Blok – do tworzenia się mitycznej wizji, z „wiedzą mityczną i mitami na temat 
transformacji”125. W wyniku politycznego dyskursu symbolicznego doprowadzo-
no do sformułowania ideologii transformacji oraz kilku podstawowych, szeroko 
rozpowszechnionych mitów. Przedstawiając proces formowania się metafory 
transformacji, szczególną uwagę zwracano na jej czynniki temporalne, odgrywające 
istotną rolę w symbolicznym defi niowaniu ówczesnej sytuacji.

Powszechne wykorzystanie terminu „transformacja” wynikało głównie z warun-
ków społeczno-politycznych. Dla odbiorców metafora miała najprawdopodobniej 
walory „nowości”, odwoływała się do doświadczeń krajów zachodnich, które sta-
nowiły pożądany wzór dla polskich przemian. Nie bez znaczenia były też kwestie 
słabszego wartościowania zawartego w tym terminie126. Wydaje się on zdecydowanie 
bardziej „obiektywny” czy „naukowy” niż pozostałe, opisane tu wcześniej. Istota 
mniejszego ładunku emocjonalnego polegała na rozstaniu się z „gorącymi” emo-
cjonalnie skojarzeniami rewolucyjnymi. W ten sposób osłabiano społeczne napięcie 
i niepewność, które występują w metaforze rewolucyjnej. Transformacja kojarzona 
była głównie z planową, bardziej spokojną i przewidywalną zmianą gospodarczą. 
Obrazowo przedstawiono ją „(...) jako strzałkę z literą t. To zaś, do czego ona wiedzie, 
to pewien pożądany stan końcowy – stan, który od strony instytucjonalnej można 
określić jako gospodarkę rynkową, (...) oraz demokratyczny system rządów”127. 
Dzięki temu transformacja kojarzyła się w większym stopniu z postępem i rozwojem 
linearnym, nastawionym na przyszłość. Wymuszała zbiorowy wysiłek, tworzyła 
wspólny kumulatywny czas praktycznego działania, stanowiący podstawę do osiąg-
nięcia zamierzonego celu. Takie „chłodne”, naukowe „wyobrażanie” transformacji 
miało istotne znacznie polityczne i społeczne. W praktyce termin „transformacja” 
umiejętnie łączył aspekty zmiany – rewolucyjne z ewolucyjnymi, upodabniając się 
znaczeniowo do „długiego przejścia”, czyli zbliżając do „przebudowy”.

Interpretacja naukowa przebiegu transformacji była działaniem wtórnym wobec 
zachodzących procesów społecznych. W tym ujęciu opis metafory „transforma-
cji” pojawiał się w postaci procesu „przekształcania”, co sugerowało jej „nowość” 
i wyjątkowość128. Próbowano tłumaczyć dokonujące się zmiany i ich różny często 
charakter za pomocą odmiennych paradygmatów lub „logik” zmiany, wyodrębnia-
jąc cztery ich rodzaje: (a) logikę zastępowania, (b) logikę transplantacji, (c) logikę 
rekombinacji, (d) logikę retrogresji. Opisujący te paradygmaty Bogdan W. Mach 
uważał, że „zastępowanie” polega na tym, iż w krajach postkomunistycznych 

125 Z. Blok, Transformacja systemowa w Polsce..., s. 215.
126 W. Pańków, Instytucje pracy w procesie transformacji. Polskie doświadczenia z lat 1990–1992, 

Warszawa 1993, s. 6.
127 L. Balcerowicz, Przekształcenia gospodarcze w Europie Środkowej..., [w:] M. Grabowska, K. Pankowski, 

E. Wnuk-Lipiński (red.), Społeczne konsekwencje..., s. 24. 
128 J.B. Sobczak, Perspektywy badania polskich..., [w:] K. Gorlach, Z. Seręga (red.), Oblicza społeczeń-

stwa, s. 109. 
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zmiana w sferze instytucjonalnej sprowadza się do modernizacji, polegającej na 
zastępowaniu elementów starego systemu nowymi. Paradygmat „transplantacji” 
przyjmuje, że w trakcie transformacji pewne elementy starego systemu są przeno-
szone w niezmienionej formie do systemu nowego lub że zostały one „wszczepio-
ne” w nowy system. Paradygmat „rekombinacji” zakłada ograniczoność zmiany 
instytucji i organizacyjnych praktyk w krótkim czasie, przez co następują problemy 
z budową jednostkowej tożsamości – wynika z tego, że budowa nowego systemu 
następowałaby tylko poprzez modyfi kację i rekonfi gurację elementów obecnych 
już w państwach realnego socjalizmu. Z kolei paradygmat „retrogresji”, wykorzy-
stywany w odniesieniu do pierwszego okresu zmian, zakłada, że zmiana społeczna 
jest w istocie cofaniem się do schematów organizacyjnych i mentalnych z okresu 
przed transformacją. Przedstawione powyżej cztery podstawowe paradygmaty 
transformacji różniły się w wielu elementach, przede wszystkim w zakresie stopnia 
ciągłości między okresem przed i po transformacji129.

Inne podejście naukowe w odniesieniu do specyfi ki polskiej transformacji wy-
różnia trzy główne wymiary (poziomy) transformacyjnej zmiany rzeczywistości 
po 1989 roku:

a) polityczny – koncentrujący się na procesie demokratyzacji, upodmiotowieniu 
społeczeństwa oraz liberalizacji reguł życia publicznego;

b) ekonomiczny – upowszechnienie zasad wolnego rynku i konkurencji;
c) społeczny i kulturowy – oznaczający przejście od autorytaryzmu (totalitary-

zmu) do indywidualizmu, w wyniku odrzucenia zakazów i nakazów na rzecz 
wolności i niezależności130.

Po 1989 roku „transformacja” stała się podstawową metaforą temporalną funk-
cjonującą w specyfi czny sposób. Próbowano uczynić z niej społeczną wartość, 
która miała stanowić jedną z istotnych – obok demokracji, wolności i wolnego 
rynku – reguł charakteryzujących ówczesne społeczeństwo. Metafora zawierała 
istotne składniki normalizacyjne, określała pożądane społecznie przepisy i metody 
osiągania celów społecznych, a zwłaszcza gospodarczych. Służyła do objaśniania 
społeczeństwu, czym są zachodzące wokół procesy albo jak powinny właściwie 
przebiegać. Najlepszym przykładem, wpisującym się w „edukacyjne” funkcje tej 
metafory, były stosowane w dyskursie tłumaczenia, że niektóre „patologie” okresu 
transformacji to spodziewane koszty dokonywanych zmian i należy je przeczekać.

Jedną z podstawowych kwestii spornych była sprawa intencjonalności transforma-
cji – czy jest ona w większym stopniu procesem rewolucyjnym, co miałoby się prze-
kładać na większą spontaniczność i nieprzewidywalność, czy ewolucyjnym, a wtedy 
większa byłaby pula zachowań racjonalnych i kierunkowych131. Problem ten był 
wyjątkowo trudny do rozstrzygnięcia, co przejawiało się w kolejnych propozycjach 

129 B.W. Mach, Transformacja ustrojowa a mentalne..., s. 18–30. 
130 M. Ziółkowski, Tendencje zmian w podstawowych sferach życia społecznego, [w:] E. Wnuk-Lipiński, 

M. Ziółkowski (red.), Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, Warszawa 2001, s. 247. 
131 E. Mokrzycki, Nowa klasa średnia?, s. 38–39; J. Szczepański, Polskie losy, Warszawa 1993, s. 89–116; 

J.B. Sobczak, Perspektywy badania polskich..., [w:] K. Gorlach, Z. Seręga (red.), Oblicza społeczeństwa, s. 110.
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jego interpretacji. Najpełniej widać to u Włodzimierza Wesołowskiego, dostrze-
gającego potrzebę podziału między kreatywizmem a konstruktywizmem132, oraz 
w interpretacji konstruktywizmu dokonanej przez Jerzego Szackiego133. Rozwiązania 
należy zatem szukać na drodze pogodzenia procesów spontanicznych i kreatyw-
nych. Spór ten miał znaczenie dla toczonej po 1989 roku dyskusji politycznej 
o formie i treści polskiej transformacji. Analizowano udział czynnika kreatywnego, 
szczególnie politycznego, a także spontanicznego – społecznego w całokształcie 
dokonanych zmian.

Bazowanie na przedstawionej powyżej argumentacji pozwalało częściej wyko-
rzystywać metaforę transformacji do dowolnych celów politycznych. Można jej było 
bez najmniejszych wątpliwości przypisać prawie każdą cechę ówczesnej zmiany 
społecznej. „Transformacja” mogła zatem być „planowa lub żywiołowa, sterowana 
lub spontaniczna, skokowa lub ciągła, przeprowadzana z użyciem przemocy lub 
ewolucyjna, endogenna lub egzogenna, incydentalna lub długotrwała, międzyfor-
macyjna lub wewnątrzformacyjna, innowacyjna lub restauracyjna, rozwojowa lub 
regresywna, postępowa lub wsteczna”134. Przytoczone dookreślenia transformacji 
przekonują o uniwersalnych i wielokontekstowych możliwościach zastosowania 
tego terminu w dyskursie politycznym, co uzasadnia jego dominację i powszechne 
wykorzystywanie.

Często jednak kwestia, czy zmiana jest spontaniczna, czy sterowana, nie 
odnosiła się do ontologii zmian, ale do praktycznego, politycznego ich kontro-
lowania czy nadzorowania. Dlatego też pojawiały się zarzuty, że transformacja 
została wcześniej zaprojektowana w wyniku zawartej przy Okrągłym Stole „za-
kulisowej umowy”. Z tym zagadnieniem było związane pytanie: czy elity władzy 
były architektami transformacji? Jedno podejście przejawiało się w zupełnym 
ich pomijaniu, inne uwzględniało wprawdzie ich istnienie, ale ocena ich roli nie 
była całkowicie jednoznaczna135. Zasadnicze znaczenie dla podnoszenia i war-
tościowania tych kwestii miał stosunek autorów wypowiedzi do paktu zawartego 
przy Okrągłym Stole.

W metaforę „transformacji” były „wbudowane” odniesienia temporalne, ale 
zdecydowanie mniej zauważalne niż w przypadku analizowanych wcześniej metafor. 
W mniejszym stopniu niż inne zajmowała się ona społecznym zagospodarowa-
niem ówczesnego czasu. Zakładała, że zmiany muszą się dokonywać w dłuższym 
czasie, często łączono ją z terminem doprecyzowującym w postaci „okresu”, czyli 
odcinkiem znajdującym się pomiędzy dwoma punktami. W ten sposób budo-
wała poczucie temporalnej stabilizacji, nie poddawała się żadnym temporalnym 

132 W. Wesołowski, Jednostka i sfera polityki w koncepcjach socjalistycznych, [w:] W. Wesołowski (red.), 
Losy idei socjalistycznej i wyzwania współczesności, Warszawa 1990, s. 139. 

133 J. Szacki, Socjaldemokracja i liberalizm, [w:] P. Marciniak, A. Stadler (red.), Liberalizm i socjaldemo-
kracja wobec wschodnioeuropejskiego wyzwania, Warszawa 1991, s. 17; J.B. Sobczak, Perspektywy badania 
polskich..., [w:] K. Gorlach, Z. Seręga (red.), Oblicza społeczeństwa, s. 110.

134 W. Gumuła, Transformacja ustrojowa, [w:] Encyklopedia socjologii, Warszawa 2002, t. IV, s. 260. 
135 J. Wasilewski, Badania nad elitami w Polsce: 1989–1995, [w:] K. Gorlach, Z. Seręga (red.), Oblicza 

społeczeństwa, s. 219.
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manipulacjom. Nie podejmowała próby „wykorzystywania” do jakichś doraźnych 
celów politycznych. Wyjątkowo rzadko pojawiało się polityczne stwierdzenie, że 
transformacja była „chwilą” czy „przełomem” (częściej porównywano ją do „przej-
ścia”). Odbiór ówczesnej teraźniejszości jako „szarej rzeczywistości”136 wykluczał 
w praktyce stosowanie terminów powiązanych z przełomem, który mógł być tylko 
częścią transformacji (jej początkiem). Nie mogło być inaczej, bo transformacja 
przebiegała w dłuższym czasie, przez co zakładała występowanie właściwego jej 
układu chronologicznego lub temporalnego. Mówi się wtedy o najważniejszych 
jej punkach temporalnych: „początku”, „czasie trwania”, „punktach przełomowych 
lub krytycznych” i „końcu”. Jak z tego widać, odniesienia w postaci „okresu” są tu 
najbardziej adekwatne. W toku dyskursu większość owych punktów transformacji 
łatwo było wyodrębnić, ale zaistnienie powszechnego konsensu co do poszczegól-
nych jej „punktów” nie było możliwe. Największe kontrowersje dotyczyły punktu 
granicznego, czyli końca transformacji. W praktyce wszystkie owe podstawowe 
punkty stanowiły przedmiot sporu politycznego.

Szukanie początku czasu jest wpisane w ludzkie myślenie, początek stanowi 
symboliczne zdarzenie oddziaływające na świadomość człowieka. Podobnie było 
z metaforą „transformacji”, tylko że ową „pierwotną potrzebę” chciały w najwięk-
szym stopniu zagospodarować elity symboliczne. Nastawione na długie trwanie, 
nie pozostawały jednak całkowicie obojętne na symboliczny początek transforma-
cji, który w licznych przypadkach był zaznaczany w sformułowaniach typu: „już 
na początku”137, „od samego początku”, „gdy zaczynaliśmy” czy „nadszedł czas” 
rozpoczęcia transformacji w Polsce. W ten sposób podkreślano, że transformacja 
miała swój początek, który najczęściej łączono z jakimś wydarzeniem z 1989 roku 
lub ogólnie z całym tym rokiem138. Często początek lokowano wśród wydarzeń 
politycznych, w których brano udział. Takie podkreślenie symbolicznego początku 
transformacji było istotne ze względu na budowanie własnej, znaczącej pozycji 
w odpowiednim kontekście polskich przemian. Spór o początek transformacji naj-
dobitniej przejawił się w składanych przed dziesiątą rocznicą upadku komunizmu 
w Polsce różnych propozycjach daty symbolicznego „początku”, czyli ofi cjalnego 
święta upamiętniającego powstanie III Rzeczypospolitej139.

Doraźne potrzeby polityczne wymuszały jednak często próby poszukiwania 
„głębszych” korzeni polskiej transformacji. Niektórzy doszukiwali się ich zdecy-
dowanie wcześniej, w okresie poprzedzającym rok 1989. Ich zdaniem, nie był to 
proces nagły (przełom), ale taki, „który mogliśmy obserwować co najmniej od 
1980 roku”140. Najczęściej odwoływano się do wydarzeń związanych z pierwszymi 
próbami reformowania gospodarki, poprzez „liberalizację cen i ograniczenia emisji 

136 T. Kononiuk, Etyka aktorów politycznych i medialnych, „Studia Medioznawcze” 2004, nr 3, s. 48.
137 Łapanie równowagi..., s. 13.
138 D. Macieja (oprac.), Narodziny III RP, s. 28–29; B. Mazur, R. Kamiński, Trzecie przykazanie, „Wprost”, 

nr 16 z 19 kwietnia 1998 roku, s. 28; T. Bogucka, Polak po komunizmie, s. 5.
139 B. Mazur, R. Kamiński, Trzecie przykazanie, „Wprost”, nr 16 z 19 kwietnia 1998 roku, s. 28.
140 W. Adamski, Wstęp, [w:] W. Adamski (red.), Polacy ’95: aktorzy..., s. 7–8. 



396 Główne cechy temporalne rzeczywistości po 1989 roku

kredytów, także prywatyzację, zamykanie nierentownych zakładów pracy oraz 
budowę rynku kapitałowego”141. Podkreślano, że transformacja „(...) rozpoczęła 
się w warunkach starego systemu”142. Takie odwoływanie się do korzeni z okresu 
przed 1989 rokiem było charakterystyczne dla ówczesnych elit symbolicznych 
wywodzących się ze środowisk lewicowych, budowało ich poczucie ciągłości oraz 
dawało im możliwość bycia pełnoprawnymi uczestnikami procesu formowania 
owych „początków”.

Z politycznego punktu widzenia pytanie o początek transformacji było istotne 
w momencie analizy dokonań i osiągnięć trwającego procesu. Wtedy bardzo szyb-
ko – z różnych powodów – okazywało się, że znaczenie ma nie tyle sam początek, 
ile determinowane przez niego warunki początkowe, ponieważ miały one „duży 
wpływ na proces transformacji”143, wyznaczały jej przebieg, pojawiające się trud-
ności, tłumaczyły jej przeciąganie, a przez to legitymizowały ciągłe odkładanie 
w czasie jej kresu.

Przekonanie, że zachodzące procesy, szczególnie społeczne i polityczne, nigdy 
nie mają swojego jednoznacznego początku, najdobitniej potwierdzało właśnie 
stosowanie metafory „transformacji”144. W praktyce społeczne zapotrzebowanie na 
początek transformacji nie było aż tak istotne, jak zdefi niowanie innych aspektów 
temporalnych. Najprawdopodobniej prowadzone często spory o początek wyni-
kały z problemów ze zdefi niowaniem pozostałych punktów temporalnych, przede 
wszystkim końca zachodzących procesów. Umieszczenie każdego defi niowanego 
momentu na osi czasowej procesu transformacji bez owego początku byłoby moż-
liwe. Transformacja była metaforą wyjątkowo pojemną, odbywałaby się również 
bez początkowego „wydarzenia”, nie byłaby jednak możliwa bez kolejnych działań 
na nią się składających oraz bez oznaczenia punktu końcowego.

Kolejną, wyjątkowo istotną cechą temporalną, przydatną dla socjotechnicznej 
manipulacji za pomocą metafory „transformacji”, było podkreślanie występowania 
długotrwałej perspektywy zmiany. Pozwalało to lepiej wyjaśnić procesy rozłożone 
w czasie, unikając tłumaczenia po raz kolejny, dlaczego to nie udało się osiągnąć 
zakładanego celu transformacji. Metafora „transformacji” ułatwiała też odpowiedź 
na podstawowe pytanie: czy już mamy do czynienia z końcem przemian? Jako pro-
ces zachodzący w długim czasie, odsuwała kwestię swego końca praktycznie poza 
nawias dyskusji. Pod tym kątem metafora ta okazała się zdecydowanie bardziej 
funkcjonalna, zapewniając w owym niepewnym okresie stabilizację opisu ówczes-
nej sytuacji. Jedynym pewnikiem była wtedy zachodząca transformacja. Przewaga 
transformacji w tej kwestii wynika z tego, że ona „zakłada trwanie w czasie procesu 

141 Z. Blok, Transformacja systemowa w Polsce..., s. 212. 
142 Tamże, s. 211. 
143 L. Balcerowicz, Przekształcenia gospodarcze w Europie Środkowej..., [w:] M. Grabowska, K. Pankowski, 

E. Wnuk-Lipiński (red.), Społeczne konsekwencje..., s. 25. 
144 Metafora „transformacji” była stosowana w dokumentach PZPR dla opisu potencjalnych przekształceń 

własnej struktury partyjnej w 1989 roku. Zob. Polityka partii: cele i uwarunkowania [PZPR z 26 listopada 
1989 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 23.
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przekształceń”145, pozwala budować stwierdzenia w kontekście tego procesu, jako 
długiego trwania, gdyż proces „nie jest skończony, trwa dalej”146.

Polityczne rozciąganie w czasie procesów zmiany było najprostszym i niezbędnym 
zabiegiem socjotechnicznym. Ponadto takie rozciągnięcie nie szkodziło metaforze, 
bo wynikało z jej istoty. Dostrzegli to również socjologowie, którzy nie pozosta-
wiają wątpliwości co do tego, że czas trwania transformacji podlegał manipulacji: 
„Początkowo sugerowano, iż dokona się ona w ciągu kilku miesięcy, następnie 
okres ten wydłużono do kilku lat, a w ostatnim czasie dość powszechnie przyznaje 
się, że będzie to proces długofalowy, bynajmniej niejednorodny w poszczególnych 
państwach i społeczeństwach, i którego zakończenie nawet po kilkunastu latach 
jest trudne do przewidzenia”147. W praktyce metafora „transformacji” okazała się 
najbardziej przydatna do legitymizowania zmian długookresowych, a więc nie 
tych zachodzących szybko i gwałtownie, i to było najprawdopodobniej kolejnym 
czynnikiem gwarantującym jej bezdyskusyjną dominację w dyskursie.

Metafora „transformacji” „narzuciła” przystępne, jednostajne tempo, byli jednak 
tacy przedstawiciele elit symbolicznych, dla których było ono zbyt szybkie albo zbyt 
wolne. Gdy podkreślano, że transformację cechuje szybkie i dynamiczne tempo 
zmian, natrafi ano też na zdania przeciwne. W zestawieniu z innymi metaforami 
stosowanymi w dyskursie i omówionymi wyżej transformacja „proponowała” 
jednak zasadnicze spowolnienie tempa. Metafora „transformacji”, odwołująca 
się do ustalonego porządku przeprowadzania zmian, dawała poczucie jednego 
rytmu działania, zatem przyczyniała się do formowania podstaw pod większe 
zasoby społecznego spokoju. W społecznym odbiorze często jednak, gdy nie była 
bezpośrednio przeciwstawiana rewolucji, postrzegano transformację jako proces 
szybki i dynamiczny. Podstawowe płaszczyzny sporu politycznego stanowiły jednak 
pytania o tempo zmian – czy transformacja jest dostatecznie dynamiczna oraz jak 
należy przeprowadzać reformy, szybko czy wolno?

d) Pozatemporalne znaczenia metafory „transformacji”

Metafora „transformacji” posiadała wiele innych aspektów, nieodnoszących się 
bezpośrednio do temporalnych cech ówczesnej rzeczywistości. Pozwalała na objęcie 
swoim zakresem znaczeniowym szerokiego spektrum przeprowadzanych zmian. 
Jak wspomniano wcześniej, uprawnione było określanie za pomocą tej metafory 
różnych, zmieniających się sfer rzeczywistości. W praktyce nie została w dyskursie 
politycznym ograniczona wyłącznie do zmian w sferze gospodarczej148. Z równym 

145 A. Kłoskowska, Kultury narodowe wobec globalizacji a tożsamość jednostki, „Kultura i Społeczeństwo” 
1997, nr 4, s. 3.

146 Wypowiedź Piotra Sztompki – zob. A.K. Koźmiński, P. Sztompka, Rozmowa o wielkiej..., s. 223.
147 Z. Blok, Transformacja systemowa w Polsce..., s. 215. 
148 J. Kochanowicz, Transformacja polska w świetle socjologii..., s. 25. 
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przekonaniem twierdzono, że dokonująca się zmiana ma charakter holistyczny149 
czy systemowy150, czyli dotyczy wszystkich sfer życia ówczesnego społeczeństwa. 
Pojemność transformacji była zaznaczana różnymi stwierdzeniami, np.: „wiele się 
dzieje”, co powodowało, że termin ten można było zastosować w przypadku właściwie 
każdej szczegółowej zmiany przeprowadzanej w Polsce. „Kluczem” czy „metodą” do 
nazwania każdej zmiany stała się zatem ta metafora, bo sugerowała też fundamen-
talną zmianę sytemu. Wszystko podlegało transformacji. Podkreślano, że nie sposób 
ogarnąć tego, co wchodzi w skład tego procesu, mówiono o niespotykanej dotąd 
w historii sekwencji zmian151. Wymieniano transformację: ustrojową, systemową152, 
państwa biurokratycznego, administracji państwowej, uwłaszczenie też miało być 
procesem transformacji społecznej. Dla niektórych transformacja miała być zmianą 
instytucjonalną, dla innych kulturową, gospodarczą czy polityczną. Przydatność 
i powszechność zastosowania tej metafory doprowadziła w pewnym momencie do 
utożsamienia jej z pojęciem zmiany społecznej. Leszek Balcerowicz wśród trzech 
podstawowych cech transformacji wymieniał właśnie jej „skalę zmian”153, co było 
zauważalne w wyrażeniu: „postkomunistyczna transformacja”154.

Nie znaczy to, że metafora transformacji nie służyła, niekiedy kontrowersyjnie, 
do nazywania zjawisk niemających z nią wiele wspólnego. Środowiska nastawione 
krytycznie do porozumień Okrągłego Stołu mówiły o transformacji w kontekście 
zapewniania bezpieczeństwa ekonomicznego postkomunistom. „Transformacja 
bezpieczeństwa” miała polegać na przekształceniu wpływów politycznych w bezpie-
czeństwo ekonomiczne i prawne155. Takie zastosowanie omawianej metafory miało 
przekonać odbiorców, że cały okres po 1989 roku należy wartościować ujemnie 
– a zatem pojęcie „transformacja” miało społeczeństwu kojarzyć się negatywnie.

W przypadku metafory „transformacji” dostrzegalny był kierunek przebiegu 
procesów zmiany. Choć z oczywistych względów sama metafora nie implikowała 
ani końcowego celu, ani sposobu dojścia do niego, nie defi niowała też dokładnie 
„ścieżki dojścia”. Łatwiej to uczynić, gdy zmiany są dłuższe, rozłożone w czasie, 
istnieje wtedy możliwość modyfi kowania czy sprawdzania określonych strategii 
„dojścia”. Często przyjmowano założenie, że transformacja ma być procesem de-
mokratycznym, kierowanym i nadzorowanym przez elity polityczne, prowadzonym 
w atmosferze dużej niepewności społecznej, dotyczącym całego społeczeństwa, 

149 Z. Blok, Transformacja systemowa w Polsce..., s. 210.
150 Uchwała programowa KLD – uchwała programowa przyjęta przez IV Konferencję Krajową KLD, która 

odbyła się w Gdańsku w dniach 24–25 października 1992 roku – materiał archiwalny w zbiorach Fundacji 
Liberałów; J. Kofman, W. Roszkowski, Transformacja i postkomunizm, s. 144. 

151 L. Balcerowicz, Przekształcenia gospodarcze w Europie Środkowej..., [w:] M. Grabowska, K. Pankowski, 
E. Wnuk-Lipiński (red.), Społeczne konsekwencje..., s. 29–31. 

152 Z. Blok, Transformacja jako konwersja funkcji..., s. 121.
153 L. Balcerowicz, Przekształcenia gospodarcze w Europie Środkowej..., [w:] M. Grabowska, K. Pankowski, 

E. Wnuk-Lipiński (red.), Społeczne konsekwencje..., s. 29–31.
154 W. Wesołowski, Rozumienie polityki wśród polityków, [w:] W. Wesołowski, I. Pańków (red.), Świat 

elity politycznej, s. 120. 
155 J. Kurczewski, Hiszpańskie buty, [w:] J. Kurczewski, Przeciw-obyczaje. Felietony..., s. 55.
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to w praktyce dochodzi do kształtowania się jej pod wpływem działań tegoż spo-
łeczeństwa. W takim przypadku, wobec stopnia zaangażowania jednostek, trudno 
mówić o ukierunkowanym procesie. Jednostka miała pewien wpływ na kierunek 
procesu transformacji, poprzez własne aktywne działania. Taka aktywność nie była 
uwzględniana w koncepcjach „opóźnionej modernizacji”156.

W tej kwestii również nie brakowało sporów i kontrowersji. W praktyce, po 1989 
roku nie do końca wiedziano, jaki kierunek ma przybrać transformacja, jednak 
przeważało podejście, ujmujące transformację jako proces zmiany istniejącego 
wcześniej ładu społecznego, który ma jakiś wytyczony kierunek. Znajomość tego 
kierunku wzrastała w miarę upływu czasu. Początkowo, w 1989 roku, dominowa-
ła niewiedza w tej dziedzinie, pogłębiająca społeczną niepewność – Jacek Kuroń 
wspominał np.: „W momencie, kiedyśmy szli się wybierać w 1989 roku w czerwcu, 
ja nie miałem wyobraźni w ogóle na to, jaki zasięg będzie miała tzw. transformacja, 
czyli zmiana ładu”157. Częste jednak było przekonanie, że „kierujący” transformacją 
znają odpowiedni kierunek. Zatem transformacja była „pociągiem jadącym po szy-
nach, na przygotowanych przez osoby i siły torach”. Pisano, że Leszek Balcerowicz 
miał wytyczać „tory transformacji” na najbliższe lata158. Porównanie do pociągu 
podkreślało trafność temporalnych skojarzeń, a mówienie o szybkości podróży było 
całkowicie uzasadnione – w tym momencie głównie o jej licznych hamulcach159 czy 
blokadach. Czynnikami utrudniającymi „prawidłowy bieg pociągu” były m.in. „złe 
prawo”160, „istniejąca od początków transformacji dziura budżetowa” czy „anar-
chia występująca w kraju”. Każdy niepożądany składnik ówczesnej rzeczywistości 
(w tym działania przeciwników politycznych) mógł być przeszkodą w bezpiecznej 
podróży „pociągiem transformacji”. Cele polityczne zmuszały do wytyczania ko-
lejnego odcinka drogi. Aby podkreślić, jak niewielką przebyto odległość, mówiono 
o „pierwszych latach transformacji”. W 1994 roku Leszek Balcerowicz, „kierujący 
pociągiem transformacji”, pisał: „jesteśmy – jak sądzę – gdzieś w połowie drogi”161, 
czas upływał, a kwestia długości tej podróży pozostawała wciąż aktualna. Zadanie 
nadal polegało na wytyczeniu drogi pozostającej jeszcze do przebycia. Taka refl eksja 
pojawiała się w miarę dostrzegania, że okres transformacji się wydłuża, pozytywnych 
efektów zmian nie ma zbyt wiele, a końca drogi nie widać.

Podstawowym zadaniem polityków było wyznaczenie celu transformacji. Defi nicje 
były wyjątkowo obszerne, mniej lub bardziej konkretne: „Dążenie do stworzenia 

156 B.W. Mach, Transformacja ustrojowa a mentalne..., s. 12.
157 Zob. J. Kurczewski, Wstęp, [w:] J. Kurczewski, Przeciw-obyczaje. Felietony..., s. 18.
158 E. Wnuk-Lipiński, Kształtowanie się nowego ładu..., [w:] M. Grabowska, K. Pankowski, E. Wnuk-

-Lipiński (red.), Społeczne konsekwencje..., s. 14. 
159 W. Wesołowski, Rozumienie polityki..., [w:] W. Wesołowski, I. Pańków (red.), Świat elity politycznej, 

s. 157.
160 Uchwała programowa KLD – uchwała programowa przyjęta przez IV Konferencję Krajową KLD, 

która odbyła się w Gdańsku w dniach 24–25 października 1992 roku – materiał archiwalny w zbiorach 
Fundacji Liberałów.

161 L. Balcerowicz, Przekształcenia gospodarcze w Europie Środkowej..., [w:] M. Grabowska, K. Pankowski, 
E. Wnuk-Lipiński (red.), Społeczne konsekwencje..., s. 31.
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w Polsce nowoczesnego systemu kapitalistycznej gospodarki rynkowej, połączonego 
z demokratycznym systemem społeczeństwa obywatelskiego, wyznacza podstawowy 
kierunek transformacji, którą przeżywamy. Kierunek ten uważam za bezdyskusyjny 
w tym znaczeniu, że wynika on z historycznej konieczności dostosowania się do 
dominujących w świecie wzorców cywilizacyjnych. Bez takiego dostosowania nie 
ma dziś widoków na rozwój gospodarczy i społeczny kraju”162. Inni uczestnicy dys-
kursu politycznego defi niowali to samo jako przejście od systemu totalitarnego do 
demokratycznego oraz od gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki wolno-
rynkowej. Katalog szczegółowych celów transformacji był wyjątkowo szeroki. Jeden 
element pozostawał jednak niezmienny – cel tego procesu był zawsze kojarzony zde-
cydowanie pozytywnie: „Dominowała więc optymistyczna, wręcz życzeniowa wizja 
przyszłości – kapitalistyczną gospodarkę utożsamiano z bogactwem podaży, wysoką 
konsumpcją, wysokimi dochodami, ogromnymi możliwościami rozwoju inwencji 
jednostek, wyolbrzymiano rolę obcego kapitału w uzdrawianiu gospodarki itd.”163.

Niesatysfakcjonujący dla wielu ekspertów i społeczeństwa przebieg transformacji 
wymusił dyskurs o jej negatywnych skutkach. Metafora „transformacji” pozwalała 
na to, obejmowała bowiem również możliwość, że wystąpią procesy czy elementy 
„ze sobą sprzeczne i tendencje przeciwstawne”164. Upowszechniło się społeczne 
przekonanie, że transformacja jest procesem, w trakcie którego mechanizmy rea-
lizacyjne mają zdolność do generowania zarówno porządku, jak i chaosu165.

Transformacja, pomimo wielu istotnych elementów pozytywnych, podkreśla-
nych wielokrotnie w dyskursie, np. dotyczących planowanego i kontrolowanego 
charakteru zmian, określanych jako „bezkrwawa rewolucja”166, czy działań ograni-
czających negatywne konsekwencje zmian, prowadziła do powstania poważnych 
kosztów społecznych167. Metafora była wykorzystywana do politycznego uzasad-
niania ich konieczności. Jak twierdzili niektórzy, był to koszt procesu transfor-
macji niezbędny do poniesienia i niemożliwy do uniknięcia, inni uważali, że są 
takie sposoby realizacji transformacji, które ograniczyłyby te koszty. Problemem 
było dostrzeganie i podkreślanie wysokich kosztów politycznych i gospodarczych 
transformacji. Przykładów takich błędów, także po 1989 roku, było dużo, jednak 
manipulacja kosztami transformacji stanowiła podstawową strategię w walce poli-
tycznej. Z jednej strony pojawiali się politycy i ugrupowania podkreślające korzyści, 
a minimalizujące koszty, z drugiej przekonywano, że koszty są ogromne, a korzyści 
żadne lub niewielkie. Zadania stawiane kolejnym rządom sprowadzano do tego, 

162 Z. Sadowski, Kierunek neoliberalny a cele..., [w:] W. Jakóbik (red.), Kontynuacja czy przełom?..., s. 9. 
163 Z. Blok, Transformacja systemowa w Polsce..., s. 216.
164 A. Kłoskowska, Kultury narodowe wobec globalizacji..., s. 3. 
165 P. Płoszajski, Polskie reformy. Trudna sztuka uczenia się i zapominania, [w:] A. Sułek, J. Styk, 

I. Machaj (oprac.), Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu 
Socjologicznego, Lublin 27–30 czerwca 1994, Lublin 1995, t. I, s. 64. 

166 L. Balcerowicz, Przekształcenia gospodarcze w Europie Środkowej..., [w:] M. Grabowska, K. Pankowski, 
E. Wnuk-Lipiński (red.), Społeczne konsekwencje..., s. 29–31.

167 A. Sakson, Wstęp, [w:] A. Sakson (red.), Transformacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich – próba 
bilansu, Poznań 2009, s. 9.
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by próbowały zmniejszyć koszty transformacji dla społeczeństwa. Dyskusja o tym 
przenosiła dyskurs polityczny na temat strategii reform ustrojowych w Polsce168.

Już początkowy okres transformacji doprowadził wkrótce do społecznego zmę-
czenia, a tym samym pytania o jej koniec. Utrzymywano, że „(...) ponad 3-letni 
okres ograniczeń fi skalno-monetarnych i funkcjonowania »twórczej destrukcji« 
jest wystarczająco długi, a zarazem bolesny, by wykazać nieadekwatność przyję-
tych rozwiązań w warunkach polskiej transformacji”169. Choć po kilkunastu latach 
zmian doprowadzono do wielu zasadniczych przekształceń systemu i struktury 
społecznej, końca transformacji nadal jednak nie było widać. Zmęczenie, zarówno 
długością, jak i kosztami zmian przeprowadzanych w okresie „18 lat permanentnej 
transformacji”170, stawało się coraz trudniejsze do zniesienia. Czynnikiem potęgu-
jącym to zmęczenie była niespójność czasowa zmian w transformacji. Dostrzeżono, 
że zachodzi ona między tempem przebiegu transformacji (realizowanej według 
scenariusza „terapii szokowej”) a pojawieniem się pierwszych pozytywnych re-
zultatów gospodarczych. Zmiany były szybkie – przynajmniej tak funkcjonowały 
w świadomości społecznej, a rezultatów nie było. Powszechnie stosowana strategia 
manipulacji politycznej, polegająca na dalszym rozciągnięciu transformacji w czasie, 
okazywała się coraz mniej przydatna.

Narzędziem, mającym doprowadzić do skutecznej legitymizacji sprawowa-
nia władzy przez określonych polityków, stały się właśnie metafory temporalne. 
Tradycyjne odwoływanie się w legitymizacji do zaszłości – „tak było zawsze”, tym 
razem okazywało się całkowicie nieprzydatne. Zamiast „trwania” zaproponowano 
odpowiednie defi nicje tego czasu. Pozycję indywidualnego autorytetu zajęła me-
tafora. To ona stanowiła podstawową kategorię mobilizującą czy też zniechęcającą 
elektorat polityczny. Przybrała charakter mityczny, urosła do rangi symbolicznego 
„zbiorowego autorytetu” zmian171. Wykorzystywana powszechnie, stała się podsta-
wowym symbolem zmian. Politycznie uprawomocnione przekonanie o słuszności 
danej metafory pozwało mobilizować wyborców. Gra symboliczna dotyczyła, po 
pierwsze, narzucenia społeczeństwu podstawowej metafory, a po drugie, zbudo-
wania jej najkorzystniejszej interpretacji.

Z drugiej strony, metafora była elementem nieustannego dyskursu politycz-
nego, w którym dążono do zawężania czy rozszerzenia, podkreślenia niektórych 
jej aspektów, a zminimalizowania lub „ukrycia” innych. Poddawana kolejnym 
przekształceniom, reinterpretacjom, redefi nicjom, metafora przyczyniała się do 
umacniania tożsamości środowisk dyskursywnych popierających zmiany oraz 
oddawała ich cele polityczne, w tym wyobrażenia o zachodzących procesach. 
Metafora budowała potrzebny w okresie gwałtownych zmian porządek przekonań 

168 W. Jakóbik, Transformacja polskiej gospodarki – założenia, rzeczywistość, perspektywy, [w:] W. Jakóbik 
(red.), Kontynuacja czy przełom?..., s. 34; Z. Blok, Transformacja systemowa w Polsce..., s. 221. 

169 W. Jakóbik, Transformacja polskiej gospodarki – założenia..., [w:] W. Jakóbik (red.), Kontynuacja 
czy przełom?..., s. 34.

170 J.R. Wedel, Prywatna Polska, s. 37. 
171 Z. Blok, Transformacja systemowa w Polsce..., s. 215.
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własnych oraz zwolenników politycznych poprzez zakotwiczenie się wokół katalogu 
pozytywnych skojarzeń i odniesień. Stanowiła jednak pole potencjalnych zagrożeń, 
polegających na aktywowaniu niepewności i lęków, będących pokłosiem działań 
przeciwników politycznych, dążących do kolejnego zdefi niowania danej metafory, 
tym razem na warunkach niekorzystnych dla jej zwolenników.



Rozdział IV

CZAS JAKO NARZĘDZIE WALKI 
POLITYCZNEJ

1. Spory wokół czasu trwania reform

a) Znaczenie czasu – niedobór i nadmiar czasu w polityce

Z wcześniejszych wniosków wynika, że walka o narzucenie dominującej defi nicji 
czasu teraźniejszego w najmniejszym stopniu odwoływała się do kategorii czasu 
ilościowego. Miał on jednak w ówczesnej polityce coraz większe znaczenie, co 
lapidarnie ujął Aleksander Kwaśniewski: „Czas jest największą wartością, jaką 
mamy w naszym życiu”1. W innym kontekście rolę czasu przedstawia wypowiedź 
Mariana Krzaklewskiego: „Z moich rozmów z Lechem Wałęsą wynika, że nie ma 
między nami istotnych animozji. Niedawno podczas spotkania z nim narzekałem 
na brak czasu, a on odpowiedział: »Panie przewodniczący, zobaczy pan – ja już to 
trenowałem – w przyszłości będzie pan miał jeszcze mniej czasu«. Mogę się tylko 
domyślać, co to znaczy (...).”2. Znaczenie czasu ilościowego w okresie szybkich 
zmian społecznych było dla uczestników walki politycznej coraz bardziej istotne. 
Jego brak uniemożliwia realizowanie jakichkolwiek postulatów politycznych czy 
gospodarczych, pozbawia szans na zmianę obiecanego porządku. Aby móc rządzić, 
niezbędne jest posiadanie czasu ilościowego, zaś aby go zdobyć, należy uzyskać 
poparcie, prezentując przystępną interpretację czasu teraźniejszego, wspartą in-
terpretacją przeszłości, oraz przedstawić spójny i przekonujący obraz przyszłości.

Czas był wartością defi cytową, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i gru-
powym. Podobnie jak w przypadku ekonomicznych zachowań jednostkowych, 
tak samo w polityce czas zyskiwał na wartości, gdy było go zbyt mało. To sprzyjało 

1 Słowa te, wypowiedziane w kontekście kampanii prezydenckiej, są charakterystyczne dla polity-
ka, którego zamiarem jest oddziaływanie za pomocą czasu na wyborców. Zob. wypowiedź Aleksandra 
Kwaśniewskiego w studiu telewizyjnym TVP, 14 listopada 1995 roku, cyt. za: E. Tarkowska (red.), O czasie, 
politykach..., s. 2.

2 Pod prąd. Z Marianem Krzaklewskim rozmawiają Bogusław Mazur i Zofi a Stachura, „Wprost”, nr 2 
z 11 stycznia 1998 roku, s. 19.
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instrumentalnemu podejściu do czasu i traktowaniu go nie tylko jako wartość 
wymienną, ale również taką, którą można zdobyć. Szybko zmieniająca się rzeczy-
wistość, nieuchronność oddania władzy, niewielkie szanse na powtórzenie elekcji 
itd. budowały katalog nowych temporalnych doświadczeń indywidualnych i grupo-
wych w polityce. Wymuszały konieczność dokonywania szybkich i zdecydowanych 
działań (form oddziaływania na społeczeństwo i przeciwników politycznych) oraz 
wyborów zwiększających dostępną pulę czasu.

Elementem budowy wspólnej tożsamości ideologicznej po 1989 roku (poza 
prezentacją preferowanych społecznie wartości) było stworzenie w programach 
politycznych związków pomiędzy zachodzącymi wydarzeniami a tworzonymi 
dyskursywnie defi nicjami czasu. Było to względnie proste, bo w analizowanym 
okresie doszło do kumulacji wydarzeń politycznych, defi niowanych przez ówczesne 
elity symboliczne jako nadzwyczajne. Wydarzenia tworzyły ciąg następujących po 
sobie punktów orientacyjnych, który ułatwiały dokonywanie czynności wyzna-
czania czasu3. Kolejne punkty (czerwcowe wybory, objęcie urzędu premiera przez 
Tadeusza Mazowieckiego, pierwsze wybory prezydenckie itd.) zapełniały ówczes-
ny ciąg zdarzeń na linii prostej (w ujęciu historycznym) czasu kalendarzowego. 
Defi niowały w ten sposób podstawowe punkty czasu historycznego. Niespotykane 
nagromadzenie doniosłych wydarzeń prowadziło do powstania poczucia „gęsto-
ści zdarzeń” w „odcinkach” czasu ilościowego. Ciąg wydarzeń przyjmował coraz 
bardziej charakter obiektywnych, wspólnych, politycznych „czasowych układów 
odniesienia”, stawał się podobny do społecznych harmonogramów czy rozkładów 
jazdy4. Zachodzące wydarzenia zostały oddzielone od siebie krótszymi lub dłuższymi 
odcinkami czasu ilościowego. Wszystko to nadawało całemu okresowi wyjątkowy 
charakter, czyniąc go całkowicie niepowtarzalnym w stosunku do okresów wcześ-
niejszych, a także późniejszych.

Punkt początkowy, przełom, od którego rozpoczęto owo liczenie czasu, został 
umiejscowiony w 1989 roku. Raczej powszechnie uznano – w ujęciu przeszłościo-
wym – że był to rok „triumfu demokracji nad dyktatorskimi systemami zniewolenia 
ludzkości”5. W perspektywie przyszłościowej wyznaczał „wielką szansę”6, co zyskało 
akceptację. Stał się więc podstawowym punktem orientacyjnym dla wzmacniania 
wszelkich społecznych i politycznych działań oraz budowania związków pomiędzy 
wydarzeniami, nawet gdy nie miały one jakichś rzeczywistych powiązań z tym punk-
tem. Często to, co wydarzyło się później, było liczone według ogólnie przyjętego 
schematu: „tyle i tyle lat po 1989 roku” lub podobnych. Regularnie co roku pojawiały 

3 Według Norberta Eliasa, sposób, w jaki myślimy i mówimy o czasie, wynika z ujmowania czasu jako 
stosunku działania lub ciągu wydarzeń do innego rodzaju działań lub innych wydarzeń, przez co czas jest 
wytworem mechanizmu „społecznego wyznaczania czasu”. Por. N. Elias, Time: An Essay, s. 43. 

4 P. Sztompka, Socjologia zmian..., s. 65–66.
5 Słowa Jana Pawła II, wygłoszone 1 stycznia 1990 roku do ponad 20 tys. wiernych na placu św. Piotra 

w Rzymie – zob. Apel papieża, „Gazeta Wyborcza”, nr 1 z 2 stycznia 1990 roku, s. 1. Zob. także: Deklaracja 
Frakcji Prawicy Demokratycznej [lipiec 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii 
i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 236. 

6 M. Misiorny, Wielka szansa 1989 roku, „Trybuna Ludu”, nr 82 z 7 kwietnia 1989 roku, s. 1.
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się w dyskursie odniesienia do tej daty – pisano na przykład: „przed ośmiu laty, pod 
znakiem »Solidarności«, rozpoczęliśmy budowę wolnej i suwerennej Polski”7 czy 
„od dziesięciu lat toczy się w Polsce proces zmian ustrojowych i wdrażania reform 
gospodarczych”8 czy „w dziesięć lat po upadku systemu komunistycznego Polska 
jest krajem przekształcającym się”9. Dominacja roku 1989 w porządkowaniu czasu 
była bezwzględna, nie pozostawiała złudzeń, że stanowił on cezurę dla wszystkiego, 
co działo się potem. W dyskursie politycznym przejawiało się to w najczęstszym 
sięganiu do tej daty jako najważniejszego punktu na linii czasu. Wszelkie inne wy-
darzenia polityczne, zarówno następujące w sposób niejako naturalny (np. koniec 
określonej kadencji), jak i wywołane politycznie na użytek chwili, były odmierzane 
względem roku 1989.

Takie symbolicznie przyjęcie roku 1989 (w pewnym stopniu przez wyjątkowość 
wydarzeń, które się wówczas dokonały, ale także przez polityczne narzucenie), nie 
eliminowało możliwości podawania dat alternatywnych, które były proponowane 
w dyskursie jako początek „nowej ery”. Przedmiotem niezgody był często nie sam 
rok 1989, ale raczej konkretne wydarzenia z tego roku (owo „centrum czasu”10), 
które bardziej dokładnie wyznaczałyby „nowy okres polityczny”11, początek 
„innej epoki’’12, „nowego etapu”13, „nowych czasów”14, „nowego okresu”15 czy 
III Rzeczypospolitej16. Często poszczególne osoby lub grupy poszukiwały jakby 
„na własny użytek” takich wydarzeń z tego ważnego roku: „(...) Za sobą mamy 
pierwsze półrocze 1989 roku. Otwarło ono nowy okres w rozwoju państwa pol-
skiego. Na zamknięcie poprzedniego złożyły się: uchwały X Plenum KC PZPR, 
obrady Okrągłego Stołu, kampania wyborcza oraz dwie tury głosowań, w któ-
rych na X kadencję wybraliśmy dwuizbowy parlament PRL. Ten czas – dziś już 
zamknięty – był nam wszystkim dobrze znany. Choć różnie i z różnych pozycji 
go ocenialiśmy. I różnie go wspominaliśmy. Nowy etap rozpoczyna – przebiega-
jące w klimacie nie pozbawionym dramatyzmu – kształtowanie się naczelnych 
organów władzy państwowej. (...). W odróżnieniu od czasu minionego, ten 
przyszły kształtuje się w nieostrych konturach. Niewiadome przeważają nad 
tym, co znane i dające się z jakąś pewnością przewidzieć. Wszyscy wiążą z nim 

7 Program Akcji Wyborczej Solidarność [maj 1997 roku], [w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), 
Wybory 1997. Partie..., s. 102.

8 Deklaracja programowa Jarosława Kalinowskiego (28 sierpnia 2000 roku), [w:] I. Słodkowska (red.), 
Wybory prezydenckie 2000. Programy kandydatów, Warszawa 2004, s. 46–47.

9 Polski Dekalog 2000. Program wyborczy Jana Olszewskiego [z 2000 roku], [w:] tamże, s. 125. 
10 E. Teleżyńska, Unia Demokratyczna: organizować się do wolności, [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, 

politykach..., s. 99. 
11 T. Mazowiecki, Muszę się spieszyć prędko, s. 4. 
12 M. Zięba OP, Trzy uwagi po rzymskiej wizycie..., s. 3. 
13 J. Majka, W połowie nie tylko roku, „Trybuna Ludu”, nr 166 z 17 lipca 1989 roku, s. 1.
14 T. Bogucka, Polak po komunizmie, s. 60–61.
15 J. Majka, W połowie nie tylko roku, s. 1.
16 D. Macieja (oprac.), Narodziny III RP, s. 28–29; B. Mazur, R. Kamiński, Trzecie przykazanie, s. 29. 
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nadzieje. Ale różne są to oczekiwania, nierzadko przeciwstawne”17. Prowadzone 
w tej kwestii spory nie zmieniają jednak faktu, że dominujące wydarzenie, bu-
dujące wewnętrzny system organizacji czasu w zbiorowości, ale także strukturę 
dyskursu politycznego i temporalnego, połączono z 1989 rokiem.

Rok 1989 roku stał się zatem podstawowym punktem odniesienia dla działań 
politycznych i myślenia społecznego o transformacji w Polsce, był symbolicznym 
rozgraniczeniem dwóch, w dużej części różnych, okresów historycznych. W tym 
znaczeniu pisano o tym roku, ale w odniesieniu do konkretnego zdarzenia: „Takie 
przełomy więcej zaczynają niż kończą. Zamknięcie pewnego historycznego okresu 
jest mniej istotne niż kształt tego, który dopiero musimy stworzyć. Istotne jest to, co 
Lech Wałęsa nazwał parę dni temu głęboką reformą”18. Takim wydarzeniem, mającym 
praktycznie rozdzielić dwa okresy, była propozycja polityczna wprowadzenia „grubej 
linii”, interpretowanej jako moment rozdzielający pod pewnymi względami dwie 
sąsiadujące z sobą epoki: „Gruba linia nie była zatem rozgrzeszeniem komunistów, 
lecz wyraźnym rozgraniczeniem odpowiedzialności. Do tego czasu – WY, od tego 
czasu – MY odpowiadamy za kraj”19. Należy zaznaczyć, że były wykorzystywane 
też inne wydarzenia z roku 1989, które – w zależności od sytuacji i politycznych 
potrzeb – były przyjmowane jako punkt początkowy nowego okresu.

Zadaniem dla jednostki było zbudowanie – przy wsparciu elit symbolicznych 
– powiązań pomiędzy własnym działaniem ówczesnym a najważniejszymi wyda-
rzeniami z niedawnej przeszłości. Ów związek dotyczył przede wszystkim wydarzeń 
roku 1989 i po nim. Uznanie roku 1989 za początek nowego okresu doprowadziło 
do skutecznej próby zerwania związku między nowymi indywidualnymi działa-
niami a wydarzeniami sprzed tego roku. Wszystko, co było przedtem, otrzymało 
w początkowym okresie zmian ocenę w dużym stopniu negatywną, stanowiło balast 
przeszkadzający w działaniu, stało się negatywnym układem odniesienia. Podstawa 
pod brak związków z peerelowską przeszłością wynikała głównie z nieadekwatności 
przeszłościowych form myślenia i zachowań do nowej rzeczywistości. Unikalność 
czasu „po 1989 roku” wynikała z faktu, że został on powiązany zarówno z prze-
szłością (na zasadzie porównania), jak i z przyszłością (na zasadzie wytworzenia 
wyobrażeń o niej).

Owe powiązania najbardziej widoczne okazały się na poziomie języka, gdzie 
pojawiły się zestawy terminów świadczących o istnieniu takich relacji. Język umoż-
liwiał zbudowanie sieci relacji nie tylko między wydarzeniami zachodzącymi po 
1989 roku, lecz także powiązanie własnych, indywidualnych działań (sukcesów 
czy porażek) z tymi wydarzeniami, bez względu na to, czy w rzeczywistości taki 
związek istniał, czy też był tylko wytworem wyobraźni jednostek, formą objaśniania 
i przyswajania sobie aktualnej rzeczywistości. Wydarzenia polityczne, które zapeł-
niły ówczesną linię czasu, poprzez funkcjonowanie w świadomości, coraz częściej 
stawały się częścią indywidualnie budowanych linii czasu. Poszczególne wydarzenia 

17 J. Majka, W połowie nie tylko roku, s. 1.
18 E. Skalski, Nasz premier!, „Gazeta Wyborcza”, nr 73 z 21 sierpnia 1989 roku, s. 1.
19 W. Kuczyński, Chowanie się za „grubą kreską”, „Gazeta Wyborcza”, nr 142 z 20 czerwca 1991 roku, s. 15.
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zyskiwały na znaczeniu, niektóre gwałtownie modyfi kowały losy jednostek, często 
całkowicie odmieniając indywidualne działania, a im szybciej to się odbywało, tym 
intensywniej były odczuwane cechy ówczesnego czasu.

Czynnikiem ułatwiającym działanie przedstawionych powyżej mechanizmów była 
specyfi czna, „porewolucyjna” organizacja życia społecznego i politycznego. Wydarzenia 
następowały w czasie, działy się już w „nowym” okresie, mającym początek i mniej lub 
więcej zdefi niowaną przyszłość. Składały się na nie sekwencje wydarzeń rozciągniętych 
w czasie, mających określony, „demokratyczny” scenariusz, lub wydarzenia trwające 
wyjątkowo krótko, będące tylko epizodami życia politycznego. Ciągi zespolonych 
z sobą wydarzeń dotyczyły różnych kontekstów działalności jednostek, nie tylko 
sfery politycznej. Często grupowały one podobne wydarzenia, odnoszące się do tego 
samego kontekstu, ale też korzystały z wydarzeń z innych kontekstów. Dlatego też, 
obok jednorodnych ciągów o charakterze religijnym, społecznym, ekonomicznym 
czy nawet całkowicie niezgodnym ze społecznymi wyobrażeniami, funkcjonowały 
ciągi składające się z wybranych elementów poszczególnych ciągów, tworzące pełną 
próbę wyjaśnienia teraźniejszości. Niektóre z tych wydarzeń w poszczególnych ciągach 
przybierały pozycję nową, dominującą, nie odnosząc się do wydarzenia wyjściowego. 
Nawiązywały do innego momentu, wynoszonego przez polityka do rangi punktu 
zwrotnego: „Są w dziejach państw i narodów chwile szczególne. Chwile przełomowe. 
Taką chwilą jest dzień dzisiejszy. Czekaliśmy długo. Przeszło pół wieku. Wybrany 
w wolnych wyborach prezydent otwiera pierwsze posiedzenie wyłonionego w wol-
nych wyborach parlamentu. Osiągnęliśmy to, o co walczyły pokolenia Polaków”20. 
Wydarzenia znów miały inspirować swoją wyjątkowością, niepowtarzalnością, tworzyć 
podstawy pod bardziej wyraziste wyróżnianie się w ciągu innych zdarzeń, a także 
budować płaszczyznę porozumienia z wyborcami. Do tych wydarzeń zaliczały się 
także te o charakterze powtarzalnym. Przykładami mogą być święta religijne i patrio-
tyczne, corocznie obchodzone symbolicznie, ważne dla „nowego czasu”. Wszystkie 
one wpływały na organizację, a zatem i na odbiór czasu politycznego.

Oparte na ideologii wolnego rynku wprowadzanie zmian, własne wyobrażenia 
o działaniach możliwych do podjęcia skutkowały „katalogiem” zachowań pożą-
danych w nowym okresie. Wynikały z tego istotne dla zachowań jednostkowych 
konsekwencje, a nawet jakaś forma specyfi cznego, porewolucyjnego „nakazu czasu”, 
wymuszającego podejmowanie indywidualnej aktywności. Częstym wezwaniem 
ideologicznym w ówczesnym dyskursie było też nawoływanie do różnorodnej dzia-
łalności grupowej: „Nadchodzi moment, w którym po raz pierwszy od ponad pół 
wieku, każdy z obywateli państwa polskiego (...) zdecyduje, komu chce powierzyć 
kierowanie jego losami na najbliższe lata”21. W ten sposób najważniejszy nakaz 
„nowych czasów” był nie tylko hasłem głoszonym przez osobę czy ugrupowania 
polityczne i społeczne, ale miał charakter bardziej „autorytarny”, wynikał bardziej 
z ideologicznych podstaw „nowej ery”.

20 Przemówienie prezydenta Lecha Wałęsy z dnia 25 listopada 1991 roku w Sejmie, „Gazeta Wyborcza”, 
nr 275 z 26 listopada 1991 roku, s. 5.

21 Episkopat o wyborach, „Gazeta Wyborcza”, nr 202 z 30 sierpnia 1991 roku, s. 1.
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Dyskurs, będąc sekwencją organizujących go wypowiedzi, musiał się opierać na 
przywoływaniu tych szczególnych momentów i wydarzeń, tworząc ciąg kolejnych 
odniesień i powiązań. Wydarzenie podstawowe, uznane za istotne, niebudzące 
większych sporów, stawało się początkiem „zakotwiczenia” grup społecznych wokół 
niego22. Wydarzenie to stanowiło kategorię służącą do dalszego porządkowania 
czasu, do jego „organizacji”, budowało też podstawy do odmiennego odczuwania 
czasu, co było wynikiem przypisywania znaczenia innym wydarzeniom przez różne 
osoby. Zwracanie uwagi na te same wydarzenia tworzyło podstawę dla podobnego 
odbierania czasu przez jednostki, określając wspólny czas dla danej grupy, a tym 
samym budując podstawy ich tożsamości zbiorowej.

Odmienne społeczne odczuwanie czasu wynikało nie tylko ze świadomości za-
mknięcia pewnego okresu czy zwracania uwagi na inne „defi niujące” czas wydarze-
nia, ale z nasilającego się poczucia braku indywidualnej kontroli nad zachodzącymi 
wydarzeniami. Wynikało to w dużym stopniu z oceny realizacji własnych działań, 
jak i obserwacji działań innych jednostek, szczególnie polityków. Pogłębiająca 
się obawa przed nowym i nieznanym „czasem” była też skutkiem zwiększonej 
dynamiki życia politycznego i społecznego. Doświadczenie nowej dynamiki było 
pokłosiem powstania układu następujących szybko wydarzeń, które stanowiły 
podstawę dla synchronizacji działań indywidualnych. Niezwykłe nagromadzenie 
zdarzeń w przedziale czasu nie tylko tworzyło poczucie przyspieszenia czasu, ale 
napędzało często indywidualne działania. Wobec tak szybko zachodzących działań 
politycznych nie można było zbyt długo pozostawać obojętnym.

Określenie początku, czyli podstawa synchronizacji czasu, nie miało większe-
go znaczenia dla jednostek i ich konkretnych działań, istotne było natomiast dla 
realizacji celów politycznych elit symbolicznych. Często decydujący był początek, 
co wynikało z własnego, czynnego udziału w wydarzeniach na ten początek się 
składających. Pozwalało zatem uwiarygodnić program polityczny, powiązać go 
z czasową linią wydarzeń, co przejawiało się w zdefi niowaniu zadań do wykonania, 
ewentualnych przeszkód i zagrożeń sposobu dojścia do tych celów oraz akcepto-
wanych wartości społecznych. Wybór punktu początkowego miał znaczenie dla 
projektowania kolejnych, mających nastąpić w czasie wydarzeń, wpływał też na 
różne interpretowanie niektórych z nich. Determinował także odmienne interpre-
tacje poszczególnych przedziałów temporalnych pomiędzy wydarzeniami. Przyjęcie 
punktu początkowego pozwalało ocenić, czy upływający odcinek czasu był okresem 
właściwie wykorzystanym, czy też został zmarnowany.

Defi niowanie teraźniejszości jako ciągu nadzwyczajnych wydarzeń szybko się 
skończyło w wyniku „przyjęcia” demokratycznego schematu organizowania wyda-
rzeń politycznych, a tym samym budowania ciągów zdarzeń w czasie. To właśnie 
demokratyczne kadencje z ich granicami czasu ilościowego w przeważającym 

22 Dla przykładu, Koalicja dla Rzeczypospolitej wyznaczyła trzy podstawowe punkty krytyczne, wokół 
których budowała swój przekaz polityczny. Były to: „układ” Okrągłego Stołu, noc z 4 na 5 czerwca 1992 
roku (posiedzenie Sejmu, na którym odwołano rząd Jana Olszewskiego), a trzecia to data zbliżających się 
wyborów parlamentarnych – 19 września 1993 roku. Por. A. Szulżycka, Twoja przyszłość w czystych rękach, 
[w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., s. 43.
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stopniu uporządkowały ciągi zdarzeń. Wyznaczono daty rozpoczynające i kończące 
sprawowanie władzy oraz etapy walki o nią (np. okresy kampanii wyborczych). 
Powstała sekwencyjność dokonywania zmian stanowiła nowe, szybko zaakcepto-
wane ramy służące do planowania działań politycznych. Oczywiście, ramy te nie 
były sztywne, można je było z ważnych, przewidzianych w konstytucji powodów 
zmieniać – przede wszystkim skracać, wyznaczyły także punkty orientacyjne dla 
polityki ulokowane w przyszłości. Narzucenie tych nowych ram pod zaistnienie 
ważnych zdarzeń politycznych nie ograniczyło w większym stopniu możliwości 
pojawienia się innych wydarzeń, często tworzonych instrumentalnie, np. mobi-
lizujących do podejmowania dodatkowych działań. Jeden z głównych aktorów 
ówczesnej sceny politycznej, prezydent Lech Wałęsa, powiedział w radiowym 
wywiadzie: „W związku z tym (...) zaczynam czynnie uczestniczyć w reformach, 
bo reformy wchodzą w decydujący moment naszej historii”23. W tym przypadku 
jednym z takich nowych, „własnych” punktów, który stawał się ważny w całym 
układzie jako początek czy odniesienie dla jakiegoś działania politycznego, było 
udzielenie przez polityka wywiadu prasowego.

Wyjątkowo wysokie dla elit polityczne koszty sprawowania władzy po 1989 
roku doprowadziły do uformowania kolejnej ramy temporalnej w postaci poczu-
cia niemożności sprawowania władzy dłużej niż jedną kadencję. Funkcjonowała 
ona w częściowo zaakceptowanej regule, mówiącej o braku możliwości wygrania 
kolejnych wyborów. Było to wyartykułowane w dyskursie i potwierdzane przez 
pierwsze kilkanaście lat, gdy ugrupowania rządzące po czterech latach sprawowania 
władzy przechodziły do opozycji na mocy decyzji wyborców. Koszty rządzenia 
po 1989 roku okazywały się wyjątkowo wysokie. Przeświadczenie to wzmacniało 
wśród polityków poczucie „wartości czasu”, owych niepowtarzalnych „pięciu 
minut” rządzenia. Stało się ono stałym elementem myślenia o czasie władzy, co 
potwierdzają wypowiedzi ówczesnych polityków. Było też źródłem swoistych 
strategii wykorzystania owego czasu, doprowadzając do specyfi cznego stosun-
ku wobec generowanych przez siebie wydarzeń. Konstytucyjna synchronizacja 
w postaci kadencji zakreśliła granicę niemożliwą do przekroczenia, limitując 
czas sprawowania władzy.

Podstawowymi odcinkami ówczesnego czasu stały się okresy pomiędzy po-
szczególnymi elekcjami, wokół których organizowano całość czasu politycznego. 
Wszystkie te wydarzenia zostały powiązane z tradycyjnymi dla systemów demo-
kratycznych ceremoniami i rytuałami w postaci ślubowania, złożenia mandatu na 
koniec kadencji, podania się do dymisji itd. Ceremonie demokratyczne, poprzez 
wielokrotne ich powtarzanie, utraciły swoją początkową atrakcyjność, przestały 
budzić społeczne zainteresowanie.

Powtarzane co kilka lat demokratyczne elekcje to najważniejsze wydarzenia bu-
dujące czas cykliczny w dominującym, porewolucyjnym czasie linearnym, wiodącym 
ku demokratyzacji państwa i wolnemu rynkowi. Wybory, będące powtarzalnymi, 

23 Wypowiedź prezydenta Lecha Wałęsy dla Programu I Polskiego Radia w dniu 27 lipca 1991 roku – 
zob. Prezydent Lech Wałęsa: Będę zmieniał, „Gazeta Wyborcza”, nr 175 z 29 lipca 1991 roku, s. 3.



410 Czas jako narzędzie walki politycznej

podobnymi do siebie wydarzeniami, powodowały, że nowa ekipa rozpoczynała rzą-
dzenie niejako od początku. Specyfi ka polskich wyborów sprawiała, że owe elekcje 
stanowiły w indywidualnej, politycznej skali rewolucje personalne, burzące struktury 
czasu biografi cznego. Po wyborach – najczęściej – osoby z dotychczasowego kręgu 
władzy znajdowały dla siebie w najlepszym wypadku miejsce w opozycji. Takie 
demokratyczne „rewolucje”, dokonywane za pomocą decyzji wyborców, przejęły 
charakterystyczne dla okresu porewolucyjnego żądania społecznego rozliczania tych, 
którzy zawiedli społeczne zaufanie, i stały się formą rozładowywania społecznego 
niezadowolenia z rządzących.

Z punktu widzenia strukturalizacji czasu politycznego podstawowym okresem 
stała się kadencja. Jej wpływ na każdą dziedzinę życia był coraz większy: „Polska go-
spodarka zaczyna się niebezpiecznie uzależniać od kalendarza wyborczego, a budżet 
ma coraz częściej charakter konsumpcyjno-świadomościowy”24. Znaczenie takiego 
przedziału czasu było wyłącznie użytkowe. W polityce ówczesnej okres kadencji 
przybrał postać cyklu produkcyjnego, budząc skojarzenia z charakterystycznymi 
cyklami rolniczymi. Metaforycznie defi niowano ten czas jako „czas rządzenia”, „pięć 
minut” czy „kwadrans”. Nawet wtedy, gdy była to pełna kadencja, defi niowano owe 
„pięć minut” jako czas krótki, który należało wykorzystać najkorzystniej zarówno 
dla wyborców, jak i siebie. W ten sposób kolejny rząd zyskiwał swój własny czas 
na wykazanie się – o poprzednikach zazwyczaj mówiono: „mieli swój czas i nic 
nie pokazali”.

Czas polityczny, ujęty w ramy kadencyjności, dzielono na krótsze odcinki, które 
pozwalały na dokonywanie oceny rządzących. Najczęściej funkcję takich punktów 
porządkujących pełniły: pierwsze sto dni rządzenia, rok, połowa kadencji czy jej 
koniec. Tradycyjnie też czas podsumowań w polityce przypada na przełom starego 
i nowego roku. Te punkty temporalne, nałożone na okresy kadencji, nabierały okre-
ślonego znaczenia dla polityków, stawały się podstawą do intensywnych działań, 
mających doprowadzić do podsumowania dokonań lub błędów aktualnie rządzących. 
Te coraz szerzej akceptowane, czyli istniejące w świadomości powszechnej, punkty 
w żaden sposób nie ograniczały wykorzystywania dostępnego czasu w sposób 
pożądany dla polityków, nie pozbawiały ich też możliwości tworzenia własnych 
wydarzeń, czyli punktów w ciągach czasu.

Doświadczenia temporalne polityków funkcjonujących w państwach demo-
kratycznych znalazły odzwierciedlenie w ówczesnej polskiej rzeczywistości. Na 
początku kadencji zawsze dominuje wśród polityków przekonanie, że mają „nad-
miar czasu” – wtedy jest miejsce na podejmowanie decyzji i działań politycznych. 
W miarę zbliżania się końca kadencji czas staje się coraz bardziej cenny, upływa 
coraz szybciej, wreszcie zaczyna go brakować25. Z tych doświadczeń wynika, że 
jedną z podstawowych cech określających czas w polityce jest zmienność jego 
odbioru przez polityków w okresie sprawowania władzy, co wynika z różnego 
sposobu wykorzystania czasu kadencji. Aktywność, podejmowanie działań, inno-

24 K. Gołata, S. Jarecki, Gospodarka wyborcza, „Wprost”, nr 3 z 19 stycznia 1997 roku, s. 20. 
25 B. Misztal, Czas społeczny i czas narodu..., s. 212. 
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wacyjność, gotowość do podejmowania ryzyka, aspiracje reformatorskie najczęściej 
występują na początku kadencji, natomiast w miarę zbliżania się do jej końca ich 
natężenie zdecydowanie spada. W naukach społecznych takie tendencje opisuje 
się za pomocą metafory „syndromu kulawej kaczki”, która pod koniec kadencji nie 
podrywa się już do lotu26.

Poczucie nadmiaru lub braku czasu często jest także dostrzegane w przypadku 
dużych grup społecznych, jakimi są narody – te, które dopiero rozpoczęły swoje 
funkcjonowanie w formie państwowej, charakteryzuje raczej „nadmiar czasu”, 
natomiast takie, w których zachodzi konieczność gwałtownej zmiany (np. ustroju), 
mają poczucie jego niedostatku27.

Podobne tendencje społecznego odbioru czasu wystąpiły w Polsce po 1989 roku. 
Niespodziewanie, z dnia na dzień, z dotychczasowego poczucia „nadmiaru czasu”, 
wynikającego z trwania w bezruchu, bez oczekiwań i nadziei28, doszło do sytuacji, 
gdy dominować zaczęło poczucie jego „niedostatku”. Owe doświadczenia tempo-
ralne trafnie oddaje opis z 1991 roku: „(...) A więc chcemy już, teraz, natychmiast 
i na nic zdadzą się mentorskie gęgania polityków solidarnościowych, że trzeba 
stopniowo, »ewolucyjnie«, powoli. Zdaliśmy sobie sprawę, że po prostu okradziono 
nas z życia, chcemy więc skumulować swoje szanse, zmienić tę linearną funkcję 
czasu w szalony skok, trochę nadrobić opóźnienie, normalnie pożyć. Czuję ten 
nowy pęd, ten pośpiech. Czy wszędzie jednak? Dwa lata »naszych« rządów minęło 
i mam wrażenie, że rządzący nie dorównują w prędkości działania, w ciężkiej pracy, 
w pomysłach, inicjatywie zwykłym szarym obywatelom, jakoś się im to wszystko 
ślimaczy, gmatwa, kraj pracuje na dwóch prędkościach. (...) Podpisaliśmy właśnie 
układ o stowarzyszeniu z Europą Zachodnią, wybraliśmy nowy Sejm, oczeku-
jemy (znów ten czas!) na pierwszy od półwiecza rząd z mandatem społecznym. 
Rozpoczynamy, pomimo opóźnienia, skłócenia, zniechęcenia, nową europejską 
epokę. Wprowadzi ona – mam nadzieję – szacunek dla czasu, swojego i innych. 
Nowe elity polityczne powinny uwzględniać w naszym kraju ten wymiar, jakże 
istotny dla społeczeństwa zatrzymanego na kilkadziesiąt lat w swoim rozwoju. 
Wybierając nowe władze ustawodawcze i wykonawcze, obarczamy je szczególną 
odpowiedzialnością za nasz czas, za nasze życie”29.

26 P. Sztompka, Socjologia: analiza społeczeństwa, s. 486.
27 B. Misztal, Czas społeczny i czas narodu..., s. 212. 
28 Stan ten charakteryzuje następujące zdanie: „Polska Jaruzelskiego musiała być odbierana jako 

czyściec bez wyjścia, beznadziejny stan bezruchu, bezmyślna strata czasu, nagromadzenie bezsensownych, 
niewytłumaczalnych przez zdrowy rozsądek reguł restrykcyjnych samozwańczej władzy przeciwko włas-
nym obywatelom” – zob. M.A. Cichocki, Chciwi z rozpaczy. Problem tożsamości..., [w:] A. Nelicki (red.), 
O naprawę III Rzeczypospolitej, s. 66.

29 J. Kessler-Chojecka, Dogonić europejski czas, „Tygodnik Solidarność”, nr 51–52 z 20–27 grudnia 
1991 roku, s. 19.
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b) Polityczne znaczenie terminowości

Projektowane reformy musiały mieć swoje odniesienie do czasu kalendarzowego. 
Przyjmowały formę działań planowych, polegających na wykonaniu ich w okre-
ślonym terminie. Wiązała się z tym kwestia wyboru przez polityków strategii, 
defi niowanej w postaci krótkich bądź długich przedziałów czasu realizacji, w które 
były wpisane konkretne działania. Czas ich przeprowadzenia oraz termin, w któ-
rym pojawią się pierwsze założone efekty, stały się tematem ówczesnego dyskursu. 
Podstawowym wskaźnikiem tego, że czas będzie „osią” reform, było zaproponowanie 
„terapii szokowej”, która miała być planową ingerencją w czas, próbą jego „oszukania”. 
Szerokie zakresowo i dotkliwe dla społeczeństwa zmiany zamierzano wprowadzić 
szybko, żeby doświadczanie ich negatywnych skutków trwało jak najkrócej.

Strategia „terapii szokowej” wynikała ze świadomości, że reformy wymagają 
czasu30. Takie poczucie było szczególnie silne w momencie jej wprowadzania. 
Z przytaczanych w „Tygodniku Solidarność” wypowiedzi wynika, że obywatele 
dostrzegali społeczny „stan zawieszenia” oraz podzielali przekonanie, że zmiany 
to „proces, który musi trwać”31. Najbardziej skutecznym sposobem uchylania się 
od podawania terminu końca zmiany było podkreślanie, że rozpoczęte procesy 
będą trwały „dłuższy czas”. Twierdzono, że należy uwzględniać doświadczenia 
innych krajów, które budowały gospodarkę rynkową, a wiadomo, iż „zawsze był 
to proces długotrwały”32. W programach politycznych pojawiały się stwierdzenia, 
że „budowanie rynkowej gospodarki musi być procesem rozłożonym w czasie”33, 
to samo dotyczyło procesu prywatyzacji, który z „konieczności będzie rozłożony 
w czasie”34. Charakterystycznym przykładem stwierdzenia odwołującego się do 
sfery politycznej bez podawania konkretnych dat istotnych dla przyszłości jest 
wypowiedź: „W najbliższym czasie przesądzony zostanie kształt układu politycz-
nego w Polsce”35.

Jednocześnie było dostrzegalne społeczne zniecierpliwienie36, które wymuszało 
stosowanie szybkich rozwiązań. Widoczne to było w każdej sferze działalności: 
„Wybory wygraliśmy 4 czerwca, a ministrowie Rakowskiego rządzą do dziś. Z jednej 
strony – trudno się w tym dopatrzyć czyjejś winy. Lecz z drugiej – tracimy czas, 
w którym coraz szybciej rozpada się gospodarka i topnieje zaufanie społeczne 

30 Tadeusz Mazowiecki mówił: „Polska pierwsza weszła na taką drogę, która jest drogą bez preceden-
su – przekształcenia swej gospodarki, to wymaga konsekwencji i wymaga czasu” – zob. T. Mazowiecki, 
My z Sierpnia, „Rzeczpospolita”, nr 204 z 3 września 1990 roku, s. 2.

31 Z.W. Rykowski, Ludzie mówią, s. 5.
32 „Solidarność Pracy”. Program wyborczy [wrzesień 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 

1991. Programy partii..., s. 111.
33 Tamże, s. 117.
34 Deklaracja programowa Partii Chrześcijańskich Demokratów [z 7–8 marca 1992 roku], [w:] I. Słodkowska 

(red.), Wybory 1993. Partie..., s. 59. 
35 A. Michnik, Wasz prezydent. Nasz premier, „Gazeta Wyborcza”, nr 40 z 4 lipca 1989 roku, s. 1. 
36 W. Słowiński, Bronisław Geremek w „Ursusie”..., s. 1; Dajmy rządowi uprawnienia nadzwyczajne..., s. 1. 
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dla »Solidarności«”37. Podobnie było z oczekiwaniem na powołanie pierwszego 
niekomunistycznego rządu, zwłaszcza że polityczne konsultacje przedłużały się. 
Najdobitniej ową sytuację przedstawia, dając zarazem polityczną odpowiedź na 
społeczne zniecierpliwienie, artykuł Krzysztofa Leskiego na pierwszej stronie 
„Gazety Wyborczej” z początku września 1989 roku. Obok tekstu, zatytułowanego 
„Jeszcze moment”, zamieszczono zdjęcie nowego premiera Tadeusza Mazowieckiego 
– zmęczonego i ocierającego chusteczką pot z czoła38. Artykuł opisuje problemy 
premiera z ustaleniem listy przyszłych ministrów, ale przekaz społeczny i polityczny 
jest jednoznaczny i czytelny dla każdego. Słowa premiera Mazowieckiego dowodzą, 
że społeczne zniecierpliwienie zostało właściwie odczytane przez przejmujących 
odpowiedzialność za państwo: „(...) A ja muszę się spieszyć (...). Być może ten rząd 
będzie trwał krótko”39.

Przeprowadzenie zmian nie byłoby możliwe bez dysponowania zasobami czasu 
jakościowego. O potrzebie jego posiadania przekonywali politycy wielokrotnie, 
często w sposób dosadny, ale też mało konkretny, np.: „potrzebny jest czas, by upo-
rządkować kraj”40. Było to o tyle istotne, że z listy oczekiwań społecznych szybko 
„wyeliminowano” długi czas ilościowy. Ponadto „zapominano”, że niezbędny do 
przeprowadzania zmian w ówczesnej rzeczywistości czas jest różny w zależności od jej 
sfery. Potrzeba czasu dla realizacji zmian była potwierdzana przez elity symboliczne. 
Mówili o niej ci, którzy podejmowali się zmian w sferze gospodarczej: „(...) mamy 
strasznie mało czasu, są decyzje, które dosłownie trzeba podjąć już, we wtorek. Na 
przykład w sprawie budżetu”41, oraz ci, którzy dostrzegali „kruchość” ówczesnych 
rozwiązań demokratycznych: „(...) sytuacja polityczna, będąca wynikiem wolnych 
wyborów do parlamentu, nakłada na władze państwowe szczególną odpowiedzial-
ność. Rodząca się demokracja nim okrzepnie, potrzebuje czasu”42, a także ci, którzy 
o zmianie myśleli całościowo: „(...) wyłania się jednak pytanie, czy taka zmiana da 
się przeprowadzić ewolucyjnie, drogą reform i czy starczy nam na to czasu?”43.

Wielokrotnie politycy na różnych etapach planowania i realizacji reform, nawet 
jeszcze przed wprowadzeniem „terapii szokowej”, ubolewali nad niedoborem czasu 
pozostającego do dyspozycji rządzących: „(...) zagrożeniem na pewno będzie czas. 
Mazowiecki po prostu może nie zdążyć z realizacją swoich zamierzeń”44. Brak czasu 

37 E. Skalski, Komentarz, „Gazeta Wyborcza”, nr 87 z 8 września 1989 roku, s. 1.
38 K. Leski, Jeszcze moment, „Gazeta Wyborcza”, nr 88 z 9–11 września 1989 roku, s. 1.
39 T. Mazowiecki, Muszę się spieszyć prędko, s. 4.
40 wu-zet, Konferencja prasowa Wałęsy. Potrzebny jest czas, by uporządkować kraj, „Trybuna Ludu”, 

nr 239 z 13 października 1989 roku, s. 2.
41 Myślę, że wiem, co trzeba zrobić. Z Leszkiem Balcerowiczem – kandydatem na urząd wicepremiera 

i ministra fi nansów rozmawia Danuta Zagrodzka, „Gazeta Wyborcza”, nr 89 z 11 września 1989 roku, s. 3. 
42 Fragment listu Lecha Wałęsy do odchodzącego premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego – zob. Dymisja 

rządu mimo apelu Wałęsy, „Gazeta Wyborcza”, nr 273 z 22–24 listopada 1991 roku, s. 1.
43 Kto ma się zmienić: opozycja czy władza? Z Januszem Reykowskim rozmawia Marian Turski, „Polityka”, 

nr 8 z 25 lutego 1989 roku, s. 4. 
44 Wypowiedź Leszka Budrewicza – zob. (fi t., PRZEM.) (oprac.), Nowy premier, nowy rząd. Czego się 

po nich spodziewać?, „Gazeta Wyborcza”, nr 77 z 25 sierpnia 1989 roku, s. 6.
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doskwierał nie tylko rządowi Tadeusza Mazowieckiego. Podkreślali go kolejni pre-
mierzy, choć czasami znajdowali zaskakująco proste rozwiązani, jak np. Jan Krzysztof 
Bielecki: „(...) Nie liczy się czasu. Po prostu”45. Często skromne zasoby czasu były 
związane z innymi aspektami rządzenia. Trudną sytuację rządu Jana Olszewskiego 
ujmowano w kategoriach braku czasu: „(...) Jednak rząd Olszewskiego nie ma czasu. 
Choć właśnie on deklaruje chęć odwrócenia niekorzystnych tendencji – kryzys 
budżetu państwa i recesję – które od kilkunastu miesięcy narastają w gospodarce”46. 
Brak czasu był przywoływany w dyskursie zawsze wtedy, gdy powstawał nowy rząd, 
przedstawiano zastaną sytuację gospodarczą, zastanawiano się nad rozwiązaniami 
gospodarczymi czy próbowano znaleźć narzędzia zaradcze wobec pogarszającej się 
sytuacji ekonomicznej. Szczególnie mocno akcentowano kwestię czasu w sytuacji, 
gdy rządzący chcieli szybko wprowadzić konkretne rozwiązanie.

Brak czasu przypisywano przede wszystkim instytucjom odpowiedzialnym 
za rządzenie: „(...) Nasz rząd [Tadeusza Mazowieckiego – przyp. P.B.] jednak jest 
pod szaloną presją czasu, musi rozwiązywać dziesiątki doraźnych spraw – w ciągu 
niespełna tygodnia swego urzędowania nie był oczywiście w stanie przygotować 
nawet takiego cząstkowego projektu”47. W ten sposób podkreślano trudną sytuację 
rządzących, zadania ponad siły, niemożliwe do wykonania w dostępnym czasie: 
„(...) Nie przewiduję [mówiła Ewa Tomaszewska – przyp. P.B.] rozłożenia na lata 
rozwiązania tego problemu, ponieważ nie mamy już czasu. Sami sobie jako posłowie 
odebraliśmy możliwość dłuższej perspektywy”48. Oczywiście, takie działanie wyni-
kało z zapotrzebowania sytuacyjnego. Celem było przede wszystkim podkreślenie 
wysiłku rządzących, przedstawienie ich w pozytywnym świetle albo zbudowanie 
dyskursywnego przyzwolenia dla podejmowania zaplanowanych decyzji w szybkim 
tempie. Często ów komunikat o „braku czasu” był kierowany do społeczeństwa 
w określonym celu – miał legitymizować konkretne decyzje.

Ówczesny stosunek polityków do czasu oddaje skrótowo tytuł artykułu pra-
sowego z 1997 roku: „Czasu ciągle mało”49. Powszechny niedobór czasu był nie 
tylko poczuciem dominującym wśród ówczesnej elity politycznej czy jej sposobem 
tłumaczenia się z braku ewentualnych działań. Powoływanie się na brak czasu 
było jednym z charakterystycznych rysów temporalnych ówczesnego dyskursu 
politycznego. Obecnie brak czasu jest zjawiskiem trapiącym nie tylko polityków, 
ale wtedy stanowił jeden z podstawowych sposobów uzasadniania społeczeństwu, 
dlaczego określonych działań nie podjęto podczas sprawowania władzy lub też nie 
widać jeszcze ich efektów w postaci poprawy sytuacji gospodarczej. W tym ostatnim 
przypadku podnoszono, że okres reform jest jeszcze zbyt krótki, by doświadczyć 
efektów zmian: „(...) Czas, jaki nam jest dany, dzieli się między robienie polityki 

45 Bez fajerwerków. Z Janem Krzysztofem Bieleckim rozmawia Joanna Kluzik, „Tygodnik Solidarność”, 
nr 4 z 25 stycznia 1991 roku, s. 9.

46 J. Kłosiński, Czas na wagę złota, „Tygodnik Solidarność”, nr 2 z 10 stycznia 1992 roku, s. 5.
47 (dz), Pomoc jakby bliżej, s. 1.
48 Nie będziemy czekać 100 lat. Z Ewą Tomaszewską rozmawia Alicja Dołowska, „Tygodnik Solidarność”, 

nr 51 z 17 grudnia 1999 roku, s. 3.
49 A. Dołowska, Czasu ciągle mało, „Tygodnik Solidarność”, nr 6 z 7 lutego 1997 roku, s. 19.
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gospodarczej a mówienie o polityce gospodarczej. Wydawało mi się, że politykę 
gospodarczą trzeba przede wszystkim robić, a w miarę możliwości o niej mówić. 
Być może wkraczamy w czasy, kiedy mówienie jest nie mniej ważne niż działanie”50 
– słowa wicepremiera Leszka Balcerowicza akcentują ograniczone zasoby czasu. 
Wypowiedź ta obrazuje także przekształcenia ówczesnej polityki, polegające na 
tym, że obok wprowadzania reform pojawiła się jeszcze konieczność ich propa-
gandowego „sprzedania” społeczeństwu.

Zasoby czasu ilościowego potrzebnego politykom dla przeprowadzenia całości 
zaprojektowanej zmiany coraz bardziej różniły się między sobą. Wynikało to z prób 
przedstawiania siebie jako polityka najbardziej skutecznego oraz z trudności w jedno-
znacznym określeniu terminu końca procesu przemian. Na trudności dyskursywne 
z wyznaczeniem tej daty najprawdopodobniej wpłynął szeroki zakres koniecznych 
reform. Z tego wynikało nowe podejście elit do określania czasu ilościowego nie-
zbędnego dla zrealizowania celu oraz daleko posunięta ostrożność w wyznaczaniu 
owej daty. Zamiast niej defi niowano to, do czego należy dążyć (tworzono defi nicję 
przyszłości), oraz jakie muszą być spełnione warunki (polityczne, społeczne i go-
spodarcze), żeby ów cel osiągnąć: „(...) przyszedł czas decyzji, nie debaty, decyzji 
w kierunku uzdrowienia gospodarki (...). Myślę [mówił tuż po nominacji premier 
Tadeusz Mazowiecki – przyp. P.B.], że jeżeli dojdziemy do tego, to będzie to inna 
Polska i do tego będę chciał doprowadzić”51.

Określanie mniej lub bardziej dokładnych terminów, po których upływie miało 
nastąpić zauważalne polepszenie sytuacji ekonomicznej, było jednym z najprost-
szych sposobów wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a zarazem 
uzyskiwania poparcia przyszłych wyborców52. Wobec powszechnych oczekiwań 
natychmiastowej poprawy pierwsze ramy czasowe traktowano niezwykle poważnie. 
Owe terminy, podawane przez nowe autorytety obdarzone kredytem społecznego 
zaufania, stawały się punktami, wokół których skupiały się społeczne nadzieje: 
„(...) W imię bezpieczeństwa społecznego trzeba jasno i uczciwie mówić, że kłopoty 
muszą potrwać zanim zostanie przywrócony normalny porządek. Potrwa to, zda-
niem Wałęsy, jeszcze rok”53. Wypowiedziom polityków, często mało konkretnym, 
wtórowały równie nieostre komentarze prasowe: „Zamierzenia rządu obliczone są 
na kilkanaście miesięcy. Jeśli się uda, to w roku 1991 na pewno będziemy jeszcze 
biedni, lecz gospodarka ma szansę funkcjonować już mniej więcej na normalnych, 
rynkowych zasadach. Powinien być odczuwalny przynajmniej początek procesu 

50 Mam zdjąć okulary? Z Leszkiem Balcerowiczem rozmawiają Alina Białkowska i Adam Michnik, 
„Gazeta Wyborcza”, nr 191 z 17–18 sierpnia 1991 roku, s. 9–10.

51 T. Mazowiecki, Muszę się spieszyć prędko, s. 5.
52 W początkowym okresie zmian takie szermowanie terminami charakterystyczne było dla programów 

Unii Demokratycznej, Kongresu Liberalno-Demokratycznego czy Jacka Kuronia – kandydata na prezydenta 
RP. Zob. B. Engelking-Boni, Liberałowie są patriotami..., [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., 
s. 81–98; E. Teleżyńska, Unia Demokratyczna: organizować..., [w:] tamże, s. 99–114; Kontrakt dla Polski. 
Program wyborczy Jacka Kuronia, kandydata na prezydenta RP [z 1995 roku], „Gazeta Wyborcza”, nr 229 
z 2 października 1995 roku, s. 16–17.

53 (k.g.), Wałęsa: jeszcze rok kłopotów, „Gazeta Wyborcza”, nr 113 z 13–15 października 1989 roku, s. 1.
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poprawy, choć trudno to sobie wyobrazić w momencie, kiedy [stan gospodarki] się 
jeszcze pogarsza”54. Na spotkaniach wyborczych były często przedstawiane krót-
koterminowe scenariusze, a nawet kalendaria wprowadzania zmian. Problemu nie 
stanowiły natomiast deklaracje odnoszące się do bardziej szczegółowych kwestii, 
których realizacja była możliwa szybko i jednoznacznie, np.: [Aleksander Paszyński:] 
„(...) zamierzenia, o których mówiłem, powinny być zrealizowane w ciągu trzech 
miesięcy”55.

Wyznaczanie dokładnych, a do tego krótkich terminów okazało się błędem 
politycznym; trudno dziś orzec, z czego wynikało takie polityczne defi niowanie 
terminów osiągnięcia sukcesu. Tego typu strategię trafnie podsumował Zbigniew 
Blok: „(...) Już po kilku miesiącach, w roku 1990, życie szybko zweryfi kowało de-
klaracje L. Balcerowicza i T. Mazowieckiego na temat długości okresu społecznych 
wyrzeczeń niezbędnych do przeprowadzenia zmian”56. Brak efektów zmian i pogłę-
biający się kryzys społeczny i gospodarczy sprawiły, że deklaracje co do terminów 
realizacji i konkretnych celów politycznych stosowano coraz rzadziej, zresztą ich 
przydatność malała wraz z pogłębianiem się społecznej nieufności. Niecierpliwość 
społeczeństwa wymuszała jednak składanie przez polityków kolejnych obietnic, 
chociaż nieco już ostrożniejszych, w rodzaju: „(...) istotne przyspieszenie wzrostu 
może nastąpić nie prędzej niż w 1992 roku”57. Inną próbą defi nicji dokładnej daty 
może być stwierdzenie: „(...) Uwłaszczenie to powinno się dokonać w ciągu kilku lat 
i w żadnym wypadku nie może się rozciągać, jak to się zapowiada na dziesięciolecia”58. 
Z oczywistych względów łatwiej było podać termin realizacji jakiegoś konkretnego 
zadania niż wyznaczyć ostateczną granicę transformacji.

Opóźnienia odczuwalnych skutków wielu wprowadzanych rozwiązań, czyli 
brak terminowości w realizacji projektów zmian, wymuszały konieczność poda-
wania nowych – „ostatecznych” już terminów końca procesu przemian. Coraz 
częściej pojawiały się jednak wypowiedzi, będące racjonalną oceną możliwości 
i sytuacji, które pozbawiały odbiorców wszelkich złudzeń czy nadziei na szybką 
poprawę poziomu życia. Były to np. stwierdzenia typu: „(...) przy najbardziej op-
tymistycznych założeniach tempa wzrostu dochodu narodowego, obecny poziom 
Zachodu osiągniemy za 10 lat”59, czy: „(...) najbliższe wybory to dla Polski może 
być wybór między dekadą podwojenia dochodu narodowego a dekadą straconą”60, 

54 E. Skalski, Komentarz, „Gazeta Wyborcza”, nr 116 z 18 października 1989 roku, s. 1.
55 Szok kontrolowany..., s. 5. 
56 Z. Blok, Transformacja jako konwersja funkcji..., s. 148. 
57 M. Dąbrowski, Trzeba jeszcze wytrwać, „Polityka”, nr 21 z 26 maja 1990 roku, s. 4; zob. też: J. Baczyński, 

Czas zwątpienia, s. 1.
58 Program Gospodarczy Porozumienia Centrum. Projekt [z 9 lipca 1990 roku], [w:] I. Słodkowska 

(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 204.
59 Opinia Jacka Kuronia – zob. (KL), Jacek Kuroń rozpoczął kampanię Tadeusza Mazowieckiego. Co 

obiecuje Wałęsa, „Gazeta Wyborcza”, nr 234 z 5 października 1990 roku, s. 3.
60 Z tego cytatu wynika perspektywa dziesięciu lat – zob. E. Teleżyńska, Unia Demokratyczna: organi-

zować..., [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., s. 106. 
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albo: „(...) dystans, jaki narósł przez wieki między Polską a zachodnią Europą, nie 
pozwoli nam żyć na zachodnioeuropejskim poziomie jeszcze przez długi czas”61.

Problemy gospodarcze przyczyniły się do tego, że ostrzeżenia przed ewentual-
nymi trudnościami były często formułowane za pomocą defi nicji odwołujących 
się do czasu ilościowego, np.: „najtrudniejsze będzie kilkanaście najbliższych 
tygodni”62. W ten sposób przygotowywano społeczeństwo na pogorszenie się 
sytuacji, budowano jednak nie tylko ostrzeżenia, ale i przekazy mobilizujące, 
pozytywne wezwania do przetrzymania trudnego okresu. W przypadku ciągłego 
społecznego czy politycznego nacisku na przedstawianie pozytywnych skutków 
reform podkreślano, że przecież „(...) nikt nie tworzył iluzji, że w ciągu dwóch lat 
zaczniemy żyć na poziomie zachodnim”63. Niejednokrotnie tego typu deklaracje 
były później wykorzystywane w dyskursie przez przeciwników politycznych. 
Przedłużanie się oczekiwania na efekty zmian stanowiło podstawowy instrument 
polityczny umożliwiający wykazanie nieudolności rządzących. Kwestia terminowości, 
rozumianej jako osiągnięcie określonych skutków w deklarowanym czasie, stawała 
się nie tylko podstawowym kryterium umiejętności rządzenia czy narzędziem do 
podkreślania własnej skuteczności lub nieudolności przeciwników, ale służyła też 
do nowych interpretacji wartościujących wobec okresów minionych.

Mniejszym wyzwaniem dla polityków po 1989 roku było wyznaczanie ter-
minów celów politycznych, czyli określanie punktów w kalendarzu wydarzeń 
politycznych. Najczęściej były to daty odnoszące się do najbliższej przyszłości, co 
nie znaczy, że były to daty ścisłe, np.: „W najbliższym czasie przesądzony zostanie 
kształt układu politycznego w Polsce”64. Do najbardziej charakterystycznych na-
leżało stwierdzenie, że wybory parlamentarne powinny się odbyć jak najszybciej: 
„(...) Zgadzam się [mówił Ryszard Bugaj – przyp. P.B.] z Adamem Michnikiem, 
że nowe wybory, jeżeli mają rozwiązać polskie problemy, nie mogą być prze-
prowadzone natychmiast, jednak nie można też zakładać, że obecny parlament 
przetrwa całą kadencję. Czas, który nam pozostał, powinien być wykorzystany 
nie tylko na przygotowanie prawnej, ale także politycznej infrastruktury demo-
kratycznego systemu. Nie możemy – jak chce Adam Michnik – prezentować do 
momentu nowych wyborów zwartych szeregów, by po ich ogłoszeniu podzielić 
się na kilka zwalczających się partii. Byłoby to nie tylko nieuczciwe, ale również 
niemądre. Potrzebne jest płynne przejście od systemu półdemokratycznego do 
systemu w pełni demokratycznego”65. Ze względu na ówczesne uwarunkowania, 
tego typu prognozy polityczne z podaniem mniej lub bardziej dokładnych ter-
minów miały większe szanse na urzeczywistnienie.

61 W. Kuczyński, Nasze miejsce, „Wprost”, nr 2 z 12 stycznia 1997 roku, s. 40. 
62 Wypowiedź Leszka Balcerowicza – zob. A. Białkowska, Taka gospodarka, jaka polityka, „Gazeta 

Wyborcza”, nr 181 z 6 sierpnia 1991 roku, s. 1.
63 Wypowiedź Leszka Balcerowicza – zob. K. Kowalczyk, Wszystkiemu winien jest Mazowiecki..., „Gazeta 

Wyborcza”, nr 196 z 23 sierpnia 1991 roku, s. 3.
64 A. Michnik, Wasz prezydent. Nasz premier, s. 1. 
65 R. Bugaj, Między monolitem a rozpadem, „Gazeta Wyborcza”, nr 70 z 23 marca 1990 roku, s. 5.
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Przewidywalność zdarzeń miała się zwiększyć dzięki wprowadzeniu kalendarza 
reform. Już na początku 1989 roku postulowano przygotowanie takiego kalendarza: 
„(...) Uzgodnienia takie i negocjacje winny jednocześnie uwzględniać nie tylko 
hipotetyczny czy domniemany stan optymalny (docelowy), lecz realne uwarunko-
wania i ograniczenia, powinny więc dążyć do ustalenia i wspólnego przyjęcia czegoś 
w rodzaju kalendarza reform demokratycznych, np. na najbliższe trzy do pięciu lat, 
tak aby u końca tego procesu mógł wyłonić się kształt instytucjonalny uzgodniony 
na zasadzie consensusu oraz gwarantowany przez wszystkich uczestników Okrągłego 
Stołu”66. W latach późniejszych wielokrotnie nawoływano do przygotowania innych 
kalendarzy albo powoływano się na własny, jakoby już zaakceptowany kalendarz 
polityczny67, najprawdopodobniej taki, który chciano narzucić pozostałym uczestni-
kom gry politycznej: „Jeszcze parę dni temu wydawało się, że kalendarz polityczny 
na najbliższe dwanaście miesięcy jest z grubsza ustalony: przyspieszone wybory 
parlamentarne wiosną przyszłego roku, wraz z nową konstytucją, przewidującą 
między innymi wybór prezydenta w głosowaniu powszechnym”68. Zaakceptowanie 
demokratycznego systemu kadencyjnego oznaczało wprowadzenie podstawowego 
kalendarza politycznego.

Ilość czasu potrzebnego do diametralnej poprawy sytuacji gospodarczej określano 
w ramach dyskursu w różny sposób. Sprzeczne opinie wynikały też z rywalizacji rozpro-
szonych partii politycznych. Jedna z partii zaznaczyła w swoim programie: „Uważamy 
za możliwe i konieczne doprowadzenie naszej gospodarki w czasie maksimum 3 lat 
do stanu na tyle zadawalającego, aby mogła ona normalnie funkcjonować i zaspa-
kajać potrzeby społeczne”69. Inni przekonywali, że na dokonanie widocznej zmiany 
potrzeba więcej czasu, np.: „(...) musimy dokończyć jego [tj. wolnego rynku – przyp. 
P.B.] budowę do końca tysiąclecia”70. Podawanie terminów innych niż ustalone przez 
rządy T. Mazowieckiego i J. K. Bieleckiego stało się atutem pozwalającym podkreślić 
wyjątkowość własnego programu: „Alternatywność naszego programu wyraża się 
wreszcie w różnym widzeniu czasu niezbędnego dla przekształcenia polskiej gospodarki 
w gospodarkę rynkową. SdRP przewiduje okres dłuższy, umożliwiający ewolucyjne 
przejście do gospodarki wolnorynkowej”71. Jak pokazuje powyższy przykład, przed-
miotem sporu nie był punkt docelowy (na początku lat 90. XX wieku obowiązywało 
w tej sprawie porozumienie polityczne), ale czas, w którym zamierzano go osiągnąć.

66 J. Syski, Skazani na siebie, s. 1. 
67 Elżbieta Tarkowska twierdzi, że propozycje stworzenia „kalendarza zmian” były próbami przełamania 

dominującej w ówczesnej polityce doraźnej i krótkoterminowej orientacji w dokonywaniu zmian. Zob. 
E. Tarkowska, Spory o czas w dyskursie..., [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., s. 21. 

68 E. Skalski, Prezydent już?, „Gazeta Wyborcza”, nr 121 z 26–27 maja 1990 roku, s. 1.
69 Plan interwencyjnego ratowania Gospodarki Polski. Program gospodarczy KPN [z sierpnia 1991 roku], 

[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 241–242.
70 Program Unii Wolności. Wolność. Bezpieczeństwo. Rozwój [broszura wyborcza z 1997 roku], 

[w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), Wybory 1997. Partie..., s. 67. 
71 Program społeczno-gospodarczy Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej „Polska Postępu, Prawa 

i Demokracji” [z 23 marca 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań 
parlamentarnych..., cz. 2, s. 30.
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W oczach wyborców „punktualność” pojawiania się skutków zmiany stała się 
jednym z zasadniczych kryteriów oceny kwalifi kacji poszczególnych ugrupowań 
i polityków do dalszego sprawowania władzy. Zarówno w przypadku pomyśl-
nej fi nalizacji zamierzeń (dotyczyło to celów szczegółowych), jak też jej braku, 
pojawiało się związane z tym wartościowanie poszczególnych odcinków czasu 
przeznaczonych na ich realizację. Jeśli wszystko się powiodło, taki czas ilościowy 
był wartościowany pozytywnie. W innych przypadkach, szczególnie wtedy, gdy 
popełniono błąd polegający na konkretyzacji obietnic poprzez wyraźne zakreślenie 
tego, co nazywa się „krótkim czasem nadziei”72, a nie udało się ich spełnić, nastę-
powały dalsze działania polityczne, które miały przede wszystkim doprowadzić do 
wyznaczenia nowych terminów realizacji. Poza koniecznością podania przyczyn 
niepowodzenia wymagane było określenie nowego zakresu konkretyzacji, czyli 
wyznaczenie nowych terminów. Brak spodziewanych skutków prowadził do cał-
kowitego podważenia wiary w „przydatność” aktualnie rządzących: „Obietnice 
określające ramy nadziei są stale konfrontowane z rzeczywistością i rozziew między 
nimi a życiem zbiorowości i jednostek wpływa w oczywisty sposób na destrukcję 
nadziei i przesądza o stosunku do kreatorów, zwykle niezdolnych do tworzenia jej 
nowych postaci”73. W odniesieniu do politycznie wyznaczanych dat poprawy sytuacji 
gospodarczej prawdziwe okazało się stwierdzenie: „(...) Polityczne hasła – jeżeli są 
prawdziwe – nigdy nie są bezkarne. (...) Czas mija, a społecznych oczekiwań nie 
da się zawiesić na kołku. Zresztą, jakim...”74. W razie braku realizacji zamierzeń 
dokonywano redefi nicji terminu, wyznaczając nowy, najczęściej mniej konkretny. 
Takie przedefi niowywanie terminów realizacji następowało zwykle w programach 
ugrupowań politycznych w okresie przygotowywania się do kolejnych wyborów.

Działaniem politycznym było weryfi kowanie stopnia realizacji raz określonych 
celów i terminów. Widoczne problemy z urzeczywistnieniem w terminie zapo-
wiadanych celów gospodarczych czyniły nowe terminy coraz mniej wiarygod-
nymi, pomimo sukcesów, akcentowanych przez niektóre ugrupowania75. Wobec 
społecznego oczekiwania na defi niowanie w czasie każdego działania według 
określonej struktury „od – do” zaczęto inaczej budować defi nicje drugiego jej 
członu. Innymi słowy, rozpoczęła się „dyskursywna gra”, polegająca na unikaniu 
wyznaczania daty końcowej. Przykładem może być stwierdzenie: „»Wyrazistym 
przełomem« dla postkomunistycznej Polski będzie dopiero ten rok, w którym 
udział sektora niepaństwowego w tworzeniu dochodu narodowego zbliży się do 
standardów europejskich. Przed tą datą gadanie o jakimkolwiek »przełomie« 
pozostanie jedynie młóceniem sieczki”76. Takie defi niowanie było jednak równie 
znaczące. Zarówno obecność, jak i brak w wypowiedziach dokładnie zdefi nio-

72 A. Sepkowski, Człowiek a przyszłość, s. 18.
73 Tamże.
74 A. Urbański, Przyspieszenie – kto pierwszy?, „Tygodnik Solidarność”, nr 5 z 1 lutego 1991 roku, s. 24.
75 E. Teleżyńska, Unia Demokratyczna: organizować..., [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., 

s. 104. 
76 J. Jankowiak, O przełomie, czynniku społecznym i młóceniu sieczki, „Gazeta Wyborcza”, nr 91 

z 19 kwietnia 1990 roku, s. 3.
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wanych terminów realizacji reform świadczyły o zmianie form dyskursywnych 
adresowanych do wyborców.

Analizowanie niedotrzymanych terminów, a także dynamiczna sytuacja gospo-
darcza przyczyniły się do tego, że politycy rezygnowali z ogłaszania konkretnych 
terminów, sięgając po inną argumentację. Już nie chodziło o terminowość konkret-
nych działań, ale o to, by przyszła rzeczywistość była odmienna od zastanej przy 
przejmowaniu władzy: „(...) Generalnie – jedynym celem AWS jest, aby za cztery lata 
Polska wyglądała inaczej”77. Nie zrezygnowano jednak z obietnic – prawie wszystkie 
ugrupowania polityczne nadal przyrzekały społeczeństwu „(...) niemal natychmia-
stowe symptomy wyraźnej i radykalnej poprawy”78. Typowe próby wyznaczenia daty 
możliwego sukcesu – choć wciąż w trybie przypuszczającym – ilustruje wypowiedź 
Leszka Balcerowicza, który na uwagę dziennikarki, że planowane przez niego reformy 
to „zadania na lata”, odpowiada następująco: „(...) Tak, żeby móc powiedzieć, że mamy 
nowy ustrój, trzeba kilku lat. Ale już ten rok może być okresem wzrostu, chociaż jest 
wiele niepewności z zewnątrz. (...) Osiągnęliśmy stan, w którym trudniej już zaprze-
paścić dotychczasowe zdobycze – pełne sklepy, brak kolejek, chociaż gdyby się ktoś 
uparł przywrócić szeroką kontrolę cen, można doprowadzić i do tego”79. Wyznaczono 
tu warunki realizacji zadań długoterminowych, a z drugiej strony zarysowano efekty 
innych działań, które mogły się pojawić szybko. Był to nie tylko jeden ze sposobów 
dyskursywnego radzenia sobie ze społecznym zniecierpliwieniem, ale także „obej-
ście” kwestii podawania konkretnych dat, tak bardzo oczekiwanego przez wyborców.

c) Spory wokół braku terminowości

Rozliczenie terminowości zmian zachodzących w wielu sferach ówczesnej rzeczy-
wistości przebiegało w różny sposób. W przypadku zmian politycznych, szczególnie 
w 1989 roku, uzasadnione było stwierdzenie publicysty: „(...) historyczne przemiany 
zeszłego roku odbyły się tak niespektakularnie i niedramatycznie, zwłaszcza w po-
równaniu z sąsiadami, że wciąż jakby nie zdajemy sobie sprawy, że nasze Wielkie 
Cele zostały już z grubsza osiągnięte, choć nic nie jest doprowadzone do końca”80. 
Realizacja kolejnych celów politycznych, przede wszystkim doprowadzenie do 
wolnych wyborów parlamentarnych i prezydenckich, również zakończyła się 
sukcesem, podobnie jak kilka innych politycznych zadań, które w politycznym 
dyskursie połączono z mniej lub bardziej konkretnymi datami realizacji. W sferze 
politycznej było bowiem zdecydowanie łatwiej niż w gospodarczej wyznaczać cele 
wraz z terminami i realizować je.

77 Szansa dla Polski. Z Markiem Kempskim rozmawia Teresa Wójcik, „Tygodnik Solidarność”, nr 27 
z 4 lipca 1997 roku, s. 3.

78 A. Sepkowski, Człowiek a przyszłość, s. 18.
79 Szybciej w tym samym kierunku. Z Leszkiem Balcerowiczem rozmawia Danuta Zagrodzka, „Gazeta 

Wyborcza”, nr 11 z 14 stycznia 1991 roku, s. 11.
80 E. Skalski, Bieda-partie, s. 6.
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W gospodarce było inaczej, bo nie tylko wspomniana już społeczna niecierpli-
wość wymuszała na rządzących rozliczanie się z efektów wprowadzanych reform. 
Reakcja polityków zależała od reprezentowanego ugrupowania, rodzaju i okresu 
sprawowania władzy, zakresu zmian, o które pytano, itd. Najczęściej jednak pre-
zentowana w dyskursie odpowiedź w ciągu wielu lat transformacji była negatywna, 
np.: „Po czterech latach od obalenia komunizmu pozytywne efekty zmian odczuwa 
niewielu z nas”81. Dlatego należało przedstawić nowe cele, terminy i sposoby ich 
osiągnięcia, wzmacniające nadzieję w społeczeństwie. Wraz z upływem czasu postę-
powała realizacja kolejnych celów szczegółowych: „(...) jesteśmy jeszcze na początku 
drogi, lecz osiągnęliśmy już wcale niemało. Jeśliby znowu miały wrócić puste półki, 
nocne kolejki, podwójne ceny i zeszmacone złotówki, zobaczylibyśmy dopiero, ile 
jest warta równowaga rynkowa, nawet przy cenach nazbyt wysokich dla wielu”82.

Rosnące zniecierpliwienie społeczne wymuszało podanie wiarygodnych po-
wodów, które uniemożliwiły realizację w zapowiadanych okresach postulatów 
gospodarczych oraz poprawę sytuacji materialnej, czyli dotrzymanie ogłoszo-
nych publicznie terminów. Zmianę podejścia do wprowadzanych reform ilustruje 
np. stwierdzenie Aleksandra Kwaśniewskiego: „(...) Dotychczas ratowała nas ta 
fenomenalna społeczna cierpliwość, to wprost niewiarygodne przyzwolenie spo-
łeczne na wyrzeczenia. Teraz to się skończy i już nie powtórzy”83. Wyczerpywanie 
się społecznego przyzwolenia dla sposobu i tempa realizacji zmian było widoczne 
w sferze politycznej przede wszystkim w postaci braku społecznej zgody na dalsze 
kontynuowanie władzy przez rządy wprowadzające reformy.

Podstawowym problemem transformacji był zbyt krótki przedział czasu na 
realizację reform. Szczególnie często pojawiał się ten argument w pierwszych 
dwóch latach po czerwcu 1989 roku. Przykładem może być wypowiedź Tadeusza 
Mazowieckiego dotycząca kwestii agentury i braku lustracji: „W tak krótkim czasie 
rozwiązanie tego problemu nie było możliwe”84. Premier Mazowiecki podkreślał, że 
z braku czasu nie udało się rządowi rozwiązać wielu problemów: „Nie wystarczyło 
nam czasu, by je rozwiązać”85. Brak czasu jako główna przeszkoda w realizacji wie-
lu zadań przewijał się stale w wypowiedziach polityków, np.: „Krótki okres czasu 
i brak sprawnej administracji (...) powodowały, że rząd nie był w stanie dokonać 
przełomu”86. Często krótki okres realizacji łączono z ogromnym zakresem prze-
prowadzanych zmian: „(...) Otóż nie pojmuję, jak można po tak krótkim czasie 

81 Przywróćmy nadzieję – program Unii Pracy [z 1997 roku], [w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska 
(red.), Wybory 1997. Partie..., s. 32.

82 E. Skalski, Komentarz, „Gazeta Wyborcza”, nr 232 z 5 października 1990 roku, s. 1.
83 Trzeba było wolniej. Z Aleksandrem Kwaśniewskim rozmawia Janina Paradowska, „Polityka”, nr 40 

z 5 października 1991 roku, s. 3. 
84 Wybuch kontrolowany. Z Tadeuszem Mazowieckiem rozmawiają Piotr Andrzejewski i Dobrochna 

Kędzierska, „Wprost”, nr 35 z 28 sierpnia 1994 roku, s. 26.
85 Wypowiedź Tadeusza Mazowieckiego – zob. Jedność sprzeczności. Z Tadeuszem Mazowieckim roz-

mawiają Jerzy Stanisław Mac i Joanna Stępień, „Wprost”, nr 25 z 23 czerwca 1996 roku, s. 17. 
86 Od liberalnego rządu do liberalnej polityki [program KLD z maja 1991 roku], [w:] I. Słodkowska 

(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 110.
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orzekać o słuszności przyjętych rozwiązań w odniesieniu do przedsięwzięcia tak 
gigantycznego, jak zmiana ekonomicznego ustroju państwa”87. Obok braku czasu 
i szerokiego zakresu zmian, kolejnym wytłumaczeniem miały być okoliczności 
związane z przejmowaniem władzy. Tego typu działanie służyło podkreślaniu trud-
nych warunków, jakie zastała nowa ekipa. Owa nadzwyczajna sytuacja była często 
defi niowana za pomocą argumentu o konieczności podejmowania działań nie tylko 
szybkich, ale bardzo licznych. Był to jeden z najbardziej wyrazistych sposobów 
przedstawiania sytuacji gospodarczej i warunków jej poprawy w układzie czasowym.

Nie tylko przeszkody temporalne były zasadnicze dla braku spodziewanych 
efektów reform, podnoszonymi w ówczesnym dyskursie. W miarę upływu czasu 
przybywało też innych przyczyn. Wykorzystując symboliczne defi nicje ówczesnej 
sytuacji, można zaliczyć je wszystkie do „trudności przejścia” po „nieprzetar-
tym szlaku, gdyż nikt jeszcze nie przechodził od komunizmu do normalności”88. 
Jednocześnie, coraz częściej wyliczano przeszkody wynikające z zaniechań ze strony 
rządzących Polską po czerwcu 1989 roku. Było to odbiciem podziału w obozie 
solidarnościowym; wraz z jego zaistnieniem, obok przyczyn tkwiących korzeniami 
w peerelowskiej przeszłości znalazły się błędy ekip solidarnościowych, pogłębiające 
nieuchronne przy przeprowadzaniu transformacji ustrojowej problemy. A zatem, 
źródeł braku terminowej realizacji obiecanych wizji szukano już także w przeszłości 
liczonej „od 1989 roku”.

Często stosowanym przez ówczesne elity sposobem radzenia sobie z brakiem 
terminowości przy wprowadzaniu zmian oraz ze społeczną potrzebą wyznaczania 
końcowych dat ich realizacji było dzielenie reform na etapy. Takie rozwiązanie 
zastosowano jeszcze przed 1989 rokiem, gdy wprowadzano w PRL reformę gospo-
darczą. Wyznaczano – często całkowicie dowolnie – konkretne punkty w czasie 
(rocznice czy wydarzenia, najczęściej polityczne), które pełniły funkcję graniczną 
dla kolejnych etapów. Dotyczyło to zarówno przemian politycznych, jak i gospo-
darczych. Twierdzono, że wolne wybory parlamentarne zamykają pierwszy etap 
przemian historycznych, jakie dokonują się w Polsce89, zaś „(...) każdy rok III RP 
przynosi nowe wyzwania. (...) Uważamy, że najbliższy rok powinien zamknąć 
okres reform demokratycznych uchwaleniem nowej Konstytucji i rozpocząć do-
stosowywanie administracji i struktury terytorialnej państwa do potrzeb wolnego 
społeczeństwa”90. W przypadku planu Balcerowicza mówiono o „pierwszym planie”, 
wprowadzanym w latach 1989–199391, oraz o strategii fi nansowej państwa na lata 
1999–2001, nazywanej „drugim planem Balcerowicza”92.

87 Podkreślenia w oryginale – zob. S. Remuszko, Cierpliwości..., „Gazeta Wyborcza”, nr 82 z 6 kwietnia 
1990 roku, s. 3.

88 Tamże.
89 „Solidarność Pracy”. Program wyborczy [wrzesień 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 

1991. Programy partii..., s. 101. 
90 Deklaracja programowa Partii Chrześcijańskich Demokratów [z 7–8 marca 1992 roku], [w:] I. Słodkowska 

(red.), Wybory 1993. Partie..., s. 71. 
91 M. Jankowski, Fair play, „Wprost”, nr 1 z 4 stycznia 1998 roku, s. 8.
92 S. Janecki, P. Kudzia, G. Pawełczyk, Strategia kontra taktyka, „Wprost”, nr 14 z 5 kwietnia 1998 roku, s. 24.
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Dla podkreślenia etapowości zmian posługiwano się często metaforą „drogi” – 
np.: „(...) Trzeba iść naprzód – powiedział premier [Tadeusz Mazowiecki – przyp. 
P.B.] – nie można zawracać z wybranej przez Polskę drogi, ciężko okupionej przez 
ten rok. Nie można jej wystawiać na niebezpieczeństwa. Trzeba iść naprzód lepiej, 
szybciej, pewniej, ale tą, a nie inną drogą”93. Mówił on też o drodze do przejścia, 
która ma swój początek i koniec, a także kierunek: „(...) Jest czas trudnej próby dla 
rodzącej się polskiej demokracji. Wiele wskazuje na to, że jesteśmy bliscy chwili, 
gdy wszyscy staniemy przed zasadniczym wyborem dalszej drogi: albo jak dotąd 
będziemy budowali nowe prawa i nowe struktury gospodarcze i polityczne w wa-
runkach zgody (...), albo też poświęcimy dobro wspólne, zgodę i bezcenny dar 
stabilizacji i spokoju w kraju na rzecz partyjnych waśni, walk, ambicji – kosztem 
struktur państwa, naszego państwa”94. W tym znaczeniu uprawnione było mówienie 
o pokonaniu jakiegoś odcinka owej drogi: „(...) Rząd odchodzi w połowie drogi 
przebytej ku temu, co zamierzał dokonać”95. Twierdzono, że to dopiero „początek 
drogi”96, lub że potrzebne były jakiejś konkretne działania polityczne albo społeczne: 
„(...) dziś, po przejściu części bardzo ciężkiej drogi”97, czy też jej etapu bądź połowy. 
Czasami owa droga była obliczana bardziej precyzyjnie, np.: „(...) Ze stwierdzenia 
Donalda Tuska »zrobiliśmy jedną piątą, cztery piąte pozostają do zrobienia« można 
wnioskować, że potrzeba jeszcze 16 lat, by zrealizować cele liberałów”98. Wzywano 
do podejmowania kolejnych wyrzeczeń „na drodze” do gospodarki wolnorynko-
wej, np. Tadeusz Mazowiecki w kampanii prezydenckiej odwoływał się „do Polski 
rozsądnej, do Polski, która jest w drodze do tego, żeby było lepiej, która rozumie, 
że nie można zmarnować tego, cośmy dokonali”99. Połączenie metafory „drogi” 
i „etapów” umożliwiało zmniejszenie społecznej presji na podawanie ostatecznej 
daty wyznaczającej kres zmian, a sam ich proces czyniło dynamicznym, trwają-
cym w czasie. Ową „podróż” trafnie obrazuje stwierdzenie z początkowego okresu 
transformacji: „Po pięciu miesiącach marszu znaleźliśmy się w miejscu pierwszego 
zwątpienia: strach iść dalej, wstyd zawrócić do »ziemi niewoli«, którą opuszczaliśmy 
z takim entuzjazmem”100.

Odbiór teraźniejszości jako rzeczywistości niedokończonej, będący konsekwencją 
nieterminowości, wytworzył nową przestrzeń do działań politycznych. Przejawiało 
się to w dwóch dominujących postawach – jedni twierdzili, że zmiany należy dokoń-
czyć, inni, nastawieni bardziej negatywnie do ówczesnej rzeczywistości, że należy 

93 Tadeusz Mazowiecki kandydatem na prezydenta RP, „Gazeta Wyborcza”, nr 232 z 5 października 
1990 roku, s. 1.

94 Premier Tadeusz Mazowiecki w Sejmie: Wzywam do opamiętania, „Gazeta Wyborcza”, nr 156 
z 7–8 lipca 1990 roku, s. 4.

95 Rząd odchodzi w pół drogi..., s. 2.
96 Szkic do prezydentury. Telewizyjne wystąpienie Tadeusza Mazowieckiego, „Gazeta Wyborcza”, nr 257 

z 5 listopada 1990 roku, s. 2.
97 Wystąpienie premiera Mazowieckiego, s. 1.
98 Por. B. Engelking-Boni, Liberałowie są patriotami..., [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., s. 90.
99 Prezydent Polski rozsądnej, „Gazeta Wyborcza”, nr 254 z 1 listopada 1990 roku, s. 1. 
100 J. Baczyński, Czas zwątpienia, s. 4.
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podjąć inne działania, głównie skierowane ku przyszłości. Mobilizacja elit symbo-
licznych przekonanych do ewolucyjnego wprowadzania zmian była dokonywana 
za pomocą apeli w rodzaju: „dokończmy” czy „musimy dokończyć”. Nawoływanie 
do doprowadzenia reform do końca było uznawaniem ówczesnej rzeczywistości 
za stan „w budowie”. Najczęściej apele te wygłaszały ugrupowania, które właśnie 
sprawowały władzę i wprowadzały zmiany, np.: „Unia [Demokratyczna – przyp. 
P.B.] apeluje o danie jej czasu na dokończenie reform”101; przejawiało się to w for-
mie konkretnej, adresowanej wprost do wyborców przez polityków danej partii. 
Potwierdzeniem braku skutków w oczekiwanym terminie były sformułowania 
typu: „reformy ustrojowe, rozpoczęte w 1989 roku, nie zostały zakończone”102 czy 
„przebudowa ładu ustrojowego nie została w Polsce zakończona”103 oraz wynika-
jące stąd wezwania do podejmowania natychmiastowych działań, np.: „musimy 
dokończyć przebudowę naszej gospodarki”104. Postulaty dokończenia refom ustrojo-
wych105, polskich reform106, „dokończenia rewolucji cywilizacyjnej”107 czy „rewolucji 
»Solidarności«”108 występowały powszechnie w wypowiedziach polityków oraz 
w programach politycznych.

Podnoszenie argumentu braku czasu przez osoby odpowiedzialne za wprowadza-
nie reform nie było czymś wyjątkowym. Zwiększenie zasobów czasu pozostającego 
do ich dyspozycji miało prowadzić do wzrostu szans na zrealizowanie zapowie-
dzianych reform. Dążenie do „rozciągnięcia” czasu doprowadziło do zastosowania 
kilku podstawowych metod jego zdobywania. Dotyczyło to zarówno sposobów 
przekształcania czasu jakościowego, jak i poszerzania zasobu czasu ilościowego. 
Jedną z najbardziej interesujących strategii zdobywania czasu było instrumentalne 
„produkowanie” przez polityków nadzwyczajnych zdarzeń politycznych. Takie ce-
lowe wywoływanie pewnych wydarzeń, nie tylko powodowało oczekiwane zmiany 
w dyskursie politycznym, ale często dawało szansę odsunięcia jakiegoś problemu 
w czasie lub przeciwnie, uczynienia go bardziej aktualnym. Podobne „tworzenie” 
wydarzeń na własny użytek stosowała większość partii politycznych, trudno jednak 
tego dowieść, ze względu na niejawny charakter podobnych działań. Najbardziej 
rozpowszechnione to np. sponsorowane artykuły prasowe, teksty inspirowane do-
starczonymi informacjami oraz tzw. przecieki kontrolowane. W polskiej polityce 
po 1989 roku było takich działań najprawdopodobniej wiele. Nie wszystkie były 

101 E. Teleżyńska, Unia Demokratyczna: organizować..., [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., 
s. 105. 

102 Materiały wyborcze. Program Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, Warszawa, sierpień 1993 
roku, [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1993. Partie..., s. 309. 

103 Zasługujesz na więcej. Deklaracja wyborcza UP z 15 września 1997 roku, [w:] I. Słodkowska, 
M. Dołbakowska (red.), Wybory 1997. Partie..., s. 22. 

104 Program Unii Wolności. Wolność. Bezpieczeństwo. Rozwój [broszura wyborcza z 1997 roku], [w:] tam-
że, s. 68. 

105 Tamże, s. 96. 
106 B. Komorowski, Dlaczego warto głosować na AWS? [ulotka wyborcza z 1997 roku], [w:] tamże, s. 112.
107 J. Orzeł (oprac.), Będziemy się kłócić, s. 12.
108 Ł. Perzyna, Powrót przyspieszenia, „Tygodnik Solidarność”, nr 24 z 16 czerwca 2006 roku, s. 12.
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powiązane bezpośrednio z chęcią zdobycia dodatkowego czasu. Większość z nich 
stawała się, w mniejszym lub większym stopniu, przedmiotem ówczesnego dyskursu, 
często prowadząc do realizacji zamierzeń ich autorów. Generowane w ten sposób 
wydarzenia prowadziły do nadawania nowych interpretacji sekwencjom czasu, do 
nowego, pożądanego przez ich autorów obrazu czy do pozyskania czasu ilościowego. 
To ostatnie przejawiało się np. przesunięciem jakiegoś rozwiązania czy dyskusji 
na określony temat na jakiś „inny czas”, w wyniku zastosowania wspomnianego 
„przecieku kontrolowanego”.

Owo zdobywanie dodatkowego czasu następowało też w sposób zdecydowanie 
prostszy. Zaangażowani w dyskurs polityczny, ale często nieuczestniczący bez-
pośrednio w życiu politycznym (choć czynili to również politycy) przyznawali 
rządzącym dodatkowy czas na wykonanie konkretnych działań. Defi niowali 
sytuację w ujęciu temporalnym, np.: „Od utworzenia rządu (AWS – UW) mi-
nęło zbyt mało czasu, by można się podpisywać pod głosami zniecierpliwienia 
i krytykami”109. Takie „przydzielenie” dodatkowego czasu następowało dzięki 
przedstawieniu własnych defi nicji rzeczywistości, z których wynikało, że spra-
wujący władzę mają jeszcze określony czas. Przykładem takiego działania może 
być stwierdzenie: „Rząd ma jeszcze następnych sto dni, aby rozpocząć reformy 
i powiązać je we wspólną wizję polityczną”110. W ten sposób próbowano dochodzić 
do dyskursywnego narzucenia odbiorcom przekonania, że rządzący nie są w isto-
cie spóźnieni, bo jeszcze mają pewien czas do dyspozycji. Waldemar Kuczyński 
po kilku latach pisał np.: „Przestrzegałbym jednak przed powtarzaniem błędu, 
który popełniła spora część środowisk opiniotwórczych, naukowych, politycznych 
i dziennikarskich w stosunku do gabinetu Mazowieckiego. Nie minęło nawet sto 
dni pracy tamtego rządu, kiedy stał się on obiektem malkontenckiego łomotu 
z własnego obozu, bez próby zrozumienia ludzi, którzy nie mając doświadczenia, 
znaleźli się w najtrudniejszym momencie na najtrudniejszych stanowiskach. Czas 
pokazał, że dali sobie radę całkiem nieźle. Poczekajmy więc jeszcze z recenzowa-
nym gniewem, może w ogóle nie będzie potrzebny”111. Owemu „dawaniu czasu”, 
stosowanemu często w miejsce wyjaśnień, dlaczego nie podjęto dotąd określo-
nych działań, nadawano zwykle formę przestrogi: „(...) Czas to pieniądz. Ale za 
żadne pieniądze nie odkupi się straconego czasu. Rząd ma jeszcze następnych 
sto dni aby rozpocząć reformy i powiązać je we wspólną wizję polityczną. Jeśli 
AWS i UW przegapią ten moment – wypłacając sobie przedwczesne premie – 
za żadne pieniądze polityczne nie odkupią straconego czasu. Długoterminowy 
kredyt zaufania publicznego miał w ostatniej dekadzie tylko Lech Wałęsa. Potem 
byli następni równie pewni siebie i naiwni przywódcy, ale działali już pod pre-
sją uciekającego czasu”112. Dodać trzeba, że bez względu na formę, zawsze były 
to działania mające na celu doprowadzenie do przyznania dodatkowego czasu 

109 W. Kuczyński, Docieranie, „Wprost”, nr 4 z 25 stycznia 1998 roku, s. 47.
110 Cz. Bielecki, Walka z kalendarzem, „Wprost”, nr 4 z 25 stycznia 1998 roku, s. 17. 
111 W. Kuczyński, Docieranie, s. 47.
112 Cz. Bielecki, Walka z kalendarzem, s. 17.
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ilościowego lub do jego skrócenia. Ta druga tendencja jest charakterystyczna dla 
stosunku opozycji do rządzących.

Inny przykład to zawłaszczanie przez ugrupowania polityczne czasu społecznego, 
w tym dat symbolicznych związanych z „Solidarnością”. Takie działanie miało prowa-
dzić do przejęcia we władanie czasu przeszłego i przeniesienia go do teraźniejszości 
oraz powiązania go z konkretnym ugrupowaniem lub politykiem. Przykładów 
tego typu działań było wyjątkowo dużo w okresie minionych kilkunastu lat, kiedy 
to np. łączono obchodzenie historycznej rocznicy ze zjazdem członków danego 
ugrupowania. Zdaniem Małgorzaty Jacyno, jest to próba reaktywowania i transferu 
kapitału symbolicznego na rzecz dokonującego takich działań ugrupowania113.

Najprostszym jednak sposobem działania wpisującego się w strategię „kupowa-
nia” czasu ilościowego były próby manipulowania kalendarzem wyborczym. Nie 
zmieniło tego nawet wprowadzenie kalendarza zmian politycznych po 1989 roku. 
W dyskursie rozważano pomysły przedłużenia kadencji lub jej skrócenia i przepro-
wadzenia wyborów w czasie bardziej korzystnym dla rządzących – w kontekście 
własnego stanu posiadania. Przykładem skutecznego przedłużania okresu spra-
wowania władzy politycznej były działania mające na celu przesunięcie terminu 
pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych. Spory dotyczyły zarówno ordynacji 
wyborczej, jak i terminu wyborów. Polityczne działania na rzecz przyspieszenia 
wyborów do Sejmu nie powiodły się114, dzięki czemu rząd Mazowieckiego spra-
wował władzę dłużej. Przesuwanie terminu elekcji było w dyskursie uzasadniane 
następująco: „(...) »Racjonalnym terminem« wyborów parlamentarnych jest wiosna 
przyszłego roku. Teraz trzeba zająć się gospodarką, dać partiom czas do rozwoju”115. 
Ostatecznie, decyzją sejmowej większości, wybory parlamentarne odbyły się jesienią, 
30 października 1991 roku116.

Z kolei polityczne hasła „przyspieszonych wyborów” wielokrotnie pojawiały 
się w momentach sprzyjających rządzącym, co potwierdzało wysokie poparcie 
w sondażach117. Możliwie bliski termin przeprowadzenia takich wyborów był 
czynnikiem decydującym, mającym zwiększyć szanse wyborcze: „(...) Jeśli wybory 
miałyby przynieść zadawalający polityków SLD wynik, musiałyby się odbyć szybko. 
Czyli jeszcze przed majową wizytą w Polsce Jana Pawła II”118. Często wśród przy-
czyn wcześniejszych wyborów wymieniano argument do lepszego przygotowania 
budżetu państwa. Wybory miały prowadzić do tego, że nowy rząd realizowałby już 
„własny” budżet. Sugestie na temat wcześniejszych wyborów zawsze wywoływały 
spory polityczne i „nerwowość w sejmowych kuluarach”119.

113 M. Jacyno, Koniec ideologii „wielkiego wybuchu”, [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., s. 79.
114 Komitet na Rzecz Wolnych Wyborów, „Tygodnik Solidarność”, nr 10 z 8 marca 1991 roku, s. 5. 
115 aj, Prezydenta portret własny, „Gazeta Wyborcza”, nr 104 z 7 maja 1990 roku, s. 3.
116 T. Rogulski, Przedwyborcze układy, „Rzeczpospolita”, nr 60 z 12 marca 1991 roku, s. 1 i 2. 
117 E. Mistewicz, Czas to władza, „Wprost”, nr 17 z 28 kwietnia 1996 roku, s. 20.
118 Tamże.
119 Tamże, s. 21.
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Innym politycznym sposobem przedłużenia czasu politycznego były próby jego 
„kupowania” od wyborców, ewentualnie od najważniejszych grup społecznych, 
np. wciąż silnych związków zawodowych. Występujące nadal niepokoje społeczne 
uniemożliwiały spokojne sprawowanie władzy czy wprowadzanie niepopularnych 
zmian. Wyzwaniem dla nowego rządu było zapewnienie sobie kilkunastu mie-
sięcy spokoju społecznego. Protesty grup pracowniczych miały istotny wpływ na 
podejmowane działania polityczne, często „wymuszały” reakcję rządzących, którą 
można nazwać próbą „kupowania czasu” – tak określano m.in. działania Grzegorza 
Kołodki, wicepremiera i ministra fi nansów w rządzie Waldemara Pawlaka, który 
zapowiadał: „(...) Klęską mojej misji byłoby, gdyby stan taki utrzymywał się nie 
miesiąc lub rok, lecz trzy lata, ponieważ realizację moich zamierzeń zakreśla właśnie 
taki horyzont czasowy. Chcę powiedzieć wyraźnie: jeśli ludzie będą ciężko praco-
wać, a rząd prowadzić mądrą politykę, to już w przyszłym roku stawki podatkowe 
będą niższe. Jeśli natomiast – w wyniku bałaganu, niepokojów społecznych i zbyt 
silnych tarć politycznych na płaszczyźnie ekonomicznej – w gospodarce nie będzie 
takich tendencji wzrostowych, jakich oczekujemy, to może być i tak, że zmuszeni 
zostaniemy do dalszego podnoszenia podatków. (...) Przychodząc tutaj, zapropo-
nowałem »ucieczkę do przodu« i wydłużenie horyzontu czasowego, operowanie 
w kategoriach analiz rocznych lub wieloletnich. Dotychczas jednak zbyt wiele 
sprowadza się do godzin”120. Ta wypowiedź wyraźnie przedstawia warunki umowy 
społecznej, których spełnienie, czyli umożliwienie rządowi pracy w spokoju, miało 
się przyczynić do poprawy sytuacji ekonomicznej w kraju121.

d) Strukturalizacja i wartościowanie czasu politycznego

Podkreślanie znaczenia terminowości w realizacji reform, zarówno przez polityków, 
jak i społeczeństwo, niosło za sobą konieczność brania pod uwagę zyskiwania na 
czasie lub jego straty. Nie tylko brak szybkiej poprawy warunków materialnych 
wymuszał wartościowanie odcinków czasu, upływających kadencji, lat rządzenia 
czy nawet dekad. Najbardziej rozpowszechnioną formą negatywnej oceny wyko-
rzystania czasu, odwołującą się do poczucia jego straty, było kierowanie – przede 
wszystkim pod adresem rządzących – zarzutu marnowania czasu. Zarzut taki, 
wobec powszechnie odczuwanego niedoboru czasu czy jego przyspieszenia, był 
jednym z najczęstszych wobec sprawujących władzę. Prowadzone przez opozycję 
działania były ukierunkowane na przekonanie odbiorców, że rządzący marnują 
nie tylko swój czas, ale przede wszystkim czas rządzonych. Zarzuty tego rodzaju 
dotyczyły wszystkich ugrupowań będących u władzy.

120 Strategia tysiąca dni..., s. 14.
121 Istotną cechą programu wicepremiera Kołodki było połączenie proponowanych rozwiązań z cztero-

letnim (kadencja Sejmu) horyzontem czasowym. Zob. A. Targowski, Architektura polskiej polityki, 
[w:] A. Targowski (red.), Wizja Polski, Warszawa 1995, s. 212. 
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Posługiwanie się taką retoryką było jak najbardziej uzasadnione ze względu 
na powszechne wtedy odbieranie czasu jako niezwykle cennego kapitału, o który 
należy zabiegać, a potem odpowiednio wykorzystać go w polityce. Prowadzony 
przez elity symboliczne po 1989 roku „wyścig” polityczny polegał także na przeka-
zie propagandowym, na próbie jak najlepszej prezentacji wykorzystania czasu dla 
dobra społeczeństwa. Taki dodatkowy przekaz wyłaniał się z wypowiedzi polityków 
obozu władzy. Wynikało z niego, że politycy robią wszystko, aby ten cenny „towar” 
został wykorzystany jak najlepiej w interesie społecznym.

Wartościowanie poszczególnych odcinków (lat) czasu ilościowego wiązało 
się z przekazem akcentującym marnowanie czasu przez rządzących. Było ono 
podkreślane szczególnie w pierwszych latach po 1989 roku. Skoro uznano czas 
za cenny, wszelkie zaniechania czy zwolnienie tempa podejmowanych działań 
prowadziły do podnoszenia tej kwestii. Argumentu temporalnego używano już 
w odniesieniu do „sejmu kontraktowego”: „(...) Największym bowiem grzechem 
»sejmu kontraktowego« jest czas jego trwania”122. Marnowanie czasu piętno-
wano we wszystkich postulatach, nie tylko wzywając do przyspieszenia refom 
czy zwiększenia tempa działań. Gdy w rozmowie ze Stefanem Kisielewskim 
dziennikarz Piotr Gabryel podsumował brak zmian politycznych w gabinecie 
premiera Mazowieckiego słowami: „znów tracimy na czasie”, usłyszał w odpo-
wiedzi: „Nie inaczej. Za granicą ciągle mnie pytają, dlaczego nie ma u nas partii, 
tylko peronistyczne ruchy oparte na silnych jednostkach”123. Zwracanie uwagi 
na znaczenie straty czasu pojawiało się w dyskursie niezwykle często, np.: [Lech 
Wałęsa:] „(...) Mówi się, że czas to pieniądz. My zachowujemy się tak, jakbyśmy 
mieli go w nadmiarze. Trwonimy go. Dlatego mówię: Nie stać nas już na mar-
nowanie czasu! Musimy być dynamiczni”124, [Stefan Niesiołowski:] „Polski nie 
stać na dalsze marnowanie czasu, na niewykorzystanie historycznej szansy, jaką 
z woli Boga władającego losami narodów otrzymaliśmy w 1989 roku, odzyskując 
niepodległość, wolność i demokrację. Dlatego jestem przekonany, że wystarczy 
woli oraz wyobraźni tym, którzy są przeświadczeni, iż partie są dla Polski, a nie 
Polska dla partii. Wtedy wiosna 1998 roku będzie nasza”125, czy: „(...) Deklarując 
ponowne przyspieszenie reform ustrojowych, koalicja AWS – UW musi pokazy-
wać cenę straconego czasu. Jest ona widoczna (...)”126.

Konieczność przyspieszenia zmian była związana z pozytywnym wartościowa-
niem ówczesnego czasu ilościowego. Uznano go za podstawowy kapitał polityczny, 
niezbędny w każdym praktycznym działaniu, np. przy powoływaniu rządu, ale 
przede wszystkim przy wprowadzaniu konkretnych rozwiązań reformatorskich: 

122 A. Gelberg, Kontraktowy – adieu!, „Tygodnik Solidarność”, nr 44 z 1 listopada 1991 roku, s. 5. 
123 Co się odwlecze, to nie uciecze..., s. 4. 
124 L. Wałęsa, Wystąpienie w Sejmie 8 maja 1992 roku. Sprawozdanie stenografi czne z 14 posiedzenia 

Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniach 6, 7, 8 i 9 maja 1992, Warszawa 1992, s. 150. 
125 S. Niesiołowski, Wiosna nasza, „Wprost”, nr 15 z 12 kwietnia 1998 roku, s. 32; zob. także np.: Bieguny, 

których nie ma..., s. 9.
126 J. Lewandowski, Bilans otwarcia, s. 41.
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„(...) W sumie: chcemy lepiej żyć, więc musimy szybko rozwijać naszą gospodarkę”127. 
Od 1989 roku pytanie brzmiało: „Czy starczy nam na to czasu?”128. Podkreślano 
– a szczególnie często czynił to premier Mazowiecki – że jest go wyjątkowo mało, 
a do tego należy się jeszcze napracować, by go „zatrzymać” czy odpowiednio 
wykorzystać: „(...) Ale czas, który w tych przemianach jest najdroższym towarem, 
nie został nam dany. Musimy go wydzierać szybko dziejącej się historii”129, bo bez 
niego nic nie da się zrobić. Nowo wybrany prezydent Wałęsa apelował wprost: 
„Mili Państwo, trochę czasu!”130.

Czas kalendarzowy urósł w dyskursie do rangi bezcennego towaru jako dobro 
rzadkie, ulotne, niemożliwe do odzyskania. Cenny był wtedy również dlatego, że 
wykorzystując go, można było uzyskać inne rzadkie dobra, jak poprawa sytuacji 
materialnej, sprawnie funkcjonująca gospodarka itd., lub całkowicie go zmarnować. 
W tym kontekście postulowano, by traktować go jak kapitał: „Czas to pieniądz 
polityki, nie marnuj go, płacąc cudzym – obywateli”131. Ubolewano też, że nie ma 
nikogo, kto byłby jego kontrolerem, a może i dystrybutorem: „(...) Najbardziej defi -
cytowym towarem staje się czas, tylko jakby nikt nie czuje się zań odpowiedzialny”132. 
Wyzwano do natychmiastowego działania: „POLSKO! CZAS NA ZMIANY!”133 oraz 
do właściwego „wykorzystania” dostępnego czasu: „(...) My, Polacy, przyspieszyliśmy 
bieg historii. Nie wolno nam jest teraz zostawać w tyle. Historia na nas nie będzie 
czekać”134. W dyskursie „budżetowanie” czasu135 polegało na tym, że przyrównano 
go do wydawania pieniędzy, mówiąc wtedy o działaniach polegających na oszczę-
dzaniu, wydawaniu, marnowaniu czy roztrwonieniu czasu lub jego jednostek.

Postępując z czasem jak z kapitałem, zalecano szybsze działanie, przestrzegano 
przed jego „marnowaniem”136 czy „traceniem”: „Każda próba zawrócenia z drogi 
obranej w roku 1989 byłaby stratą czasu”137. Podobną rolę, niepozostawiającą 
wyboru, pełniły opisy symboliczne rzeczywistości w kategoriach zmarnowanych 
szans: „(...) Mamy też słuszne poczucie upływu zmarnowanego czasu, zaprze-
paszczonych szans. Zmiany gospodarcze mogłyby być szybsze i głębsze”138. Dla 

127 L. Balcerowicz, Logika strategii, s. 54. 
128 Kto ma się zmienić: opozycja czy władza?..., s. 4. 
129 Prezydent Polski rozsądnej..., s. 11. 
130 Prezydent Wałęsa w Polskim Radiu: Mili Państwo, trochę czasu!, (oprac. knysz), „Gazeta Wyborcza”, 

nr 31 z 6 lutego 1991 roku, s. 11.
131 Cz. Bielecki, Próba generalna, „Wprost”, nr 46 z 16 listopada 1997 roku, s. 17. 
132 E. Skalski, Komentarz, „Gazeta Wyborcza”, nr 57 z 27 lipca 1989 roku, s. 1.
133 Porozumienie Centrum – Zjednoczenie Polskie. Program wyborczy [z 1993 roku], [w:] I. Słodkowska 

(red.), Wybory 1993. Partie..., s. 20. 
134 Krajowy Komitet Obywatelski. Ramowy projekt programu wyborczego [z 26 czerwca 1991 roku], 

[w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1991. Programy partii..., s. 159. 
135 T. van Leeuwen, Czas w dyskursie, [w:] A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskur-

su..., s. 507. 
136 S. Niesiołowski, Wiosna nasza, s. 32.
137 J. Lewandowski, Vox populi, „Wprost”, nr 4 z 28 stycznia 1996 roku, s. 8. 
138 Krajowy Komitet Obywatelski. Ramowy projekt programu wyborczego [z 26 czerwca 1991 roku], 

[w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1991. Programy partii..., s. 155. 
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wzmocnienia przekazu o znaczeniu czasu kalendarzowego budowano defi nicję 
symboliczną rzeczywistości, tak by podkreślać, że następuje zawiniona i nieodwra-
calna jego utrata: „Czas najwyższy, żebyśmy zaczęli przyspieszać: to, co zrobiliśmy 
dziś, powinniśmy zrobić w ubiegłym tygodniu”139. Walka polityczna uzasadniała 
używanie odniesień temporalnych mających wpływ na nastroje społeczne, m.in. 
poprzez umacnianie przekonania, że zagrożenia są poważne. Odwoływano się do 
nich również w kwestii spadku zainteresowania Polską wśród państw europejskich. 
Ubolewano np.: „(...) Tracimy tam nasze polskie »pięć minut«140, albo: „(...) wydaje 
się, że uczestnicy polskiej delegacji zrozumieli w Waszyngtonie, iż skończył się czas 
handicapu dla Polski”141.

Dokonany w 1989 roku przełom doprowadził w dyskursie do tego, że wydarzenia 
wcześniejsze zostały zakwalifi kowane jako dziejące się „przed czasem”, czyli przed 
1989 rokiem (najczęściej wartościowane negatywnie), oraz w czasie „właściwym”, 
czyli po 1989 roku: „(...) Czy istotnie kiedyś w przyszłości będzie tak, że spoglą-
dający już z pewnego oddalenia historyk nazwie dopiero co przeżyty przez nas 
okres pomiędzy lutym i kwietniem 1989 roku – czasem szczególnie ważnym, że 
porówna go z innymi przełomowymi datami w dziejach Polski i Polaków, choćby 
takimi, jak Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja? (...) Chodzi o to, jak wykorzystamy 
wielką szansę roku 1989?”142. Powstały wtedy zasadniczo odmienne defi nicje dwóch 
okresów, gdzie ten sprzed 1989 roku wartościowany był negatywnie, zaś okres po 
nim – pozytywnie.

Z upływem czasu, wraz z pogłębianiem się rozczarowania społeczeństwa elitami 
postsolidarnościowymi, w miarę dostrzegania patologii występujących w III RP, 
owo defi niowanie czasu po 1989 roku przestało być tak jednoznacznie pozytywne. 
Rozpoczęła się dyskusja, czy okres po 1989 roku był czasem straconym, czy też 
można go jednak wartościować pozytywnie. Przybywało wypowiedzi krytycz-
nych wobec zmiany, choć wynikały one z odmiennych przesłanek: „(...) Mijają 
już cztery lata od uzyskania przez Polskę samodzielności. Nie można stwierdzić, 
aby te lata były w pełni wykorzystane”143. Sugerowano nawet, że ktoś musi „po-
nieść odpowiedzialność za to, co się przez ostatnie 15 lat wyprawiało”144. Coraz 
częściej pojawiały się też głosy, że przeszłość – czyli okres PRL – nie była czasem 
straconym145. Z jednej strony elity postkomunistyczne przedstawiały w dyskursie 

139 Wypowiedź sejmowa Izabelli Sierakowskiej (PZPR) – zob. Czas, aby przyspieszać..., „Rzeczpospolita”, 
nr 209 z 8 września 1989 roku, s. 3.

140 J.J. Cegła, Zamiast..., „Wprost”, nr 48 z 2 grudnia 1990 roku, s. 7. 
141 P. Gabryel, T. Wróblewski, Miejsce w szyku, „Wprost”, nr 17 z 26 kwietnia 1992 roku, s. 11. 
142 M. Misiorny, Wielka szansa 1989 roku, s. 1.
143 A. Gelberg, A. Nowak, Apel, „Tygodnik Solidarność”, nr 9 z 25 lutego 1994 roku, s. 3.
144 Wzmocnić nurt zmian. Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim, „Tygodnik Solidarność”, nr 48 z 26 li-

stopada 2004 roku, s. 9.
145 Uzasadnieniem dla takiej tezy była następująca argumentacja: „W kampanii wyborczej SLD [w 1993 

roku] tłumaczono, że w każdym bilansie jest pozycja »winien« i »ma«, więc również czasy PRL miały zarówno 
negatywy, jak i pozytywy. Kandydaci SLD wierzyli, że zysk dominuje nad stratami” – zob. N. Kraśko, Sojusz 
Lewicy Demokratycznej – legitymizacja przeszłości, [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., s. 117. 



431Spory wokół czasu trwania reform

pozytywne aspekty okresu sprzed 1989 roku, odwołując się do pamięci indywidu-
alnej i tworząc pozytywne defi nicje niektórych aspektów funkcjonowania w PRL, 
np. poczucia bezpieczeństwa socjalnego. Natomiast jednoznacznie pozytywna 
początkowo defi nicja okresu po 1989 roku szybko się rozpadła. Odmienne defi ni-
cje pojawiły się nie tylko u ugrupowań postkomunistycznych, ale także ze strony 
ugrupowań wywodzących się z „Solidarności”. Rozpad jedności na prawicy był 
utożsamiany z rozpadem jednoznacznie pozytywnego wartościowania okresu 
po 1989 roku.

Cały okres po 1989 roku, ujmowany ilościowo, dzielono na odcinki, defi niowane 
najczęściej za pomocą kilku podstawowych kryteriów. Po pierwsze, na podstawie 
czasu sprawowania władzy przez poszczególnych premierów, podając ich nazwiska 
– mówiono: „czas rządów...” lub „za premiera...”. Drugie ważne kryterium stanowiło 
miejsce, jakie rządzący zajmowali w systemie politycznym przed 1989 rokiem. 
Mówiono zatem o rządach elit „postkomunistycznych” i „postsolidarnościowych”. 
Owo wcześniejsze umiejscowienie rzutowało na wartościowanie okresu rządzenia. 
Podstawowe podejście polegało na tym, że obozy czy ugrupowania polityczne 
najczęściej oceniały negatywnie czas, czyli okres rządów swoich ideologicznych 
przeciwników. Kolejne podziały polityczne, wynikające z różnego podejścia dzia-
łaczy solidarnościowych do kilku fundamentalnych spraw, takich jak lustracja czy 
dekomunizacja, też wpływały na ocenę okresów sprawowania władzy. Podejmowanie 
lub zaniechanie działań wpisujących się w te dwa polityczne postulaty było argu-
mentem na rzecz nadania jakiemuś okresowi odpowiedniej defi nicji aksjologicznej. 
Przykładem może być podnoszone często stwierdzenie, że brak działań lustracyjnych 
czynił z jakiegoś okresu dla Polski czas stracony.

Pozytywnie wartościowano najczęściej okres sprawowania władzy przez własne 
ugrupowanie czy rząd: „(...) Był to czas głębokiej przemiany ustroju politycznego 
i gospodarczego. (...) W chwili, kiedy obecny rząd odchodzi, Polska jest innym 
krajem. Dokonała się zmiana ustroju”146. Politycy pozytywnie odnosili się także 
do dokonań ugrupowania, do którego kiedyś należeli, lub do działań środowiska 
politycznego, z którego się wywodzili. Przygotowujący się do wyborów prezy-
denckich kandydat części ugrupowań tworzących Akcję Wyborczą Solidarność 
podkreślał: „Pierwszą próbą będą dla nas wybory prezydenckie. (...) Startujemy 
z dorobkiem 30 miesięcy rządzenia Polską. W czasie tych trzydziestu miesięcy 
rząd premiera Jerzego Buzka kontynuował budowę gmachu nowoczesnego pań-
stwa, którego wznoszenie rozpoczął gabinet Tadeusza Mazowieckiego, i którą 
to pracę podejmowały wszystkie solidarnościowe rządy”147. Często łączono owo 
pozytywne wartościowanie z negatywną oceną przeciwników. Podkreślano np., że 
„(...) cztery lata rządów SLD – PSL były z jednej strony okresem zbierania owoców 
wspólnych wysiłków czynionych przez polskie społeczeństwo na początku lat 90., 
z drugiej strony – blokady lub spowolnienia tempa koniecznych, najważniejszych 

146 Rząd odchodzi w pół drogi..., s. 2.
147 Strategia zwycięstwa. Program wyborczy Mariana Krzaklewskiego [z 2000 roku], [w:] I. Słodkowska 

(red.), Wybory prezydenckie 2000..., s. 71. 
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przemian”148, mówiono też krótko o rządach lewicy: „stracone lata”149. W 1995 
roku Ewa Tomaszewska podsumowała: „(...) Ta koalicja [SLD – PSL – przyp. P.B.] 
nigdy nie była rzecznikiem reform. Ona dążyła do tego, by pozostać na pozycjach 
sprzed roku 1980. Przecież to »Solidarność« spowodowała reformy i chce prowadzić 
je dalej. Bo nie doszliśmy jeszcze do końca naszej rewolucji. Ona jest w toku”150. 
Z kolei postkomuniści podkreślali: „(...) Okres rządów obecnej koalicji [SLD – PSL 
– przyp. P.B.] był dla Polski nieporównywalnie lepszy niż lata 1990–1993. Polska 
demokracja otrzymała mocne, konstytucyjne podstawy. Ugruntowane zostały swo-
body obywatelskie. Szybko rozwijała się gospodarka. Wzrosły dochody ludności, 
spadła infl acja”151. Najbardziej krytyczne wartościowanie okresu III RP polegało 
na wyliczaniu wszelkich patologii i defi niowaniu ówczesnej rzeczywistości jako tej, 
z którą należy jak najszybciej zerwać.

Wartościowanie dotyczyło nie tylko całego okresu III RP czy okresów władzy 
poszczególnych ekip rządowych. Stosowano też wartościowanie innych odcinków 
czasu ilościowego, przede wszystkim okresu rocznego. Pozytywne wartościowanie 
najczęściej dotyczyło roku 1989: „(...) Był to rok zwiastujący przełom. Nie można 
powiedzieć, że już przełomowy, bo fakty polityczne nie decydują bezpośrednio ani 
o rozwoju gospodarczym, ani o dobrobycie społecznym”152. Sprawujący władzę za-
wsze znajdowali powody, by każdy upływający właśnie rok rządzenia wartościować 
pozytywnie, opozycja zaś przeciwnie, każdy mijający rok uważała za stracony. Dla 
przykładu, rok rządów Leszka Millera zyskał symboliczne miano „roku chaosu”153. 
Negatywne oceny uzasadniano np. tak: „(...) kolejny rok stracony, szczególnie dlatego, 
że nie potrafi liśmy zagospodarować środków pomocowych na tworzenie nowych 
miejsc pracy”154. Było to szczególnie widoczne na przełomie roku, gdy w ramach 
dyskursu politycznego podsumowywano „stary rok”.

Wartościowanie poszczególnych lat nie odnosiło się wyłącznie do przeszłości, 
ale dotyczyło też bliskiej przyszłości. Temu wymiarowi temporalnemu, przewi-
dzianemu na urzeczywistnienie stanów doskonałych, będących owocem prac elit 
politycznych, nadawano wizerunek przede wszystkim pozytywny. Przewijało się 
to w programach ugrupowań politycznych czy koalicji rządowej. Poza ogólnymi, 
pozytywnymi defi nicjami przyszłości, odnoszącymi się do dłuższego przedziału 

148 Program Unii Wolności. Wolność. Bezpieczeństwo. Rozwój [broszura wyborcza z 1997 roku], 
[w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), Wybory 1997. Partie..., s. 73. Zob. także: E. Tarkowska, Spory 
o czas w dyskursie..., [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., s. 23. 

149 Stracone lata. Z Andrzejem Szczęśniakiem rozmawia Piotr Źrebiec, „Tygodnik Solidarność”, nr 8 
z 21 lutego 1997 roku, s. 3.

150 Rewolucja w toku..., s. 3.
151 Dobre dziś – lepsze jutro. Program wyborczy SLD [z 1997 roku], [w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska 

(red.), Wybory 1997. Partie..., s. 118. 
152 Wypowiedź Artura Zawiszy – zob. Rok zwiastujący przełom, „Tygodnik Solidarność”, nr 1 z 6 stycz-

nia 2006 roku, s. 9.
153 Ł. Perzyna, Rok chaosu, „Tygodnik Solidarność”, nr 51–52 z 20–27 grudnia 2002 roku, s. 8.
154 J. Smagowicz, Czas zmarnowany, [w:] A. Dołowska (oprac.), Rok 2005 – jaki był?, „Tygodnik 

Solidarność”, nr 1 z 6 stycznia 2006 roku, s. 8. Środki pomocowe to środki fi nansowe przeznaczone przez Unię 
Europejską na wspieranie rozwoju sektorów polskiej gospodarki, głównie w ramach Funduszy Europejskich. 
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czasu, wartościowano dodatnio również poszczególne jej lata, np.: „(...) Rok 1992, 
ze względu na zbieg wielu negatywnych uwarunkowań ekonomicznych oraz poli-
tyczno-społecznych, będzie przełomowy. (...) Może być początkiem poprawy sytuacji 
albo może nas pogrążyć”155. Często też, szczególnie po 1989 roku, defi niowano nie 
tylko całą przyszłość, ale poszczególne lata, stosując formułę szansy możliwej do 
wykorzystania – mówiono np., że następny rok będzie „rokiem szansy”156 lub za-
stanawiano się, czy będzie „rokiem zmiany”157. Przyszłość bywała wartościowania 
także i negatywnie, szczególnie wtedy, gdyby ugrupowania konkurencyjne miały 
dojść do władzy. Niektórzy dokonywali podziału przyszłości na mniejsze odcinki, 
np.: „(...) Przyszłość, podobnie jak przeszłość, liberałowie dzielą na przyszłość 
bliską i daleką. Horyzont przyszłości jest mglisty, różnie przez samych liberałów 
szacowany”158.

Po 1989 roku doszło w Polsce do ukształtowania się odmiennych systemów 
traktowania czasu przez grupy polityczne. Jednym z podstawowych wniosków 
była szybka konstatacja, że społeczeństwo nie będzie czekało w nieskończoność na 
realizację obiecanych zmian: „(...) Społeczeństwa wychodzące z socjalistycznego 
eksperymentu nie dysponują tak długim czasem, w którym mogłyby stopniowo 
dokonywać się zmiany w ich świadomości zbiorowej. Reformatorzy muszą z tego 
wyciągać konsekwencje”159. Okazało się też, że czas społecznego oczekiwania jest 
wyjątkowo krótki. Wynikało to z wielu przyczyn, głównie z faktu gwałtownego, 
przyspieszonego odchodzenia od realiów przeszłości, czyli czasu trudnego ze 
względu na negatywne wspomnienia, a z drugiej strony z zaakceptowania całkowi-
cie utopijnego przekonania, że zmiana w krótkim czasie jest możliwa. To ostatnie 
przekonanie często nie jest wytworem politycznym, ale indywidualnym marzeniem 
człowieka, że „może być już tylko lepiej”.

Zaistniały układ wydarzeń podzielił cały okres po 1989 roku na ciąg następu-
jących po sobie odcinków (kwestia, jakie to były części, jak były defi niowane czy 
wartościowane w walce politycznej, jest niezwykle złożona). Trzeba tu podkreślić, 
że charakteryzowały się one różnym zakresem czasu ilościowego – jedne były 
krótsze, inne dłuższe, często jednak nawet porównywalne odcinki czasu ilościo-
wego nabierały w defi nicjach politycznych różnej długości w rozumieniu czasu 
jakościowego. Każdy z tych odcinków uzyskiwał mniej lub bardziej uzgodnioną 
politycznie długość symboliczną. Te sam odcinek czasu – np. kilkanaście miesięcy po 
czerwcu 1989 roku – członkowie elit władzy określali w dyskursie jako „czas krótki”, 
a przedstawicie opozycji defi niowali ten sam odcinek jako wyjątkowo „długi czas”, 
w którym można było podjąć wiele różnorodnych działań. Strategia taka, powszech-
nie stosowana w ówczesnym dyskursie, polega na narzucaniu odbiorcom własnych, 
subiektywnych defi nicji długości trwania poszczególnych okresów. To działanie 

155 J.B. Lipszyc, Poprawi lub pogrąży, „Gazeta Wyborcza”, nr 51 z 29 lutego – 1 marca 1992 roku, s. 1.
156 J. Eysymontt, Rok szansy, „Wprost”, nr 20 z 14 maja 1995 roku, s. 8. 
157 Ł. Perzyna, Rok zmiany, „Tygodnik Solidarność”, nr 52–53 z 24–31 grudnia 2003 roku, s. 18.
158 B. Engelking-Boni, Liberałowie są patriotami..., [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., s. 90.
159 J.J. Wiatr, Socjologia wielkiej przemiany, s. 11. 
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znajduje swoje miejsce także w codziennym radzeniu sobie ze świadomościowym 
odbiorem przeszłości przez jednostki. Zresztą, takie indywidualne defi niowanie 
długości odcinków czasu jest utrudnione ze względu na tempo zachodzenia zmian 
i szybkie przekształcanie się teraźniejszości w przeszłość, a także ze względu na 
coraz trudniejszy do uzgodnienia charakter poszczególnych odcinków, co wynika 
z subiektywnego defi niowania tych odcinków przez jednostki.

A zatem, jedną z cech pomiaru czasu było stosowanie wobec takich samych 
jego odcinków określeń: „długi” lub „krótki”. Do takich praktyk dochodziło często 
w sytuacjach defi niowania okresów realizacji poszczególnych zadań politycznych lub 
gospodarczych. W polityce okresy kilkuletnie można defi niować w sposób różny, 
a zależy to nie tylko od politycznego celu oraz nastawienia dokonującego takich 
porównań, ale przede wszystkim od punktu odniesienia. Kilka lat „(...) »długiego 
trwania« jest to czas krótki w porównaniu z dziesięcio- lub nawet wielosetletnim 
konstytuowaniem się wielu państw i społeczeństw”160, ale z punktu widzenia jednostki 
funkcjonującej w przekształcającym się państwie owe kilka lat to czas wyjątkowo 
długi. W praktyce rozwiązaniem było ciągłe przesuwanie terminów urzeczywistnie-
nia efektów zmiany. Odmienność polskiej zmiany od „wzorca” reform podsumowuje 
stwierdzenie: „(...) W innych krajach takie reformy trwały latami. My musimy to 
zrobić o wiele szybciej, bo u nas czas biegnie prędzej”161. Występujący w defi nio-
waniu subiektywizm temporalny umożliwiał określanie potrzebnych w dyskursie 
odcinków czasu jako krótkie lub długie, zaś przy wartościowaniu poszczególnych 
odcinków pojawiały się defi nicje uzupełniające, precyzujące długość ich trwania. 
Mówiono np., że niektóre zdarzenia nadeszły wyjątkowo szybko: „(...) Wystarczyło 
3 lata od pamiętnych wyborów z 4 czerwca, aby nastąpiła udana kontrofensywa 
elit dawnej władzy komunistycznej”162, albo że nie starczyło czasu na dokonanie 
przełomu: „(...) Krótki okres czasu i brak sprawnej administracji państwowej, która 
mogłaby prawo egzekwować, powodował, że rząd [Jana K. Bieleckiego – przyp. P.B.] 
nie był w stanie dokonać przełomu. Przyjął z niewielkimi zmianami zapropono-
wany przez poprzedni rząd projekt budżetu państwa, który determinował dalszą 
politykę gospodarczą”163.

Defi niowanie długości poszczególnych odcinków między wydarzeniami za pomo-
cą subiektywnych określeń było podstawowym sposobem manipulowania czasem, 
czyli radzenia sobie z obiektywnym podziałem czasu ilościowego. Jednocześnie 
doszło do tego, że inaczej defi niowały ten sam odcinek czasu elity symboliczne, 
a inaczej różne grupy społeczne. Okazało się, że dany odcinek czasu, ten sam pod 
względem ilościowym, czyli tydzień, miesiąc, rok czy kadencja, ma w odbiorze 

160 A. Śliz, M.S. Szczepański, Kraina szczęśliwości czy miejsce przeklęte? Dwie dekady polskiej transformacji 
w oglądzie socjologicznym, [w:] A. Śliz, M.S. Szczepański (red.), Czy koniec socjalizmu? Polska transformacja 
w teoriach socjologicznych, Warszawa 2008, s. 7. 

161 H. Suchocka, Konfl ikt sfery budżetowej z budżetem. Wystąpienie telewizyjne 17 maja 1993 roku, 
„Gazeta Wyborcza”, nr 114 z 18 maja 1993 roku, s. 4.

162 J. Kłosiński, Koniec pewnej epoki, „Tygodnik Solidarność”, nr 25 z 19 czerwca 1992 roku, s. 5.
163 Od liberalnego rządu do liberalnej polityki [program KLD z maja 1991 roku], [w:] I. Słodkowska 

(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 111.
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społecznym długość odmienną. Dla polityków był to np. okres wyjątkowo krótki, 
zaś dla poszczególnych jednostek bądź grup społecznych – niezwykle długi. Dla 
sprawujących władzę elit rok był „chwilą”, ale dla jednostek, które próbowały do-
stosować się do nowych, trudnych warunków życia, był już „wiecznością”. Takie 
rozchodzenie się odbioru poszczególnych odcinków czasu było jednym z podsta-
wowych warunków zaistnienia wielości czasów społecznych po 1989 roku.

Istotny wpływ na społeczne defi niowanie długości odcinków czasu miała też 
„gęstość” wydarzeń, czyli ich ilość oraz kolejność, co czyniło defi niowanie trwania 
odcinków zadaniem trudnym. Jeszcze bardziej „dowolne” mogło być defi niowanie 
długości trwania takiego odcinka w przypadku braku jednoznacznie określającego 
go ciągu zdarzeń. Taka sytuacja umożliwiała zbudowanie alternatywnych defi nicji 
długości odcinka poprzez powoływanie się na różne zdarzenia. Występowanie wie-
lości owych punktów granicznych „od – do” pozwalało dowolnie wyznaczać różne 
przedziały czasowe, a zatem budować alternatywne odcinki i w miarę dowolnie 
wyznaczać ich długość. Takie podejście do kwestii czasu ilościowego skutkowało 
tworzeniem kolejnych ognisk sporu politycznego wokół temporalnych defi nicji 
długości poszczególnych odcinków czasu.



2. Władza czasu przeszłego – polityczne 
wykorzystywanie przeszłości

a) Szybka zamiana elementów pamięci społecznej

Sposoby i częstotliwość korzystania z zasobów czasu przeszłego w polityce po 1989 
roku określała „wyjątkowość” tego okresu historycznego. Wynikała ona z „niepo-
wtarzalnego kontekstu” dziejowego, polegającego na gwałtownym załamaniu się 
systemu totalitarnego oraz tworzeniu demokratycznej teraźniejszości. Odrzucono 
„budowę socjalizmu” według projektu komunistycznego1, decydując się na wpro-
wadzanie drastycznych reform w gospodarce, które zdefi niowano jako „bezalter-
natywne”. Wyjątkowość polityczna polegała na wykorzystaniu wielu elementów 
i defi nicji temporalnych (odniesień negatywnych i pozytywnych) z przeszłości do 
bieżącej walki o władzę w warunkach budowy ustroju demokratycznego. Znaczenie 
peerelowskiej przeszłości było zauważalne w prowadzonym wówczas dyskursie 
politycznym, a wynikało z dostrzegania negatywnych stanów rzeczywistości, 
odziedziczonych – jak twierdzono – po okresie „realnego socjalizmu”. Ówczesny 
dyskurs był też odbiciem wielu nowych patologii w teraźniejszości, wskazywano 
przy tym, że peerelowska przeszłość nie minęła bezpowrotnie. Analiza wypowiedzi 
potwierdza, że z każdym rokiem przeszłość stawała się coraz częściej narzędziem 
służącym do oddziaływania na społeczeństwo oraz „przedmiotem” w grze poli-
tycznej. Z totalitarnej przeszłości czyniono negatywny układ odniesienia – albo 
w formie aluzyjnej, albo wyrażając to w sposób jednoznaczny.

Odmienne zakorzenienie ówczesnych uczestników sporu politycznego w niedaw-
nej przeszłości prowadziło do tworzenia przez nich przeciwstawnych defi nicji czasu 
minionego. Istotnym elementem, determinującym po 1989 roku dyskusję o przeszło-
ści, były wyniesione z niej własne doświadczenia i uwikłania polityczne obu stron 
konfl iktu politycznego. Różny aż po polaryzację, trudny do pogodzenia stosunek 
do czasu przeszłego uniemożliwiał osiągnięcie trwałego porozumienia w zakresie 
najważniejszych spraw politycznych oraz utrudniał tworzenie spójnych i trwałych 
ugrupowań politycznych. Peerelowska przeszłość determinowała uczestników sporu, 
określając ich pozycje tożsamościowe w dyskursie politycznym. Była wykorzysty-
wana instrumentalnie, zarówno do osiągania celów wewnętrznych (partyjnych), jak 
i zewnętrznych, nakierowanych na przeciwników politycznych oraz służących do 
oddziaływania na wyborców. Pozwalała na budowanie tożsamości własnej grupy 
politycznej, formułowanie programów wyborczych, jak i rekrutowanie i integrowanie 
zwolenników oraz zdobywanie poparcia elektoratu. Z tych względów przeszłość często 
była przedmiotem celowego przypominania2 czy świadomej manipulacji.

1 „PZPR wyczerpała swój czas”, „Gazeta Wyborcza”, nr 124 z 30 października 1989 roku, s. 1.
2 Zob. np.: A. Gargas, O czym Miller chciałby zapomnieć, „Gazeta Polska”, nr 3 z 16 stycznia 1997 

roku, s. 6 i 7. 
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Stosunek do przeszłości, w tym ocena PRL-u, stał się podstawą do skupiania 
się ludzi podobnie myślących w mniej lub bardziej formalne grupy, czynnikiem 
pobudzającym elity do działania, elementem ich jedności, a dla wielu ugrupowań 
podstawowym układem odniesienia3. W działalności politycznej nawiązywano 
do nieodległych wydarzeń z lat 80. XX wieku: „Stan wojenny nie tyle utrwalił 
podział antykomunistyczny, ile wykreował dwie opozycyjne wspólnoty żywe do 
dziś. Zapoczątkował także wieloletni proces mityzacji i demonizacji tych wydarzeń. 
Stan wojenny stał się doświadczeniem pokoleniowym, ale i punktem odniesienia 
dla najmłodszych rodaków”4. Podział uzyskał legitymizację społeczną w wyborach 
czerwcowych 1989 roku poprzez zakwestionowanie istniejącego dotąd w Polsce 
systemu politycznego. Postawy i czyny (lub ich brak) w przeszłości miały decydu-
jący wpływ na powstanie zasadniczego podziału ówczesnej sceny politycznej na 
postsolidarnościową i postkomunistyczną5. W ten sposób podział „przeszłościowy”, 
czyli spór o przeszłość i status PRL-u6, zdominował pozostałe linie podziałów poli-
tycznych, np. programową czy ideową. Taki dychotomiczny układ, ukształtowany 
na początku zmiany, oparty na stosunku do przeszłości, został umocniony przez 
wydarzenia polityczne rozgrywające się po 1989 roku.

To „przeszłościowe umiejscowienie” było elementem determinującym stosunek 
do wielu problemów politycznych, a także czynnikiem wpływającym na wybór 
temporalnej strategii legitymizującej swoje uczestnictwo w walce politycznej. 
Przez pierwsze lata dominowało teleologiczne legitymizowanie przyszłościowe7. 
Formułowano zatem, mniej lub bardziej przemawiające do zbiorowej wyobraźni, 
wizje szczęśliwej przyszłości, które miały się spełnić w miarę szybko, bo po kilku 
latach reform. Wybór krótkoterminowej strategii przyszłościowej był – jak już 
podkreślano w niniejszej pracy – najważniejszą cechą okresu, w którym domino-
wał czas „wspólny”. Problemy z szybkim urzeczywistnieniem nadziei na poprawę 
ówczesnej sytuacji, czyli rozbieżność między stanem obiecywanym a rzeczywistym, 
spowodowały jednak zwrot ku legitymizacji przeszłościowej. Przeszłość, która 
stawała się balastem i przeszkodą, stanowiła doskonały argument w tłumaczeniu, 
dlaczego nie udało się zrealizować zapowiedzianych celów. Ponadto ułatwiała 
ugrupowaniom postsolidarnościowym legitymizowanie własnego dążenia do 
przejęcia władzy czy też dyskursywną delegitymizację postkomunistycznych 
przeciwników.

3 A. Antoszewski, System wyborczy i wybory parlamentarne po 1989 roku, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut 
(red.), Polityka w Polsce w latach 90-tych. Wybrane problemy, Wrocław 1998, s. 92. 

4 L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci..., s. 122. 
5 Mirosława Grabowska twierdziła, że utworzyły się dwa podstawowe obozy polityczne defi niowane 

poprzez zachowania wyborcze oraz charakter ideologii partyjnej: „postsolidarnościowy” i „postkomuni-
styczny”. Zob. M. Grabowska, Czy społeczeństwo polskie jest podzielone?, „Więź” 1996, nr 4, s. 8–21.

6 P.T. Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa społeczeństwa..., s. 312–313. 
7 Zbigniew Blok tak charakteryzował tego typu podejście: „(...) Dominowała więc optymistyczna, wręcz 

życzeniowa wizja przyszłości – kapitalistyczną gospodarkę utożsamiano z bogactwem podaży, wysoką kon-
sumpcją, wysokimi dochodami, ogromnymi możliwościami rozwoju inwencji jednostek, wyolbrzymiano rolę 
obcego kapitału w uzdrawianiu gospodarki itd.” – zob. Z. Blok, Transformacja systemowa w Polsce..., s. 216.
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Wykorzystanie strategii przeszłościowej było uzasadnione nie tylko bliskością 
okresu dobrze pamiętanego przez wyborców, ale także wielokrotnie podkreślanym 
w dyskursie wpływem owej przeszłości na życie każdego Polaka. Negatywny obraz 
przeszłości był próbą wykorzystania indywidualnych, niekorzystnych doświadczeń 
jednostek z tego okresu. Defi niowanie rzeczywistości (czasu teraźniejszego) zostało 
rozbudowane za pomocą obrazów z przeszłości. Stosowano gloryfi kację bądź depre-
cjację wydarzeń, zachowań czy postaw należących do peerelowskiej rzeczywistości. 
Określanie przeszłości i zjawisk w niej występujących jako złe, negatywne wartoś-
ciowanie lojalnościowych wobec władzy zachowań jednostek czy mechanizmów 
prowadzących kraj do tragicznej sytuacji gospodarczej itd., wzmacniało dążenie 
do władzy, ale też pozbawiało niektórych polityków możliwości decydowania do 
losach wspólnoty, uczestniczenia w demokratycznej grze o władzę.

Odwołując się z kolei do przyszłości, dokonywano tego według określonych sche-
matów. Podstawowym elementem, wpływającym na wybór przez pewne środowiska 
strategii ewolucjonistycznej jako legitymizującej zmiany, było odwoływanie się do 
praw rozwoju społecznego i postępu. Wpisywało się to w przekonanie o linearności 
i nieproblematyczności dokonywania zmian, co prowadziło do prób ograniczania 
konsekwencji zmiany nieprzewidywalnej, żywiołowej i nieokreślonej. W przy-
padku niektórych ugrupowań wynikało to także z niemożności legitymizowania 
się przeszłością, w której trudno było doszukać się pozytywnych elementów do 
symbolicznego wykorzystywania. Z takich założeń wynikała konieczność wyboru 
przyszłości jako „miejsca” dla legitymizowania wszelkich działań. To umożliwiało 
mówienie o przyszłości jako czasie otwartym, ale i niejednoznacznym, oczekują-
cym dopiero na wypełnienie poprzez decyzje i działania. Takie ontologizowanie 
przyszłości miało charakter egalitarny, dostępny dla każdego i stosowane było przez 
wszystkich uczestników dyskursu politycznego, choć w różnym zakresie. Pozwalało 
wychodzić z niedoskonałej teraźniejszości do projektów „lepszej” przyszłości. Było 
kolejną strategią politycznego radzenia sobie z problemami w teraźniejszości.

Dominacja strategii przyszłościowej nie była – jak się często uważa – charak-
terystyczna tylko dla ugrupowań postkomunistycznych. W początkowym okresie 
przemian (1989–1991) stosowało ją również środowisko solidarnościowe (np. rząd 
premiera Tadeusza Mazowieckiego, a później, po wyborach prezydenckich w 1990 
roku, skupiony wokół niego obóz polityczny), które upatrywało szansy na szybką 
zmianę dawnego systemu. Politycy opisujący rzeczywistość mówili z jednej strony 
o teraźniejszości – najczęściej jako o procesie „transformacji”, ale też o przyszłości, 
rozumianej jako demokratyczne państwo i gospodarka rynkowa. W takie podejście 
wpisywało się charakterystyczne dla każdej działalności politycznej programowe 
projektowanie, czyli „oswajanie jutra”, dokonywane za pomocą odpowiedzi na 
pytanie, „jak być powinno?”. Z tego względu szczególnie symbolicznie brzmiało, 
w sytuacji coraz bardziej pogarszających się nastrojów, wyborcze hasło z 1991 roku: 
„Nie bój się jutra”8. Wykorzystanie legitymizacyjne przyszłości było wciąż istotne, 

8 Jedno z haseł wyborczych Kongresu Liberalno-Demokratycznego w 1991 roku – zob. A. Dudek, 
Pierwsze lata..., s. 214.
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ale też coraz rzadsze wobec rosnącego w społeczeństwie zwątpienia w powodzenie 
wprowadzanych zmian. Ten charakter podejścia do przeszłości oddaje stwierdzenie 
Lecha Wałęsy: „Ważne, byśmy byli nastawieni na przyszłość. Oglądać się w tył tylko 
na tyle, by lepiej wiedzieć, którędy prowadzi droga do przodu”9.

Nie ulega zatem wątpliwości, że „umiejscowienie przeszłościowe” stanowiło 
istotny kapitał polityczny, możliwy do bezpośredniego wykorzystania. Opozycyjna 
przeszłość ukształtowała biografi e polityczne osób, które próbowały jej używać 
jako argumentu do ubiegania się o mandat polityczny. Korzystano więc z tego 
kapitału własnej przeszłości dość szeroko. Działacze opozycji, z Lechem Wałęsą na 
czele, znaleźli „wspólnotę przeszłościową” w postaci związkowego rodowodu czy 
„dziedzictwa »Solidarności«”10, której siłę uświadomiło wszystkim zdecydowane 
zwycięstwo w pierwszych częściowo demokratycznych wyborach 4 czerwca 1989 
roku. Odwoływanie się do okresu minionego, często nostalgiczne, umożliwiło 
budowanie wspólnotowej tożsamości i pogłębianie więzi. Tak uformowana wspól-
nota przeszłościowa została przeciwstawiona postkomunistycznej. Opozycyjny 
sprzeciw wobec komunizmu pozwalał później wykorzystać ten wzorzec legity-
mizacyjny11, a także podejmować próby wykluczenia spadkobierców systemu 
komunistycznego (przede wszystkim działaczy SLD) z udziału w demokratycznym 
życiu politycznym. Przeszłość stała się tu elementem delegitymizacji przeciwnika 
politycznego12.

Z drugiej strony, komunistyczna przeszłość nie była początkowo, po 1989 roku, 
powodem do dumy, osłabiała też raczej szanse wyborcze. Z tego powodu stała się 
ona przedmiotem wybiórczej weryfi kacji, eliminującej elementy bardziej „wstydliwe”, 
oraz celowego pomijania13. Osoby publiczne nadawały swym biografi om charakter 
selektywny (lub czyniły to prezentujące je media). Często tego typu zachowania 
wpisywały się w zjawisko transformacyjne nazywane „ucieczką od przeszłości”14. 
Stosowano mechanizmy prowadzące do wypierania z pamięci rzeczy przykrych 
i zawstydzających. Zapominanie niewygodnych faktów z życia jest formą łaski, ale 
też strategią racjonalizowania i porządkowania fragmentów niechlubnej przeszło-
ści15. Z wymienionych powodów odwrócenie się od przeszłości było w przypad-
kach jednostkowych działaniem całkowicie racjonalnym. W układzie grupowym 
oznaczało to, że żadne z ugrupowań nie „posunęło się do jawnej afi rmacji epoki 

9 Chciałbym, żeby już..., s. 1.
10 A. Magdziak-Miszewska, Ryzyko słów, ryzyko czynów, „Więź” 1997, nr 12, s. 67. 
11 Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Deklaracja ideowa i programowa [z 1991 roku], 

[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 96. 
12 E. Tarkowska, Polacy wobec przeszłości i przyszłości, [w:] E. Nowicka, M. Chałubiński (red.), Idee 

a urządzanie świata społecznego. Księga Jubileuszowa dla Jerzego Szackiego, Warszawa 1999, s. 406. 
13 Przykładem jest wypowiedź Jacka Kuronia na spotkaniu współprzewodniczących zespołów roboczych 

Okrągłego Stołu w Urzędzie Rady Ministrów 8 marca 1989 roku: „Są dwa elementy negatywnej kampanii 
wyborczej, od których zgodnie deklarujemy odstąpienie: rozrachunek z przeszłością i personalne ataki na 
kandydata” – zob. K. Dubiński, Magdalenka. Transakcja epoki, Warszawa 1990, s. 118. 

14 K. Malicki, Polacy i ich pamięć..., s. 9. 
15 M. Król, Liberalizm strachu..., s. 168–169.
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»realnego socjalizmu«”16. W pierwszych dwóch latach przemian „umiejscowienie 
komunistyczne” nie stanowiło kapitału politycznego, natomiast później, szczególnie 
po 1993 roku, nastąpiło zdecydowane przewartościowanie ocen społecznych, zaś 
„przeszłość niedemokratyczna” nie tylko przestawała dyskwalifi kować polityka, 
ale niekiedy nawet go nobilitowała.

Podstawowym działaniem politycznym wymierzonym w „niedemokratyczną 
przeszłość”, wynikającym z dokonujących się zmian, był najprostszy z nią rozra-
chunek, czyli polityczne „uderzenie” w symboliczne pozostałości po przeszłości. 
Elementy komunistycznej symboliki były tym, od czego chciano jak najszybciej 
uciec, wymazać je zarówno z przestrzeni publicznej, jak i ze społecznej świadomości. 
Z drugiej strony, przeszłość bardziej odległa okazała się „miejscem” na nowo atrak-
cyjnym, do którego nie tyle chciano powrócić, ile nawiązać z nim jakąś łączność. 
W pierwszym przypadku działanie było nakierowane na jak najszybsze „odejście” 
od peerelowskiej przeszłości, wartościowanej negatywnie, a w drugim – na poszuki-
wanie zdarzeń i związków z przeszłością, które uczyniłyby nowy okres kontynuacją 
„tamtej” przeszłości. Poszukiwano więc pozytywnych odniesień przede wszystkim 
w dziejach II RP, ale także w działalności opozycji antykomunistycznej w PRL-u. 
Niedawne wydarzenia historyczne, zwłaszcza odwołujące się do walki wolnościowej 
narodu, wykorzystywano jako pozytywne zasoby do redefi nicji pamięci społecznej. 
Defi niowanie okresu PRL-u następowało na zasadach określonych głównie przez 
elity, które doprowadziły do kompromisu przy Okrągłym Stole. Proces ten zawierał 
też próby symbolicznego rozliczania minionego okresu – budowano jego uprosz-
czony wizerunek, akcentując elementy przydatne do skutecznego wykorzystania 
w dyskursie: „Zacierano różnice między poszczególnymi okresami rozwoju PRL, 
zrównano przywódców i poziomy represyjności, wykorzystywano klisze okupa-
cyjne do opisu działania opozycjonistów, demonizowano ustrój, posługując się 
nieprecyzyjną pałką intelektualną totalitaryzmu”17.

Takie przekształcanie zasobów pamięci społecznej było wówczas działaniem 
społecznie oczekiwanym, pochodną prowadzenia przez władze PRL-u zafałszo-
wanej polityki historycznej. Proces ten przebiegał szybko, przez pierwsze dwa lata 
po 1989 roku w miarę bezkonfl iktowo, bez szczególnych protestów strony post-
komunistycznej. W sferze konkretów miał wyjątkowo szeroki zakres, w którym 
mieściły się takie działania, jak demontaż peerelowskich pomników, zmiany nazw 
ulic, patronów szkół czy instytucji, częściowa lub całkowita zmiana programów 
nauczania czy studiów18. Wpisywały się w to również pierwsze kroki polityczne 
w kierunku lustracji elit, zarówno politycznych, jak też świata nauki, kultury 
i sztuki19. Bezkonfl iktowe wprowadzanie do pamięci nowych elementów było 

16 G. Pyszczek, Tematy kampanii wyborczej..., [w:] W. Wesołowski, I. Pańków (red.), Świat elity poli-
tycznej, s. 18. 

17 L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci..., s. 123. 
18 Zob. E. Hałas, Polityka symboliczna i pamięć zbiorowa. Zmiany ulic po komunizmie, [w:] M. Marody 

(red.), Zmiana czy stagnacja. Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji, Warszawa 2004, 
s. 128–151. 

19 L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci..., s. 123–129.
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konsekwencją załamania się komunizmu, a tym samym osłabienia pozycji środo-
wisk postkomunistycznych, oraz kilkunastomiesięcznej euforii społecznej, a także 
dostępności pierwszych niezależnych tytułów prasowych i książek, wydawanych 
już legalnie po czerwcu 1989 roku.

Proces „zamiany pamięci” nie był – co zrozumiałe – pozbawiony odniesień 
politycznych czy ideologicznych. Prowadzony był w atmosferze powszechnego 
poczucia nie tylko wyjątkowości chwili, ale i politycznego przekonania o historycz-
nym zwycięstwie. W takiej sytuacji ideologicznej dominacji doszło do redefi nicji 
pamięci społecznej, a nowa defi nicja uzyskiwała powoli pozycję najważniejszą, 
trudną do zakwestionowania: „Kwestionowane i wyszydzanie były symbole i mity 
PRL, niechęć do Rosjan przerodziła się w państwowy antyrusycyzm, szybko odżyły, 
mimo pojednawczych gestów, uprzedzenia antyniemieckie (czy też raczej uległy 
swoistej »restrukturyzacji«”20. Proces zamiany akcentów był formą odreagowa-
nia, społecznego i politycznego „rozliczenia” się z tym, co było obce, narzucone, 
zakłamane, co nie pozwalało wcześniej swobodnie kształtować własnej pamięci 
społecznej i narodowej. Odbierano więc te procesy jako coś, co zdefi niowano 
mianem sprawiedliwości dziejowej.

Po krótkim okresie spokojnej zamiany elementów pamięci społecznej pojawiły 
się pierwsze próby zahamowania tego procesu. Polityczne spory o przeszłość, a tym 
samym o elementy składające się na pamięć społeczną, o korzystanie z „czasu wy-
gasłego”, nasiliły się dopiero po kilkunastu miesiącach transformacji21. Sympatycy 
lewicy w środowiskach lokalnych podjęli próby blokowania zmian nazw ulic, placów 
itd.22 Uaktywnili się oni zwłaszcza wobec pojawienia się możliwości powrotu do 
władzy ugrupowań lewicowych, czyli przed wyborami parlamentarnymi w 1993 roku. 
Realna szansa powrotu tych ugrupowań na szeroką scenę polityczną doprowadziła 
do wzmocnienia zarówno pozytywnego, jak i – w odpowiedzi – negatywnego defi -
niowania przeszłości. Walczące o władzę ugrupowania lewicowe zakwestionowały, 
wykorzystując społeczne rozczarowanie elitami postsolidarnościowymi, negatywny 
obraz przeszłości, dominujący dotąd w przekazach dyskursywnych.

Próby narzucania negatywnej defi nicji przeszłości coraz częściej spotykały 
się ze sprzeciwem ugrupowań lewicowych. Rosnące niezadowolenie społeczne, 
wynikające z niespodziewanie wysokich społecznych kosztów transformacji, spra-
wiało, że pozytywne defi nicje przeszłości były akceptowane coraz powszechniej. 
Wynikało to także z faktu, że część społeczeństwa zachowała w pamięci pozytyw-
ne aspekty życia w PRL-u. Te uwarunkowania doprowadziły do ujawnienia się 
pierwszych politycznych prób częściowej redefi nicji przeszłości PRL-u. Przejawiały 
się one, co prawda, nie w chęci powrotu do minionego ustroju, ale jako nostalgia 
za okresem, w którym występowało np. poczucie bezpieczeństwa socjalnego. 
Pozytywny obraz przeszłości wzmacniały negatywne zdarzenia i afery korupcyjne 
w demokratycznej teraźniejszości. Dostrzegane przez społeczeństwo zachowania 

20 Tamże, s. 123.
21 A. Leszczyński, Historia na huśtawce, „Gazeta Wyborcza”, nr 35 z 10–11 lutego 2007 roku, s. 19–20. 
22 P.T. Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa społeczeństwa..., s. 317.
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części elit solidarnościowych dowodziły, że nie ma wielkiej różnicy pomiędzy 
działaczami „Solidarności” a dawnymi elitami peerelowskimi23. Rozczarowanie 
postawą niektórych osób związanych z „Solidarnością” oraz niezadowalające 
efekty transformacji doprowadziły do kwestionowania nowych sposobów rzą-
dzenia, a także zarysowanych celów politycznych i gospodarczych. Kontestowano 
rezultaty reform pierwszych rządów demokratycznych, a także zaproponowaną 
po 1989 roku nową formułę pamięci historycznej. Niedawna przeszłość stała się 
dla części społeczeństwa pozytywnym punktem odniesienia, „dobrym” zasobem, 
możliwym do wykorzystania przy budowaniu ram pamięci społecznej. Jednocześnie 
ówczesne elity postkomunistyczne przestały wstydzić się swojego „zakotwiczenia 
komunistycznego” w przeszłości. W ten sposób peerelowska przeszłość okazała 
się dla nich i dla części społeczeństwa legitymizująca tak samo – a nawet stała się 
powodem do dumy – jak przeszłość defi niowana za pomocą działań opozycyjno-
-niepodległościowych, na które powoływały się ugrupowania postsolidarnościowe.

Stopniowe przywracanie niektórych elementów peerelowskiej przeszłości za 
sprawą ugrupowań postkomunistycznych było ułatwione ze względu na ich jedno-
myślność w tej kwestii. Po stronie postsolidarnościowej doszło do podziału, a po-
twierdzeniem tego były kolejne waśnie dotyczące właśnie defi niowania przeszłości 
i spory o „zawartość” nowej pamięci społecznej w demokratycznym państwie: 
„Dopiero wtedy w pełni mogły dać o sobie znać w wymiarze publicznym podziały, 
i to nie tyle polityczne, widoczne przecież dostatecznie wyraźnie i wcześniej, ile 
przede wszystkim w sferze pamięci. Paradoksalnie »podział postkomunistyczny« 
w wymiarze politycznym przebiegał niejednokrotnie w poprzek tych samych 
wspólnot pamięci, zaś »obóz solidarnościowy« okazał się prawdziwym polem 
bitwy interpretacji odleglejszej i bliższej historii”24. Dla części społeczeństwa roz-
bicie postsolidarnościowej spójności w kwestii wspólnej interpretacji przeszłości 
i budowania wspólnej pamięci było sporym zaskoczeniem negatywnym, a nawet 
niemal traumatycznym doświadczeniem.

Rozpad jedności organizacyjnej elit solidarnościowych, brak widocznej poprawy 
gospodarczej, rozczarowanie wprowadzanymi reformami, kolejne afery gospodarcze, 
zwiększenie pokładów społecznego lęku itd. – wszystko to razem doprowadziło 
do budzenia się nostalgii za peerelowską przeszłością jako czasem w niektórych 
aspektach pozytywnym. Wymienione czynniki wywołały zjawisko nazwane przez 
Jadwigę Staniszkis „neotradycjonalizacją”. Polega ona na specyfi cznym powrocie 
do przeszłości, na tęsknocie za tymi „złymi dawnymi dobrymi czasami”25. Takie 
zjawisko inercji mentalnych i zachowaniowych przyzwyczajeń było obserwowane 
po 1989 roku niejednokrotnie, np. w formie stwierdzenia, że „za komuny było 
lepiej”, bo wtedy panował „ład i porządek”. Z kolei, „neotradycjonalizacja, czy »mit 
przeszłości«, czy »etos postkomunistyczny«, wskazują w sumie na różnorodne 

23 J. Gowin, Etyka i etos demokracji, [w:] A. Nelicki (red.), O naprawę III Rzeczypospolitej, s. 44.
24 L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci..., s. 123. 
25 M. Buchowski, Zmiana w antropologii, [w:] J. Kurczewska, E. Tarkowska, P. Gliński, W. Zaborowski 

(red.), Antropologia wobec zmiany, Warszawa 1995, s. 67.
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aspekty podobnego zjawiska”26. Te i podobne aspekty składają się na cały katalog 
szeroko rozumianych pozostałości po czasie minionym, stanów świadomościowych 
z okresu PRL-u, trwałych form zachowań, odziedziczonych instytucji społecznych, 
przeniesionych z jednego okresu do drugiego patologicznych relacji społecznych 
czy różnorodnego kapitału społecznego.

Odniesienia do przeszłości były obecne w wielu wypowiedziach zawierających 
defi nicje ówczesnej niezadowalającej rzeczywistości. Spory o kształt teraźniejszo-
ści wiązały się z wykorzystaniem obrazów przeszłości. Niekiedy były to postulaty 
rozliczenia konkretnych afer gospodarczych, mających swą kontynuację po 1989 
roku, innym razem ograniczenie wpływu byłych funkcjonariuszy peerelowskich 
służb specjalnych na życie polityczne. Takie spory nadawały kształt dyskursowi 
politycznemu przez prawie dwadzieścia następnych lat. Ogólnie spór o przeszłość 
dotyczył tego, „(...) czy komunizm się skończył, czy jeszcze trwa; kto był jego ofi a-
rą, a kto współdziałał z katami; kto ma prawdziwe zasługi w jego obaleniu, a kto 
odegrał rolę niejasną i wartą wyjaśnienia”27. Wokół oceny PRL-u ukształtowała się 
istotna linia sporu dotycząca przeszłości, tj. tego, czy komunizm był – nieludzki, 
zbrodniczy, ludobójczy, totalitarny, czy też miał jakieś cechy pozytywne. Te róż-
nice zdań przybierały najbardziej konkretny wymiar w kwestii potrzeby i kształtu 
ustaw lustracyjnych, dekomunizacyjnych czy dezubekizacyjnych. Spory o tego typu 
pamięć zostały rozciągnięte w czasie i nadmiernie rozbudowane przez część elit 
symbolicznych, co odsunęło na bok inne problemy i patologie społeczne. Ponadto 
rozszerzyły się one na zdarzenia polityczne, które bezpośrednio konstytuowały 
powstanie III RP, jak rozmowy w Magdalence, porozumienia Okrągłego Stołu, wy-
bory czerwcowe w 1989 roku oraz inne wydarzenia tworzące historię tego okresu. 
Konfl ikty o pamięć nie straciły na znaczeniu i pozostawały jednym z głównych 
wątków dyskursu politycznego28.

Powrót do problemów związanych z kształtowaniem przez polityków pamięci 
społecznej, zakresem formowania tej pamięci przez państwo, nastąpił po kilku latach, 
gdy ekonomiczne problemy społeczeństwa zostały przynajmniej w minimalnym 
stopniu rozwiązane, co nie jest sprzeczne z opinią, że tylko „czasy kryzysu wzmagają 
świadomość zasadniczego znaczenia przeszłości dla dnia dzisiejszego”29. W tym 
ujęciu podejście części ugrupowań prawicowych do przeszłości można zdefi niować 
słowami Mariana Piłki: „Przeszłości nie wolno wymazywać z pamięci. Trzeba o niej 
pamiętać i odwoływać się do niej spoglądając w przyszłość”30. Dopiero jednak 
wraz z pojawieniem się na scenie politycznej ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość 
wkroczyły do dyskursu zagadnienia kształtowania pamięci społecznej poprzez 
politykę historyczną, wspieraną przez instytucje państwa. Propozycja większego 
uczestnictwa państwa w kształtowaniu pamięci stała się przedmiotem ostrego sporu 

26 Tamże, s. 68. 
27 T. Bogucka, Polak po komunizmie, s. 52. 
28 K. Malicki, Polacy i ich pamięć..., s. 9. 
29 A. Smolar, Władza i geografi a..., [w:] P. Kosiewski (red.), Pamięć jako przedmiot..., s. 64.
30 Zob. Sylwetki liderów AWS-u, (oprac. pl), „Tygodnik AWS”, nr 4 z 27 lutego 1997 roku, s. 7. 
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politycznego31. Ponadto dyskutowano, co ma w zdecydowanym stopniu kształtować 
pamięć wspieraną i dotowaną przez państwo, co ma się na taką pamięć składać. 
Praktycznym wyrazem tych postulatów była polityka historyczna prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego oraz rządu Jarosława Kaczyńskiego, m.in. wsparcie dla budowy 
Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Historii Polski. Spór o zakres 
pamięci społecznej był toczony przez cały okres III RP, a nasilił się po roku 2005, 
szczególnie w 2007 roku32.

b) Narzucenie negatywnej defi nicji czasu przeszłego

Okres od czerwcowych wyborów w 1989 roku do wyborów prezydenckich w roku 
1990 był poszukiwaniem najbardziej adekwatnych sposobów defi niowania rzeczywi-
stości oraz przyjmowania własnych pozycji symbolicznych w dyskursie politycznym. 
Podstawowe symbole zostały uformowane wokół rozumienia trzech wymiarów 
czasowych, wokół defi nicji wymiarów temporalnych: teraźniejszości, przyszłości 
oraz czasu przeszłego. Dlatego zagadnienia dotyczące historii, pamięci, stosunku 
do przeszłości, zwłaszcza najbliższej, znalazły się w głównym kręgu zainteresowania 
elit oraz oddziaływania symbolicznego na społeczeństwo. Linią tworzącą podziały 
polityczne był stosunek do defi nicji przeszłości – „był komunizm czy go nie było”. 
W całym spektrum tematów sporu politycznego najważniejszą pozycję zajęła 
kwestia związków pomiędzy poszczególnymi wymiarami czasowymi, a przede 
wszystkim zakresu obecności elementów i pozostałości czasu przeszłego w czasie 
teraźniejszym. Podstawowym zadaniem było jednoznaczne określenie stopnia wy-
stępowania przeszłości w teraźniejszości. Jednym z celów elit niepodległościowych 
i solidarnościowych było zdefi niowanie peerelowskiej przeszłości negatywnie, 
zgodnie z przyjętą wcześniej własną defi nicją, wypływającą z indywidualnego 
zaangażowania opozycyjnego.

Poziom natężenia negatywnego defi niowania peerelowskiej przeszłości bywał 
różny. Często przybierało ono postać umiarkowaną, w formie defi nicji politycznej 
mówiącej o istnieniu „rządów niedemokratycznych” czy „niedemokratycznej prze-
szłości”, o ekonomicznym „czasie straconym” czy „leczeniu się z 40 lat socjalizmu”33. 
W wersji skrajnie negatywnej defi niowano przeszłość za pomocą określeń i pojęć 
z zakresu reżimu totalitarnego. Ta ostatnia defi nicja przeszłości dominowała w dys-
kursie politycznym, pomimo pewnej, często podnoszonej, nieadekwatności tego 
terminu do opisu sytuacji przed 1989 rokiem. Termin ten miał w miarę spójny, 
negatywny odbiór w świadomości społecznej, zaś wypowiedzi – szczególnie poli-

31 Dyskusja uformowała się wokół dwóch podstawowych tez: że polityka historyczna jest lub że nie 
jest domeną państwa. Zob. np.: M. Janowski, Pamięć to nie domena..., [w:] P. Kosiewski (red.), Pamięć jako 
przedmiot..., s. 13–14; Z. Krasnodębski, Rozmowy istotne i nieistotne, [w:] tamże, s. 17–21.

32 P.T. Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa społeczeństwa..., s. 314 i 317.
33 Jeszcze nie możemy odpocząć. Z Donaldem Tuskiem rozmawia Małgorzata Subotić, „Rzeczpospolita”, 

nr 217 z 16 września 1993 roku, s. 3. 
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tyków – doprowadziły do rozmycia jego jednoznaczności, powodując narastanie 
kolejnych wątpliwości34. W dyskursie nadużywano więc terminu „komunizm”, 
jednak charakter prowadzonej walki politycznej, polegającej na wykorzystywaniu 
symbolicznych defi nicji, nadawaniu im nowych znaczeń, tego typu zabiegi w pełni 
uzasadniał.

Defi niowanie przeszłości głównie jako „okresu komunizmu” wynikało z faktu, 
że niektóre ugrupowania czy formacje ideowe wyrosły na gruncie negatywnego 
stosunku do przeszłości. Według Wiesława Chrzanowskiego, prawica w Polsce 
dzisiejszej „formowała się jako protest przeciw komunizmowi i wyrastała z chęci 
rozliczenia się z nim”35. Uzupełnieniem takiego dziedzictwa prawicy było stwier-
dzenie, że „prawica powinna zawsze pamiętać o skali spustoszeń dokonanych 
przez 45 lat Polski Ludowej”36. Do dziedzictwa walki z komunizmem odwoływały 
się wszystkie ugrupowania niepodległościowe czy postsolidarnościowe. Czyniły 
to jednak z różnym natężeniem, często odnosząc się do odmiennych wydarzeń 
i działań z peerelowskiej przeszłości. Dlatego prezentowane przez te ugrupowania 
postawy antykomunistyczne, nie tylko wobec peerelowskiej przeszłości, wydają 
się bardziej zrozumiałe. Antykomunizm, szczególnie radykalny, stał się czynni-
kiem ułatwiającym zdefi niowanie własnej pozycji, jak też podważenie argumen-
tacji przeciwnika politycznego. Jako negatywna ocena powojennej, peerelowskiej 
przeszłości, pozwalał funkcjonować w jasnych relacjach z innymi jednostkami czy 
ugrupowaniami o podobnych poglądach.

Jak już podkreślano, do narzucenia jednoznacznie negatywnej defi nicji przeszłości 
dążyły przede wszystkim ugrupowania prawicowe. Przejawiało się to w zdecydo-
wanych ocenach, niebudzących najczęściej większych wątpliwości u zwolenników 
tej opcji politycznej, ale wywołujących sprzeciw niektórych uczestników dyskursu. 
Okres po 1945 roku oznaczał „45 lat eksperymentu komunistycznego”37, często 
defi niowanego jako czas zniewolenia ludzi. Komunizm był „antynarodowy”, był 
systemem „obcym”, nigdy niezaakceptowanym przez Polaków i niepasującym do tego 
kraju38, który doprowadził do stanu bliskiego upadku. Wielokrotnie podkreślano, że 
Polska jest po tym czasie „krajem zniszczonym”39, a „(...) obecna zapaść gospodarcza 
Polski jest w dużej mierze wynikiem niebywałej koncentracji własności w rękach 

34 Zob. A. Friszke, Stopniowanie zniewolenia, „Tygodnik Powszechny”, nr 16 z 16 kwietnia 2002 roku, 
s. 8–9. Problemy te zob. również: P. Stachowiak, PRL państwem totalitarnym?, „Przegląd Politologiczny” 
1997, nr 1–2, s. 37–49; A. Paczkowski, Communist Poland 1944–1989. Some Controversies and a Single 
Conclusion, zob.: http://www.columbia.edu, z 15 kwietnia 2002 roku. 

35 Nie można się łączyć na siłę. Z Wiesławem Chrzanowskim rozmawia Jarosław Kurski, „Gazeta 
Wyborcza”, nr 42 z 18–19 lutego 1995 roku, s. 4. 

36 S. Niesiołowski, Przeciw czerwonej rekonkwiście, „Gazeta Wyborcza”, nr 262 z 9 listopada 1993 roku, s. 9. 
37 Od liberalnego rządu do liberalnej polityki [program KLD z maja 1991 roku], [w:] I. Słodkowska 

(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 111. 
38 Program Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego [broszura z 1990 roku], [w:] tamże, cz. 1, s. 190. 
39 Deklaracja Ideowo-Programowa PSL „Solidarność” [listopad 1989 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała 

i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 66; Aktualne zadania programowe PSL 
„Solidarność” [sierpień 1990], [w:] tamże, s. 182–186. 
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państwa, na rzecz którego pozbawiono własności obywateli”40, czyli konsekwencją 
błędnych i utopijnych rozwiązań gospodarczych. Bilans rządów komunistycznych 
to: „(...) państwo – zadłużone, gospodarka – wyniszczona, społeczeństwo – cywi-
lizacyjnie zapóźnione, scena polityczna – spustoszona”41. Podkreślano, że „odzie-
dziczyliśmy gospodarkę rozbitą, zdekapitalizowaną i przestarzałą”42, a wpływ na jej 
obecny stan miały monopolizacja, etatyzacja, centralizacja gospodarki i państwa43. 
Zatem na obraz komunizmu składał się zestaw wyjątkowo negatywnych cech ustro-
ju – antyludzkiego, dającego się łatwo odróżnić od innych systemów politycznych. 
Przeszłość komunistyczna była okresem zasługującym na jednoznaczną negację 
i całościowe odrzucenie44. W ujęciu moralnym komunizm został zdefi niowany 
w dyskursie jako zło. Takie podejście było charakterystyczne dla wszystkich ugru-
powań postsolidarnościowych45. Dodatkowo przeszłość była okresem zniewolenia 
– najpierw „okupacji narodowo-socjalistycznej, [potem] komunistycznej”46, mającej 
charakter zewnętrzny, wynikający z hegemonii radzieckiej47. Uzupełnieniem tego 
twierdzenia było podkreślanie decydującej roli pozoru, kłamstwa czy rozwiązań 
prowizorycznych, brak prawdziwej demokracji i obecność tylko jej „socjalistycznej 
imitacji”, a tym samym brak „całkowitej suwerenności”48.

W tak przedstawianym stanowisku dyskursywnym przeszłość przybierała 
wyraz katastrofalny. W sferze gospodarczej był to czas zastoju, a nawet cofania się 
w rozwoju, błędnych decyzji oraz całkowitego zubożenia i degradacji ekonomicznej 
i cywilizacyjnej społeczeństwa49. Doszło do podporządkowania państwa i gospo-
darki interesom jednej grupy społecznej – partyjnej nomenklatury. Zlikwidowano 
wszelkie przejawy inicjatywny prywatnej, zasad wolnego rynku, a życie gospodarcze 
podporządkowano ekonomicznej utopii komunizmu. W sferze wartości czas przeszły 
był okresem, w którym doszło do próby narzucenia wartości materialistycznych50, 
likwidacji instytucji demokratycznych oraz wartości charakterystycznych dla tego 
ustroju. Tak narzucona rzeczywistość powojenna była czasem okrutnym i ciężkim, 

40 Program Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego [broszura z 1990 roku], [w:] I. Słodkowska 
(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 190.

41 Uchwała Programowa II Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” [z 25 kwietnia 1990], 
[w:] tamże, s. 172. 

42 Tezy programowe IV Kongresu Konfederacji Polski Niepodległej, Warszawa 1993, s. 9. 
43 Program Unii Polityki Realnej [z 1989 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii 

i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 80.
44 Program naprawy państwa – sejmowe exposé premiera Jerzego Buzka, „Gazeta Wyborcza”, nr 263 

z 12 listopada 1997 roku, s. 8. 
45 Forum Prawicy Demokratycznej. Trzy programy: Ustrój. Gospodarka. Polityka zagraniczna, Warszawa 

1990, s. 12. 
46 Program gospodarczy Unii Polityki Realnej [z 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), 

Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 269.
47 Plan interwencyjnego ratowania Gospodarki Polski. Program gospodarczy KPN [z sierpnia 1991 roku], 

[w:] tamże, cz. 2, s. 242.
48 Deklaracja Porozumienia Centrum, „Tygodnik Solidarność”, nr 20 z 18 maja 1990 roku, s. 2. 
49 J. Lewandowski, Ciężar wolności, „Wprost”, nr 17 z 26 kwietnia 1992 roku, s. 26. 
50 M. Piłka, Lumpenliberalizm, czyli trujące dziedzictwo, „Życie”, nr 97 z 26 kwietnia 1999 roku, s. 23. 
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nie tylko nie do zaakceptowania przez społeczeństwo, ale trudnym także dlatego, 
że podstawowe cechy i mechanizmy tego systemu były zdecydowanie obce polskiej 
tradycji i wartościom.

Uzupełnieniem defi nicji komunizmu było podkreślanie, że ustrój PRL-u był 
totalitarnej natury51. W 1989 roku twierdzono, że „upada totalitarny ustrój narzu-
cony naszemu krajowi przez komunistów”52, a zachodzące procesy defi niowano 
w następujący sposób: „Polska obecnie znajduje się w okresie przejściowym od 
systemu totalitarnego do demokracji parlamentarnej (...)”53. Cechami komuni-
stycznego totalitaryzmu było występowanie rozbudowanego systemu policyjne-
go, powszechny strach oraz terror wobec obywateli54. Nadzór totalitarny polegał 
na próbie opanowania wszystkich sfer życia społeczeństwa i sprawowania nad 
nimi całkowitej kontroli, także za pomocą terroru55 i propagandy. Masowy terror, 
wprowadzony przy pomocy Armii Czerwonej, wspieranej przez rodzimych komu-
nistów, a potem latami stosowany przez funkcjonariuszy reżimu, kosztował życie 
tysięcy ofi ar56. Jako najbardziej bezwzględny z totalitaryzmów, komunizm wywarł 
tragiczne piętno na każdej dziedzinie życia, pozostawiając po sobie „dziedzictwo 
totalitarne”57. Takie defi nicje komunizmu często uznawały potrzebę detotalitary-
zacji. Tezę, że komunizm w Polsce był totalitaryzmem, w najbardziej zdecydowany 
sposób głosiła Konfederacji Polski Niepodległej58, która nawet używała w dyskursie 
zbitki pojęciowej: „totalitarny komunizm”59.

Jednym z istotnych elementów ówczesnej przeszłości wynikającym z utożsamienia 
jej z komunizmem był fakt, że system ten został narzucony społeczeństwu nielegal-
nie i siłą60, stąd zniewolony, niesuwerenny kraj był „kolaboranckim tworem”61. Tak 
defi niowana przeszłość rysowała się jeszcze bardziej negatywnie, bo przybierała 
charakter zupełnie obcy polskiemu społeczeństwu, dlatego też jako całkowicie obce 
przedstawiano najważniejsze organizacje ówczesnego okresu, na czele ze spra-
wującą władzę PZPR, która formalnie nigdy nie została w Polsce zarejestrowana. 
Miały one być wyłącznie wykonawcami dyrektyw płynących z Moskwy i działać 
głównie w interesie obcego mocarstwa. Państwo polskie zostało zwasalizowane 
i pozbawione jakiejkolwiek możliwości samodzielnego decydowania o swym losie, 

51 Uchwała Programowa II Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” [z 25 kwietnia 1990 
roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 172.

52 Tamże, s. 159.
53 Aktualne zadania programowe PSL „Solidarność” [sierpień 1990 roku], [w:] tamże, s. 182.
54 S. Niesiołowski, Zbrodnia i potępienie, „Tygodnik AWS”, nr 9 z 1 marca 1998 roku, s. 30. 
55 S. Niesiołowski, Komunizm i nazizm, „Gazeta Wyborcza”, nr 113 z 15 maja 1998 roku, s. 28. 
56 M. Miklaszewska, Fabryka mitów, „Tygodnik Solidarność”, nr 17 z 23 kwietnia 1993 roku, s. 1. 
57 Dokumenty sztabu wyborczego Leszka Moczulskiego: Program wyborczy pt. „Konieczność przełomu” 

[z 1991 roku], [w:] M. Grabowska, I. Krzemiński (oprac.), Bitwa o Belweder, s. 357–358. 
58 Plan interwencyjnego ratowania Gospodarki Polski. Program gospodarczy KPN [z sierpnia 1991 roku], 

[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 240–278.
59 Tezy programowe IV Kongresu Konfederacji..., s. 11. 
60 J.M. Jackowski, Bitwa o Polskę, Warszawa 1993, s. 64. 
61 M. Skowron, Kolaboracja popłaca?, „Tygodnik Solidarność”, nr 44 z 29 października 1999 roku, s. 6. 
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a zatem i o sposobie oceny własnej przeszłości – było całkowicie niesuwerenne. 
Wydawało się zatem oczywiste, że należy ograniczać wpływ na demokratyczne 
życie polityczne tych osób, które miały swój udział w zaprowadzeniu w Polsce tego 
systemu lub wyraziły na to zgodę w przeszłości, stając się – i wciąż pozostając – 
jego benefi cjentami.

Przeszłość była określana negatywnie za pomocą kolejnych defi nicji. Przestawiano 
przede wszystkim tylko wybrane, wyłącznie negatywne cechy ideologii komuni-
stycznej oraz funkcjonowania partii, prowadzącej działalność szkodliwą dla kraju 
i narodu: „Komunizm był zbrodniczą zorganizowaną ideologią”62, której trwanie 
w Polsce umożliwiała grupa działaczy, zdefi niowana przez elity symboliczne prawicy 
jako „zdrajcy” wspierani przez obce mocarstwo63. W dyskursie defi nicję komunizmu 
łączono z ideologią marksistowską, której cechy były także wykorzystywane do 
doprecyzowania defi nicji przeszłości. W tym znaczeniu przeszłość była okresem, 
w którym realizowano założenia tej ideologii. Była to „ideologia absurdalna i prowa-
dząca do ludobójstwa”64. Jednocześnie była ona w znacznym stopniu interpretowana 
na potrzeby ówczesnej defi nicji przeszłości według aktualnej sytuacji politycznej, 
stąd jej elementy przedstawiane w dyskursie miały charakter wybiórczy. Stefan 
Niesiołowski stwierdził np.: „Komunizm uważam obok nazizmu za największe zło 
w naszych czasach”65, zrównując w ten sposób charakter obu systemów.

Defi nicja komunizmu była w dyskursie uzupełniana, poszerzana o opisy kolej-
nych zjawisk negatywnych czy zachowań konkretnych osób potwierdzających tę 
ocenę. Stanowiła wyłącznie próbę podsumowania znajdujących odbicie w dyskursie 
ocen minionego okresu ze strony wielu ugrupowań prawicowych. Nie była w takiej 
formie stosowana, a tym bardziej uznawana przez wszystkie ugrupowania post-
solidarnościowe. Stopień jej akceptacji był różny. Z nią powiązane były własne oceny 
moralne, mające wzmacniać wiarygodność negatywnej defi nicji. Wartościowanie 
moralne miało za zadanie wykluczenie potrzeby zastanawiania się nad inną oceną 
moralną komunizmu. Dlatego podkreślano, jako oczywiste dla wszystkich uczest-
ników dyskursu, utożsamienie PRL-u z komunizmem. Zamienne wykorzystywanie 
tych terminów było uznawane za coś oczywistego. Podstawowym rysem takiego 
podejścia było narzucanie oczywistości takich defi nicji społeczeństwu, tym spo-
sobem tworzono wrażenie powszechnej zgody, wynikającej z istniejącego kiedyś 
porozumienia wszystkich – poza postkomunistami – uczestników dyskursu66. 
Podejmowanie jakiejkolwiek refl eksji nad inną oceną PRL-u było tożsame – według 
niektórych uczestników dyskursu – z jego „wybielaniem”, co często interpretowano 
jako opowiedzenie się po stronie komunizmu.

62 S. Niesiołowski, Recydywa, „Gazeta Wyborcza”, nr 292 z 15 grudnia 1993 roku, s. 11. 
63 Defi nicja „zdrajców” pojawiła się w wypowiedzi Jana Parysa – zob. J. Parys, Czym była dla mnie 

PRL?, „Tygodnik Solidarność”, nr 50 z 11 grudnia 1992 roku, s. 7. 
64 S. Niesiołowski, Antykomuniści, „Wprost”, nr 44 z 2 listopada 1997 roku, s. 32; S. Niesiołowski, 

Zbrodnia i potępienie, s. 30. 
65 S. Niesiołowski, Cena i granice konsekwencji, „Gazeta Wyborcza”, nr 215 z 15 września 1995 roku, s. 14. 
66 J. Korwin-Mikke, Po co są czerwoni?, „Najwyższy Czas!”, nr 4 z 26 czerwca 1994 roku, s. 8. 
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Stosowanie negatywnego defi niowania symbolicznego przeszłości prowadzi-
ło do przekonania, że przeszłość była zdegradowana we wszystkich aspektach. 
Pejoratywne defi niowanie umożliwiało każdej jednostce „wpisanie” w tę defi nicję 
wszelkich krzywd, jakich doznała w przeszłości. Można było „umieścić” w tej de-
fi nicji własne niepowodzenia, znajdując jednocześnie proste ich wytłumaczenie. 
Przeszłość była zapełniana przez skrzywdzonego własnymi skojarzeniami, ale 
tylko złymi. Takie negatywne defi niowanie przeszłości nie dopuszczało sprzeci-
wu, na czyny czy doznania pozytywne nie było tam miejsca. Takie „wpisywanie” 
własnych krzywd miało utwierdzać jednostki w przekonaniu, że PRL był system 
totalitarnym. Wynika z tego, że szerokie negatywne wartościowane peerelowskiej 
przeszłości służyło wielu środowiskom postsolidarnościowym do ugruntowania 
istniejącego podziału politycznego.

Spór o przedstawianie przeszłości za pomocą defi nicji komunizmu nie wynikał 
wyłącznie z zajmowanego wobec niedawnej przeszłości stanowiska czy funkcji, 
jaką się wtedy pełniło, ale też z faktu, że zarówno w okresie PRL-u, jak i później, 
stosowano dla tego okresu różne nazwy. Oprócz określenia „komunizm” (przez 
same władze PRL używanego raczej niechętnie), mówiono o „demokracji ludo-
wej”, „demokracji socjalistycznej”, „Polsce Ludowej”, „socjalizmie”67 czy „realnym 
socjalizmie”. Jednak podstawowe negatywne cechy defi nicji przeszłości utożsamiono 
z ustrojem komunistycznym, co miało potwierdzać, że był to czas całkowicie zmar-
nowany w wymiarze życia jednostki. W zależności od usytuowania na ówczesnej 
scenie politycznej tego typu poglądy miały zdecydowanie charakter stopniowalny. 
Ugrupowania postkomunistyczne w najmniejszym stopniu akceptowały takie defi -
nicje, zaś po 1993 roku całkowicie je odrzucały, argumentując, że przeszłość miała 
charakter dwojaki, gdyż obok zjawisk niezaprzeczalnie negatywnych występowały 
w niej także elementy pozytywne dla społeczeństwa.

Okazało się, że negatywnie zdefi niowana przeszłość była także miejscem pozy-
tywnych odniesień wykorzystywanych w walce o władzę. Przeszłość była przecież 
„czasem walki” z totalitarnym systemem, była ciągłym oporem części społeczeństwa 
przeciwko komunizmowi. Przeszłość komunistyczna była zła, ale funkcjonowały 
w niej jednostki organizujące się i podejmujące walkę z systemem. Pozwalało 
to często budować w dyskursie dychotomiczne przeciwstawienia: naród kontra 
komunistyczna władza. W tego typu argumentację wpisywały się kolejne wystą-
pienia niepodległościowe i wolnościowe, począwszy od 1945 roku. Podkreślanie 
poszczególnych wydarzeń jako własnych punktów odniesienia, zdarzeń, mających 
wzmacniać przekonanie, że przeszłość zawiera układ także pozytywnych elementów, 
zależało w dużym stopniu od własnych celów politycznych oraz ideologii wyko-
rzystanej do budowy programu politycznego. Najbardziej istotne znaczenie dla 
katalogu pozytywnych odniesień w przeszłości miały działania ruchu społecznego 
„Solidarność”68. Wszystkie ugrupowania niepodległościowe znajdowały w sprze-

67 Donald Tusk mówił np. o „40 latach socjalizmu” – zob. Jeszcze nie możemy odpocząć..., s. 3. 
68 Por. wyniki ankiety pt. „Doświadczenie Solidarności” – zob. „Tygodnik Solidarność”, nr 32 z 10 sierp-

nia 1990 roku, s. 15. 
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ciwie narodu wobec komunizmu podstawy do legitymizowania własnego dążenia 
do władzy. Pozytywne elementy przeszłości, ujmowane jako działanie jednostek 
skupionych w „Solidarności” przeciwko systemowi totalitarnemu, były dogodnym 
punktem odniesień politycznych. Przeszłość ruchu „Solidarności” pozwalała od-
najdywać się w nim licznym ugrupowaniom, miało to jednak charakter wybiórczy, 
wpisując się w istniejący wówczas podstawowy podział polityczny: postsolidarność 
– postkomunizm.

Ugrupowania oparte na centrowych czy lewicowych założeniach programo-
wych rzadziej odwoływały się do defi nicji komunizmu, umiarkowanie korzystały 
z negatywnego zasobu okresu PRL-u, rezygnowały z przedstawiania peerelow-
skiej przeszłości do legitymizowania własnego dążenia do władzy. Innymi słowy, 
podnosząc negatywną defi nicję przeszłości, niezmiernie rzadko wspominano 
o jej niekorzystnym wpływie na aktualne procesy reformowania rzeczywistości 
postkomunistycznej. Niektóre ugrupowania, np. KLD i środowisko związane 
z Tadeuszem Mazowieckim, dążyły do ograniczania retoryki podkreślającej 
negatywne znaczenie przeszłości dla teraźniejszości; rezygnowały z radykalnego 
antykomunizmu, nie podnosiły zbyt często negatywnych aspektów rzeczywistości, 
mających swoje korzenie w przeszłości. W większym natomiast stopniu podkreś-
lały ukierunkowanie na przyszłość, akcentując pozytywne elementy programu 
dotyczące wizji czasu przyszłego.

c) Determinujący wpływ przeszłości na teraźniejszość

Jednym z podstawowych elementów sporu politycznego dotyczącego teraźniejszości 
po 1989 roku był zakres wpływu przeszłości na ówczesne życie. Zastanawiano się 
też nad pozostałościami i spuścizną komunizmu w Polsce69. Środowiska prawico-
we, niepodległościowe, jednoznacznie negatywnie oceniające PRL, podkreślały, że 
„(...) rolą prawicy jest przeciwstawianie się wszystkiemu, co prowadzi do rozmywania 
granicy między dobrem a złem, prawdą a kłamstwem (...) prawica powinna zawsze 
pamiętać o skali spustoszeń dokonanych przez 45 lat Polski Ludowej”70. Twierdziły, 
że owa przeszłość przełożyła się w istotny sposób na negatywne konsekwencje w te-
raźniejszości. Jednoznacznie negatywna ocena przeszłości przez elity prawicowe, 
będąca wyróżnikiem tych ugrupowań71, przekładała się na równie negatywną ocenę 
teraźniejszości. Jeden z działaczy PC mówił np.: „My widzimy wywieszony jęzor 
PRL-u, który się nie kończy, a na tym jęzorze wciąż próbujemy coś wybudować”72. 

69 N. Kraśko, Spór o dziedzictwo PRL w III Rzeczypospolitej, [w:] F. Ryszka (red.), Historia. Idee. Polityka. 
Księga dedykowana Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi, Warszawa 1995, s. 128.

70 S. Niesiołowski, Przeciw czerwonej rekonkwiście, s. 9.
71 Zob. Program naprawy państwa..., s. 8.
72 Nasze ręce za krótkie. Z Jackiem Maziarskim rozmawiają Artur Domosławski i Piotr Pacewicz, „Gazeta 

Wyborcza”, nr 247 z 22 października 1991 roku, s. 14.
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Tego typu konsekwencje defi niowano jako „balast PRL-u”73. Zatem przeszłość, 
szeroko i często odmiennie, miała wpływać na teraźniejszość, co – zdaniem części 
ugrupowań – było potwierdzane nie tylko przez występowanie stanów patologicznych 
w teraźniejszości, ale również przez defi niowanie nowej rzeczywistości za pomocą 
terminów i odniesień z przeszłości.

Uczynienie ze stosunku do przeszłości, ale przede wszystkim do obecności jej 
przejawów po 1989 roku, podstawowego podziału politycznego wymusiło dalsze 
działania polityczne w postaci usilnych prób zerwania z pozostałościami komu-
nistycznej przeszłości. Jednocześnie pojawiały się ugrupowania, które świadomie 
rezygnowały z wpisywania się w ów podział lub zdecydowanie ten wątek dyskursywny 
ograniczały. Podjęły też próbę zanegowania mechanizmu ciągłego powracania do 
przeszłości. Twierdzono np., że „oceny przeszłości są potrzebne, ale nie zwięk-
szą dochodu narodowego”. Nie oznaczało to bynajmniej łagodnej oceny PRL-u, 
a stosunek do komunizmu, który był złem sam w sobie, gdyż krytyczne oceny „co 
najwyżej pomogą usunąć zło, lecz same go nie przezwyciężą”74. Unikano wątków 
rozliczeniowych lub zajmowano stanowisko, że komunizm przeszedł wprawdzie 
do historii, ale pozostawił spuściznę, która wymagała okresu przejściowego, szcze-
gólnie w sferze mentalnej i świadomościowej. Było to odchodzenie od skrajnego 
krytycyzmu wobec przeszłości i przyjmowanie postawy powolnego, ewolucyjnego 
eliminowania niekorzystnych pozostałości po niej.

Takie działania, rzeczywiste i symboliczne, okazały się jednak nieskuteczne, nie 
zdominowały dyskursu politycznego ani też nie zapewniały istotnego wzrostu po-
parcia wyborczego dla tych ugrupowań. Widać to na przykładzie UPR i KPN, które 
świadomie dążyły do przełamania dominującego wówczas podziału politycznego: 
postkomunizm – postsolidarność, np. obarczając winą za złą sytuację kraju obie 
główne strony ówczesnego konfl iktu75. Brakowało im nie tylko siły oddziaływania 
koniecznej do przełamania tego podziału, ale przede wszystkim czynników, które by 
doprowadziły do wyjścia ze stanu, w jakim tkwiło prawie całe społeczeństwo, a tym 
samym elity symboliczne. Dominacja tego podziału w świadomości uniemożliwiła 
najprawdopodobniej wyjście poza niego, czyli zbudowanie alternatywnej, nowej, 
znaczącej siły politycznej.

Część ugrupowań, ze względów politycznych, nie była zainteresowana zerwaniem 
z podziałem ówczesnej sceny politycznej na ugrupowania postsolidarnościowe 
i postkomunistyczne. Dlatego podtrzymywano interpretację rzeczywistości opartą 
na przekonaniu, że komunizm nie skończył się, trwa dalej i należy z nim zerwać. 
Takie założenie bazowało na braku zauważalnych różnic pomiędzy peerelowską 
przeszłością a III RP. Analizowane okresy nie tylko nie zostały w sposób wyraźny 
czy jednoznaczny oddzielone, ale jeszcze „zła” przeszłość, a przynajmniej pewne 
jej elementy, nadawały negatywny charakter i kształt nowej rzeczywistości. Stopień 

73 K.M. Ujazdowski, Prawica naszym wspólnym domem, „Życie”, nr 257 z 4 listopada 1997 roku, s. 9. 
74 Forum Prawicy Demokratycznej. Trzy Programy..., s. 12. 
75 Zob. np.: A. Potocka-Hoser, Wraca Polska, czyli Konfederacja..., [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, 

politykach..., s. 56. 
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owej ciągłości, ocena udziału patologicznych przejawów peerelowskiej przeszłości 
w teraźniejszości, stały się podstawowym czynnikiem odróżniającym poszczególne 
ugrupowania polityczne – od lewicowych, najczęściej niedostrzegających niczego 
złego w nawiązywaniu do przeszłości, aż po ugrupowania prawicowe, defi niujące 
teraźniejszość jako nie tylko kontynuację przeszłości, ale wręcz jej powtórkę. Bez 
względu na rzeczywisty zakres wpływu przeszłości na teraźniejszość, ten element 
stanowił jeden z podstawowych przedmiotów sporu. Obecność przejawów nega-
tywnych, starych nawyków czy układów pochodzących z przeszłości była powodem 
do ciągłego nawoływania do rozstania się z nimi.

Przeszłościowe podejście do kształtowania się defi nicji III Rzeczypospolitej było 
powiązane z próbą określenia tożsamości nowego okresu. W tego typu rozważania 
wpisywały się wszelkie dywagacje nad sposobem „przejścia” z jednego systemu do 
drugiego, czy nastąpiło to na drodze bardziej ewolucyjnej, czy też rewolucyjnej. 
Uzupełnieniem tego podejścia był spór o to, czy – a także, w jakim zakresie – ele-
menty negatywnej przeszłości zostały „przeniesione” do nowej rzeczywistości. 
Często, jak podkreślano, takie „przechodzenie” wymagało konieczności poniesienia 
odpowiednich kosztów, w postaci „istnienia” w dalszym ciągu niektórych patolo-
gicznych, „przeszłościowych” pozostałości w teraźniejszości. Uniknięcie owych 
kosztów było, jak twierdzono, niemożliwe, nie zagwarantowałoby tego nawet po-
sługiwanie się metodami działania gwałcącymi reguły demokratycznego państwa 
prawa. Przyczynami takiego stanu były zatem nie zaniechania czy źle interpretowane 
działania, np. rządu Tadeusza Mazowieckiego, ale obiektywna sytuacja historyczna, 
przed którą nie było ucieczki. Zgodnie z taką interpretacją, PRL zakończył swoje 
istnienie wraz z przełomem politycznym dokonanym w 1989 roku, bez względu 
na to, które wydarzenie z tegoż roku uznać za najważniejsze.

Kolejny zestaw argumentów opierano w większym stopniu na przekonaniu, że 
nie tylko zakres przeszłości przenikającej do teraźniejszości jest wyjątkowo szeroki, 
ale przede wszystkim, że możliwe byłoby ograniczenie jej elementów za pomocą 
bardziej radykalnych, przemyślanych działań, nastawionych na ich konsekwentną 
eliminację. Dyskurs spowodował zatem celowe rozciągnięcie w czasie, przedłużenie 
istnienia przeszłości (komunizmu) w Polsce. Takie podejście doprowadziło do po-
wstania podstaw pod uformowanie się całkowicie nowej rzeczywistości, odmiennej 
od oczekiwanej. Legitymizowanie potrzeby działań bardziej radykalnych polegało 
przede wszystkim na przedstawianiu negatywnych defi nicji teraźniejszości i pod-
kreślaniu, że taki stan był w decydującym stopniu konsekwencją determinującego 
wpływu „złej” przeszłości. Takie polityczne działanie miało za zadanie ostateczne 
doprowadzenie do rozstania się z pozostałościami komunizmu w ówczesnej teraź-
niejszości, a tym samym jego defi nitywnego końca.

Przyjęcie założenia o istnieniu negatywnie wartościowanej przeszłości, wobec 
obserwowanych niedomogów nowej rzeczywistości, prowadziło do próby narzuce-
nia defi nicji teraźniejszości za pomocą owej przeszłości. Podkreślano, że przeszłość 
jest wyjątkowym obciążeniem dla czasu teraźniejszego jako podstawowe źródło 
zagrożeń dla prowadzących działania nastawione na reformowanie państwa oraz 
dla społeczeństwa oczekującego poprawy sytuacji gospodarczej. Podnoszono, że to 
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dziedzictwo PRL-u jest przyczyną wielu patologii w III RP. Ta spuścizna często była 
defi niowana nie tylko personalnie, w osobach byłych funkcjonariuszy PRL-u, ale przede 
wszystkim mentalnościowo – jako istniejące nawyki, zachowania, wzory działania 
czy sposoby myślenia ukształtowane w socjalistycznych realiach76. Tak defi niowane 
„dziedzictwo przeszłości” było też wykorzystywane do budowania personalnych, 
negatywnych obrazów przeciwnika politycznego. Ogólnie defi niowano tę spuściznę 
jako dodatkowy bagaż, balast czy „instytucjonalny garb PRL-u”77, który stanowi ob-
ciążenie przeszkadzające we wprowadzaniu reform. Twierdzono, że „cień PRL ciąży 
nie tyle nad Polakami, ile nad polską polityką. Wbrew powszechnemu przekonaniu, 
to nie obywatele są postkomunistami, to życie polityczne jest postkomunistyczne”78. 
Rozwiązaniem mogło być, w formie bardziej umiarkowanej, konsekwentne wpro-
wadzanie reform strukturalnych79, aż do radykalnej dekomunizacji czy lustracji.

Determinujący wpływ przeszłości przejawiał się w częstym defi niowaniu te-
raźniejszości jako stanu tymczasowego, przejściowego. W tym kontekście mó-
wiono o niepożądanych zjawiskach okresu przejściowego80. Takie defi niowanie 
miało szerokie zastosowanie, służyło wielu politycznym celom, pojawiało się od 
1989 roku, kiedy traktowano III RP jako „stan przejściowy”. Jeszcze w 1997 roku 
w dyskursie twierdzono: „Na razie jesteśmy w okresie przejściowym między PRL 
a III Rzeczpospolitą”81. Defi niowanie teraźniejszości obejmowało przede wszystkim 
odwołania do ewolucyjnej koncepcji przejścia, podkreślając „chwilowy” charakter 
ówczesnej sytuacji, co miało zwiększać społeczną nadzieję, ale dostrzegano też 
negatywne zjawiska w teraźniejszości, będące konsekwencją przeszłości. Często 
takie podejście połączone było z postulatami socjalnymi, mającymi zmniejszyć 
dolegliwości okresu przejściowego dla społeczeństwa.

Defi niowanie teraźniejszości jako postkomunizmu podkreślało wpływ ko-
munistycznej przeszłości na teraźniejszość w najbardziej radykalnej formie. 
Postkomunizm był defi nicją odgrywającą znaczenie w dyskursie, co potwierdzało, 
że podziały historyczne miały istotne znaczenie dla społeczeństwa. Zbudowanie 
„złego” następstwa dla tego „złego” czasu minionego nie było trudne. Wobec braku 
sukcesów w urzeczywistnianiu nowej wizji zastosowano strategię „przedłużenia” 
czasu przeszłego, określając to „nowe” terminem „postkomunizm”. Następnie 
powrócono do niektórych form działania politycznego sprawdzonych już przed 

76 J. Lewandowski, Ciężar wolności, s. 26.
77 O zagrożeniach wynikających z przeszłości pisał Aleksander Hall – zob. A. Hall, Nowy premier, 

nowy rząd – czego się po nich spodziewać, „Gazeta Wyborcza”, nr 77 z 25 sierpnia 1989 roku, s. 6. Zob. 
także: K.M. Ujazdowski, Prawica naszym wspólnym domem, s. 9; R. Matyja, Konserwatyści w akcji, „Nowe 
Państwo”, nr 10 z 7 marca 1997 roku, s. 2. 

78 Kondukt prawicy. Z Janem M. Rokitą rozmawia Bogusław Mazur, „Wprost”, nr 17 z 28 kwietnia 
1996 roku, s. 18. 

79 Czas majsterkowiczów. Z Janem Krzysztofem Bieleckim rozmawiają Stanisław Janecki i Marek 
Zieleniewski, „Wprost”, nr 36 z 5 września 1993 roku, s. 14.

80 Plan interwencyjnego ratowania Gospodarki Polski. Program gospodarczy KPN [z sierpnia 1991 roku], 
[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 242–243. 

81 P. Andrzejewski, Obywatelska czy koalicyjna?, s. 3. 
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1989 rokiem (wtedy były one nielegalne). W PRL-u antykomunizm był przeciw-
stawianiem się komunistycznej doktrynie, a tym samym jej instytucjom, w tym 
przede wszystkim partii komunistycznej, dzierżącej pełnię władzy i propagującej 
tę doktrynę. Antykomunizm był sprzeciwem, niezgodą i odrzuceniem komuni-
zmu82. Jako działalność „antypaństwowa”, ostro zwalczana i surowo karana, był też 
przejawem odwagi a często rozpaczy jednostek.

Polityczne próby „przedłużenia czasu przeszłego” – komunistycznego na okres 
III RP poprzez stosowanie defi nicji temporalnej postkomunizmu doprowadziły do 
dalszych sporów o status czasu teraźniejszego. Toczony wokół tego pytania dyskurs 
polityczny był źródłem nowych defi nicji symbolicznych – czym był okres PRL-u, 
co z niego pozostało i trwa nadal itp. Rozpoczynało to na nowo spór o pamięć. 
Kategoria antykomunizmu stała się zatem podejściem do tego systemu nie tylko 
w przeszłości, ale i w teraźniejszości83. Przedrostek „anty-” nie tylko odwoływał się 
bezpośrednio do okresu komunizmu, ale jednoznacznie wykazywał antagonizm, 
defi niował, a zarazem demonizował potencjalnego wroga politycznego. Dlatego 
termin „antykomunizm” uzyskał wśród części elit wydźwięk w pełni pozytywny. 
Uznanie, że po 1989 roku wciąż istnieje w kraju komunizm, umożliwiało niektó-
rym ugrupowaniom defi niowanie siebie za pomocą pojęć stosowanych wobec 
opozycji niepodległościowej sprzed tego okresu84. Antykomunizm po 1989 roku 
był kontynuacją sprzeciwu, tym razem wobec rzeczywistości postkomunistycznej. 
Przybierał też formy bardziej praktyczne, jak np. w programie prezydenckim Lecha 
Kaczyńskiego z 1995 roku, gdzie przedstawiono propozycje konkretnych rozwiązań, 
które wyeliminowałyby postkomunistyczne wpływy w polityce i gospodarce. Miały 
one polegać na „rozliczeniu przestępstw i niegodziwości okresu komunistycznego, 
ale także na wyrównywaniu szans w sferze gospodarki. Nie chodzi o ich pozba-
wianie kogokolwiek ani żadną dyskryminację dawnej nomenklatury. Po prostu 
sprowadzenie jej do roli zwykłych obywateli. Ale wymaga to pewnych praktycznych 
działań, związanych (...) m.in. z systemem bankowym”85.

Termin „postkomunizm” jest często stosowany do opisu sytuacji państw mających 
już za sobą etap komunizmu, a będących w toku transformacji. Nie były to jednak 
okresy tożsame, choć cechowało je podobieństwo, postkomunizm był defi niowany 
i determinowany przez komunistyczną tożsamość. W najbardziej symbolicznej 
formie status komunizmu w nowej rzeczywistości wyrażało stwierdzenie: „ko-
munizm to taki chytry system, że ty myślisz, że już go nie ma, a on trwa”86. Z tego 
wynikało, że cechy postkomunizmu nie były dokładnie znane ani zdefi niowane87. 

82 T. Merta, Anty-komunizm, czyli antykomunizm roztropny, [w:] J. Kloczkowski (red.), Antykomunizm 
po komunizmie, Kraków 2000, s. 273. 

83 W. Wesołowski, Partie: nieustanne kłopoty, Warszawa 2000, s. 68. 
84 S. Niesiołowski, Wyzwanie, „Rzeczpospolita”, nr 6 z 7–8 stycznia 1995 roku, s. 5. 
85 Proponuję antykomunizm praktyczny. Z Lechem Kaczyńskim rozmawiają Anna Poppek i Jerzy Kłosiński, 

„Tygodnik Solidarność”, nr 40 z 6 października 1995 roku, s. 13. 
86 Cyt. za: J. Żaryn, Komunizm to chytry system, „Głos”, nr 3 z 6 lutego 1999 roku, s. 10. 
87 S. Niesiołowski, Polsce potrzeba silnej, tradycyjnej prawicy, „Rzeczpospolita”, nr 288 z 12 grudnia 

1994 roku, s. 5. 
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Z pewnością był to okres niejednoznaczny, nacechowany ambiwalencją, co Lech 
Kaczyński podsumował krótko: „Obecnego kształtu Polski nie można ani całkowicie 
zaakceptować, ani całkowicie odrzucić”88.

W ten sposób kształtowało się podstawowe dla dyskursu politycznego rozumie-
nie postkomunizmu, ocenianego zdecydowanie negatywnie89. Ujęcie normatywne, 
podobnie jak i inne defi nicje postkomunizmu, miało charakter „ideologiczny”, 
niemożliwy do oddzielenia od sfery wartościowania. Ukształtowane tak pojęcie 
negatywne, poprzez swoją bliskość z okresem wcześniejszym, stało się skutecznym 
narzędziem symbolicznego oddziaływania, zyskując także wyjątkowo szeroki zasięg 
w dyskursie politycznym: „Samo słowo postkomunizm wskazuje na okres, który 
nastąpił po komunizmie, ale i na obszar czasowy poprzedzający go”90. Był to więc 
termin relacyjny, określał stosunek do peerelowskiej przeszłości, utożsamiając tę 
przeszłość z teraźniejszością. Nazywanie teraźniejszości postkomunizmem sytu-
owało teraźniejszość względem przeszłości, podkreślało podobieństwa i związki 
pomiędzy tymi dwoma okresami.

Defi nicje postkomunizmu pojawiły się w dyskursie dopiero po 1991 roku – 
wcześniej po prostu nie było takiego określenia, bo przed Polską nikt jeszcze taką 
drogą nie szedł. Wykorzystywanie tego terminu w grze politycznej wynikało z wielu 
przyczyn, w tym wytworzenia poczucia wyjątkowości czasu, zaakceptowania przez 
działaczy solidarnościowych niekonfrontacyjnej strategii „częściowo wolnych” 
wyborów parlamentarnych oraz „bliskości” przeszłości, niesprzyjającej raczej po-
równaniom. W tym okresie stosunek do przeszłości nie budził większego zaintere-
sowania. Sytuacja uległa zmianie już w 1990 roku, wraz z hasłami „przyspieszenia” 
oraz „wojny na górze”, z kolei po 1993 roku postulaty antykomunistyczne odegrały 
ważną rolę w procesie integracji prawicy. Istniały jednak ugrupowania niechętne 
posługiwaniu się antykomunistyczną retoryką, które nie podzielały przekonania 
o zagrożeniu komunistycznym i konieczności podjęcia wysiłków w kierunku walki 
z postkomunistami. Wspólny postkomunistyczny wróg był elementem spajającym 
podzielone ugrupowania prawicowe oraz ich liderów, po raz kolejny zbliżając do 
siebie polityków wykreowanych na gruncie dziedzictwa „Solidarności”.

Posługiwanie się kategorią temporalną postkomunizmu prowadziło partie 
do legitymizowania własnych dążeń do przejęcia władzy, a także odbierało takiż 
mandat politycznym konkurentom. Używanie tej kategorii wobec przeciwników 
miało charakter stygmatyzujący. Przyjęty sposób defi niowania czasu nie pozostawał 
bez wpływu na wybory polityczne. Stanowisko antykomunistyczne było spoiwem 
łączącym część ugrupowań postsolidarnościowych, zwłaszcza prawicowych, przez 
wiele lat określając ich możliwości koalicyjne i najważniejsze zadania programowe. 
Wyznaczało obowiązującą interpretację istotnych faktów historycznych, a także 
dokonań własnych oraz przeciwników politycznych. Jako strategia polityczna, 

88 Zob. Lech Kaczyński: Program wyborczy z 1995 roku, [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory prezydenckie 
1995. Programy kandydatów, Warszawa 2003, s. 79. 

89 J. Kofman, W. Roszkowski, Transformacja i postkomunizm, s. 144. 
90 Z. Blok, Transformacja jako konwersja funkcji..., s. 127. 
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antykomunizm budował specyfi czną atmosferę polityczno-temporalną, mobilizującą 
zwolenników danego polityka do popierania preferowanych przez niego sposobów 
zachowania, zgodnych z jego stosunkiem do czasu minionego.

Postkomunizm okazał się przydatny do wytworzenia uproszczonego opisu 
rzeczywistości społecznej i politycznej. Doprowadził do zatarcia różnicy między 
dwoma okresami – „starym” i „nowym”. Utwierdzał społeczeństwo w przekonaniu, 
że zmiany miały charakter pozorny, bo wciąż istniała ciągłość i dominacja prze-
szłości. Przenoszono negatywne przykłady zdarzeń w teraźniejszości wywodzące 
się z przeszłości i stosowano je wobec transformacji, którą zdefi niowano jako 
kontynuację socjalizmu91. Wskazywano na elementy ciągłości pomiędzy PRL-em 
a III RP, co miało podważyć dotychczasowe dokonania, a także – przypominać 
o stałej obecności negatywnej przeszłości. Rozbudowane wypowiedzi polityczne, 
odwołujące się do symboli, skojarzeń, wspólnych doświadczeń wyniesionych 
z przeszłości i teraźniejszości, połączone z antykomunistyczną retoryką, dawały 
możliwość uwiarygodnienia działań w kierunku dokonania skutecznego przeło-
mu, pełnej zmiany. Większość ugrupowań niepodległościowych budowała swoje 
programy polityczne wokół wykazywanych pozostałości po przeszłości. W ten 
sposób antykomunizm odnosił się nie tylko do przeszłości, ale został wymierzony 
w teraźniejszość.

Funkcjonowanie w dyskursie terminu „postkomunizm” stało się dla wielu wy-
jątkowo wygodne, głównie ze względu na wydłużanie tą drogą okresu trwania ko-
munizmu. Było „mechanicznym” sposobem defi niowania okresu po 1989 roku jako 
kontynuacji wcześniejszego. Następowało to nie tylko dzięki użyciu tego terminu, 
bowiem tworzono dla niego funkcjonalne odpowiedniki, które były podobnie wy-
korzystywane. Podnoszono stwierdzenia, że w III RP za dużo jest PRL-u92, czy wręcz 
jednoznacznie określano ją jako semantyczny konstrukt mający „maskować stare 
państwo”93. Tego typu stany wyjątkowo często miały być wynikiem i konsekwencją 
porozumień zawartych przy Okrągłym Stole94. Takie defi nicje były wzmacniane 
argumentacją podkreślającą najpierw przejęcie, a potem zdominowanie gospodarki 
przez pezetperowską nomenklaturę95 i występowanie układów mających korzenie 
w przeszłości. Wprowadzono termin „PRL-bis”96, którym także usiłowano oddać 
oblicze patologii tamtego okresu. III RP to nie tyle okres nowy, ile „przefarbowany” 

91 J. Sellin, Kongres, „Młoda Polska”, nr 18 z 12 czerwca 1990 roku, s. 2. 
92 A. Szulżycka, Twoja przyszłość w czystych..., [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., s. 45. 
93 Tezy programowe IV Kongresu Konfederacji..., s. 4.
94 Jan Olszewski. Program naprawy państwa [z 4 czerwca 1995 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 

prezydenckie 1995..., s. 171.
95 Aktualne zadania programowe PSL „Solidarność” [sierpień 1990 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała 

i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 182. 
96 Zob. np.: G. Sieczkowski, Centroprawica zintegrowana, „Rzeczpospolita”, nr 201 z 30 sierpnia 1994 

roku, s. 2; M. Krzaklewski, Wygrać ideały Sierpnia, „Tygodnik Solidarność”, nr 37 z 9 września 1994 roku, 
s. 1; B. Waszkielewicz, P. Reszka, Grozi nam PRL-bis, „Rzeczpospolita”, nr 229 z 1–2 października 1994 
roku, s. 2; L. Dorn, Nie skakać w przepaść, „Rzeczpospolita”, nr 241 z 15–16 października 1994 roku, s. 5; 
J. Pawlas, Demokracja stosowana w PRL-bis, „Nasza Polska”, nr 9 z 16 listopada 1995 roku, s. 4; Grozi nam 
PRL-bis..., s. 3.
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komunizm, ukrywający swoje prawdziwe oblicze, a skrót „PRL-bis” owo oblicze 
rozszyfrowywał, podkreślając „oszukańczy” charakter teraźniejszości, która stawała 
się skuteczną mistyfi kacją, nowym wcieleniem starych cech z niedawnej przeszło-
ści. W tym znaczeniu termin ten przyjmował charakter temporalny, miał bowiem 
swój początek, a często towarzyszyły mu ewentualne daty graniczne. W taki sposób 
określali status III RP najczęściej zwolennicy Jana Olszewskiego oraz Porozumienia 
Centrum. Po upadku rządu Olszewskiego pojawiły się nowe defi nicje, tym razem 
mówiące o rekomunizacji Polski, czyli powrocie komunizmu. Częstotliwość uży-
wania nazw „postkomunizm” czy „PRL-bis” w ówczesnym dyskursie można by 
uznać za wskaźnik podejścia do peerelowskiej przeszłości. Rzadkie posługiwanie 
się tym terminem wiązało się ze stosowaniem innych defi nicji teraźniejszości, 
w mniejszym stopniu wykorzystujących przeszłość do określania teraźniejszości.

Straszenie rekomunizacją prowadziło to tego, że teraźniejszości należało 
przypisać cechy pozytywne. W praktyce jednak dominowało rozczarowanie 
nową rzeczywistością, demokratyczną praktyką i elitami. Takie argumentowanie 
stanowiło bazę do szukania nowych podstaw do politycznego zaangażowania97. 
Tworzyło punkt wyjścia do skuteczniejszego przekonania polityków do legity-
mizowania własnych działań politycznych, mających osłabić wpływy środowisk, 
które zyskały na kompromisie Okrągłego Stołu98. Znaczenie temporalne rekomu-
nizacji trafnie oddają słowa Mariana Krzaklewskiego, dotyczące oceny SLD po 
zwycięstwie w wyborach parlamentarnych w 2001 roku: „Grozi nam PRL-bis”99. 
W tym stwierdzeniu jest widoczna daleko idąca instrumentalizacja tego typu 
defi nicji, która okazała się szczególnie przydatna w momencie przejęcia władzy 
przez przeciwników politycznych. Wynika z tego, że w okresie sprawowania 
władzy przez koalicję AWS-UW nie było podstaw do stosowania takich defi -
nicji, nie było też potrzeby mówienia o okresie postkomunizmu czy istnieniu 
pozostałości po komunizmie, jednak w latach następnych taka argumentacja 
powróciła. Przykładem może być stwierdzenie: „Nadal żyjemy [raczej] w spo-
łecznych, gospodarczych i kulturowych ruinach PRL-u niż w nowym państwie”100. 
Takie wypowiedzi były powiązane z innymi, podkreślającymi negatywne aspekty 
ówczesnej rzeczywistości oraz nawołującymi do ostatecznego zerwania ciągłości 
i przystąpienia do budowy IV RP101.

97 Plan interwencyjnego ratowania Gospodarki Polski. Program gospodarczy KPN [z sierpnia 1991 roku], 
[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 242. W 1993 
roku KPN stawiała postkomunistów i polityków solidarnościowych w jednym rzędzie: „45 lat rządów 
komunistycznych i 4 lata rządów solidarnościowo-liberalnych doprowadziły nas do stanu uzależnienia 
gospodarczego” – zob. A. Potocka-Hoser, Polska, czyli Konfederacja..., [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, 
politykach..., s. 56.

98 Zob. Manifest Polityczny „Prawica dla Polski”, [w:] J. Parys, Prawica dla Polski, Warszawa 1993, s. 64.
99 Grozi nam PRL-bis..., s. 3.
100 C. Michalski, Czwarta RP czy druga Solidarność?, „Tygodnik Solidarność”, nr 19 z 9 maja 2003 

roku, s. 15. 
101 Ł. Perzyna, Z kim do IV Rzeczypospolitej?, „Tygodnik Solidarność”, nr 16 z 18 kwietnia 2003 roku, 

s. 10; Wzmocnić nurt zmian..., s. 9.
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d) Polityczne działanie – konsekwencje „złej” przeszłości

Wykorzystywanie negatywnego wizerunku PRL-u do opisu III RP prowadziło do 
symbolicznego zrównania jej pozycji – w ujęciu niektórych środowisk – ze statusem 
PRL-u102. Wzmacniane to było poprzez podkreślanie negatywnych zjawisk w wielu 
sferach ówczesnej rzeczywistości, jak tragiczna sytuacja gospodarki czy istnienie 
popeerelowskich instytucji, podtrzymywanych przy życiu wbrew logice i ogra-
niczających skuteczność reform. Konsekwencją komunizmu było występowanie 
postkomunistycznych sił politycznych dążących do ponownego zdobycia władzy 
i odbudowy dawnego systemu, a raczej dawnych wpływów w nowych warunkach. 
Stale powracał w dyskursie motyw oddziaływania byłej nomenklatury na życie go-
spodarcze. Pojawienie się pojęcia „wojny na górze”, stanowiącej m.in. kolejną formę 
sporu o przeszłość103, też miało świadczyć o umacnianiu się komunizmu w III RP. 
Twierdzono, że „odziedziczony po PRL system prawny jest w dużej mierze oparty 
na bezprawiu i dowolności”104, dlatego społeczne zachowania wyniesione z poprzed-
niej epoki odpowiadają za kształt aktualnej struktury społecznej. Przeszłość tkwiła 
w teraźniejszości przede wszystkim poprzez mentalne uwarunkowania zakorzenione 
w społeczeństwie. Podnoszono, że np. roszczeniowość grup i jednostek była po-
kłosiem świadomości komunistycznej, która wciąż dominowała nad świadomością 
obywatelską. Zadaniem reformatorów było przezwyciężenie zła w postaci „nawyków 
i mentalności, które zapuściły korzenie w Polsce, utrudniając kształtowanie rynku 
i demokracji”105. Z komunistyczną przeszłością miał być powiązany brak szacunku 
dla wartości demokratycznych106 oraz dla instytucji państwa.

Jednoznacznie zdefi niowano winnych tej sytuacji w osobach działaczy po-
przedniego systemu. Winnych „wpływów komunistycznych” doszukiwano się też 
wśród autorów porozumień Okrągłego Stołu, gdyż właśnie ten kompromis był 
„odpowiedzialny” za trwałość komunizmu w Polsce107. To postkomuniści wraz 

102 Zob. A. Winiarska-Maziuk, Kampania wyborcza w telewizji, [w:] M. Grabowska, I. Krzemiński 
(oprac.), Bitwa o Belweder, s. 156. 

103 O genezie „wojny na górze” pisano: „Za główną bezpośrednią przyczynę »wojny na górze« można 
uznać stosunek do przeszłości PRL-u oraz kwestię traktowania postkomunistów. Do sporów o lustrację 
i dekomunizację – dzielących środowiska byłej opozycji w 1990 roku i później, należy dodać jeszcze kon-
fl ikty wokół tzw. »wartości« i miejsca Kościoła w wolnej Polsce. W trakcie tych politycznych kontrowersji 
krystalizował się podział na postsolidarnościową lewicę i prawicę. Spór ten był nie tylko sporem politycznym, 
to znaczy starciem różnych grup walczących o władzę, lecz również sporem teoretycznym. Każda bowiem 
z angażujących się weń grup posiadała odmienne wizje granic sfery politycznej, jej stosunku do życia spo-
łecznego, charakteru demokracji, rozwiązania kwestii ustrojowych etc. Podstawowy dylemat, który daje się 
odczytać niczym myśl przewodnia, przewijająca się we wszystkich konfl iktach tamtych lat, streścić można 
w jednym pytaniu – czy dla istnienia współczesnej demokracji konieczne są moralne fundamenty” – zob. 
D. Gawin, Obóz solidarnościowy – wzlot..., [w:] A. Nelicki (red.), O naprawę III Rzeczypospolitej, s. 102.

104 Krajowy Komitet Obywatelski. Ramowy projekt programu wyborczego [z 26 czerwca 1991 roku], 
[w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1991. Programy partii..., s. 157. 

105 J. Lewandowski, Wolność i odpowiedzialność, „Przegląd Polityczny” 1992, nr 3, s. 43. 
106 S. Niesiołowski, Groźba recydywy, „Wprost”, nr 38 z 17 października 1999 roku, s. 32. 
107 Krajowy Komitet Obywatelski. Ramowy projekt programu wyborczego [z 26 czerwca 1991 roku], 

[w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1991. Programy partii..., s. 155. 
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z postsolidarnościową lewicą umożliwiali utrzymywanie się elementów przeszłości 
w teraźniejszości. Część działaczy o korzeniach solidarnościowych była obarczana 
winą za to, że pomogli komunistom z byłej „nomenklatury” zachować ich wpływy, 
przede wszystkim w gospodarce. W ten zakres działań miało się też wpisywać blo-
kowanie projektów dekomunizacyjnych i lustracyjnych. Przeszłościowa konstrukcja 
teraźniejszości umożliwiała skuteczne dyskredytowanie przeciwników politycznych. 
Nieufność, niechęć czy wrogość wobec poszczególnych osób były kierowane zasad-
niczo pod adresem spadkobierców „złej” przeszłości, a także tych, którzy dopuścili 
do „połączenia się” tych dwóch okresów. W takim położeniu znaleźli się ci, którzy 
uczestniczyli w obradach Okrągłego Stołu i przez to przedłużyli trwanie komunizmu, 
a następnie utwierdzili to za pomocą polityki „grubej kreski”. Ostatecznie, takie 
podejście doprowadziło do sformułowania pojęcia „układ Okrągłego Stołu”108. Tego 
typu defi nicje były wzmacniane interpretacjami sugerującymi, że transformacja 
była w dużej mierze wyreżyserowanym spektaklem, w którym część procesów była 
odpowiednio przygotowana i sterowana109.

Tak negatywnie zdefi niowana obecność przeszłości w teraźniejszości stanowiła 
podstawę do przyjęcia wobec niej jednoznacznego stanowiska. Przywoływanie prze-
szłości, jej pozostałości służyło uprawomocnieniu działań w teraźniejszości110 w nią 
wymierzonych. Przeszłość została określona jako dziedzictwo do przezwyciężenia, 
była czymś, od czego należało odejść. Pomysły zmian były wymierzone w dzie-
dzictwo komunizmu, w „widma komunizmu” w teraźniejszości. Aby ostatecznie 
rozstać się z pozostałościami czasu przeszłego, wyeliminować je z teraźniejszości, 
należało zdecydowanie „uderzyć” w nie za pomocą wielu różnego rodzaju działań. 
Miały one przyjąć szeroki zakres, obejmując całość ówczesnego życia. Do najczęś-
ciej wówczas zalecanych, jako „skutecznych” narzędzi „rozliczeń z przeszłością”111, 
zaliczono działania prowadzące do dekomunizacji i lustracji.

Uznanie teraźniejszości za kontynuację peerelowskiej przeszłości, przejawiające 
się np. w postaci twierdzenia, że „socjalizm w Polsce nie skończył się”112, powo-
dowało konieczność podjęcia zdecydowanych kroków. Było to tym bardziej uza-
sadnione, że kroki podejmowane przez pierwsze rządy tworzone przez działaczy 
opozycyjnych okazały się nieskuteczne, nie wdrożono najkonieczniejszych reform. 
Dotychczasowe działania były najczęściej defi niowane jako „kamufl aż” lub działa-
nie powierzchowne, nieodpowiadające potrzebom aktualnej sytuacji. Najbardziej 
intensywną formę miały one przybrać w antykomunistycznych decyzjach rządu 
Jana Olszewskiego, które – zdaniem zwolenników tego rządu oraz samego premiera 

108 Konwent św. Katarzyny. Oświadczenie z dnia 1 marca 1995 roku w sprawie nowego premiera, doku-
ment w Archiwum Partii Politycznych PAN.

109 A. Zybertowicz, W uścisku tajnych służb..., passim; J. Staniszkis, Postkomunizm. Próba opisu, passim.
110 E. Tarkowska, Czas w kampanii wyborczej, s. 55. 
111 G. Pyszczek, Tematy kampanii wyborczej..., [w:] W. Wesołowski, I. Pańków (red.), Świat elity po-

litycznej, s. 29. 
112 Unia Polityki Realnej: wybory parlamentarne [ulotka wyborcza z 1991 roku], [w:] I. Słodkowska 

(red.), Wybory 1991. Programy partii..., s. 227. 
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– powinny zapoczątkować rzeczywisty „początek końca komunizmu”113. Ostateczne 
rozliczenie z „negatywną” przeszłością miało stanowić podstawę do uformowania 
„zdrowych” stosunków w teraźniejszości i przyszłości.

Postulaty dekomunizacji pojawiły się w wypowiedziach działaczy Porozumienia 
Centrum114 oraz w programie prezydenckim Lecha Wałęsy, później podjęły ten 
postulat inne partie prawicowe. W swojej ulotce Porozumienie Centrum głosiło: 
„Należy odsunąć od władzy i przywilejów ekonomicznych uwłaszczających się 
i już uwłaszczoną kosztem społeczeństwa nomenklaturę”115. W programie KPN 
twierdzono, że nastąpił rabunek mienia społecznego116. Formułując takie hasło 
polityczne, chciano zbudować przeciwwagę nie tyle dla koncepcji „grubej kreski”, 
ile dla jej negatywnych konsekwencji. W tym ujęciu dekomunizacja była rozumiana 
jako celowe, zaplanowane rozliczenie z aparatem komunistycznej nomenklatury, 
a zatem miała przyjąć charakter personalny. Rozliczenie poprzedniego systemu117 
miało polegać na ukaraniu „winnych zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”, 
pozbawieniu ich przywilejów oraz odsunięciu od służby państwowej wszystkich, 
którzy działali na szkodę narodu118. Postulowano podjęcie kroków wymierzo-
nych w funkcjonariuszy byłego systemu, działających „głównie w bankowości, 
gospodarce”119. Dekomunizacja zakładała także „odsunięcie tajnych współpracowni-
ków komunistycznych służb specjalnych od wpływu na bieg spraw publicznych”120. 
Często była defi niowana jako potrzeba daleko idących zmian personalnych na 
stanowiskach decyzyjnych w kraju121, traktowano ją jako panaceum na wszystkie 
ówczesne dolegliwości – miała np. zatrzymać rozkradanie „gospodarki przez 
układy komunistyczne”122. Wzmocnienie dekomunizacji miały stanowić postulaty 

113 J. Olszewski, Początek końca komunizmu, „Gazeta Wyborcza”, nr 296 z 23 grudnia 1991 roku, s. 5.
114 Hasło dekomunizacji pojawiło się w marcu 1991 roku w uchwale Kongresu Założycielskiego 

Porozumienia Centrum. Uchwała zobowiązywała władze partii do opracowania projektu ustawy „stano-
wiącej podstawę procesu dekomunizacji”. Zob. K. Muller (oprac.), Dekomunizacja. Co to jest?, „Przegląd 
Polityczny” 1992, nr 3, s. 46. 

115 Ulotka Porozumienia Centrum z czasu kampanii prezydenckiej Lecha Wałęsy w 1990 roku – 
w zbiorach autora. 

116 Skrót programu gospodarczego KPN „Jak ratować Polskę?” [styczeń 1991 roku], [w:] I. Słodkowska 
(red.), Wybory 1991. Programy partii..., s. 224. 

117 S. Niesiołowski, ZChN w Sejmie i Senacie [październik 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 
1991. Programy partii..., s. 172–176.

118 Zob. R. Sikorski, Dlaczego grozi nam powrót komunizmu, „Rzeczpospolita”, nr 267 z 13 listopada 
1992 roku, s. 3; Manifest Polityczny „Prawica dla Polski”, [w:] J. Parys, Prawica dla Polski, s. 63; Porozumienie 
Centrum – Zjednoczenie Polskie. Program wyborczy [z 1993 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1993. 
Partie..., s. 20; Katolicki Komitet Wyborczy „Ojczyzna”. Materiały wyborcze [z 1993 roku], [w:] tamże, s. 41.

119 O przyszłym premierze, lustracji i chamstwie w białych rękawiczkach. Z Markiem Kempskim rozmawia 
Anita Gargas, „Gazeta Polska”, nr 40 z 1 października 1997 roku, s. 11. 

120 Koalicja dla Rzeczypospolitej. Wybierzmy uczciwych. Uczciwie to znaczy… [lipiec 1993 roku], 
[w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1993. Partie..., s. 386. 

121 Nasze ręce za krótkie..., s. 14 i 15. 
122 Program wyborczy NSZZ „Solidarność” [z 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1991. 

Programy partii..., s. 189. 
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desowietyzacji i deagenturalizacji123, nie tyle rozszerzające samą dekomunizację, 
ile czyniące z niej postulat bardziej wyrazisty politycznie.

Postulat dekomunizacji został włączony przez część elit symbolicznych do ka-
talogu działań niezbędnych, ale zaniechanych, co miało się przyczynić w dużym 
stopniu do porażki reformatorskich inicjatyw rządów, w których skład wchodzili 
działacze solidarnościowi. Był to postulat formułowany często, mający nie tylko 
przynieść wzrost prawdopodobieństwa rozstania się z negatywnymi przejawami 
teraźniejszości, tkwiącymi korzeniami w przeszłości, ale również zwiększyć sku-
teczność wprowadzanych reform. Za dekomunizacją miały przemawiać także inne 
czynniki: „Dekomunizacja nie jest niczym innym, jak ochroną innych, ochroną 
całego narodu przed potencjalnym niebezpieczeństwem, jakie stanowi w kluczowych 
punktach państwa obecność ludzi, którzy mogą (bo przecież nie sposób tego za 
każdym razem sprawdzić) służyć komunistycznemu »układowi«”124. Dekomunizacja 
miała doprowadzić do zmniejszenia negatywnych zjawisk w gospodarce, ograni-
czenia korupcji, zwiększenia ekonomicznego bezpieczeństwa państwa.

Część ugrupowań postsolidarnościowych defi niowała dekomunizację inaczej 
– „jako zadanie ustrojowe i kulturowe”, czyli zadanie na przyszłość, ale realizowa-
ne według określonych założeń, mających na celu budowanie nowych instytucji 
państwowych oraz struktur gospodarki rynkowej. Odrzucała działania oparte na 
prawnej odpowiedzialności za czyny z przeszłości. Tak rozumiana dekomunizacja 
wymagałaby czasu i miałaby polegać na powolnym „pozbyciu się” elementów wynie-
sionych z PRL-u, a zakorzenionych głównie w formie przeniesionych z przeszłości 
postaw i nawyków. Taka koncepcja miała doprowadzić do przywrócenia „ciągłości 
cywilizacyjnej i naturalnego biegu historii w naszej części Europy”125, a jedynym 
skutecznym sposobem jej przeprowadzenia było wdrażanie gospodarki rynkowej 
oraz demokracji126.

Z powyższych uwag wynika, że różnie rozumiano nie tylko samą dekomuniza-
cję, ale i sposób, w jaki zamierzano jej dokonać. Niektórzy politycy, np. z KLD127, 
pojmowali dekomunizację jako różnorodne działania reformatorskie, które miały 
doprowadzić do likwidacji lub przynajmniej zmniejszenia zakresu zjawisk patolo-
gicznych, takich jak bezrobocie czy brak poczucia bezpieczeństwa itd. Taka deko-
munizacja polegałaby na zastępowaniu starych instytucji nowymi, prezentującymi 

123 Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej. Kim jesteśmy? Czego chcemy? [ulotka programowa z 1992 roku] – 
w zbiorach autora.

124 Zob. R.A. Ziemkiewicz, Nie ma demokracji bez dekomunizacji, „Gazeta Polska”, nr 8 z 20 lutego 
1997 roku, s. 11. 

125 J. Lewandowski, Wolność i odpowiedzialność, s. 43. 
126 Tamże, s. 44. 
127 Janusz Lewandowski pisał: „Dekomunizacja w rozumieniu węższym i płytszym, pojęta jako roz-

liczenie z komunistycznym aparatem przemocy, czyli jako forma wymiaru sprawiedliwości, nie zaprząta 
zbytnio uwagi liberałów. Wolimy spoglądać w przyszłość. Wywoływanie tego problemu ma sens o tyle, o ile 
wynika z tego przestroga dla przyszłych pokoleń i o ile pozwoli to ująć w ryzy praworządności sprawy, które 
mogłyby stać się powodem publicznych samosądów. Ale skupienie uwagi na tak pojętej dekomunizacji 
byłoby złym ulokowaniem społecznej energii” – zob. tamże, s. 43. 
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wartości właściwe dla państw demokratycznych128, oraz obejmowałaby działania 
decentralizujące129. Nie kwestionowano negatywnych skutków komunizmu, twier-
dzono nawet, że „»Gruba kreska« stworzyła iluzję, że oto przeszłość przestaje 
się liczyć. A nie przestaje – błędy przeszłości będą o sobie dawały znać jeszcze 
w następnych pokoleniach”130. Do katalogu działań dekomunizacyjnych zaliczano 
szybką prywatyzację, reprywatyzację oraz uwłaszczenie obywateli131. Wszystkie 
te działania odwoływały się do przekształcenia struktury własności, co miało być 
sposobem na odejście od pozostałości gospodarki komunistycznej, czyli przywró-
cenie społecznego poczucia sprawiedliwości i zaspokojenie potrzeby rozliczenia 
przeszłości. Przykładem może być stwierdzenie, że „kluczem do całości gospodarki 
jest prywatyzacja. Jednak wszystkie zmiany, które się tu dokonują, są zbyt małe 
i zbyt wolne – jak na oczekiwania społeczne”132. Postulat dekomunizacji miał być np. 
realizowany w formie reform wprowadzanych przez koalicję rządową AWS – UW za 
pośrednictwem czterech reform133. Często postulaty dekomunizacji były połączone 
z zadośćuczynieniem ofi arom systemu komunistycznego134, zrekompensowaniem 
za pomocą reprywatyzacji czy powszechnego uwłaszczenia niesprawiedliwości, 
jakich dopuścili się przedstawiciele partii komunistycznej135.

Drugim elementem strategii odnoszącej się do przeszłości był postulat prze-
prowadzenia lustracji, czyli procesu odtajnienia elementów przeszłości oraz 
wprowadzenia rozwiązań prawnych zakazujących sprawowania funkcji pub-
licznych przez byłych współpracowników komunistycznych służb specjalnych. 
W praktyce sprowadzało się to do ujawnienia okoliczności pracy lub współpracy 
z komunistycznymi służbami osób pełniących funkcje publiczne lub ubiegających 
się o to: „Podkreślamy aktualność przeprowadzenia lustracji. Rozwój państwa 
wymaga, by najważniejszych stanowisk publicznych nie sprawowali agenci ko-
munistycznych i obcych służb specjalnych. Zasady przeprowadzenia lustracji 
z poszanowaniem prawa do obrony dobrego imienia każdej osoby powinien 
uchwalić Sejm. Funkcjonariuszy dawnych służb represyjnych należy pozbawić 
przywilejów emerytalnych i rentowych”136.

128 Partia Chrześcijańskich Demokratów: Program wyborczy [wrzesień 1991 roku], [w:] I. Słodkowska 
(red.), Wybory 1991. Programy partii..., s. 268. 

129 Tezy z Hotelu „Marriott”..., s. 223 i następne.
130 Czas majsterkowiczów..., s. 14.
131 Zob. np.: Program Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego [broszura z 1990 roku], [w:] I. Słodkowska 

(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 190.
132 Biznes i polityka. Z Tadeuszem Maćkowiakiem rozmawia Maciej Łukasiewicz, „Rzeczpospolita”, 

nr 192 z 9 sierpnia 1991 roku, s. 3. 
133 Strategia zwycięstwa. Program wyborczy Mariana Krzaklewskiego [z 2000 roku], [w:] I. Słodkowska 

(red.), Wybory prezydenckie 2000..., s. 75. 
134 S. Niesiołowski, ZChN w Sejmie i Senacie [październik 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 

1991. Programy partii..., s. 175.
135 Zob. np.: Program wyborczy Hanny Gronkiewicz-Waltz [z 1995 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), 

Wybory prezydenckie 1995. Programy kandydatów, Warszawa 2003, s. 48. 
136 Katolicki Komitet Wyborczy „Ojczyzna”. Materiały wyborcze [z 1993 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), 

Wybory 1993. Partie..., s. 41. 
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W latach 1989–1991 postulaty lustracji raczej się nie pojawiały, a ujawnienie 
współpracy osób pełniących funkcje publiczne z komunistycznymi służbami bez-
pieczeństwa nie było jeszcze możliwe. Chociaż już w czasie wyborów parlamen-
tarnych w 1991 roku jednym z tematów kampanii był stosunek do przeszłości, to 
dopiero w roku 1992, a szczególnie w latach następnych, postulat lustracji stał się 
podstawowym hasłem programowym prawicy. Lustracja, a szczególnie działania 
rządu Jana Olszewskiego, podzieliły jednak obóz postsolidarnościowy. Po jednej 
stronie znalazły się ugrupowania zdecydowanie przeciwne tego typu działaniom, 
po drugiej – akceptujące postulaty lustracyjne i uznające, że takie kroki doprowadzą 
do przyspieszenia ostatecznego rozstania się z pozostałościami komunizmu. Takie 
przekonanie pozwoliło uczynić z postulatu lustracji jeden z elementów symbolicz-
nych dla części prawicy137.

Spory o lustrację, prowadzone przez długie lata, wpisywały się w znacznym 
stopniu w wykorzystywanie przeszłości na potrzeby bieżącej polityki138. Ich wy-
nikiem było sformułowanie zestawu powtarzanych w dyskursie argumentów, co 
ostatecznie doprowadziło do rozwoju nawet rozbudowanych dyskursów lustra-
cyjnych139. Wieloletnie dążenia do wprowadzenia regulacji prawnych dla działań 
lustracyjnych nie zakończyły się jednak przeprowadzeniem kompleksowej lustracji. 
Mimo to kwestia jej wprowadzenia stanowiła aż do 2007 roku istotny składnik 
dyskursu. W porównaniu z dekomunizacją lustracja budziła nieporównywalnie 
większe emocje i spory polityczne.

Z powyższych wywodów wynika, że przeszłość była wykorzystywana nie tylko 
jako argument do wytworzenia podstawowego podziału politycznego, ale była też 
skutecznym narzędziem wymierzonym w przeciwników politycznych. Podstawę 
podziału stanowiło jednoznaczne stanowisko wobec peerelowskiej przeszłości 
i stosunek do potrzeby jej rozliczenia. Wynikało to z faktu, że owej przeszłości 
przypisano ocenę zdecydowanie negatywną140. Po 1989 roku negatywny stosunek 
do komunizmu często był tożsamy z takim samym podejściem do pozostałości 
po nim w teraźniejszości. Za najbardziej skrajne próby zweryfi kowania stosunku 
do przeszłości można uznać postulaty dekomunizacji i lustracji. Przyjęte sche-
maty odnoszenia się do negatywnie zdefi niowanej przeszłości doprowadziły do 
różnicowania się poglądów polityków i ugrupowań politycznych. Wyodrębniły 
się ugrupowania, które w mniejszym stopniu wykorzystywały negatywne aspekty 

137 J. Karpiński, Trzecia niepodległość..., s. 55.
138 Przeciwnicy lustracji uważali, że „przeszłość nie może być orężem w dzisiejszej walce politycznej” 

i że „należy szukać rozwiązań przyszłościowych”. Zwolennicy (zarówno lustracji ograniczonej, jak i total-
nej) wyjątkowo zgodnie nie akceptowali takiego stanowiska. Uważali, że „nie da się patrzeć w przyszłość 
bez świadomości, jaka była przeszłość”. Natomiast w kwestii samej lustracji byli zdania, że powinno się 
ją postrzegać w kategoriach przyszłości, bowiem „właśnie ze względu na przyszłość, mniejszym złem jest 
doprowadzenie do lustracji – możliwie mądrej, możliwie dobrze zrobionej” – zob. A. Potocka-Hoser, Spór 
o lustrację – komunikacja bez porozumienia, „Kultura i Społeczeństwo” 1996, nr 2, s. 180.

139 M. Łoś, Dyskursy lustracyjne, czyli niedokończona rewolucja, „Więź” 1994, nr 7, s. 107–121. 
140 Społeczną ocenę rzeczywistości końcowych lat PRL-u zob. K. Biskupska, Pamięć społeczna w zwier-

ciadle..., s. 59–78. 
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przeszłości jako metodę walki politycznej. Z drugiej strony funkcjonowały ugrupo-
wania, które zdecydowanie odrzucały ową spuściznę, a konkretne działania w tym 
kierunku uczyniły podstawą swej działalności politycznej. Taki podział doprowadził 
do zajęcia także wobec teraźniejszości stanowiska według opcji: kto jest za, a kto 
przeciw nazwaniu jej postkomunizmem.

Czas przeszły był wykorzystywany do politycznej legitymizacji podejmowanych 
działań. Służył też jako podstawowe narzędzie do budzenia lęków i obaw wśród 
wyborców. W tym schemacie wykorzystania czasu przeszłego istotnemu zróż-
nicowaniu ulegało wartościowanie czasu teraźniejszego. Chociaż teraźniejszość 
była uznawana za coś, od czego należy odejść, to jednak stawała się już czasem 
wartościowanym częściowo pozytywnie. Postkomunistyczna rzeczywistość okazała 
się w pewnych momentach wartością, którą można było utracić poprzez powrót 
komunistów (postkomunistów) do władzy. Straszono zagrożeniem „nasilającej 
się rekomunizacji Polski”141, czyli powrotem do przeszłości. Na takich założeniach 
opierały się kampanie polityczne, szczególnie te związane z wyborami parlamen-
tarnymi w 1993 roku oraz prezydenckimi dwa lata później, w których Aleksander 
Kwaśniewski zwyciężył po raz pierwszy. Przedstawiano w nich elementy z przeszłości, 
„rodowody” ugrupowań i polityków postkomunistycznych, mające wykluczać ich 
z demokratycznej rywalizacji. Nasilenie haseł odwołujących się do rekomunizacji 
nastąpiło w okresie rządów koalicji SLD – PSL (1993–1997). Podnoszono, że rzą-
dzący nie podejmują reform, bo chcą podtrzymywać struktury PRL-u. Negatywny 
symboliczny obraz peerelowskiej przeszłości został w ten sposób wykorzystany 
politycznie. Przywoływano więc wizje przedefi niowania teraźniejszości poprzez 
„rekomunizację” Polski i poprzez przekształcenie się jej w „PRL-bis”. Ostrzegano, że 
wybór postkomunistycznych kandydatów to „powrót PZPR-owskiej nomenklatury” 
oraz „moralna rehabilitacja PRL-u”142. Zapewniano: „nie oddamy ziemi czerwonym 
dziedzicom”143. Jeszcze w 2000 roku Jan Olszewski nawoływał prawicę do jedności 
i przeciwstawienia się powrotowi komunizmu w Polsce. Twierdził, że należy opo-
wiedzieć się przeciwko niebezpieczeństwu, polegającemu na „recydywie PRL-u, 
peerelizacji Polski, przejęciu całej władzy przez środowisko dawnej nomenklatury”144.

Podstawowym elementem strategii legitymizacji temporalnej było ukazanie 
podobieństwa albo kontrastu między przeszłością a teraźniejszością. W początko-
wym okresie to drugie zadanie wydawało się trudne do przeprowadzenia, bowiem 
teraźniejszość niewiele się różniła od przeszłości. W miarę upływu czasu kontrast 
ten stawał się coraz bardziej widoczny, w związku z czym budowanie w dyskursie 
poczucia ciągłości wokół negatywnych aspektów przeszłościowych traciło poli-
tyczną rację bytu. Zmieniająca się rzeczywistość prowadziła do coraz rzadszego 

141 Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej. Kim jesteśmy? Czego chcemy? [ulotka programowa z 1992 roku] – 
w zbiorach autora. 

142 knysz, PAP, Poparcie dla Wałęsy, „Gazeta Wyborcza”, nr 263 z 13 listopada 1995 roku, s. 4. 
143 E. Czaczkowska, Nie „czerwono-zielonym” dziedzicom, „Rzeczpospolita”, nr 177 z 31 lipca – 1 sierp-

nia 1993 roku, s. 2. 
144 Wszystko może się zdarzyć. Z Janem Olszewskim rozmawia Marzanna Stychlerz-Kłucińska, „Tygodnik 

Solidarność”, nr 41 z 13 października 2000 roku, s. 3. 
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wykorzystywania w dyskursie politycznym treści antykomunistycznych, niosących 
za sobą przesłanie przeszłościowe. Coraz mniej było chętnych do całkowitego ne-
gowania teraźniejszości. Nie zmienia to faktu, że postulat zerwania raz na zawsze 
z komunistyczną przeszłością145 stanowił w dalszym ciągu element legitymizacyjny. 
Postulaty antykomunistyczne były widoczne w programach wielu ugrupowań 
tworzących AWS146 oraz polityków dążących do budowy IV RP za pomocą strategii 
zerwania z rozwojem ciągłym.

145 Program Akcji Wyborczej Solidarność [maj 1997 roku], [w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), 
Wybory 1997. Partie..., s. 102. 

146 Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe twierdziło w swym programie, że „III RP pozostaje nadal 
obciążona wadami ustrojowymi (...) instytucji wywodzących się z PRL-u” – zob. Uchwała Programowa 
Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego [broszura], Warszawa 2000, s. 6.



3. Temporalne zwiększanie i ograniczanie 
społecznego lęku

a) Przyczyny lęku i niepewności po 1989 roku

Po 1989 roku społeczne oczekiwania dotyczyły głównie poprawy sytuacji material-
nej, tworzenia pierwszych przyczółków bezpieczeństwa socjalnego, a zamiast tego 
pojawiły się skumulowane skutki zmian transformacyjnych w postaci niepewności 
i nowych lęków egzystencjalnych1. Z perspektywy indywidualnej, obiecywane po-
zytywne skutki zmian, które miały być odczuwalne w krótkim czasie, okazały się 
złudą. Gwarantowana przez polityków poprawa losu wszystkich była niemożliwa. 
Oczekiwania dotyczące poprawy własnej, indywidualnej2 egzystencji, realizacji 
materialnych celów, zamiast przybliżenia szans realizacji, oddaliły się. Aspiracje kon-
sumpcyjne, wynikające z obserwacji życia społeczeństw zachodnich, pobudzane przez 
coraz bardziej rozpowszechnione reklamy, okazały się niemożliwe do zaspokojenia3. 
Dodatkowe rozdrażnienie i niezadowolenie wywoływały u niektórych sukcesy tych, 
„którym się udało”, zauważane zwłaszcza na poziomie konsumpcji4. To doprowadziło 
do zmiany indywidualnego podejścia do życia. Na otaczającą rzeczywistość zaczęto 
spoglądać nie przez pryzmat wartości, ale indywidualnych interesów.

Dla oceny ówczesnej sytuacji społecznej przez jednostki znaczenie miało twier-
dzenie, że „stopień krytycyzmu lub aprobaty zależy w głównej mierze od tego, jak 
daleko opisywana rzeczywistość odbiega od stanu pożądanego”5. Lęk egzystencjalny 
rozpowszechniał się z każdym dniem, tworząc nowe konfl ikty społeczne i agresję, 
defi niując stosunki społeczne jako oparte na wrogości i podejrzliwości6. Defi nicje 
symboliczne sytuacji potwierdzały, że wymaga ona natychmiastowej naprawy: „mia-
ło być lepiej, a jest gorzej”7, „nic się nie zmieniło”8. Na poziomie instytucjonalnym 

1 J. Frentzel-Zagórska, Demokracja, elity polityczne i nerwica transformacyjna, „Kultura i Społeczeństwo” 
1994, nr 4, s. 58. 

2 K. Szafraniec, Anomia okresu transformacji a orientacje normatywne młodzieży. Perspektywa między-
generacyjna, [w:] J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa..., s. 473.

3 T. Tomaszewski, O możliwościach jednostki w sytuacji przemian społecznych, [w:] Z. Ratajczak (red.), 
Zmiany społeczne: zagrożenia i wyzwania dla jednostki, Warszawa 1993, s. 20. 

4 Takie odczucia społeczne są oparte na zasadzie opisanej przez Pawła Śpiewaka: „Zapewne, kiedy 
kupujemy małe auto, budzi się w nas zawiść wobec tych, którzy mają duże i eleganckie. W takiej sytuacji 
poczucie krzywdy rodzi się z porównywania z lepiej sytuowanymi, z osobami na wyższych stanowiskach” 
– zob. P. Śpiewak, W naszym domu – dwie Polski, [w:] B. Welc (red.), Czas na sanację, Rzeszów 2003, s. 114.

5 J. Koralewicz, M. Ziółkowski, Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu 
społecznym 1988–2000, Warszawa 2003, s. 67.

6 P. Śpiewak, W naszym domu..., [w:] B. Welc (red.), Czas na sanację, s. 105. 
7 P. Borowiec, Ruch Stu – alternatywa dla klasy politycznej powstałej w 1989 roku, „Środkowoeuropejskie 

Studia Polityczne” 2003, nr 2, s. 124.
8 T. Bogucka, Polak po komunizmie, s. 62.
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dostrzeżono, że „nowe” państwo przeżywa w niektórych sferach jeszcze większy 
kryzys niż wcześniej PRL, a likwidacja wielu instytucji rodem z minionego okresu 
wcale nie poprawiła jego kondycji9. Państwo nie radziło sobie z nowymi patologiami 
społecznymi, wzrostem przestępczości i korupcją10, wynikającymi z rozluźnienia 
systemu kontroli. Nie „panowało” nad defi nicjami norm służących do realizacji 
nowych celów. Stało się miejscem walki i zawłaszczania przez ugrupowania poli-
tyczne, które zajmowały się wtedy fragmentaryzacją gospodarki i struktury włas-
nościowej, a zarazem sceny politycznej. Działania partii politycznych coraz bardziej 
dziwiły i przerażały obywateli, pozbawiając ich wszelkich złudzeń. Zniechęcenie do 
reform rosło, gdy wzrastała świadomość faktu, że peerelowska przeszłość była cza-
sem straconym11, a teraźniejszość okazała się kolejnym rozczarowaniem. Marzenie 
o „wielkiej zmianie”, będące źródłem radości i uniesień, przerodziło się pod wpływem 
przejawów kryzysu12 w „cierpienie wielkiej zmiany”13. Okazało się, iż „(...) jednym 
z największych zaskoczeń była z pewnością konstatacja, że stosunek znacznej części 
społeczeństwa do nowego państwa cechuje apatia i obojętność, że ucieka ono od 
polityki i nie przejawia chęci współuczestniczenia w jej kreowaniu, mimo że roz-
strzygane są sprawy o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości kraju”14.

Zaskoczeniem była dla jednostek zmiana oczekiwań kierowanych wobec nich 
przez elity polityczne. Przedstawiono program ograniczania działań organów pań-
stwa, wymuszający podejmowanie aktywności przez same jednostki: „Oczekiwanie 
pomocy ze strony państwa stało się niemożliwe, ze względów praktycznych (państwo 
było słabe), jak i ze względów ideologicznych (mówiono, że to nie jest jego rola). 
Przesunięto ciężar odpowiedzialności za jakość życia społeczeństwa z państwa na 
jednostkę”15. Takie przewartościowanie nie pozostało bez społecznych konsekwencji, 

9 Takie społeczne nadzieje na poprawę kondycji instytucji państwa obrazuje wypowiedź Janusza 
Reykowskiego: „Polska znalazła się na kolejnym historycznym zakręcie. Ulegają rozpadowi struktury, na 
których opierała się dotychczasowa konstrukcja państwa. Przestała istnieć PZPR – formacja polityczna 
stanowiąca przez dziesięciolecia podstawę sytemu władzy w naszym kraju. Wielu ludzi żywi przekonanie, 
że zejście ze sceny tej formacji, to zamknięcie okresu stanowiącego wielkie, historyczne nieporozumienie, 
to usunięcie głównej przeszkody na drodze ku szczęśliwej przyszłości” – zob. J. Reykowski, Dylemat władzy, 
„Polityka”, nr 11 z 17 marca 1990 roku, s. 1.

10 P. Borowiec, Korupcja w III RP – obszary szczególnego występowania, „Środkowoeuropejskie Studia 
Polityczne” 2007, nr 1, s. 189–208.

11 Jeszcze nie możemy odpocząć..., s. 3. 
12 J. Mikułowski-Pomorski, Niepokój a potrzeba ładu: współczesna polska transformacja wobec zmiany 

świadomości, [w:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany..., s. 204–205; A. Miszalska, Reakcje 
społeczne na przemiany..., s. 114.

13 I. Bukraba-Rylska, Stare i nowe dylematy socjologa i inne szkice, Warszawa 2003, s. 11.
14 A. Miszalska, O apatii politycznej Polaków, „Kultura i Społeczeństwo” 1996, nr 2, s. 131; zob. tak-

że: D. Przybysz, Dlaczego Polacy nie głosują? Analiza przyczyn bierności wyborczej, [w:] H. Domański, 
A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Niepokoje polskie, Warszawa 2004, s. 191–226; M. Cześnik, Partycypacja 
wyborcza w Polsce 1991–2001, [w:] R. Markowski (red.), System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada 
polskich doświadczeń, Warszawa 2002; M. Cześnik, Uczestnictwo wyborcze: teoretyczne przesłanki, modele 
wyjaśniania, analizy empiryczne, „Studia Socjologiczne” 2003, nr 2, s. 43–78. 

15 K. Pełczyńska-Nałęcz, Postawy i zachowania polityczne – tendencje zmian w latach 1988–1995, 
[w:] W. Adamski (red.), Polacy ’95: aktorzy..., s. 221. 
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szczególnie dla tych, którzy nie byli w stanie z różnych względów takiej aktywności 
podjąć. Owa zamiana ról pogłębiła jeszcze bardziej rozczarowanie tworzącymi się 
instytucjami demokratycznymi. Nowe instytucje posiadały całkowicie nieplanowane 
skutki uboczne, w społecznym odbiorze były też bezradne, nie potrafi ły rozwiązać 
nowych problemów. Rosnące ubóstwo i bezrobocie stawały się podstawowymi kwe-
stiami społecznymi, wpływającymi na zwiększenie niepewności społeczeństwa16.

Wzrastające niezadowolenie społeczeństwa i jego słabnący entuzjazm, odsłaniający 
nowe pokłady społecznej apatii17, znajdowały odbicie w przeprowadzanych wówczas 
badaniach socjologicznych18. Pazerność i zachłanność jednych wywoływała przera-
żenie innych, uczciwość była odbierana jako nieprzystosowanie społeczne. Poczucie 
krzywdy, frustracji, braku bezpieczeństwa19 oraz niesprawiedliwości czy marginalizacji 
niektórych grup społecznych narastało20, zamiast się zmniejszać. Pojawiło się zjawisko 
anomii społecznej, a nawet politycznej21. Stan ten doskonale obrazuje wypowiedź 
znanego scenarzysty, Krzysztofa Piesiewicza: „Oglądam ostatnie wydanie telewizyjnej 
Panoramy 12 stycznia 1996 roku. Na końcu prognoza pogody. Wynika z niej, że albo 
będzie chłodniej, albo cieplej, ciągła niepewność – nawet w tej sprawie”22.

Oczekiwanie skutecznego wprowadzenia zmian i zmniejszenia indywidualnych 
„lęków” nie zostało spełnione, a wręcz przeciwnie, wciąż przybywały nowe, docie-
rając do wszystkich warstw społeczeństwa23. Stan nastrojów społecznych doskonale 
oddaje hasło, widniejące często na murach na początku lat 90. XX wieku: „Lepiej 
już było”. Przekształcająca się po 1989 roku rzeczywistość była przyczyną ciągłego 
rozczarowania dla większości społeczeństwa. Niepewność, niezadowolenie i fru-
stracja społeczna utrzymywały się zwłaszcza przez pierwsze lata transformacji, ale 
nie uległy też wyraźnemu zmniejszeniu w latach następnych. Często stosowano 
wobec takiego zespołu zjawisk określenie „nerwica transformacyjna”24. O takich 

16 J. Domagała, Transformacja biedy, „Tygodnik Solidarność”, nr 2 z 13 stycznia 1995 roku, s. 13; 
J.M. Jackowski, Upadek mitu o udanej transformacji, „Tygodnik Solidarność”, nr 11 z 14 marca 2003 roku, s. 34.

17 P. Śpiewak, Dlaczego źle się czuję w czasach demokracji?, „Res Publica” 1990, nr 10, s. 5. 
18 Zob. np.: Z badań opinii publicznej. Więcej pesymizmu, „Rzeczpospolita”, nr 152 z 2 lipca 1991 roku, 

s. 3; Frustracje młodzieży, tamże.
19 J. Mikułowski-Pomorski, Niepokój a potrzeba ładu..., [w:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej 

zmiany..., s. 220. 
20 A. Kojder, Spojrzenie na przemiany ustrojowe..., [w:] tamże, s. 25–27; A. Radziewicz-Winnicki, 

Społeczeństwo w trakcie zmiany, Gdańsk 2004, s. 44–65.
21 Stan ten był charakteryzowany następująco: „Anomia polityczna jest zresztą tylko fragmentem 

bardziej uogólnionego stanu anomii społecznej, chaosu poznawczego i aksjologicznego, poniekąd zro-
zumiałego w warunkach przełomu ustrojowego. Poczucie dezorientacji i braku przejrzystości jest jednak 
zjawiskiem bardzo niekorzystnym w momencie wprowadzenia tak zasadniczych reform ustrojowych” – zob. 
A. Miszalska, Społeczeństwo i polityka w okresie..., s. 25.

22 K. Piesiewicz, Salony polityczne, „Tygodnik Solidarność”, nr 3 z 19 stycznia 1996 roku, s. 22.
23 Przykładowo, lęki ówczesnej polskiej wsi zob. H. Maziejuk, Lęki przyszłości, „Polityka”, nr 29 z 21 lipca 

1990 roku, s. 4.
24 Pojęcie to rozumiano następująco: „Napięcia związane z szybkością zmian, niepewnością ekonomiczną 

oraz rosnącymi aspiracjami konsumpcyjnymi – często niemożliwymi do zaspokojenia, a pobudzanymi 
przez reklamę – brakiem lub nadmiarem czasu bywają określane mianem »nerwicy transformacyjnej«” 
– zob. J. Kofman, W. Roszkowski, Transformacja i postkomunizm, s. 126; zob. także: J. Frentzel-Zagórska, 
Demokracja, elity polityczne..., s. 49–52. 
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stanach społecznych świadczą wyniki uzyskiwane przez partie rządzące w kolejnych 
elekcjach parlamentarnych – aż do 2007 roku władza przechodziła każdorazowo 
z rąk ugrupowań rządzących w ręce opozycji.

Jak już wielokrotnie podkreślano, przełom polityczny w Polsce w 1989 roku nie 
był świętowany w jakiś szczególny sposób: „W Polsce nie widać zachłyśnięcia się 
wolnością czy demokratycznej euforii nazajutrz po wyborach, a miejsce normalnego 
w tych warunkach optymizmu zajmują niepewność jutra, pesymizm, a nawet strach 
przed przyszłością. (...) ten strach jest wręcz uczuciem dominującym, nie tylko 
u przeciętnego zjadacza chleba”25. Rozczarowanie społeczeństwa nową rzeczywi-
stością wynikało przede wszystkim z negatywnych konsekwencji reform, a także 
z zastosowania przez niektóre elity zasady relatywizmu do oceny rzeczywistości26. 
Było też wynikiem trudności adaptacyjnych części społeczeństwa do nowych 
warunków, oraz braku spodziewanego wpływu na zachodzące przekształcenia, 
głównie gospodarcze27. Dezaprobata wobec wysokich kosztów transformacji stała 
się powszechna. Szybko się okazało, że poparcie dla nowej elity politycznej i reform 
nie było bezwarunkowe28. Zwracali na to uwagę socjologowie już na początku 
działalności rządu Tadeusza Mazowieckiego29.

Przeprowadzona analiza pozwala nakreślić proces transformacji w pierwszych 
latach po 1989 roku jako ciąg społecznych rozczarowań niezadowalającą rzeczywi-
stością oraz działaniami polityków odpowiedzialnych za tę sytuację. Podsumowaniem 
obserwowanych skutków reform może być – oczywiście przejaskrawione – stwier-
dzenie symboliczne, które pojawiło się w dyskursie w 2003 roku, dające jednoznaczną 
defi nicję ówczesnej sytuacji: „Na naszych oczach upada największy mit ostatnich 
lat – mit o »udanej transformacji w Polsce«”30.

Pokłady lęku, niepewności i niezadowolenia były także udziałem uczestników 
ówczesnej gry politycznej, a przede wszystkim wdrażających program naprawczy31. 
Już przed czerwcowymi wyborami 1989 roku Jerzy Urban, kontrowersyjny, choć 

25 J. Syski, Gra w demokrację, s. 1.
26 K. Kiciński, Orientacje moralne społeczeństwa polskiego, [w:] J. Mariański (red.), Kondycja moralna 

społeczeństwa..., s. 375.
27 A. Miszalska, Społeczeństwo i polityka w okresie..., s. 25. 
28 Kształtowanie się poparcia dla transformacji przebiegało następująco: „Okres poparcia społecznego 

dla transformacji utrzymuje się krótko z uwagi na to, że przyczyny tej akceptacji nie mają realnego podłoża, 
są one bardziej emocjonalne, a co najwyżej polityczne. Zdaniem Leszka Balcerowicza, ten »nadzwyczajny 
okres« społecznego poparcia wynika z entuzjazmu wywołanego obaleniem starego ustroju i chęcią budowy 
nowego, brakiem ukształtowanych interesów grupowych i systemu ich reprezentacji, utrzymywaniem się 
sztucznej jedności, niezbędnej do obalenia wspólnego przeciwnika oraz skłonnością polityków i społe-
czeństwa do myślenia w kategoriach dobra ogólnego. Nadzwyczajny okres poparcia zmian systemowych 
trwa tak długo, jak długo wszyscy czują się lepiej niż poprzednio: zarówno ci, co się bogacą, jak i ci, którzy 
takiej szansy nie mają. Obrazowo nazywa się to »efektem tunelu«, a więc erozja poparcia jest skutkiem 
niekwestionowanym, co zresztą potwierdziła zarówno polska, jak i inna praktyka polityczna” – zob. Z. Blok, 
Transformacja jako konwersja funkcji..., s. 150.

29 E. Wnuk-Lipiński, Kształtowanie się nowego ładu..., [w:] M. Grabowska, K. Pankowski, E. Wnuk-
-Lipiński (red.), Społeczne konsekwencje..., s. 14. 

30 J.M. Jackowski, Upadek mitu o udanej transformacji, s. 34.
31 J. Baczyński, Czas zwątpienia, s. 4.
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niewątpliwie wnikliwy obserwator sceny politycznej, tak ją opisał: „Wszystkie 
fi gury, które się teraz ruszają w polskiej szopce, od Morawieckiego po Kociołka, 
jedno łączy ze sobą – jeżeli pominąć polskość i dwunożność – lęk przed tym, co 
nadchodzi. Ludzie uczciwi obejmują swoim zaniepokojeniem nie tylko przyszłość 
własnej orientacji politycznej, ale i kraju w całości. Mając skłonności ekshibicjo-
nistyczne, rozchylam płaszcz, żeby swój strach przekazać”32. Wymienione stany 
lękowe stanowiły podstawową przeszkodę nie tylko w akceptowaniu zmian przez 
społeczeństwo, ale także utrudniały sprawowanie władzy czy wprowadzanie zmian 
przez rządzących. Stąd politycznym zadaniem elit symbolicznych, zarówno znajdu-
jących się przy władzy, jak i będących w opozycji, stało się dążenie do ograniczania 
lęku, nie tylko w społeczeństwie, ale także we własnych szeregach. Potwierdza to np. 
wypowiedź premiera Jana Olszewskiego: „Ludzi nie można trzymać w niekończącej 
się niepewności. Muszą mieć świadomość, że jakaś karta się zamyka i otwierają się 
nowe możliwości”33.

Dążenie do manipulowania poziomem społecznego zniecierpliwienia odno-
towuje opis działań podejmowanych przez polityków w strukturach partyjnych: 
„Starają się [partie – przyp. P.B.] osłabić bądź zneutralizować to zniecierpliwienie 
albo wykorzystać je w swych partykularnych celach”34. Pojawiały się zatem dzia-
łania prowadzące do zwiększenia tych emocji, „dodatkowe straszenie” niektórych 
grup społecznych, żeby następnie przedstawić siebie (własne ugrupowanie) w roli 
jedynego podmiotu zdolnego do poradzenia sobie z tak trudną sytuacją. Straszenie 
sytuacją ekonomiczną, polityczną, przeciwnikiem politycznym, ugrupowaniem, 
politykiem, narodem własnym lub sąsiednim itp. stało się podstawową metodą 
socjotechnicznego oddziaływania na wyborcę. Wszystkie te działania bazowały 
na wykorzystywaniu istniejących w rzeczywistości przejawów „patologii okresu 
transformacji”35. Od momentu zakwestionowania przez polityków czasu „wspól-
nego” wykorzystywanie kategorii temporalnych w symbolicznych defi nicjach 
służących do zmniejszania (ale także zwiększania) społecznego lęku stało się 
podstawową praktyką: „(...) Innymi słowy, największą władzę mają takie jednostki, 
które potrafi ą stać się źródłem niepewności innych jednostek. Manipulowanie 
niepewnością stanowi kwintesencję zmagań o władzę i ich główną stawkę; wpły-
wa od wewnątrz na każdą strukturę totalną, a nade wszystko na jej najbardziej 
konsekwentną postać, jaką jest nowoczesna biurokracja, szczególnie zaś biuro-
kracja nowoczesnego państwa”36. Budowanie niejednoznacznych, podnoszących 
społeczną niepewność defi nicji sytuacji wpisywało się do tego zasobu środków 
oddziaływania politycznego.

32 J. Urban, Prognoza pogody, „Polityka”, nr 20 z 20 maja 1989 roku, s. 4.
33 Trzecia Rzeczpospolita – trzeci rząd – trzecia droga? Z Janem Olszewskim rozmawiają: Joanna 

Jachmann, Andrzej Gelberg i Wojciech Giełżyński, „Tygodnik Solidarność”, nr 2 z 10 stycznia 1992 roku, s. 10.
34 E. Skalski, Para w gwizdek..., s. 8.
35 Zob. np.: Nie mam kompleksu Wałęsy. Z Marianem Krzaklewskim rozmawia Piotr Najsztub, „Gazeta 

Wyborcza”, nr 146 z 25 czerwca 1993 roku, s. 15. 
36 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, s. 43. 
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Proponowanie w dyskursie defi nicji teraźniejszości wykorzystujących odniesienia 
temporalne prowadziło do narzucenia społeczeństwu przekonania o „kontrolowa-
niu” sytuacji przez elity symboliczne. Miało umacniać w nim przeświadczenie, że 
politycy, proponując własne defi nicje teraźniejszości oraz sposoby jej uzdrowienia, 
wiedzą, jak zmniejszyć zagrożenia, czyli skrócić czas trwania stanów kryzysowych. 
Jednym ze sposobów było wywoływanie wrażenia, że los każdej jednostki spoczy-
wa w rękach osób kompetentnych, „panujących” nad wyzwaniami okresu zmiany. 
Potrzeba posiadania kogoś, kto by „kontrolował” sytuację, a także „pędzący” wtedy 
czas, była jedną z ważniejszych potrzeb jednostkowych. Panowanie nad sytuacją, 
a tym samym nad czasem przez rządzących, wpisywało się w jednostkowe potrzeby 
jego kontrolowania, jego „»zagospodarowanie« w związku z działaniami, mającymi 
na celu utrzymanie własnej egzystencji”37. Przy tej okazji uniwersalne, społeczne 
zapotrzebowanie na kontrolowanie czasu, jakie występuje u większości jednostek, 
było wykorzystywane przez tych, którzy podejmowali się wówczas zadania politycz-
nego przewodzenia. Próby takie nie byłyby możliwe bez wkroczenia w „przestrzeń 
temporalną” dotyczącą teraźniejszości czy przyszłości. Metaforycznie rzecz ujmując, 
tworzone defi nicje temporalne stawały się formą „zaczarowania” teraźniejszości 
oraz narzucenia wizji przyszłości.

Manipulowanie lękiem polegało nie tylko na przedstawianiu kolejnych wizji 
teraźniejszości, czyli spraw aktualnych będących źródłem lęku, ale odnosiło się 
przede wszystkim do przyszłości. To ona bowiem oferuje największe pole do 
generowania lęku. Zatem projektowanie wizji stanów przyszłych opierało się na 
przedstawianiu uproszczonych defi nicji przyszłości możliwych do zaakceptowania 
przez społeczeństwo. Przyszłość, będąc obrazem uproszczonym, odwoływała się 
jednak do „pozytywnego” lub „negatywnego” dziedzictwa z przeszłości, znajdując 
w niej podstawy pod tworzenie wizji stanów przyszłych. Jednak to, co stanowiło 
punkt wyjścia do budowania nowej wizji, też było mniej lub bardziej świadomą 
redukcją, tak by można było umiejętnie wykorzystać ją do przedstawiania nowej 
wizji przyszłości. Oferowane wizje były zawsze mniej lub więcej „małymi utopiami”, 
nie zaś szczegółowo dopracowanymi przedstawieniami, z czytelnie zarysowanymi 
rozwiązaniami i perfekcyjnie osadzonymi w nowej rzeczywistości datami realizacji. 
W podstawowym stopniu bazowały na wyobraźni, co podnosiło ich atrakcyjność. 
Jak podkreśla Jerzy Szacki, precyzja i kompleksowość budowanych defi nicji nie 
stanowi celu dążeń polityka, jest dla niego wręcz przeszkodą. Wizja powinna świa-
domie bazować na elementach tajemnicy, być bardzo blisko utopii38. Zastosowanie 
w polityce „porewolucyjnej” wizji przyszłościowych odwoływało się w większym 
stopniu do emocjonalności niż do racjonalności, gdyż ta pierwsza przeważała 
bezwzględnie nie tylko w ówczesnych kampaniach wyborczych, ale i w całym 
dyskursie politycznym.

Proponowane defi nicje poszczególnych wymiarów temporalnych w strategiach 
zwiększania lub zmniejszania społecznych lęków najczęściej odwoływały się do 

37 A. Zajączkowski, Czas Afryki Czarnej, [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, s. 16. 
38 J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 1981, s. 75–77. 
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defi nicji ogólnych. Owa ogólność przedstawień była dla części odbiorców bar-
dziej atrakcyjnym obrazem propagandowym. Opierało się to na zaangażowaniu 
wyobraźni i jednostkowych doprecyzowań, czemu sprzyjała ogólność czy też 
nieokreśloność. Z drugiej strony, ogólne przedstawienia mogły być odbierane jako 
niezbyt przekonujące defi nicje, zwłaszcza w sytuacji, gdy konkurencja polityczna 
ogłaszała szczegółowe rozwiązania alternatywne. Dlatego tak często, przynajmniej 
w pierwszych latach po 1989 roku, tworzono bardziej szczegółowe programy 
odnoszące się do przyszłości. Potwierdza to przegląd ówczesnych programów 
politycznych, w których stopień szczegółowości zmniejszał się z biegiem czasu. 
Uzmysłowiono sobie, że drobiazgowość programu nie jest atutem politycznym, 
bowiem wyborcy rzadko się nim interesują. Elity, przedstawiające propozycje takich 
szczegółowych „odpowiedzi” programowych na ówczesne problemy społeczne, 
nie „wytwarzały” u innych poczucia bezpieczeństwa i pewności. W dyskursie 
zaczęły dominować te ugrupowania i politycy, którzy byli w stanie przedstawić 
ogólne, czyli bardziej przekonujące wizje wymiarów czasowych. Ci, którzy sku-
teczniej redukowali lęki, głównie przed przyszłością, stawali się atrakcyjni dla 
potencjalnych wyborców.

b) Polityczne sposoby redukowania i zwiększania lęku

Całkowite i szybkie osiągnięcie zadowalających efektów, w postaci wystarczającego 
minimum poczucia bezpieczeństwa u jednostek, okazało się zadaniem niewy-
konalnym w krótkim czasie. Źródła niepokoju w społeczeństwie były rozmaite, 
pojawiały się różne przyczyny lęku u jednostek, co było wynikiem szybko postę-
pującego różnicowania się społeczeństwa: „Stratedzy partyjni dobrze odczytali 
niezaspokojoną potrzebę poczucia bezpieczeństwa oraz stabilizacji i starali się na 
nią adekwatnie odpowiedzieć. Łatwo jednak było zauważyć, iż w tej grze wokół 
społecznych obaw, chodziło o dwa zupełnie odmienne zjawiska. Z jednej strony 
był to lęk warstw spauperyzowanych przed dalszym ubożeniem, z drugiej zaś lęk 
grup, które poprawiły swoją pozycje, przed utratą osiągniętych zdobyczy”39. Wobec 
takiego zróżnicowania przyczyn stanów lękowych musiały się pojawić odmienne 
strategie ich redukowania, często nie sięgające bezpośrednio do temporalności, 
a zmierzające do racjonalizacji aktualnej sytuacji, nakreślające możliwości jej po-
prawy. Partie polityczne eksponowały je w prowadzonym dyskursie odpowiednio 
do oczekiwań i celów grup społecznych, do których odwoływały się elity.

Do najczęściej stosowanych sposobów legitymizowania zmian należało tłuma-
czenie podnoszące nieuchronność i konieczność przeprowadzenia reform. Takie 
dyskursywne narzucenie defi nicji niezbędnych zmian miało się przyczynić do ich 
zaakceptowania przez społeczeństwo, tym bardziej, że – jak przypomniał premier 

39 G. Pyszczek, Tematy kampanii wyborczej..., [w:] W. Wesołowski, I. Pańków (red.), Świat elity poli-
tycznej, s. 22. 
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Jan Krzysztof Bielecki – „(...) Nikt nie odwracał jeszcze kierunku rzeki, i to w czasie, 
gdy woda płynie dużym strumieniem. (...) Mówiąc: nie bój się jutra, chcę powiedzieć, 
że nie mamy alternatywy i że musimy zmierzać w tę stronę, i może powinniśmy się 
cieszyć, że ten kierunek wybraliśmy suwerennie i że go jednak realizujemy”40. Tak 
między innymi przekonywano wyborców do ponoszenia dalszych kosztów zmia-
ny, schlebiając im, że cechuje ich „hart ducha” i wytrwałość. Komplementowano 
ich, że w trudnych momentach historycznych skłonni byli cierpieć: „Polacy mogą 
się pogodzić z wyrzeczeniami, podwyżkami, potrafi ą zacisnąć pasa, jeśli jest to 
konieczne. Udowodniliśmy to, gdy wprowadzono pierwszy plan Balcerowicza. 
Ale wówczas nie można było go dokończyć: cofnięto zgodę na zmiany, bo trudom 
i wyrzeczeniom jednych towarzyszyły masowe oszustwa i nieuczciwe bogacenie 
się innych”41. W ten sposób budowano w społeczeństwie przekonanie, że kolejne 
działania ekonomiczne, choć generują wysokie koszty społeczne, mogą liczyć na 
zrozumienie i wsparcie. W początkowym okresie wprowadzania reform diagno-
zowano sytuację politycznie korzystnie dla elit rządzących: „Lęki i obawy były od 
początku, podłoże do niezadowolenia istniało – ale jednocześnie ludzie rozumieli, 
że koszta, które ponosimy, są nieuniknione”42.

Próby ciągłego podtrzymywania społecznej wiary w realizowane reformy pole-
gały m.in. na zachęcaniu do chwilowego (najczęściej krótkotrwałego) pogodzenia 
się z trudnościami. Następowało to przez odwoływanie się do defi nicji przyszłości 
zaakceptowanych przez jednostki, w formie ciągłego przypominania o jednostko-
wych aspiracjach, czyli stworzonych już defi nicjach przyszłości. Taką rolę odgrywały 
argumenty, że reformy są czymś, na co społeczeństwo polskie czekało od lat, że 
Polacy, jak mało kto w Europie, zasłużyli na to, by żyć godnie i dostatnio, że należy 
się im szybki rozwój gospodarki, który zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa43. 
Twierdzono, że reformy, których negatywne skutki odczuwa społeczeństwo, są nie 
tylko wyzwaniem, zadaniem do wykonania, ale także nadzieją i szansą na lepsze 
życie, jeśli nawet nie dla obecnych pokoleń, to na pewno dla przyszłych. Połączenie 
indywidualnych aspiracji z wprowadzanymi reformami miało legitymizować zmiany, 
ale wobec braku spodziewanych efektów, zamiast zwiększać poczucie bezpieczeń-
stwa, prowadziło do pogłębienia niepokoju.

Do podstawowych strategii zmniejszających niepewność i lęki należały wszelkie 
działania polityczne prowadzone w kierunku umacniania w społecznej świadomości 
nowych wartości, norm, wzorów zgodnych z kulturą demokratyczną i gospodarką 
rynkową. Nawoływano do walki z biernością i abnegacją społeczną – np. Lech 
Wałęsa mówił: „Każdemu trzeba dać równą szansę. Polska musi być krajem ludzi 
czynnych. Trzeba umożliwić i pobudzić aktywność we wszystkich dziedzinach. 

40 Nie obrażam się na rzeczywistość. Z Janem Krzysztofem Bieleckim rozmawiają Janina Paradowska 
i Jerzy Baczyński, „Polityka”, nr 42 z 19 października 1991 roku, s. 3. 

41 M. Jankowski, Fair play, s. 8.
42 Ludziom, którzy stanęli po dwóch stronach barykady, nie będzie łatwo się odnaleźć. Z Aleksandrem 

Hallem rozmawia Wojciech Załuska, „Gazeta Wyborcza”, nr 273 z 23 listopada 1990 roku, s. 7.
43 Program Unii Wolności. Wolność. Bezpieczeństwo. Rozwój [broszura wyborcza z 1997 roku], 

[w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), Wybory 1997. Partie..., s. 72. 
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Nawet gdyby nie wszystkie inicjatywy były od razu udane. Powtarzam, bez wzglę-
du na koszty Polska musi stać się krajem obywateli czynnych i przedsiębiorczych, 
śmiało dokonujących zmian”44. Metodą zwiększania społecznej aktywności było 
nie tylko pokazywanie w środkach masowego przekazu osiągnięć kapitalizmu 
w innych krajach europejskich, ale przede wszystkim nagłaśnianie pierwszych 
polskich sukcesów indywidualnych. Kolejnym sposobem było przekonywanie, 
że łączenie tych wzorów indywidualizmu z obowiązkowymi dotychczas wzorami 
kultury kolektywizmu jest możliwe. Najważniejszymi działaniami w tej sferze było 
jednak przedstawianie sukcesów rządzących w ograniczaniu skali zjawisk negatyw-
nych czy patologicznych w kraju. Składał się nie katalog pozytywnych obrazów, 
zarówno działań prowadzonych przez polityków, jak i oddolnych, obywatelskich, 
podejmowanych przez jednostki. Prezentowane w mediach przykłady pozytywnych 
efektów zmian odgrywały w ówczesnym dyskursie wyjątkową rolę. Wspomaganie 
procesów zmiany i ograniczanie w ten sposób stanów traumatycznych następowało 
także przez częste przypominanie, że wytworzyła się korzystna sytuacja międzyna-
rodowa45, ale – jak podkreślano – nie będzie ona trwać długo. Przykładem takich 
konkretnych działań było pokazanie dążenia do zmniejszenia (redukcji) zadłużenia 
zagranicznego, a sukcesy w tej kwestii miały prawdopodobnie istotny wpływ na 
poprawę nastrojów społecznych.

Przypominanie o wyjątkowości czasu i skali przeprowadzanych reform stało 
się podstawową cechą ówczesnego defi niowania rzeczywistości, schematem często 
wykorzystywanym w dyskursie. Podkreślano przekonanie, że nikt do tej pory nie 
dokonywał tego typu zmian, jak przejście od systemu totalitarnego do demokra-
tycznego46, że przeżywamy najlepszy okres „w życiu naszego społeczeństwa”47. 
Z tego miała wynikać konieczność kontynuacji przemian, zaakceptowania braku 
spodziewanych sukcesów czy pogodzenia się z długim oczekiwaniem na efekty 
zmian i nieuchronnością dalszych kosztów. Uczestniczenie w „eksperymencie 
dziejowym” było wyróżnieniem, legitymizowało konieczność pogodzenia się także 
z nieprzewidzianymi, negatywnymi konsekwencjami reform. Takie przedstawianie 
ówczesnej sytuacji było działaniem w kierunku zmniejszenia społecznego niepokoju, 
zaakceptowania działań składających się na zmiany, bo dla części społeczeństwa 
możliwość uczestnictwa w zachodzących zdarzeniach historycznych już sama w sobie 
stanowiła wartość48. Tworzenie tego typu defi nicji było bez wątpienia sposobem 
zmniejszania lęku, pod warunkiem, że owe defi nicje miały odzwierciedlenie w ów-
czesnej rzeczywistości – wtedy były dla odbiorców możliwe do zaakceptowania, o ile 
zostały przez nich zauważone. Jednak taka argumentacja miała też skutki ujemne 
dla elit. Przypisywanie procesom żywiołowym czy czynnikom przypadkowym 

44 Chciałbym, żeby już..., s. 5. 
45 P. Sztompka, Trauma kulturowa. Druga strona..., s. 22–23. 
46 E. Skalski, Dlaczego popieram rząd, s. 3.
47 Takie oceny były podtrzymywane przez analityków – zob. M. Grabowska, I. Krzemiński, Przeciw 

niepamięci, [w:] M. Grabowska, I. Krzemiński (oprac.), Bitwa o Belweder, s. 5. 
48 W. Pasek, Rulewski, nie przeszkadzaj, s. 5; T. Mazowiecki, My z Sierpnia, s. 2.
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zbyt dużego zakresu sprawstwa mogło prowadzić do wytworzenia przekonania, że 
rządzący stracili kontrolę nad procesem przemian.

Najbardziej przekonującymi metodami dyskursywnego wpływania na nastroje 
społeczne było posługiwanie się defi nicjami zawierającymi elementy odniesień po-
zytywnych. Najpierw podnoszono, że „pod rządami T. Mazowieckiego przeżyliśmy 
pierwszy rok jako wolni ludzie w wolnym kraju. (...) W ciągu tego roku podjęliśmy 
trudy przejścia do gospodarki rynkowej”49, później owe pozytywne doświadczenia 
stawały się coraz bardziej konkretne, np.: „Polska jest już krajem niepodległym”50, 
albo szerzej: „W dniu, w którym Sejm rozpatruje wniosek o przyjęcie dymisji rzą-
du, nie sposób nie podjąć refl eksji na temat drogi, jaką przebyła Polska (...). Był 
to czas głębokiej przemiany ustroju politycznego i gospodarczego naszego kraju. 
(...) Przeszliśmy od państwa należącego do bloku komunistycznego, państwa pod 
wielu względami uzależnionego od obcego mocarstwa, do państwa niepodległego, 
suwerennie decydującego o swoim losie”51.

Kolejnym sposobem neutralizowania społecznego niepokoju było wykorzy-
stywanie w prowadzonym dyskursie pojęć wartościowanych pozytywnie i tak 
odbieranych w społeczeństwie. Posługiwanie się terminami, także nowymi, pozy-
tywnie kojarzonymi z nową rzeczywistością zwiększało poczucie bezpieczeństwa. 
Początkowo ich katalog odwoływał się do odniesień związanych z działalnością 
opozycyjną i niepodległościową. W dyskursie zmniejszenie lęku niosły za sobą 
określenia: opozycyjny, solidarnościowy, niepodległościowy czy wolnościowy. Te 
pojęcia traciły jednak szybko pozytywne znaczenie, ponieważ „(...) Transformacja 
w Polsce nie miała swej kulminacji politycznej, toteż narastające niezadowolenie 
z ciężarów, które wynikały z transformacji ekonomicznej, bardzo szybko obciążać 
zaczęło ekipy rządowe wywodzące się z dawnej opozycji”52. Podobną funkcję 
pełniły terminy: reformy, przemiany, pokojowa rewolucja, przejście, przełom 
czy transformacja. Jednak i one także były z czasem kojarzone coraz mniej 
pozytywnie, a dla części społeczeństwa zaczynały nabierać wręcz negatywnego 
zabarwienia. Na zmianę rozumienia tych pojęć wpłynęło rozczarowanie społecz-
ne, będące wynikiem zmian gospodarczych: „Wyraziste jest zdeprecjonowanie 
haseł przedtem nośnych (osławione »reformy«) i brak nowych, które mogłyby je 
zastąpić. Swoista »pustka ideologiczna« staje się powoli rzeczywistością polskiej 
sceny politycznej”53.

Przekonanie wyborców, że ugrupowania zabiegające o władzę są w stanie spełnić 
ich oczekiwania, miało zapewnić m.in. częste używanie odpowiednich terminów 
i wyrazów. Zaliczyć do nich należy takie terminy, jak „bezpieczeństwo” – słowo 
stosowane wówczas do opisu wszystkich stanów postulowanej przyszłości. Pisano 

49 Komentarz, „Gazeta Wyborcza”, nr 250 z 26 października 1990 roku, s. 1.
50 Szkic do prezydentury..., s. 2.
51 Rząd odchodzi w pół drogi..., s. 2.
52 J. Holzer, Przemiany polityczne w Polsce i NRD..., [w:] J. Holzer, J. Fiszer, Przemiany w Polsce i NRD..., 

s. 13.
53 G. Pyszczek, Tematy kampanii wyborczej..., [w:] W. Wesołowski, I. Pańków (red.), Świat elity poli-

tycznej, s. 22. 
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o ogólnym bezpieczeństwie54, ale także o „bezpieczeństwie obywateli i państwa”, „bez-
piecznym silnym i demokratycznym państwie”, „bezpiecznych osiedlach i ulicach”, 
„bezpieczeństwie wewnętrznym”, „bezpieczeństwie socjalnym”, „bezpieczeństwie 
zdrowotnym”, „bezpieczeństwie Polski” itd. Do tego zestawu należały także takie 
pojęcia, jak: stabilność, nowoczesność, sprawność, odpowiedzialność czy poprawa. 
Używane zbyt często, określenia te szybko traciły na znaczeniu, a nowe z trudnością 
torowały sobie drogę do społecznej świadomości.

Do zmniejszania społecznego lęku służyły także wszelkie deklaracje wygła-
szane przez polityków odpowiedzialnych za rządzenie czy wprowadzanie reform. 
Przepełniała je wiara, optymizm i przekonanie, że możliwy jest wspólny sukces we 
wprowadzaniu zmian, a powszechnie występujące trudności nie są w stanie osłabić 
nadziei55. Marek Dąbrowski, wiceminister fi nansów, przekonywał do reformy Leszka 
Balcerowicza słowami: „Trzeba jeszcze wytrwać”56. Ten sam charakter miały wszelkie 
wypowiedzi próbujące dokładnie określać końcowe daty wprowadzania reform. 
Brak wiedzy o całościowym charakterze zmian powodował, że bezpośrednio po 
czerwcu 1989 roku daty realizacji reform były podawane wyjątkowo często. Takie 
działanie nie tylko wpływało na wzrost zaufania do polityków, ale też uspokajało 
część wyborców.

Kolejnym sposobem łagodzenia obaw społeczeństwa było przekonywanie 
go, że władzę sprawują osoby i ugrupowania odpowiedzialne, zapewniające ład 
i stabilizację w kraju. Miały one gwarantować spokojny przebieg transformacji 
i pilnować zmian. Do głosowania na ugrupowania mające zapewnić ład oraz 
stabilizację nawoływano w kolejnych kampaniach wyborczych. Takie podejście 
jest widoczne w stwierdzeniu: „Rząd Mazowieckiego mówi jasno: chce utrzy-
mać obecny układ polityczny do wiosennych wyborów [w 1991 roku – przyp. 
P.B.], zachowując stabilizację i prowadzić dalej reformy, zwłaszcza gospodarcze. 
Przerywanie ich mogłoby mieć katastrofalne skutki”57. Podobną argumentację 
zawiera stwierdzenie: „»Te wybory [w 1991 roku – przyp. P.B.] – powiedział 
[Tadeusz] Mazowiecki – albo pogrążą kraj w aferach albo przywrócą nadzieję, 
że Polacy potrafi ą się rządzić wolnością. Trzeba zatrzymać spiralę destabiliza-
cji«. Objawami destabilizacji są – zdaniem Aleksandra Halla – zmniejszenie się 
autorytetu państwa, instytucji demokratycznych, pogłębiająca się dezaprobata 
dla zasadniczego kierunku przemian gospodarczych”58. Przykładowo, Lech 
Wałęsa, już jako prezydent, przekonywał społeczeństwo: „(...) W dobie wielkich 
demokratycznych przemian. W czasie trudnej ustrojowej transformacji. Gdy 
odpowiedzialność waży podwójnie. (...) Powiedziałem Wam: przeprowadzę kraj 

54 Zob. np.: Program Unii Wolności. Wolność. Bezpieczeństwo. Rozwój [broszura wyborcza z 1997 roku], 
[w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), Wybory 1997. Partie..., s. 86–91. 

55 Albo szybko, albo wcale..., s. 5. 
56 M. Dąbrowski, Trzeba jeszcze wytrwać, s. 4.
57 P. Pacewicz, Przyspieszyć czy przeżyć?, „Gazeta Wyborcza”, nr 150 z 30 czerwca – 1 lipca 1990 roku, s. 9.
58 (ŁAW), Pozytywna kampania Unii, „Gazeta Wyborcza”, nr 175 z 29 lipca 1991 roku, s. 2.
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przez trudny czas reform”59. Kontestowanie uformowanej stabilizacji politycznej 
było defi niowane jako działanie mające na celu zwiększenie chaosu czy dopro-
wadzenie do załamania się reform: „Uważamy, że próba dojścia do rozwiniętej 
gospodarki rynkowej na skróty, w sposób żywiołowy, powoduje społeczne frustra-
cje i te zjawiska, o których mówił nasz Wielki Rodak [Jan Paweł II – przyp. P.B.]: 
marginalizację i alienację żyjących z pracy własnych rąk Polaków. Prowadzi to 
w prostej linii do chaosu i anarchii”60. W czasie wyborów prezydenckich w 1995 
roku takie podejście ilustrowało hasło wyborcze Hanny Gronkiewicz-Waltz: 
„Zaopiekujemy się Polską”61. Ugrupowania rządzące próbowały za wszelką cenę 
przekonać wyborców, że tylko one są zdolne kontynuować reformy, a inne partie, 
szczególnie opozycyjne, były przez nie określane najczęściej jako zagrożenie dla 
osiągniętej z takimi wyrzeczeniami stabilizacji.

Wszelkie działania mające charakter ewolucyjny, przemyślany, dokonywane 
często w wolniejszym tempie, były przedstawiane w dyskursie przez część elit jako 
niosące za sobą stabilizację i ład społeczny. Posługiwanie się określeniami i termi-
nami nawiązującymi do stabilizacji było czynnikiem zwiększającym ufność części 
obywateli: „Najbliższe dni muszą przynieść zapowiedzi konkretnych posunięć rządu, 
związanych z realizacją »planu stabilizacji«”62. Poszukiwanie przez społeczeństwo 
gwarancji bezpieczeństwa i ładu przyczyniało się do tego, że dla niektórych była to 
argumentacja przekonująca. Odpowiedzialne rządzenie krajem zostało zdefi nio-
wane w postaci działań zaplanowanych przez rządzących, decyzji podejmowanych 
spokojnie, we własnym rytmie. Takie postępowanie, wprowadzające polityczną 
przewidywalność, pozwalało uniknąć ewentualnych zagrożeń politycznych i go-
spodarczych, co mogło eliminować lęki i niepokoje społeczne, bo – według wy-
głaszających takie deklaracje – nie tylko gwarantowało utrzymanie raz wybranej 
drogi reform, ale zmniejszało zagrożenie wystąpień i rozruchów społecznych czy 
innych nieprzewidywalnych działań. Taką fi lozofi ę przypisywano nie tylko poszcze-
gólnym osobom, ale również całym, najczęściej „swoim” formacjom politycznym. 
Wymieniano ugrupowania stabilizacji i harmonii społecznej, często przeciwstawiając 
je ugrupowaniom „nieodpowiedzialnym”, dążącym do destabilizacji i zwiększenia 
niepokojów społecznych. Do tych ostatnich zaliczono przede wszystkim autorów 
i zwolenników „przyspieszenia”, przeciwstawiono im zachowawcze i przewidywalne 
działania zwolenników politycznej stabilizacji. Takie defi niowanie, dotyczące form 
działania czy ich skutków, w odniesieniu do siebie i przeciwnika politycznego, było 
szeroko rozpowszechnione w ówczesnym dyskursie.

W ramach proponowanej strategii odpowiedzialności często wyznaczano sobie 
misję dokończenia reform czy przeprowadzenia jednostek przez ten trudny moment 

59 Orędzie prezydenta [Lecha Wałęsy], „Gazeta Wyborcza”, nr 126 z 1 czerwca 1993 roku, s. 6.
60 Unia Chrześcijańsko-Społeczna o aktualnej sytuacji gospodarczej (tezy programowe) [z 1991 roku], 

[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 68.
61 R. Czarnecki, Dlaczego Gronkiewicz-Waltz, „Gazeta Wyborcza”, nr 164 z 17 lipca 1995 roku, s. 13. 
62 J. Jankowiak, Stabilizacja między zamrożeniem a popiwkiem, „Gazeta Wyborcza”, nr 130 z 8 listopada 

1989 roku, s. 3. 
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dziejowy, chociaż nikt spośród społeczeństwa tym ugrupowaniom ofi cjalnie takiej 
roli nie proponował. Takie kroki mogły być legitymizowane zarówno działaniem 
stabilizacyjnym, jak i odwołującym się do konieczności zmian czy przyspieszenia 
reform. Stwierdzano więc, przyjmując na siebie cały ciężar odpowiedzialności, że 
np.: „»Solidarność« musi przeprowadzić ogromne rzesze Polaków przez trudny 
czas transformacji”63.

Wraz z zapewnieniami przeprowadzenia reform czy ich dokończenia pojawiały 
się propozycje dotyczące tempa zmian, odwołujące się do przemian ewolucyj-
nych i planowych. Najczęściej podważano właśnie tempo zbyt wolne – to samo, 
które wcześniej miało gwarantować poczucie stabilizacji. Żądania przyspieszenia 
tempa działań zostały zdefi niowane jako zagrażające porządkowi i już osiągniętej 
stabilizacji: „(...) Te pierwsze sukcesy kosztowały nas i nadal kosztują zbyt drogo, 
by podejmować ryzyko związane z wielką zmianą polityczną. Mamy już sporo do 
stracenia i lepiej jest być mądrym przed szkodą”64. Opowiadając się za stabiliza-
cją i utrzymaniem porządku społecznego, doprowadzono do obudzenia u części 
wyborców nowych lęków, a przede wszystkim obawy przed możliwością dojścia 
do władzy osób nieodpowiedzialnych, zagrażających owemu porządkowi. Takie 
działanie było obliczone na zatrzymanie „przy sobie” części wyborców, którzy 
zaakceptowali defi nicję sytuacji, tempo zmian, ich charakter i zakres oraz uznali 
istnienie zagrożenia ze strony innych ugrupowań politycznych czy polityków.

Poza działaniami nakierowanymi na zmniejszenie pokładów lęku i niepewności 
podejmowano świadomie działania polityczne mające te lęki pogłębić, np. poprzez 
całkowite podważenie zaufania do konkurencyjnych ugrupowań. Takim dobitnym 
przykładem propagandowego wpływania na pogarszanie nastrojów i zmniejsze-
nie zaufania do przeciwników były przekazy – komunistycznej wciąż – telewizji 
z chwilą pojawienia się możliwości utworzenia pierwszego niekomunistycznego 
rządu: „Dziennik TV z wyraźną złośliwością powtarzał przez dwa dni lapidarne 
stwierdzenie Jacka Kuronia: »Lepiej pewnie nie będzie, ale na pewno weselej«”65. 
Tego typu działanie nie tylko podważało zaufanie do elit opozycyjnych, ale przede 
wszystkim wzmacniało poczucie społecznego zagrożenia wynikające z niepewnej 
przyszłości, podczas gdy opozycja twierdziła, że owa nowa przyszłość ma być lepsza. 
Przyszłość, zamiast budzić nadzieję, wydawała się – przynajmniej niektórym – 
czymś przerażającym, zwłaszcza że została tak instrumentalnie zdefi niowania 
przez działacza opozycji.

Podstawowym czynnikiem zwiększającym niepewność i lęk był widoczny dla 
wszystkich brak spodziewanej, natychmiastowej poprawy sytuacji materialnej. Dla 
zdobycia poparcia politycznego stan ten wykorzystywano w formie bezwzględnej 
krytyki dokonujących się przemian. Przedstawiano ówczesną sytuację w defi nicjach 
wartościowanych negatywnie, często ogólnie jako całkowitą „zapaść społeczną 

63 Muzyka buntu..., s. 10.
64 E. Skalski, Komentarz, „Gazeta Wyborcza”, nr 232 z 5 października 1990 roku, s. 1.
65 I. Wóycicka, Przyspieszenie gospodarcze, „Tygodnik Solidarność”, nr 16 z 15 września 1989 roku, s. 2.
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o nieobliczalnych konsekwencjach”66, zaś określenie „skrajnie trudna”67 należało do 
łagodniejszych. Najbardziej tragiczny obraz sytuacji gospodarczej przedstawiony 
został jednak w programie Porozumienia Centrum: „(...) Polska stoi w obliczu 
jednego z najpoważniejszych kryzysów w naszej historii, który można porównać 
do sytuacji sprzed ostatniego rozbioru Rzeczypospolitej. Kwestią podstawową jest, 
tak jak i wówczas, skuteczność i szybkość reformowania państwa”68. Straszono, 
że poprawy nie będzie, dopóki nie nastąpi zerwanie „do końca z komunistyczną 
przeszłością”69. W sferze gospodarczej należało działać natychmiast, bo sytuacja 
gospodarcza była tragiczna, a czas działał przeciwko społeczeństwu70.

Rozczarowania jednostek, pogłębiane wszelkimi negatywnymi defi nicjami ów-
czesnej sytuacji politycznej tworzonymi przez elity symboliczne, wpływały bezpo-
średnio na wzrost społecznego niepokoju. Szczególne znaczenie na utwierdzanie się 
takiego stosunku do rzeczywistości miało podkreślanie, że nie ma żadnej nadziei na 
polepszenie sytuacji. Tego typu sformułowania pojawiały się często jako uzasadnienie 
dla podejmowania określonych działań przez opozycję. Twierdzono, że jest źle, ale 
jeśli nie podejmie się działań, to będzie jeszcze gorzej. Konieczność przejęcia części 
władzy, a tym samym odpowiedzialności za kraj po czerwcowych wyborach, była 
uzasadniana następująco: „Gdyby chodziło o państwo na Księżycu, które możemy 
obserwować przez lunetę, to decyzja o przejęciu władzy może byłaby przedwczesna. 
Nie można było jednak czekać, aż zawali się wszystko – odpowiedział B. Geremek 
na pytanie, czy »Solidarność« nie przejęła władzy za wcześnie”71. Stan niepokoju 
podsycały często działania czy defi nicje podkreślające trudności gospodarcze, 
np.: „Proces reformowania Polski dopiero się rozpoczął. Skala kryzysu skłania do 
przyspieszenia tego procesu i do podejmowania działań niekonwencjonalnych”72, 
nawet jeśli były początkowo tylko oceną sytuacji, dokonywaną bez jakichkolwiek 
zamiarów przekonywania wyborców, że wypowiadający te słowa traktowali je 
w dyskursie instrumentalnie. Później pojawiały się kolejne oceny sytuacji w róż-
nych momentach ówczesnego dyskursu, jak np.: „(...) sytuacja kraju pogarsza się. 
Czas ucieka”73. Podobnie, ale raczej już celowo podkreślono trudność momentu 
przejścia w stwierdzeniu: „Polska niepostrzeżenie znalazła się w punkcie krytycz-
nym. Wewnątrz kraju – podziały w dotychczasowym obozie władzy, rozstrzygające 

66 Deklaracja Ruchu dla Rzeczypospolitej [z 1992 roku], [w:] Ruch dla Rzeczypospolitej. Materiały 
programowe, Warszawa 1993, s. 4. 

67 Od liberalnego rządu do liberalnej polityki [program KLD z maja 1991 roku], [w:] I. Słodkowska 
(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 112.

68 Projekt programu polityki gospodarczej Porozumienia Centrum z lutego 1991 roku, [w:] tamże, s. 126. 
69 Deklaracja programowa Porozumienia Centrum [z września 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), 

Wybory 1991. Programy partii..., s. 147.
70 Plan interwencyjnego ratowania Gospodarki Polski. Program gospodarczy KPN [z sierpnia 1991 roku], 

[w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 240–278.
71 W. Słowiński, Bronisław Geremek w „Ursusie”..., s. 1.
72 L. Wałęsa, Mazowiecki zrobi więcej niż ktokolwiek inny, „Gazeta Wyborcza”, nr 78 z 26–28 sierpnia 

1989 roku, s. 1.
73 Dajmy rządowi uprawnienia nadzwyczajne..., s. 1. 
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tygodnie ustrojowej reformy gospodarczej, dotkliwy spadek dochodów realnych 
i zmęczenie społeczeństwa. Za granicą – krucha życzliwość Zachodu i Związek 
Radziecki w przededniu własnego trzęsienia ziemi”74. Podkreślano, że „państwo 
polskie znalazło się w stanie zagrożenia”75, albo że „przemiany ustrojowe polskiej 
gospodarki ponownie znalazły się w bardzo trudnym, być może przełomowym 
momencie”76. Często ostrzegano: „Trudności jednak będzie mnóstwo, zwłaszcza 
w najbliższym czasie”77. Wszystkie tego typu defi nicje sytuacji, bez względu na 
motywy wypowiadających podobne słowa, przyczyniały się do dalszego pogłębienia 
niepewności u wielu osób.

Sposobem na zwiększenie skuteczności osiągania celów politycznych, szczególnie 
wprowadzania pożądanych rozwiązań prawnych i gospodarczych, było zbudowanie 
sytuacji napięcia w postaci „istnienia bezwzględnego przymusu”. Podjęcie decyzji 
defi niowano w kategoriach niezbędności i braku alternatywy. Nieudzielenie poparcia 
dla przedstawianego rozwiązania nie wchodziło w rachubę, gdyż taka decyzja była 
równoznaczna z działaniem na szkodę społeczeństwa i Polski. Przykładem może być 
argumentacja wicepremiera Leszka Balcerowicza przed głosowaniem nad przyję-
ciem Programu Powszechnej Prywatyzacji: „Głosowanie nad PPP będzie testem, od 
którego zależy, czy nadal będziemy postrzegani jako kraj potrafi ący konsekwentnie 
realizować reformy”78. Wynikało to z faktu, że „(...) Międzynarodowa reputacja 
ma wartość samoistną (...). Od tej reputacji zależy m.in., czy będziemy traktowani 
poważnie – np. jako kraj, w którym warto inwestować”79. Odrzucenie projektu 
PPP przez Sejm dało podstawę do budowania negatywnych defi nicji sytuacji: „Nie 
sprywatyzowane zakłady czeka przedłużenie stanu tymczasowości, dekapitalizacji 
i stopniowego upadku. (...) Już od dzisiaj natomiast mniej jest warta reputacja 
[Polski] w świecie jako kraju zmierzającego do konsekwentnej gospodarki rynko-
wej, a to jest walor przeliczany na pieniądze. »Daliśmy – jak stwierdziła H[anna] 
Suchocka – wyraźny sygnał, że polityka reform jest zagrożona«”80. Interpretując tę 
walkę o poparcie dla programu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, należy 
stwierdzić, że w tym przypadku funkcję straszaka pełniło hasło: „Będzie źle bez 
PPP”81. Oczywiście, w każdym przypadku, także przy wprowadzaniu Programu 
Powszechnej Prywatyzacji, podobne hasła były wykorzystywane jako narzędzie do 
straszenia społeczeństwa, że „prywatyzacja w Polsce to jedno wielkie złodziejstwo”82.

74 S. Remuszko, Punkt krytyczny, „Gazeta Wyborcza”, nr 153 z 4 lipca 1990 roku, s. 3.
75 Pakt dla Polski, „Gazeta Wyborcza”, nr 111 z 14 maja 1991 roku, s. 14.
76 Balcerowicz: albo, albo. Wystąpienie wicepremiera [Leszka Balcerowicza] w Sejmie [23 maja 1991 

roku], „Gazeta Wyborcza”, nr 120 z 24 maja 1991 roku, s. 1.
77 J. Poprzeczko, Nie traćmy, proszę państwa, nadziei, s. 4.
78 P. Wujec, Krajobraz przed PPP, „Gazeta Wyborcza”, nr 65 z 18 marca 1993 roku, s. 1. 
79 Tamże.
80 E. Skalski, Komentarz, „Gazeta Wyborcza”, nr 66 z 19 marca 1993 roku, s. 1. 
81 P. Wujec, Będzie źle bez PPP, „Gazeta Wyborcza”, nr 72 z 26 marca 1993 roku, s. 1. 
82 Wypowiedź Mariana Krzaklewskiego – zob. A. Gierak, Złodziejom dołożymy, „Gazeta Wyborcza”, 

nr 197 z 24 sierpnia 1993 roku, s. 1; P. Wujec, Donos wyborczy, „Gazeta Wyborcza”, nr 204 z 1 września 
1993 roku, s. 3.
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Do straszenia mogło zostać wykorzystane każde działanie polityczne czy propo-
zycja ewentualnych działań, nawet wtedy, gdy było to niezbędne i obiektywnie ko-
nieczne dla polepszenia sytuacji. Przykładowo, rozwiązanie Sejmu przez prezydenta 
Wałęsę miało przynieść negatywne dla Polski skutki międzynarodowe: „Dla naszych 
zagranicznych partnerów znaleźliśmy się w stanie zawieszenia. Chwyt martwej ręki 
zatrzymałby czas, którego wartości już nie można odrobić”83. Straszono nowymi, 
nieprzygotowanymi politykami, którzy mogą wejść do Sejmu. Ponadto nieplanowana, 
przedterminowa kampania wyborcza była interpretowana jako czynnik szkodzący 
reformom: „W czasie kampanii będzie dużo zamieszania”84. Ogólnie ówczesna 
sytuacja, skutkująca wzrostem niezadowolenia społecznego, mogła doprowadzić 
do zastosowania rozwiązań sprzecznych z regułami demokracji: „Bądźmy szcze-
rzy – grozi nam to, że w pewnym momencie społeczeństwo poprze rozwiązania 
antydemokratyczne. To jest groźba realna. Przez nieudolność parlamentu, przez 
nieudolność rządu, przez nieudolność instytucji demokratycznych”85. Dodatkowo 
straszono tymi, którzy postulowali walkę z korupcją: „Warto też pamiętać, że prawie 
wszystkie dyktatorskie i skorumpowane reżimy dochodziły do władzy pod hasłami 
walki z korupcją i aferami”86. Przestrzegano przed walką polityczną, która może 
opóźnić procesy reform87, oraz sugerowano, by w czasie kampanii wyborczej z uwagą 
słuchać deklaracji tych, którzy składają nierealne obietnice88.

Straszenie przeciwnikiem stało się podstawową strategią socjotechniczną polskie-
go dyskursu politycznego po 1989 roku. Polegało przede wszystkim na przypisaniu 
mu konotacji pejoratywnych. Najczęściej zestaw wypowiedzi dyskursywnych służą-
cych do wywoływania lęku społecznego pojawiał się w czasie kampanii wyborczych. 
Wtedy przedstawiano własny, najbardziej „obiektywny” obraz rzeczywistości oraz 
interpretację defi nicji przeciwników, np.: „Wszyscy oglądamy w telewizji klipy 
wyborcze różnych partii. SLD najchętniej pokazuje biedę w Polsce: obdrapane 
ściany wiejskich chat, ruiny, żebrzących ludzi. Rzecz ciekawa – widzimy dwie rze-
czywistości. Bo ja widzę, bądź mam wiedzę o tym, ile w Polsce przybyło nowych 
budynków, jak wyglądają witryny sklepów, że są nowe centra handlowe i hotele”89. 
Przedstawianie negatywnych defi nicji rzeczywistości było „jednym z ważniejszych 
narzędzi prowadzenia polityki przez zwalczające się partie polityczne. Od kampanii 
wyborczej 1993 roku lęk staje się jednym z głównych bohaterów”90. Podstawowym 

83 E. Skalski, Chwyt martwej ręki?, „Gazeta Wyborcza”, nr 125 z 31 maja 1993 roku, s. 1. 
84 Rządzenie bez Sejmu. Z premier Hanną Suchocką rozmawia Piotr Pacewicz, „Gazeta Wyborcza”, 

nr 125 z 31 maja 1993 roku, s. 14. 
85 J. Kuroń, Ponad podziałami, „Gazeta Wyborcza”, nr 125 z 31 maja 1993 roku, s. 15.
86 E. Skalski, Sprawdzian z konkretów, „Gazeta Wyborcza”, nr 151 z 1 lipca 1993 roku, s. 15.
87 W. Osiatyński, BBWR i inni, „Gazeta Wyborcza”, nr 165 z 17–18 lipca 1993 roku, s. 15. 
88 Podkreśla to następująca wypowiedź: „Wyborcze kampanie są czasem magicznych zaklęć. Zadaniem 

obywateli jest nie dać się omamić i nie zapomnieć o tym, co dla rozwoju najważniejsze. Bowiem w wolnym 
i demokratycznym kraju obywatele zawsze działają na własny rachunek” – zob. L. Balcerowicz, Nie dajmy 
się omamić!, „Gazeta Wyborcza”, nr 211 z 9 września 1993 roku, s. 3.

89 Jeszcze nie możemy odpocząć..., s. 3. 
90 J. Chłopecki, Bunt motłochu, [w:] B. Welc (red.), Czas na sanację, s. 11. 
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sposobem prowadzącym do zdobycia zaufania części wyborców było odwoływanie 
się do ich obaw i lęków społecznych: „Straszono z jednej strony spiskiem postko-
munistycznej nomenklatury wspieranej przez mroczne siły z zagranicy (PC, KdR, 
Samoobrona, Partia X, »Solidarność«), z drugiej zaś populistycznymi demagogami, 
którzy gwałcić będą »święte prawo własności« i masowo drukować puste pieniądze 
(BBWR, KLD, UD, UPR). Straszono wsią, która zagłodzi miasto wysokimi cenami 
minimalnymi, a także ubolewano nad roszczeniami płacowymi związków zawo-
dowych (...). W ostatniej fazie kampanii, gdy sondaże wskazywały na sukces SLD 
i PSL, straszono powrotem »towarzysza Szmaciaka« z jego »zamordystycznymi« 
tendencjami”91. Negatywne defi niowanie przeciwnika nie było jedynym sposobem 
jego przedstawiania, pojawiały się także defi nicje bardziej obiektywne92. Nie trzeba 
analizować dokładnie pozostałych kampanii, by stwierdzić, że od 1993 roku była 
to podstawowa metoda oddziaływania na elektorat w celu pozyskania wyborców. 
Przykładowo, w czasie kampanii prezydenckiej w 1995 roku straszono kandydatem 
lewicy, Aleksandrem Kwaśniewskim, i osobami z nim współpracującymi93.

Istotne znaczenie dla strategii budzenia obaw miało przekonywanie wyborców, 
że nowe zagrożenia mogą płynąć ze strony struktur czy ludzi zaangażowanych 
w utrzymanie systemu totalitarnego w Polsce przed 1989 rokiem94. Defi niowanie 
tego okresu negatywnie, czyli korzystanie z negatywnego zasobu przeszłości, 
prowadziło do budowania defi nicji symbolicznych przedstawiających przede 
wszystkim ujemne strony lewicy. Przypisanie przeciwnikowi poglądów lewi-
cowych oznaczało po czerwcu 1989 roku utożsamienie go z władzą totalitarną 
z okresu PRL-u95. Idąc za tym sposobem defi niowania przeciwnika, przestrze-
gano przed działaczami lewicowymi, twierdząc, że przejęcie przez nich władzy 
spowodowałoby powrót do minionego systemu. Za pomocą ogólnej defi nicji 
pozbawiano legitymizacji do rządzenia wszystkich, którzy mieli jakiekolwiek 
związki z komunistycznym aparatem władzy. Ewentualne przejęcie rządów przez 
lewicę przedstawiono jako „nieszczęście dla kraju”96, „zagrożenie ze strony post-

91 G. Pyszczek, Tematy kampanii wyborczej..., [w:] W. Wesołowski, I. Pańków (red.), Świat elity po-
litycznej..., s. 21. Zob. także: Niewdzięczna polityka. Z Bronisławem Geremkiem rozmawia Ewa Milewicz, 
„Gazeta Wyborcza”, nr 249 z 23–24 października 1993 roku, s. 3. 

92 Zob. Dobrze i źle, (not. an, wz), „Gazeta Wyborcza”, nr 141 z 19–20 czerwca 1993 roku, s. 4; (an, 
dom, wz), Zapomnieli, że rządzili, „Gazeta Wyborcza”, nr 144 z 23 czerwca 1993 roku, s. 5; (dom, wz), 
Zarozumiali i lojalni, „Gazeta Wyborcza”, nr 149 z 29 czerwca 1993 roku, s. 3; (dom, an, wz), Stały kontakt 
z Panem Bogiem, „Gazeta Wyborcza”, nr 158 z 9 lipca 1993 roku, s. 4. 

93 Zob. np.: L. Wałęsa, Końskie okulary, „Polityka”, nr 45 z 11 listopada 1995 roku, s. 17. 
94 Po zwycięstwie wyborczym SLD w 1993 roku pisano: „Jakkolwiek gorzko mi to przyznać, zwyciężyły 

partie wywodzące swój rodowód z epoki komunistycznej dyktatury” – zob. A. Michnik, Komentarz, „Gazeta 
Wyborcza”, nr 220 z 20 września 1993 roku, s, 1.

95 Biskup Józef Życiński ostrzegał swoich wiernych przed powrotem komunistów do władzy. W liście 
skierowanym do diecezjan porównał SLD do NSDAP – zob. (an), SLD odpowiada na list biskupa Życińskiego: 
Bóg rozum odbiera, „Gazeta Wyborcza”, nr 199 z 26 sierpnia 1993 roku, s. 2.

96 Aleksander Hall mówił: „Nastroje społeczne przesuwają się jednak wyraźnie w lewo. Mam nadzieję, 
że po wyborach nie dojdzie do powołania lewicowego rządu. Byłaby to tragedia dla Polski” – zob. Sojusz 
antylewicowy. Z Aleksandrem Hallem rozmawia Wojciech Załuska, „Gazeta Wyborcza”, nr 199 z 26 sierpnia 
1993 roku, s. 3.
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komunistów” czy skazywanie się na „trwanie PRL-u”. Strategia taka opierała się 
na założeniu, że ich powrót może doprowadzić do likwidacji dorobku ostatnich 
lat, czyli „niedoskonałych jeszcze”, ale istniejących instytucji demokratycznych. 
Uznanie ówczesnej sytuacji za patologiczną – „odziedziczyliśmy gospodarkę rozbi-
tą, zdekapitalizowaną i przestarzałą”97, przepełnioną pozostałościami z przeszłości, 
będącą konsekwencją działań postkomunistów legitymizowało ataki dyskursywne 
na ugrupowania postkomunistyczne. Dopiero doświadczenie pierwszego rządu 
tworzonego przez polityków postkomunistycznych zmniejszyło skuteczność tego 
typu defi nicji wykluczających.

Jedną z podstawowych form zachęty do podejmowania działań politycznych, 
a przede wszystkim gospodarczych, było odwoływanie się do sprawiedliwego 
osądu historii i potomnych. Często w tym kontekście przedstawiono argument 
odpowiedzialności za stracone szanse: „(...) Inaczej zmarnujemy kolejny raz pol-
ską szansę. Dla siebie i naszych dzieci”98. Do tego typu argumentacji odwoływano 
się wielokrotnie99. Równie często wyrażano przekonanie, że podejmujący błędne 
działania bądź też ci, którzy ich zaniechali, otrzymają za to sprawiedliwy „wyrok” ze 
strony wyborców. Przekonywano, że „dobiega końca okres ochronny dla obrońców 
etosu, bojowników o sprawę i kumpli »spod celi« więziennej. Rozpoczyna się okres 
wielkich łowów: gniewni tropią winnych”100. Sprawiedliwość miała dosięgnąć tych 
wszystkich, którzy podejmowali złe decyzje polityczne (np. odpowiedzialnych za 
wprowadzenie „grubej kreski”, rozkradających mienie publiczne, zwlekających 
z podejmowaniem koniecznych decyzji, marnujących czas obywateli, blokujących 
wprowadzenie lustracji, dekomunizacji itd.). Najniższą karą za te działania miało 
być rozliczenie przez wyborców w czasie najbliższych wyborów, najwyższą – po-
niesienie odpowiedzialności karnej i konstytucyjnej. Takie podejście w dyskursie, 
chociaż adresowane do przeciwników politycznych, nie pozostawało bez wpływu 
na społeczne stany emocjonalne.

Opisywanie dominujących w społeczeństwie emocji, np.: „(...) w atmosferze 
kraju dominuje lęk zamiast nadziei, niepewność – zamiast poczucia wielkiej gry 
i wyzwania ze strony czasów, kiedy wreszcie wszystko można robić”101, służyło 
przede wszystkim legitymizowaniu proponowanych przez siebie rozwiązań. 
Pisano metaforycznie: „Klimat społeczno-polityczny w Polsce jakby gęstniał. Czy 
to jeszcze przejściowe zachmurzenia i przelotne opady, czy raczej zachmurzenie 
całkowite z lokalnymi burzami? A może już nadciąga huragan, jak chcieliby 

97 Tezy programowe IV Kongresu..., s. 9. 
98 A. Michnik, Antykomunizm z ludzką twarzą, „Gazeta Wyborcza”, nr 213 z 11–12 września 1993 

roku, s. 9.
99 Premier Waldemar Pawlak mówił: „Historia dała nam rzadki prezent – kilka lat spokoju. Kiedy inni 

zajęci są sobą, my mamy czas, by solidnie stanąć na nogi. Jeśli tego »oczka historii« nie wykorzystamy, 
możemy mieć pretensje tylko sami do siebie” – zob. Obszerne fragmenty wczorajszego exposé premiera 
Waldemara Pawlaka, „Gazeta Wyborcza”, nr 262 z 9 listopada 1993 roku, s. 11. 

100 W. Lamentowicz, Schyłek „naszych” elit?, „Tygodnik Solidarność”, nr 6 z 7 lutego 1992 roku, s. 1.
101 S. Bratkowski, Kto zajmie się Polską?, „Gazeta Wyborcza”, nr 267 z 16–17 listopada 1991 roku, s. 8 i 9.
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niektórzy z politycznych meteorologów”102. Twierdzono, że „(...) kumuluje się 
niezadowolenie i rozczarowanie, rośnie pesymizm, maleje cierpliwość. To wszystko 
prawda, ale czy tylko ten proces składa się na rzeczywistość społeczną? Czy nie 
występują w niej i nie wywierają na nią wpływu również inne zjawiska? Istnieje 
przecież już wcale spore i chyba rosnące grono benefi cjentów obecnego okresu”103, 
jednak, „(...) w miarę jak trwa recesja okresu przejściowego, z jednej strony narasta 
zniecierpliwienie społeczeństwa, a z drugiej kumulować się mogą doświadczenia 
prowadzące do rezygnacji i odmowy udziału w kolejnych wyborach. Zwłaszcza 
po tym, gdy jedne już zostały wygrane pod hasłem przyspieszenia”104. Te nastro-
je znajdowały zrozumienie także u osób odpowiedzialnych za wprowadzanie 
zmian – np. wicepremier Leszek Balcerowicz mówił: „(...) jestem jak najdalszy od 
niedoceniania faktu, że duża część naszego społeczeństwa cierpi materialny nie-
dostatek, stoi wobec groźby utraty pracy, doznaje lęku o przyszłość”105. Wszystkie 
takie stwierdzenia, poza przyzwoleniem dla głoszących i przedstawiających takie 
hasła, niosły dla dużej części odbiorców dalsze pogłębienie stanów emocjonalnych 
zakotwiczonych wokół lęku przed przyszłością.

c) Czas – narzędzie minimalizowania lęku

Pierwsze działania reformatorskie po 1989 roku wpisywały się w scenariusz prze-
prowadzania reform metodą „terapii szokowej”. Jednym ze sposobów minimalizo-
wania społecznych kosztów ich wprowadzania było zastosowanie metody szybkich 
zmian. Było to bezpośrednie oddziaływanie polityczne na czas ilościowy. Zadaniem 
takiej metody było zminimalizowanie jednostkowego lęku i niepokoju o przyszłość, 
zwłaszcza że natychmiastowej poprawy ekonomicznej nie było. Szybkość zmian 
pociągała za sobą wrażenie znacznego przyspieszenia czasu, dlatego w dużym 
stopniu uprawnione jest twierdzenie, że nie tyle praktyczne, szybkie działania po-
dejmowane w ramach tej „terapii”, ile sama metafora „terapii szokowej”, używana 
w dyskursie na początku zmian, mająca je legitymizować i zmniejszać lęk, przyczy-
niła się z czasem do pogłębienia społecznego zagubienia i chaosu. Budziła niepokój 
i przerażenie, bo nowa rzeczywistość wywoływała takie właśnie stany emocjonalne. 
Społeczeństwo, zmęczone przyspieszeniem działań, poszukiwało nadziei u tych, 
którzy przekonywali, że tempo jest zbyt szybkie, bowiem nie uwzględnia możliwości 
większej części obywateli.

Wielość różniących się jakościowo czasów politycznych była wynikiem odejścia 
od akceptacji jednego, dominującego czasu „wspólnego”. Społeczne oczekiwanie na 
urzeczywistnienie się – w wyjątkowo krótkiej perspektywie czasowej – zapowiadanej 

102 J. Syski, Pożegnanie z mitem?, „Polityka”, nr 24 z 16 czerwca 1990 roku, s. 1. 
103 E. Skalski, Para w gwizdek..., s. 8.
104 Tamże, s. 9.
105 Balcerowicz: albo, albo..., s. 3.



485Temporalne zwiększanie i ograniczanie społecznego lęku

poprawy życia okazało się w znacznym stopniu stratą czasu. Odrzucenie tej symbo-
licznej defi nicji temporalnej ówczesnej sytuacji nie oznaczało jednak całkowitego 
„wyzwolenia” jednostek spod dominacji innych czasów, konstruowanych głównie 
przez elity symboliczne. Kontrolę nad zachowaniami jednostek przejęły inne de-
fi nicje opierające się na mniej lub bardziej możliwych do przyjęcia odniesieniach 
temporalnych. Czas „wspólny” wzmacniał poczucie wyjątkowości czy znaczenia 
historyczności chwili, przejawiające się w doświadczaniu owego czasu za pomocą 
odniesień sakralnych i magicznych. Wszystkie one kierowały nadzieję ku przyszłości, 
wszystkie były, tak jak czas „wspólny”, przede wszystkim oczekiwaniem. Niektóre 
z defi nicji czasu politycznego zawierały pozytywny stosunek do teraźniejszości, 
więc trwanie w niej nie powodowało negatywnych odczuć. Taką funkcję pełniły 
defi nicje czasu budowane na poczuciu początkowej, osiągniętej już stabilizacji. 
Ową kontrolę oparły na defi niowaniu rzeczywistości w sposób bardziej przema-
wiający do jednostek. Nawet te defi nicje wciąż miały jednak charakter umiejętnej 
mistyfi kacji, były zdecydowanymi redukcjami opisu teraźniejszości. Zbudowane 
na skrótach myślowych, półprawdach czy redukcjach, nowe defi nicje czasowe 
rzeczywistości służyły do jej interpretacji, były też sposobem na zmniejszenie 
ówczesnej niepewności i lęku.

Zmniejszenie lęku za pomocą zbudowania czasu „wspólnego” okazało się roz-
wiązaniem krótkotrwałym, ale najprawdopodobniej w dużym stopniu skutecznym. 
Przez kilkanaście miesięcy czas „wspólny” był najlepszym sposobem prowadzą-
cym do ograniczenia społecznych lęków i niepokojów, częściowo przesunął je 
w czasie, co pozwoliło bez niepotrzebnych sporów przyjąć szybko część rozwiązań 
ekonomicznych. W długim okresie okazał się jednak społecznie nieprzydatny, 
ze względu na zaadaptowanie bierności społecznej i oczekiwania. Koniec czasu 
„wspólnego” spowodował najprawdopodobniej tylko zwiększenie u niektórych 
jednostek społecznego lęku i rozczarowania. W okresie późniejszym powróciły 
ze zdwojoną siłą, szczególnie w momencie całkowitego załamania zaufania dla 
obozu solidarnościowego. Uświadomienie sobie przez elity, że czas „wspólny” 
dobiega kresu, najprawdopodobniej doprowadziło do ogłoszenia politycznej idei 
„przyspieszenia”. Obejmowała ona działania polityczne – jak wcześniejsze wybory – 
oraz gospodarcze, polegające na przyspieszeniu reform. Strategia przyspieszenia 
była wyjątkowo popularna – powoływali się na nią politycy w różnych sytuacjach 
i w różnych aspektach rzeczywistości. Była jedyną, wokół której uformowała się 
jedna z podstawowych form odbierania czasu, jaka powstała po upadku czasu 
„wspólnego”. W miarę upływu czasu odnosiła się do rozmaitych działań politycznych 
i gospodarczych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych106.

Wokół defi nicji teraźniejszości zbudowano defi nicje łączące ówczesny czas spo-
łeczny z czasem działania jednostek, co było obecne w postaci wszelkiego rodzaju 

106 Zob. np.: B. Mazur, Stan wojenny, „Wprost”, nr 3 z 15 stycznia 1995 roku, s. 16; Cena pokoju. 
Z Aleksandrem Kwaśniewskim rozmawiają: Marek Król, Bogusław Mazur i Marek Zieleniewski, „Wprost”, 
nr 47 z 19 listopada 1995 roku, s. 19; L. Balcerowicz, Dźwignia przyspieszenia, „Wprost”, nr 49 z 8 grudnia 
1996 roku, s. 50.
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wezwań i wskazań w rodzaju: „mój czas” czy „to jest twój czas”. Takie zbliżenie 
rzeczywistości, jej potencjalnych otwartych obszarów działania do jednostek za 
pomocą tworzonych w tej formie defi nicji, czyniło ówczesną rzeczywistość bardziej 
zrozumiałą i łatwiejszą do zaakceptowania. Był to sposób przybliżenia niedoskonałej 
rzeczywistości jednostkom poprzez przekonywanie ich, że są w niej fragmenty bar-
dziej im przyjazne. Przekazując jednostce „kawałek czasu” do zagospodarowania, 
czyniono ją odpowiedzialną za ten fragment, zatem często nie zmniejszano, ale 
zwiększano jej brak poczucia bezpieczeństwa. Jednostki, dysponując tak cenną 
wówczas wartością, nie potrafi ły bowiem odpowiednio jej spożytkować. Ze względu 
na brak nowych norm i nawyków aktywności, wartość owa, czyli nagła możliwość 
wykorzystania czasu do działania, pogłębiała tylko indywidualne zagubienie i po-
czucie tracenia szansy.

Idea „przyspieszenia”, jak to opisywali komentatorzy, stała się takim cudownym 
hasłem, adresowanym do tych, którzy tracili już cierpliwość i wiarę w szybką 
poprawę sytuacji. Podkreślano, że wyrastała ona z „najprościej rozumianej spra-
wiedliwości dziejowej”107. Zakładano rozliczenie odpowiedzialnych za ówczesny 
stan państwa, co miało być sposobem „moralnego zadośćuczynienia” społeczeń-
stwu za doznane w komunizmie krzywdy108, czyli poprawy samopoczucia części 
obywateli. Okazało się to skuteczne w przypadku tych jednostek, które podobnie 
interpretowały rzeczywistość. Poza innymi celami politycznymi, idea „przyspie-
szenia” miała – według jej autorów – za zadanie utrzymanie przekonania, że kie-
runek reform jest właściwy, należy tylko zintensyfi kować podejmowane działania. 
Była to strategia służąca przekonaniu, że należy kontynuować reformy, bo są one 
w stanie poprawić sytuację materialną społeczeństwa. Pojawiła się informacja, 
że miała to być „próba zwekslowania pogarszających się nastrojów społecznych 
na inny tor”109. Duża część uwag krytycznych wobec tej idei przyznaje jej jednak 
funkcjonalną użyteczność w kontekście minimalizowania społecznego lęku. 
Owa konieczność przyspieszenia politycznego i gospodarczego była wywodzona 
z widocznego w społeczeństwie zniecierpliwienia: „Parlament w trudnych cza-
sach musi umieć odpowiedzieć na pytanie, kiedy może sobie pozwolić na luksus 
deliberacji nad konkretnymi, reformatorskimi rozwiązaniami, a kiedy trzeba wy-
raźnie przyspieszyć. Dziś mamy czas przyspieszenia. Inaczej możemy się zderzyć 
ze społecznym zniecierpliwieniem”110. W tym wypadku „przyspieszenie” to „taka 
dobra nowina, zwiastująca bliskość szczęścia powszechnego”, mająca „załatwić 
wszystko”111. Hasłem „przyspieszenia”, budującym nieograniczone możliwości 
nowych interpretacji, a zarazem praktycznych realizacji projektów w przyszłości, 

107 G. Markiewicz, Kontrowersje wokół „numeracji” Rzeczypospolitej Polskiej – zarys problematyki, 
[w:] J. Kornaś (red.), Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej”, „Studia i Prace Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie” 2010, nr 9, s. 19.

108 J. Moskwa, Walka czy wentyl, „Rzeczpospolita”, nr 11 z 15 maja 1990 roku, s. 1. 
109 Takie stwierdzenie na temat genezy przyspieszenia miał ponoć wygłosić Jarosław Kaczyński – zob. 

Trzeba było wolniej..., s. 3. 
110 Przyspieszenie. Z marszałkiem Senatu..., s. 7. 
111 W. Kuczyński, Powszechna lipa, „Wprost”, nr 40 z 1 października 1995 roku, s. 40.



487Temporalne zwiększanie i ograniczanie społecznego lęku

posługiwali się politycy w różnych sytuacjach politycznych oraz w kontekś-
cie realizacji rozmaitych projektów i reform. Połączone często z kontynuacją 
reform gospodarczych, budowało poczucie spokoju, pewności co do istnienia 
skutecznych, nowych rozwiązań. Temporalne strategie czasowe, odnoszące się 
do redukowania lęków i frustracji, związane wyłącznie z „podkręceniem” tempa 
zmian, czyli przyspieszaniem działań, były stosowane w wielu momentach polskiej 
transformacji112. Przyspieszone działania zawsze jednak prowadzą do odbierania 
rzeczywistości jako podlegającej szybkim zmianom znaczeń, a to staje się pod-
stawą do narastania poczucia niepewności jednostek.

Ograniczanie niepewności następowało przede wszystkim za pomocą defi nicji 
temporalnych dotyczących ówczesnej sytuacji. Podstawowymi określeniami były 
tymczasowość, przejściowość, a także metafora „transformacji”. Posługiwanie 
się ujęciami sytuacji jako stanu tymczasowego, chwilowego czy krótkotrwałego, 
który za jakiś czas przejdzie do historii, było najskuteczniejszym określeniem 
symbolicznym, wymierzonym we wszystkie interpretacje rzeczywistości wywo-
łujące stany traumatyczne. Strategiami, mającymi złagodzić skutki negatywne 
rzeczywistości, było przeczekiwanie (ideologicznie niewskazane) lub właściwe 
indywidualne zagospodarowanie tego czasu (pożądane). Przekonywanie w dys-
kursie, że tymczasowość jest okresem przejściowym, mającym odpowiednie 
granice, miało zwiększyć zasób czynników uspokajających. Proponowane metody 
opuszczenia stanu tymczasowości miały zwiększyć przekonanie, że nie jest to stan 
trwały (a pojawiały się w dyskursie takie ujęcia), lecz możliwy do przekształce-
nia, ale pod rygorem spełnienia kilku warunków, z których podstawowym był 
wybór właściwych środków zaradczych, i to realizowanych przez odpowiednich 
(najczęściej to głoszących) polityków.

Strategią prowadzącą do zmniejszania własnej niepewności politycznej, ale także 
społecznych lęków, było świadome i celowe niepodejmowanie we „właściwym” 
czasie koniecznych działań politycznych i gospodarczych. Leszek Balcerowicz cha-
rakteryzował tę koncepcję „politycznego czekania” jako nieskuteczną, posługując 
się przykładem międzynarodowym113. Z punktu widzenia części polityków, brak 
działań podjętych w odpowiednim czasie miał prowadzić do zwiększenia ich szansy 
na reelekcję, zapewniając zarazem obywatelom chwilowe poczucie bezpieczeństwa. 
Stanowił też instrumentalny zabieg polityczny obliczony na krótkoterminowe 
korzyści polityczne. Angażując w ten sposób opinię publiczną, wymuszano po-
dejmowanie przez rządzących niezbędnych decyzji.

Minimalizowanie lęku następowało za pomocą znanych i rozpowszechnio-
nych haseł wyborczych. Oczywiście, poza licznymi innymi funkcjami, miały 
one za zadanie „oswajanie” przyszłości poprzez oferowanie wyborcom działań 
mających poprawić ich sytuację w czasie przyszłym. Przyszłość była ujmowana 

112 Zob. np.: J. Pietrzak, Wrześniowe przyspieszenie, „Tygodnik Solidarność”, nr 37 z 14 września 2007 
roku, s. 5; J.D. (oprac.), Kierunek: przyspieszona kontynuacja, „Tygodnik Solidarność”, nr 4 z 21 stycznia 
1994 roku, s. 17.

113 Zob. Bomba zegarowa..., s. 17. 
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za pomocą ogólnych haseł, odwołujących się w mniejszym lub większym stop-
niu do demokracji i zmian rynkowych. Miały one też różny kontekst polityczny, 
były wygłaszane przez ugrupowania, często wokół nich toczył się aktualny spór 
polityczny. Jedne stawiały na dosłowność i szczegółowość, inne bazowały przede 
wszystkim na ogólności. Do tych najbardziej konkretnych należy zaliczyć hasło 
prezydenta Lecha Wałęsy: „100 milionów dla każdego”, czy też szczegółowy 
program wyborczo-ekonomiczny KLD, deklarujący działania, jakie podejmie 
partia, gdy już zdobędzie władzę, pt.: „Milion nowych miejsc pracy”114. Innym 
przykładem bezpośredniego oddziaływania na zmniejszenie niepewności w przy-
szłości było hasło na plakatach wyborczych Jana Krzysztofa Bieleckiego: „Nie bój 
się jutra”115, a także skierowanie myśli wyborców ku przyszłości za pomocą haseł 
o „uwłaszczeniu”, „szybkiej prywatyzacji” czy ogólnie nastawionych na wybór 
przyszłości. Wszystkie one w pewnym stopniu próbowały przyciągnąć do siebie 
wyborców poprzez „zagospodarowanie” przyszłości, czyli mniej lub bardziej 
skuteczne obietnice zmniejszenia niepewności.

Strategią radzenia sobie z realizacją zadań nakierowanych na przyszłość, uza-
sadniającą długotrwałość reform, było rozkładanie ich na kilka etapów116. Tak 
planowana strategia temporalna budziła zaufanie, że wypowiadający te słowa 
kontroluje procesy zmiany, a zatem dysponuje odpowiednią wiedzą konieczną do 
skutecznego ich przeprowadzenia, czyli do politycznego przywództwa. Była też 
dobrym sposobem tłumaczenia pojawiających się niepowodzeń w reformowaniu 
państwa. Niekiedy jednak zastosowanie kategorii etapów w tworzeniu nowej rze-
czywistości nie sprawdzało się ze względów historycznych bądź też ideologicznych. 
Dzielenie rzeczywistości na odcinki czasowe zakładało konieczność podania liczby 
tych etapów, co często jest trudne do określenia na początku, ponadto wymuszało 
podanie dat końcowych realizacji poszczególnych etapów reform. Takie podejście, 
będąc wyjątkowo skutecznym sposobem oddziaływania na społeczeństwo, było 
stosowane rzadko, ze względu na problemy z dotrzymaniem terminu wykonania 
określonych zadań. Często, szczególnie w przypadku społecznego oczekiwania na 
szybkie i pozytywne skutki zmian, taka strategia okazywała się nieprzydatna, gdyż 
nie prowadziła do zmniejszenia niepewności. Istotnym elementem ograniczającym 
stosowanie takiej strategii było jej wcześniejsze, zakończone niepowodzeniem, za-
stosowanie w praktyce przez inne ugrupowania. W okresie po 1989 roku stosowano 
ową temporalną strategię, także w formie post factum. Niepowodzenie czy brak 
efektów skłaniały polityków do formułowania ocen typu: „to był dopiero pierwszy 
etap wprowadzania zmian”.

114 N. Skipietrow, Liberał podatkowy, „Gazeta Wyborcza”, nr 173 z 27 lipca 1993 roku, s. 3. 
115 Nie obrażam się na rzeczywistość..., s. 3; A. Nowakowska, D. Wielowieyska, Żadnych haseł?, „Gazeta 

Wyborcza”, nr 191 z 17 sierpnia 1993 roku, s. 3. 
116 Taką strategię zawiera np. program KLD z 1993 roku – zob. Kongres Liberalno-Demokratyczny. 

Milion nowych miejsc pracy, [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1993. Partie..., s. 201–202. 
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d) Czas – narzędzie zwiększania społecznego lęku

Twierdzenie, że czas był wykorzystywany tylko do zmniejszania społecznego lęku, 
jest zdecydowanie nieuprawnione. Równie często ówczesne elity symboliczne 
instrumentalnie budowały i pogłębiały lęki (przedstawiając katastrofalne wizje 
teraźniejszości i przyszłości), by je następnie redukować, proponując środki zarad-
cze, czyli próbując przekonać wyborców o własnych kwalifi kacjach przywódczych. 
Zwiększanie lęku było o tyle łatwiejsze, że już sam upływ czasu ilościowego ma 
negatywny wpływ na człowieka. Podobne skutki dla pogłębiania się lęku u jed-
nostek miało odbieranie rzeczywistości jako gwałtownej zmiany. Symboliczne 
i ideologiczne zbudowanie strategii zmian jako działań szybkich, mających w ten 
sposób ograniczyć ich społeczne dolegliwości, bywało w pewnych momentach 
transformacji mniej przydatne funkcjonalnie. Dla wielu osób „terapia szokowa”, 
oparta na zaskoczeniu i gwałtowności, była tożsama z rewolucyjnymi, niespodzie-
wanymi przekształceniami, rodzącymi nieznane dotychczas zjawiska patologiczne.

Wśród polityków panowało przekonanie, że strach przed niekorzystnymi dla 
jednostki zmianami, czyli przed przyszłymi stanami rzeczy, był wykorzystywany 
instrumentalnie w budowaniu przekazów politycznych117. Strategia bazująca na 
straszeniu zbyt szybkim tempem zmian osiągnęła apogeum w czasie kampanii 
wyborczej w 1993 roku. Przede wszystkim podkreślano niepewność ówczesnej 
sytuacji, czyli czasowi teraźniejszemu przypisano istotny wpływ na wyborców: 
„(...) żyjemy w czasach niespokojnych, wokół wybuchają krwawe konfl ikty, pęka-
ją granice, upadają autorytety”118. Jednocześnie ostrzegano przed zbyt szybkimi 
działaniami osób czy ugrupowań, czyli przed tym, co miało dopiero nastąpić. 
Gwałtowne, nieprzemyślane i szybkie zmiany były powodem nie tylko tragicznych 
stanów teraźniejszości, ale i tego, co miała przynieść w przyszłość. Rządzącym 
zarzucano uparte trwanie nie tylko przy rozwiązaniach utopijnych, ale przy prze-
konaniu, że szybkie tempo rozwiąże wszystkie ówczesne problemy. Negatywne 
wizje przyszłości, przypisywane przeciwnikom politycznym, łączono z prezentacją 
własnej drogi, nie tylko „spokojniejszej”, ale i powiązanej z bardziej optymistyczną 
wizją przyszłości. Takie przeciwstawienie sprawiało, że wybór polityczny miał być 
dla wyborcy prosty – należało unikać tych ugrupowań, które mogły takie pesymi-
styczne wizje zrealizować, a wybierać te, które gwarantowały „świetlaną” przyszłość. 
Odpowiadało to podstawowej relacji człowieka do przyszłości: „Przekraczanie 
siebie i rzutowanie siebie, własnych planów i nadziei w przyszłość jest sprzeczne 
z uczuciem lęku. Z jednej strony nieumiejętność widzenia przyszłości jest wyni-
kiem lęku, a z drugiej – tylko ten lęk pogłębia”119. W praktyce wybór ten nie byłby 

117 Zob. Kampania obywatelska. Z Jackiem Kuroniem rozmawiają Marek Król i Bogusław Mazur, 
„Wprost”, nr 24 z 11 czerwca 1995 roku, s. 18.

118 A. Michnik, Antykomunizm z ludzką twarzą, s. 9.
119 B. Kolek, Doświadczenie przemijania a lęk..., [w:] A. Bobko, M. Kozak (red.), Czas, przemijanie..., s. 128.
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jednak taki prosty, gdyby obywatel postanowił wysłuchać prezentacji przyszłości 
wszystkich stron uczestniczących w kampanii wyborczej.

Wyjątkowo częste było odwoływanie się w dyskursie czy też samo podkreślanie 
znaczenia czasu, np.: „teraz gra idzie o czas”120, przekonywanie o znaczeniu indy-
widualnym czasu, jego dynamizmie i o tym, że jest wartością, którą należy właś-
ciwie wykorzystać. Dodatkowo, charakterystyczne powoływanie się na metaforę 
„marnowania czasu” tworzyło podstawę do zaistnienia procesów prowadzących 
do zwiększenia napięcia emocjonalnego. Upływ czasu powiększał wyzwanie dla 
wszystkich uczestników procesów zmiany. Proponowany przez polityków „wyścig 
z czasem” nie przynosił bowiem ostatecznego rozstrzygnięcia, na jego „mecie” nie 
było zagwarantowanego sukcesu, należało liczyć się także z ewentualną porażką i ta 
świadomość wzmagała niepokój. W tym znaczeniu czas przybierał postać wroga, 
przeciwnika przeszkadzającego w reformach, którego należało pokonać, najlepiej 
wspólnym wysiłkiem. Oczywiście, porażka mogła być zminimalizowana dzięki pod-
jęciu odpowiednio zaprojektowanych działań, przestrzeganiu harmonogramu zmian, 
a przede wszystkim poprzez powierzenie mandatu wyborczego osobom potrafi ącym 
te problemy rozwiązać. Należało zatem, zgodnie z przedstawianymi propozycjami, 
postawić na tych, którzy potrafi liby brać udział w walce o czas, którzy byliby w stanie 
ten czas dla wyborców wygrać, którzy umieliby sobie z presją czasu radzić.

Owo straszenie czasem, jako dodatkową przeszkodą dla reform, wpisywało się 
w podstawową strategię tworzenia negatywnego wizerunku przeciwnika w PRL-u. 
Działania takie dotyczyły środowisk opozycyjnych. Prowadzono przeciwko nim 
zorganizowaną akcję już od sierpnia 1980 roku, wygaszając ją częściowo po wyborach 
w czerwcu 1989 roku. W tego typu argumentacji intensywnie była wykorzystywana 
postać wroga – przeciwnika porozumienia społecznego oraz porozumień Okrągłego 
Stołu. W 1989 roku straszono działaczami opozycyjnymi kontestującymi rozmowy 
przy Okrągłym Stole lub prowadzącymi w czasie obrad akcje protestacyjne i demon-
stracje: „W dobie intensywnych prac Okrągłego Stołu, wypracowywania consensusu 
w sprawach dla Polski najważniejszych – widać dobitnie, że nie wszystkim z tym po 
drodze. Dla ekstremy rysująca się perspektywa porozumienia jest nie do przyjęcia. 
Powiedzmy wprost: robi ona wszystko, aby stanąć w poprzek obradom Okrągłego 
Stołu, aby zakłócić spokój społeczny”121. Zarzucano też działaczom części opozycji: 
„Zamiast ku porozumieniu, pcha się ludzi, na ulice, do bijatyki. (...) Stanowisko 
wszystkich, którym drogi jest interes Polski, powinno być jasne. Nie ulica będzie 
wytyczać drogę porozumienia. (...) Aby »stół« przyniósł oczekiwane rezultaty, Polsce 
potrzebny jest spokój”122. Tego typu nawoływania miały doprowadzić do uspokojenia 
nastrojów w kraju, do uświadomienia protestującym, że wobec rysującego się poro-
zumienia politycznego jest czymś niewłaściwym organizowanie akcji strajkowych, 
kontynuowano też przy tej sposobności próby podzielenia środowisk opozycyjnych.

120 Za: E. Tarkowska, Czas prezydenta, czyli o przyszłości..., [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, polity-
kach..., s. 27.

121 J. Bielecki, Ekstrema staje w poprzek, „Trybuna Ludu”, nr 49 z 27 lutego 1989 roku, s. 1. 
122 J. Bielecki, Czas na jednoznaczność, „Trybuna Ludu”, nr 51 z 1 marca 1989 roku, s. 1. 
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Wykorzystanie w dyskursie politycznym idei „przyspieszenia”, poza doraźnymi 
celami politycznymi, miało także – przynajmniej w założeniu jej twórców – przy-
czynić się do zmniejszenia lęku i niepokoju społecznego. Polityczna interpretacja 
„przyspieszenia”, jego przyczyn i celów, doprowadziła jednak do tego, że stało się 
ono trwałym instrumentem oddziaływania politycznego, służącym do potęgowania 
stanów lękowych w społeczeństwie. Koncepcja „przyspieszenia” była podstawo-
wym narzędziem ówczesnego straszenia potencjalnych wyborców. Twierdzono, że 
„wykrzykniki na temat zmian: radykalnych, szybkich, głębokich, zdecydowanych 
niczego nie wyjaśniają. (...) Przejmowanie społecznego niezadowolenia to tyle samo, 
co jego pobudzanie”123. Zarzucano inicjatorom „przyspieszenia”, że sami prowadzą 
grę, mającą na celu radykalizację postaw i zachowań.

Hasło „przyspieszenia” uderzało bezpośrednio w podstawy osiągniętej dotąd 
ograniczonej stabilizacji, dlatego zostało uznane za wezwanie do jej burzenia: 
„Przyspieszenie może przerwać realizację programu rządowego i spowodować, 
że Polska – uważana za kraj ustabilizowany – utraci zaufanie, jakie ma w świecie. 
Już nie rząd Mazowieckiego, lecz jego fi lozofi a, budowa demokracji wymagają 
poparcia całego społeczeństwa, wszystkich, którzy interes państwa przedkładają 
nad interesy grupowe”124. Budowa przekazu mającego wywołać obawy związane 
z realizacją hasła „przyspieszenia” jest widoczna w komentarzu Piotra Pacewicza 
z „Gazety Wyborczej”: „Mówiąc wprost, obawiam się fatalnego cyklu dobrze znanego 
z historii. Po zwycięstwie rewolucji pierwsza, umiarkowana ekipa zostaje zwykle 
oskarżona przez »drugi garnitur rewolucji« o zdradę interesów (w deklaracji PC 
mowa o »marnowaniu szansy stworzonej przez wieloletnią walkę społeczeństwa«, 
Wałęsa woła o »zaprzepaszczeniu zwycięstwa«. (...) Przyspieszenie rewolucji na-
der często kończyło się sięganiem po rządy autorytarne lub wręcz po przemoc 
przez drugą ekipę (lub następną po niej). Pomruk tego autorytaryzmu słychać 
było w ostatnią niedzielę”125. Cytowany publicysta kreśli dalej „scenariusz obrony 
demokracji”, który „(...) Polegałby na przejęciu inicjatywy politycznej przez prze-
ciwników przyspieszenia i zdecydowanej obrony reguł demokratycznej gry”126. 
Podsumowaniem strategii zwiększania niepokoju jest konkluzja: „Zasadniczy 
wybór to radykalizm Wałęsy lub perspektywa dalszych spokojnych, co nie znaczy 
nieprzyspieszonych, zmian Mazowieckiego. Szef rządu sam taką opozycję sformu-
łował w Poznaniu (»Ja też jestem za przyspieszeniem, ale nie takim, które będzie 
opóźnieniem«). Według niego, radykalizm oznacza koniec reform i pogłębienie 
kryzysu. Wałęsa zaczerpnął ideę przyspieszenia od PC – załamanie reform nastąpi, 
jeśli utrzymany będzie spokojny kurs”127. W tego typu działania wpisywały się inne 
ówczesne wypowiedzi, podkreślające złudność „przyspieszenia” oraz niebezpieczeń-

123 E. Skalski, Partia niepokoju, „Gazeta Wyborcza”, nr 215 z 14–15 września 1991 roku, s. 9.
124 Wypowiedź Jerzego Turowicza – zob. Co zostało z Komitetu?, „Gazeta Wyborcza”, nr 145 z 25 czerwca 

1990 roku, s. 1.
125 P. Pacewicz, Przyspieszyć czy przeżyć, s. 9.
126 Tamże.
127 P. Ławiński, Wybory – konfl ikt prędkości, s. 10.
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stwa wynikające z jego wprowadzenia: „(...) Tymczasem żaden cud się nie zdarzy. 
Natomiast może zdarzyć się nieszczęście. Już za kilka miesięcy wszyscy dostrzegą, 
że to my mieliśmy rację, zapowiadając czas trudny i okaże się, co warte są rozrzut-
nie składane obietnice prędkiego dobrobytu dla wszystkich. (...) Zagrożony został 
proces reformy instytucji państwa i gospodarki. Polska znalazła się w obliczu chaosu 
i zapaści”128. Niebezpieczeństwo chaosu jako konsekwencji „przyspieszenia” często 
bywało artykułowane w ówczesnym dyskursie: „Ponieważ fundament tego rządu, 
jakim jest społeczne zaufanie i wiara, że zdoła on naród z zapaści wyprowadzić, 
jest systematycznie podgryzany, może runąć i odnajdziemy się w chaosie. Czego 
ludzie naprawdę znowu zaczynają się bać najbardziej”129.

Zwiększanie lęków było bezpośrednim wynikiem prezentowania przeciwników 
politycznych jako osób niebezpiecznych dla wspólnej przyszłości i stabilizacji kraju. 
Straszono tymi, którzy nawoływali do lustracji130, dekomunizacji czy desowietyzacji. 
Z drugiej strony, niektórzy przedstawiali siebie i kandydatów swojego ugrupowania 
jako tych, którzy byliby w stanie odpowiednio wykorzystać dotychczasowe wyrzecze-
nia społeczne i zachować osiągnięte zdobycze: „W ciągu tego roku podjęliśmy trudy 
przejścia do gospodarki rynkowej. (...) Nie wolno zmarnować roku wyrzeczeń i za-
czynać wszystkiego od nowa. Nie wolno podejmować ryzyka związanego ze zmianą 
koncepcji, stylu, kultury sprawowania władzy. (...) To wszystko sprawia, że popieramy 
kandydaturę T. Mazowieckiego na prezydenta Rzeczypospolitej”131. Odwołujący 
się do „siły spokoju” i rozsądku wyborców kandydat apelował: „Odwołuję się do 
Polski rozsądnej, do Polski, która jest w drodze do tego, żeby było lepiej, która 
rozumie, że nie można zmarnować tego, cośmy dokonali. I myślę, że taka Polska 
jest we wszystkich grupach społecznych”132. Takie podejście było powiązane z de-
fi niowaniem przeciwników politycznych jako tych, którzy stanowili zagrożenie dla 
zachowania dorobku rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Bez względu na polityczne interpretacje w kierunku racjonalizacji koniecz-
ności wprowadzenia do ówczesnej polityki działań określanych jako tzw. wojna 
na górze, już sam jej początek miał najprawdopodobniej ważne konsekwencje 
społeczne w postaci zwiększania się lęku i niepewności u niektórych jednostek. 
Było to skutkiem mnożenia w dyskursie wzajemnych oskarżeń oraz personal-
nych starć pomiędzy niedawnymi współpracownikami, co zaskoczyło wielu ich 
zwolenników czy wyborców. Antagonizmy i jawna walka polityczna pomiędzy 
przedstawicielami obozu, który miał odbudować szybko społeczne poczucie 
bezpieczeństwa, musiały mieć negatywny wpływ na nastroje społeczne. Dla wielu 
osób, związanych w latach 80. XX wieku z opozycją, rozpad jedności ruchu solidar-
nościowego był wydarzeniem traumatycznym. „Kłótnia w rodzinie”, która polegała 
za zanegowaniu dotychczasowych przyjaźni, „wspólnej przeszłości”, stałych dotąd 

128 A. Michnik, Komentarz, „Gazeta Wyborcza”, nr 276 z 27 listopada 1990 roku, s. 1.
129 J. Bijak, Ile wiary, tyle nadziei, „Polityka”, nr 28 z 14 lipca 1990 roku, s. 5.
130 T. Kuczyńska, Wielki strach, „Tygodnik Solidarność”, nr 41 z 8 października 1999 roku, s. 6.
131 Komentarz, „Gazeta Wyborcza”, nr 250 z 26 października 1990 roku, s. 1.
132 Prezydent Polski rozsądnej, „Gazeta Wyborcza”, nr 254 z 1 listopada 1990 roku, s. 1. 
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interpretacji (np., że rok 1989 był momentem przełomowym, a „Solidarność” 
dokonała w kraju wyjątkowej, pokojowej rewolucji), miała istotne społeczne 
konsekwencje. Doprowadziła także do zaostrzenia się dyskursu politycznego – 
wystąpienia zyskały na ostrości, agresywności i brutalności oraz przejaskrawianiu 
ówczesnej sytuacji. Wymienione działania wpłynęły bezpośrednio na pogłębienie 
się zagubienia sporej części społeczeństwa.

Przykładem zwiększania społecznego lęku było odwoływanie się do sytuacji za 
granicą i naszej zależności od niej. Taką strategię obrazują próby przedstawiania 
historycznych zmian zachodzących u zachodniego sąsiada: „Rozpada się stary po-
rządek Europy. (...) Przymusem czasu jest skupienie całego poparcia społecznego 
wokół osób i instytucji, (...). Kwestia zjednoczenia Niemiec tylko przyspiesza czas 
polskich rozstrzygnięć”133. Z kolei o bezpieczeństwie Polski w kontekście możliwo-
ści odradzania się pozycji państwa radzieckiego pisano: „Przestrzeń politycznego 
manewru gwałtownie się kurczy, Polska zaś jest wewnętrznie nieprzygotowana do 
sprostania poważnej konfrontacji z Moskwą. (...) Czas ten jednak zmarnowano”134. 
Przedstawiając bieżącą sytuację geopolityczną na świecie oraz miejsce Polski, 
twierdzono, że „żyjemy w głębokim przekonaniu, że wszystko zostało już właś-
ciwie przesądzone, że bilet do lepszej, bogatszej części świata – do NATO i Unii 
Europejskiej – mamy już właściwie w kieszeni, że na dobre zakwitł u nas kapitalizm 
i na zawsze zwyciężyła demokracja, a do rozstrzygnięcia pozostało jedynie parę 
drobiazgów, jak ten, czy podatki będziemy obniżać co roku o pół czy też o cały 
procent oraz czy stopa oprocentowania kredytu refi nansowego obniżana jest przez 
bank centralny we właściwym tempie. Tymczasem tak nie jest – nic nie jest bowiem 
tak pewne, jak to, że nic nie jest pewne. (...) Albowiem najgorsze mamy, niestety, 
dopiero przed sobą. W ciągu kilku najbliższych lat, które najpewniej zadecydują 
o przyszłości Polski w XXI wieku, czekają nas churchillowskie »krew, pot i łzy«”135. 
Z kolei, jedno z ugrupowań przekonywało w programie wyborczym, że należy 
w zdecydowany sposób poprawić sytuację gospodarczą, w przeciwnym razie na 
długie lata pozostaniemy „ubogim kuzynem Europy Zachodniej”136.

W procesy zwiększenia społecznego lęku wpisywały się też wyrażenia odwołujące 
się do defi niowania dotychczasowych rządów, zwłaszcza rządów przeciwników poli-
tycznych, w kontekście straty czasu. Defi niowanie najbliższej przeszłości jako czasu 
zmarnowanego, czyli budowanie obrazu tej przeszłości w kolorystyce czarno-białej, 
musiało ujemnie wpływać na niektóre jednostki. Z niepokojem podkreślano, że 
„(...) w połowie lutego [1990 roku – przyp. P.B.], w sześć tygodni po starcie reformy 
Balcerowicza, nie można już dłużej udawać, że wszystko przebiega zgodnie z planem. 
(...) Wszystko to może się skończyć nawrotem do dawnego modelu centralistycznego, 

133 M. Zalewski, Impuls niemiecki, s. 3.
134 J. Pawłowski, W poszukiwaniu straconego czasu, „Tygodnik Solidarność”, nr 7 z 15 lutego 1991 

roku, s. 10. 
135 P. Gabryel, Polskie zwycięstwo, „Wprost”, nr 1 z 5 stycznia 1997 roku, s. 3. 
136 Program Unii Wolności. Wolność. Bezpieczeństwo. Rozwój [broszura wyborcza z 1997 roku], 

[w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), Wybory 1997. Partie..., s. 73.
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ale może też wymusić krok naprzód ku gospodarce naprawdę rynkowej. Nie mamy 
wiele czasu na wybór – trzeba decydować już dzisiaj”137. Dla porównania, pierwszy 
rok prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego był określany jako rok „stracony, 
rok niewykorzystanych szans”138, podobnie wyglądały oceny innych prezydentów 
czy gabinetów rządowych: „Rok 1994 był w znacznym stopniu okresem straconym. 
Zapewne część elektoratu SLD i PSL bezpowrotnie straciła swoje złudzenia, ale za 
tę »lekcję« zapłaciliśmy wszyscy, więc gorzka to satysfakcja”139. Z tymi ocenami 
były powiązane stwierdzenia o marnowaniu czasu, które miały znaczenie dla oceny 
społecznej reform dokonywanych po 1989 roku140.

Istotnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie niepewności było samo 
defi niowanie rzeczywistości jako sytuacji niepewnej, wymagającej zdecydowanych 
działań, mających ją „uporządkować” czy ustabilizować zgodnie ze społecznymi 
oczekiwaniami. Takie defi nicje jeszcze bardziej podkreślały tragizm ówczesnej 
sytuacji, czas teraźniejszy był w nich przedstawiany w postaci „chaosu”, „czyść-
ca” czy „okresu przejściowego”. Przytaczane wyżej przykłady odwołań do czasu 
trudnego, czasu zagrożeń, wzmacniały stan emocjonalnego napięcia u jednostek. 
Uzasadnione jest stwierdzenie, podkreślające poczucie niepewności wobec roz-
mów Okrągłego Stołu: „Proces, który zaczął się przy Okrągłym Stole jest procesem 
nadziei i niepewności”, czy stałe podkreślanie tego stanu w kolejnych miesiącach 
zmian: „Każdy dzień będzie przynosił pogorszenie warunków życia i nie można 
obiecać, że wkrótce będzie lepiej”141. W miarę upływu czasu defi nicje, które miały 
zbudować obraz teraźniejszości jako wyjątkowo trudnego wyzwania dla rządzą-
cych, stawały się jednak coraz bardziej domeną opozycji politycznej. W defi nicjach 
sytuacji niepewność pojawiała się jako część opisu mającego przedstawić rządzą-
cych w negatywnym świetle. Była określana jako stan, za który odpowiedzialność 
ponosili aktualnie rządzący.

Najbardziej skutecznie ujmowano niepewność poprzez wkomponowanie jej 
w defi nicje obrazów przyszłości: „W czasach, które nadchodzą, nic nie wiadomo. 
Wytworzyła się tak płynna sytuacja, że trudniej jest prognozować rozwój życia 
politycznego niż gospodarczego. W gospodarce można przynajmniej pewne rzeczy 
warunkowo przewidzieć, np. jeśli życie polityczne potoczy się w dobrym kierunku, 
nowym kierunku, to życie gospodarcze powinno potoczyć się w kierunku niezłym. 
(...) Przeszliśmy od sytuacji, w której były dwie tylko strony: my i oni, do sytuacji, 
kiedy mamy pluralizm. Nie ma dwóch stron. Jest wiele stron i jest dezorientacja 
i niepewność”142. Podobne wypowiedzi osób odpowiedzialnych za budowanie 

137 J. Maziarski, Potrzebna korekta, „Tygodnik Solidarność”, nr 8 z 23 lutego 1990 roku, s. 3.
138 Wypowiedź Lecha Wałęsy – zob. „Wprost”, nr 51 z 22 grudnia 1996 roku, s. 20. Podobnie wypowiadał 

się Leszek Bubel – zob. tamże, s. 24.
139 J. Kłosiński, Rok do tyłu, „Tygodnik Solidarność”, nr 1 z 6 stycznia 1995 roku, s. 4. Zob. też: Stracone 

lata..., s. 3. 
140 S. Niesiołowski, Wiosna nasza, s. 32.
141 W. Słowiński, Bronisław Geremek w „Ursusie”..., s. 1.
142 Mam zdjąć okulary?..., s. 9–10.
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poczucia stabilizacji, bezpieczeństwa i przewidywalności miały istotne znaczenie 
dla poziomu negatywnych emocji w społeczeństwie.

Strategia straszenia wyborców wydarzeniami możliwymi w przyszłości przyjmo-
wała różne formy. W 1995 roku argumentowano, że wybory prezydenckie „wyłonią 
prezydenta na bardzo ważny okres, sięgający roku 2000. Może to być więc nie ko-
lejny czas rewolucji, czas zawieruchy, ale musi to być czas dla procesu rozpoczętego 
w 1989 roku. W sensie merytorycznym – umacniania demokracji i wolnego rynku, 
wchodzenia do Europy, tworzenia skutecznych mechanizmów prospołecznych. 
Musi to być odejście od wielkich symboli i haseł na poziom praktycznego działania, 
odpowiadającego randze problemów i oczekiwań ludzi”143. Proponowana pozytyw-
na defi nicja przyszłości była powiązana z wyborem głoszącego ją kandydata, zaś 
jego przeciwnicy, gdyby doszli do władzy, nieśli z sobą same niebezpieczeństwa 
– pogorszenie sytuacji, zmniejszenie tempa rozwoju gospodarczego, chaos czy 
pogorszenie wizerunku kraju za granicą.

Najbardziej charakterystyczny sposób wywoływania lęku powiązanego z czasem 
wyraża się w stwierdzeniu: „Czas będzie upływał, ludzie będą się niecierpliwić, 
ta rewolucja może przestać w końcu być łagodna”144. Te słowa, wypowiedziane 
na początku polskiej transformacji, doskonale ilustrowały zależności pomiędzy 
upływem czasu a wzrostem społecznego zniecierpliwienia, zawierając jednocześnie 
prognozę na przyszłość, stanowiącą zarazem polityczne wezwanie do szybkiego 
działania oraz ostrzeżenie dla wszystkich, którzy lekceważą społeczną niecierpliwość. 
Wachlarz możliwości interpretacyjnych tej wypowiedzi jest wyjątkowo szeroki, 
a także sugeruje, iż wypowiadający te słowa dysponuje głęboką wiedzą na temat 
przebiegu i konsekwencji gwałtownych zmian społecznych. Podobny charakter ma 
też wypowiedź późniejsza o pół roku: „Powiedzmy to sobie szczerze: jedziemy do 
przodu na zaciągniętym hamulcu. Rację ma Wałęsa, gdy raz po raz ostrzega, że 
taka metoda reformowania kraju może źle się skończyć. (...) Dzisiejsza nieufność 
może jutro przekształcić się w niezadowolenie”145.

Kolejnym ważnym czynnikiem, mającym wpływ na negatywne emocjonalne stany 
społeczne, było odpowiednie wykorzystywanie podstawowych metafor temporalnych. 
Jak już wspomniano powyżej, w różnym stopniu służyły one do eliminowania lub 
zwiększania lęków i stanów niepokoju. Stosowanie metafor „rewolucji” czy „przeło-
mu” utrzymywało odbiorców w przekonaniu o możliwości wystąpienia gwałtownych 
i niespodziewanych działań, dlatego po 1989 roku te metafory szybko przestały być 
używane, częściej natomiast odwoływano się do metafor bardziej „przewidywalnych” 
i spokojnych, jak „przejście” czy „transformacja”. Ta ostatnia budowała przeświadczenie, 
że zmiany wymagają czasu, są planowane, przebiegają według przyjętego wcześniej 
scenariusza, realizowane przez profesjonalistów według prawie naukowych, czyli 
budzących zaufanie metod. W ten sposób metafora „transformacji” przyczyniała 

143 Powrót do przyszłości. Z Aleksandrem Kwaśniewskim rozmawiają Piotr Gabryel i Jerzy Sławomir 
Mac, „Wprost”, nr 43 z 22 października 1995 roku, s. 17. 

144 W. Arkuszewski, Widmo rewolucji, s. 5.
145 J. Maziarski, Na hamulcu, s. 3.
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się do ukształtowania u akceptujących to jednostek poczucia spokoju i pewności 
co do przyszłych efektów zmian, ograniczając pokłady społecznej niepewności. Do 
metafor wzmagających lęk i przerażenie odwoływały się często ugrupowania dążące 
do przerwania ciągłości i dokonania „zasadniczego” przełomu.

Podobnie jak przy strategii zmniejszania lęku, także w działaniach nastawionych 
na zwiększanie społecznego niepokoju wykorzystywano metody odnoszące się do 
wszystkich wymiarów temporalnych, jednocześnie korzystano z wielu powtarzal-
nych i sprawdzonych mechanizmów. Niektóre z nich odgrywały rolę dominującą ze 
względu na częstotliwość ich stosowania. Najczęściej wykorzystywane opierały się, 
po pierwsze, na przedstawianiu przerażających, uproszczonych obrazów mającej 
nadejść przyszłości, po drugie, na przedstawianiu negatywnych defi nicji teraźniej-
szości przy wykorzystywaniu albo ogólnych metafor, albo szczegółowych przykładów 
patologii istniejącej w ówczesnej rzeczywistości, wreszcie po trzecie, na znajdowaniu 
w dyskursie konkretnej przyczyny – w postaci zdarzenia, „obrazu sytuacyjnego”, 
ugrupowania politycznego itp., która miała stanowić źródło potencjalnego zagrożenia 
dla społeczeństwa, szczególnie w przyszłości. Kolejnym istotnym zagrożeniem mieli 
też być politycy, szczególnie ci „naznaczeni” negatywną, peerelowską przeszłością, 
czyli czynami dyskwalifi kującymi ich politycznie w demokratycznej teraźniejszości 
i przyszłości. Zagrożenie miało też wynikać z zachowania niektórych instytucji 
państwowych, a także z trwania w ludzkiej świadomości „starych” nawyków i za-
chowań. Wszystkie negatywne defi nicje powiązane z poszczególnymi wymiarami 
temporalnymi miały za zadanie przedstawienie sytuacji będącej podstawą do 
niepokoju, ale także wywołującej niezwłoczne działanie polityczne u przekonanej 
do prezentowanych wizji części społeczeństwa.



4. Próby zerwania z rozwojem ciągłym

a) Uwarunkowania związane z zerwaniem ciągłości

Gwałtowne zmiany społeczne czynią bardziej aktualnym problem legitymizacji 
osób zabiegających o władzę lub ją sprawujących. Występujący w każdym okresie 
historycznym i ustroju politycznym niedostatek legitymizacji władzy jest widoczny 
w procesie ciągłego zabiegania o nią na drodze politycznej. Zjawisko to występuje 
także w przypadku dążenia do przejęcia władzy za pomocą działań rewolucyjnych. 
Należy zatem zapytać, co może skłaniać jednostki do posłuchu wobec elit symbolicz-
nych? Co może potwierdzić mandat polityczny osób sprawujących władzę w takich 
okresach zmiany? Niewątpliwie wchodzą tu w grę takie czynniki, jak: stosowanie 
przymusu, a także różnego rodzaju nagród i gratyfi kacji materialnych oraz innych 
metod prowadzących do zwiększenia legitymacji władzy, ale też występowanie 
w społeczeństwie określonych stanów wewnętrznych1.

Przedmiotem niniejszego podrozdziału nie jest analiza wszystkich stosowanych 
w omawianym okresie form prowadzących do zwiększenia posłuchu dla władzy 
oraz jej autorytetu, a tylko roli i znaczenia strategii, polegającej na instrumentalnym 
wykorzystywaniu w dyskursie idei rozwoju nieciągłego, czyli formy posługującej 
się manipulacją wobec temporalności. Po 1989 roku była wykorzystywana do two-
rzenia źródeł legitymizujących elity ubiegające się o władzę. Prześledzono także te 
relacje temporalne pomiędzy okresami PRL-u i III RP podnoszone w dyskursie, 
które podkreślały konieczność zerwania ciągłości między nimi2. Strategia „ze-
rwania” była w analizowanym okresie „zawłaszczana i eksponowana” przez cześć 
elit symbolicznych, a przez innych pomijana. Posługiwano się defi nicjami czasu 
przeszłego jako negatywnego punktu odniesienia. „Zerwanie” było mechanizmem 
dyskursywnym polegającym na świadomym zacieraniu różnic pomiędzy okresami 
PRL i III RP, czyli na eksponowaniu ich ciągłości3, co pozwalało na podkreślanie 
potrzeby zerwania. Alternatywne stanowisko dyskursywne głosiło, że doszło już do 

1 J. Tarkowski, Legitymizacja władzy. Zagadnienia..., [w:] J. Tarkowski, Socjologia świata polityki..., 
t. I, s. 37. 

2 Szerzej o strategii zerwania z ideą rozwoju ciągłego zob. P. Borowiec, Zerwanie z ideą rozwoju ciągłego 
w Polsce. Droga dojścia do „dobrego państwa”?, [w:] A. Lisowska, A.W. Jabłoński (red.), Polska jako „dobre 
państwo”. Koncepcje i kontrowersje, Toruń 2009, s. 17–37.

3 Podstawowym zabiegiem prowadzącym do tego było niedostrzeganie różnic pomiędzy sprawującymi 
władzę przed 1989 rokiem a pierwszymi rządami solidarnościowymi. Takie podejście było jednoznacznym 
opowiedzeniem się za strategią kolejnego „rzeczywistego” zerwania ciągłości. Taki efekt uzyskiwano, pisząc 
np.: „komunistyczno-unijno-liberalne rządy doprowadziły Polskę na krawędź gospodarczo-fi nansowej 
zapaści” – zob. Materiały wyborcze. Koalicja dla Rzeczypospolitej. Wybierzmy uczciwych. Uczciwie to zna-
czy... [lipiec 1993 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1993. Partie..., s. 388. Twierdzono też, że nic się 
nie zmieniło: „socjalizm pogłębia się z każdym dniem” – zob. Ludzie poszukują czegoś innego. Z Januszem 
Korwinem-Mikke rozmawia Aleksandra Fandrejewska, „Rzeczpospolita”, nr 210 z 8 września 1993 roku, s. 3. 
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zerwania z peerelowską przeszłością, do symbolicznego oddzielenia tych okresów4 
i nie ma potrzeby dokonywania tego ponownie. Zwolennicy takich opinii często 
pomijali negatywne zjawiska będące konsekwencją minionego okresu lub też nie 
dostrzegali ich bezpośredniego związku z przeszłością.

Do katalogu form legitymizacji zalicza się przedstawianie sytuacji z wykorzy-
staniem zasady ciągłości czy jej braku. Strategią opartą na ciągłości jest legitymi-
zowanie przez tradycję, czyli odwoływanie się do tego, że funkcjonujące instytucje 
są kontynuacją tych, które działały już przez dłuższy czas. Ciągłość czasowa jest 
wartością – służy legitymizacji, bo: „tak było zawsze”, „przez bardzo długi czas”5, 
albo: „instytucje są sprawdzone, zatem są najlepsze”. Ogólnie, w odniesieniu do czasu 
tradycjonalizm podkreśla przede wszystkim znaczenie ciągłości, a progresywizm 
konstytuuje się raczej wokół nieciągłości: „W wypadku orientacji historycystycznej 
nacisk pada na ciągłość, na kontynuację, a przeszłość uświetnia teraźniejszość. 
Natomiast w wypadku orientacji eskapistycznej, przy zerwaniu tej ciągłości prze-
szłość może stać się punktem odniesienia dla krytycznej oceny teraźniejszości”6. 
W ten sposób nieciągłość podnosi element zerwania z tradycją i podkreślania 
występowania „nowości” w istniejących elementach rzeczywistości. Obie strategie, 
charakterystyczne dla wielu okresów historycznych, są stosowane w zależności 
od potrzeb polityków oraz sytuacji politycznej i społecznej. W praktyce politycz-
nej najczęściej jednak do odwoływania się do ciągłości są skłonne ugrupowania 
sprawujące władzę przez dłuższy czas, zaś do nieciągłości te, które zdobyły władzę 
niedawno w sposób rewolucyjny lub dopiero próbują ją zdobyć.

Zrywanie ciągłości jest strategią rozpowszechnioną na poziomie życia jed-
nostkowego, wpisującą się w społeczne potrzeby człowieka. Często owa strategia 
jest jedynym sposobem na przetrwanie, a zarazem próbą „bezpiecznego” wyjścia 
z trudnej sytuacji życiowej. Charakteryzuje się koniecznością „zaczynania życia od 
nowa”, gdy „stojąc nad zgliszczami, śladami dotychczasowych błędnych wyborów”, 
jednostka podejmuje decyzję, że od dzisiaj będzie żyć inaczej. Niektórzy upraszczają 
mechanizm zrywania z przeszłością, sprowadzając go do analogii z opuszczeniem 
przez dorosłego mężczyznę rodziny i założeniem nowej7. W takim przypadku owo 
zerwanie miałoby raczej charakter jednorazowy. Warunkiem osiągnięcia sukcesu za 
pomocą strategii „zaczynania od nowa” jest jednak wyciągnięcie z porażek i błędów 

4 Już w obradach Okrągłego Stołu dopatrywano się zachowania ciągłości: „W czasie Okrągłego Stołu 
w 1989 roku przyjęto formułę »rewolucji w majestacie prawa«, która stała się pułapką polityczną i etyczną, 
wprowadzając do transformacji ustrojowej moment ciągłości. Dawna nomenklatura i warstwa menadżerska 
w znacznym stopniu zachowała uprzywilejowany status, (...). Bez rytuału Okrągłego Stołu byłoby zapewne 
więcej ofi ar i zmarnowanego czasu. I tak zmarnowano go sporo. Okrągły Stół był już możliwy w 1985 
roku. (...) Te zmarnowane lata to także większe koszty zmian – głębszy kryzys, ale i dokończenie przez 
nomenklaturę i aparat komunistyczny (w tym służby specjalne) przejęcia tego, co się dało, ze społecznego 
majątku” – zob. J. Staniszkis, „Okrągły Stół” po dziesięciu latach, s. 19.

5 Przy takim podejściu zawsze „rodzi się natychmiast pytanie o to, jaki okres możemy uznać za bar-
dzo długi?” – zob. J. Tarkowski, Legitymizacja władzy. Zagadnienia..., [w:] J. Tarkowski, Socjologia świata 
polityki..., t. I, s. 52.

6 B. Szacka, A. Sawisz, Czas przeszły i pamięć..., s. 247. 
7 J. Chłopecki, Ciągłość, zmiana i powrót..., s. 202. Zob. także: S. Snihur, Czas i przemijanie..., s. 153. 
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właściwych wniosków, gwarantujących uniknięcie ich w przyszłości, w przeciwnym 
razie powracają one w postaci kolejnych błędnych wyborów.

Zerwanie z rozwojem ciągłym jest zawsze „niespodziewanym” wkroczeniem 
w naturalny porządek temporalny: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, czyli 
w układ stanowiący rdzeń rozwoju linearnego. Czas w ujęciu linearnym biegnie 
według przyjętego schematu, w określonym kierunku8. Wszelkie ingerencje w taki 
„bieg” czynią rozwój „rwanym”, powodując tym samym pojawienie się wielu 
negatywnych konsekwencji. Oprócz podważenia przyczynowości dochodzi do 
odrzucenia zasady kumulatywności. Według tej ostatniej, „teraźniejszość dodaje 
coś nowego do dziedzictwa przeszłości, i tak wzbogacone przekazuje przyszłości, 
która je również wzbogaci. Stąd już krok tylko do uznania, że każdy kolejny etap 
odmierzany na skali czasu jest doskonalszy od poprzedniego, że mamy do czynienia 
z ciągiem zmian postępowych”9. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku 
zerwania ciągłości, najważniejszy jest etap tuż po zerwaniu, przynoszący gwałtowne 
przeciwstawienie się negatywnej przeszłości, czyli stanowiący postęp skokowy. Takie 
postępowanie ma być metodą natychmiastowego wyeliminowania z teraźniejszości 
negatywnych przejawów przeszłości.

Ingerencja w istniejący rozwój ciągły to próba zbudowania „tamy” między 
przeszłością a przyszłością, zamiar odcięcia się od okresu minionego i próba 
budowania wszystkiego od nowa10, by w nieodległej przyszłości móc zbudować 
„nową rzeczywistość”. Takie działanie ma doprowadzić do oddzielenia dwóch 
odmiennie wartościowanych okresów, np. „złego” od „dobrego” lub odrzuconego 
okresu historycznego od następnego – oczekiwanego11. Podobne podejście to nie 
tylko wybór strategii rewolucyjnej, „odgórnej rewolucji”, wyróżniającej się sil-
nym podkreśleniem momentu symbolicznej i instytucjonalnej nieciągłości12, ale 
także stałe w nią ingerowanie. W praktyce rewolucyjnej zerwanie jest zadaniem 
maksymalistycznym, bowiem dochodzi do próby rzeczywistego rozstania się 
z pozostałościami po starym systemie. Zwolennicy takiego gwałtownego podziału 
przyjmują stanowisko, że realizowany dotąd etap budowy, np. państwa, zakończył 
się niepowodzeniem. Przyjmują oni zdecydowane jednoznaczne oceny wartoś-
ciujące dla poszczególnych okresów poprzedzających, nie proponując w dyskursie 
pogłębionych defi nicji sytuacji czy ocen.

Rozpowszechnione przekonanie, że wystarczy tylko ogłosić w sferze symbo-
licznej, iż „złe państwo” zostało zastąpione „dobrym państwem”, przede wszystkim 
dzięki wymianie rządzących drogą gwałtownych zmian, zyskuje często znaczenie 
i poparcie społeczne. Tak silne przekonanie jest najczęściej skutkiem kilku czyn-
ników, a podstawowym jest łatwość przyswajania go sobie przez społeczeństwo, 

8 A. Flis, S. Kapralski, Czas społeczny..., s. 67.
9 Tamże, s. 73 i 74.
10 P. Borowiec, Ciągłość i zmiana jako dwie metody dojścia do IV Rzeczypospolitej, [w:] J. Kornaś (red.), 

Idea ustrojowa a rzeczywistość..., s. 98.
11 A. Miszalska, Społeczeństwo i polityka w okresie..., s. 23.
12 J. Staniszkis, Czy rewolucja odgórna..., [w:] W. Jakóbik (red.), Kontynuacja czy przełom?..., s. 89.
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co wynika z uproszczonej, łatwej do zaakceptowania metody zmiany. Akceptacja 
takiej metody niesie jednak za sobą poważne zagrożenia dla społeczeństwa, gdyż 
narzuca jednostkom prezentystyczną orientację o zbyt krótkim, zredukowanym 
horyzoncie czasowym. Próba zerwania z przeszłością i przyspieszenia rozwoju 
zawsze wywołuje u jednostek chęć „szybkiego potwierdzenia”, czyli „oczekiwanie 
natychmiastowych skutków, a więc podatność na rozwiązania magiczne, skłonność 
do »wiary w cuda«”13. Taka postawa społecznego oczekiwania szybko przeradza się 
w zniecierpliwienie, a to z kolei wymusza szereg dalszych rozwiązań politycznych, 
nie zawsze korzystnych dla jednostek.

Do funkcjonowania w świecie po zerwaniu z przeszłością niezbędna jest na-
stępująca szybko rekonstrukcja aksjonormatywnego porządku. Nie gwarantuje 
ona sukcesu, albowiem „nowy system” nie pojawia się natychmiast. Po zburzeniu 
starych norm i wartości, nowe potrzebują dłuższego czasu na zajęcie ich miejsca. 
Należy podkreślić, że realizowane zmiany polityczno-gospodarcze nie prowadzą 
bezpośrednio do przedefi niowania elementów świadomości społecznej. Aby nastą-
pił stan oczekiwany, zmianie powinny ulec głównie wzory zachowań społecznych. 
Mirosława Marody wyjaśnia to następująco: [działania społeczne] „są wyznaczone 
nie tylko przez zewnętrzne nawyki instytucjonalne, lecz także przez wewnętrzne 
nawyki jednostek wykształcone w toku codziennych doświadczeń. Mówiąc o na-
wykach, mam tu na myśli takie rozumienie tego terminu, które jest najbardziej 
zbliżone do pojęcia HABITUSU w koncepcji Pierre’a Bourdieu. Najkrócej rzecz 
ujmując, habitus jest systemem nieuświadomionych schematów myślenia, postrze-
gania oraz dyspozycji, które pośredniczą między strukturami świata zewnętrznego 
a praktyką lub – by wyrazić to innymi słowy – między poziomem cech systemowych 
a poziomem indywidualnych zachowań. Tak defi niowany habitus jest produktem 
środowiska i warunków życia, wytworzonym w oparciu o doświadczenia jednostek, 
przekazywanym zaś w trakcie socjalizacji. Stanowi społeczny zapis technik życia 
wykorzystywanych przez jednostki w ramach określonej rzeczywistości społecznej”14. 
Różnice w tempie zmian instytucjonalnych i społecznych niosą zagrożenia dla 
osób podejmujących zadanie przekształcania rzeczywistości i wymuszają refl eksję 
nad metodą, strategią czy etapami zmian. W praktyce, niezadowolenie społeczne 
z powodu braku szybkich efektów reform we wszystkich sferach rzeczywistości 
wymusza zmianę planów i koncepcji, często powodując po drodze zatracenie 
samej idei zmian.

Niebezpieczeństwa, o których wyżej mowa, mogą się kryć w pewnych rodzajach 
wypowiedzi dyskursywnych, np.: „wystarczy przeprowadzić zmiany w konstytucji”15, 
„zmienić kilka lub kilkanaście ustaw”, „wprowadzić surowsze kary”, „doprowadzić 
do ostatecznego zerwania za pomocą nowego ustawodawstwa” itd. Wszędzie tu 
wpisane jest założenie, że realizacja planowanych zmian jest możliwa przy zasto-

13 E. Tarkowska, Temporalny wymiar przemian zachodzących w Polsce, [w:] A. Jawłowska, M. Kempny, 
E. Tarkowska (red.), Kulturowy wymiar przemian społecznych, Warszawa 1993, s. 98.

14 M. Marody, System realnego socjalizmu..., [w:] M. Marody (red.), Co nam zostało z tych lat..., s. 258. 
15 A. Hall, Uwagi o stanie państwa, [w:] B. Welc (red.), Czas na sanację, s. 35. 
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sowaniu prawnego, jednorodnego systemu bodźców. Propagatorem tych bodźców 
jest najczęściej elita rządząca, dysponująca właściwą władzą uchwałodawczą. Są 
one często określane krytycznie jako „ustawomania, która jest złudnym środkiem 
naprawy społecznej”16.

Zerwanie ciągłości rozwoju wymusza ustosunkowanie się do okresu poprzedza-
jącego, co rodzi kolejne napięcia i konfl ikty. Generuje je przede wszystkim ocena 
pozostałości z przeszłości, które istnieją w teraźniejszości (w nowym, budowanym 
właśnie okresie), i są przez porównanie odnoszone do porządku starego i nowe-
go17. Napięcia stają się nieuniknione, a szybkie zmiany dodatkowo je kumulują. 
Wypieranie elementów „starego” systemu przez „nowy” nieuchronnie prowadzi do 
podziału społeczeństwa na tych, którzy zyskają, i tych, co stracą. Grupy zagrożone, 
skazane na całkowitą lub częściową marginalizację, podejmują kroki w kierunku 
zachowania dotychczasowych pozycji. Dochodzi do powstania nowych pól integracji 
społecznej – najczęściej pojawiają się one wokół starych interesów („z przeszłości”) 
oraz wokół nowych, dopiero zdefi niowanych interesów, nastawionych na ewentu-
alne korzyści w przyszłości. Jednostki zainteresowane zmianami, ale pozbawione 
instrumentów uczestniczenia w dokonujących się przekształceniach, zostają wbrew 
swojej woli wepchnięte w taki spolaryzowany układ struktury społecznej – muszą 
opowiedzieć się po jednej ze stron.

Podział społeczeństwa wokół stosunku do potrzeby zerwania prowadzi często do 
„zafałszowania” defi nicji aktualnej sytuacji. Panujące wśród dokonujących zmian 
przekonanie, że nie ma z kim walczyć, że wszyscy opowiadają się za nową rzeczywi-
stością, jest równie mylące, co niebezpieczne. Jest ono konsekwencją rewolucyjnego 
uniesienia, prowadzącego do wytworzenia poczucia wyjątkowości nowego czasu. 
Istniejący podział społeczeństwa nie zawsze jednak przebiega w układzie ilościowym 
– nieliczni zwolennicy „starego układu” oraz większość opowiadająca się za nową 
rzeczywistością. Wbrew pozorom, ów podział jest nie tylko asymetryczny ilościowo, 
ale najczęściej na początku widać przewagę zwolenników starego systemu, który 
wytworzył wcześniej własną sieć powiązań i interesów. Proporcje ilościowe między 
zwolennikami obu okresów zmieniają się w czasie, będąc pochodną sprawności 
nowych rządzących w generowaniu sukcesów zmian.

W powszechnej euforii głoszenia norm „nowego życia” świadomie marginali-
zuje się wartości, normy i interesy zanegowanego okresu, czyniąc je negatywnymi 
punktami odniesienia. Proces ten może przybrać formę celowej amnezji politycz-
nej. Złudne jest też twierdzenie, że to, czy takie zanegowane katalogi wciąż jeszcze 
istnieją, czy też nie, nie jest „sprawą” zwolenników nowej rzeczywistości. Interesy 
podstawowych grup, szczególnie w znaczeniu ekonomicznym, w dalszym ciągu 
mają mocne podstawy i wcześniej czy później zostaną wyartykułowane. Z jednej 
strony pojawia się obrona dotychczasowego status quo, a z drugiej – realizowanie 

16 I. Pańków, Projekt idealnego państwa, [w:] A. Bodnar (red.), Historia – prawo – polityka, Warszawa 
1990, s. 230. 

17 A. Rychard, Społeczeństwo w transformacji: koncepcja i próba syntezy analiz, [w:] A. Rychard, 
M. Federowicz (red.), Społeczeństwo w transformacji. Ekspertyzy i studia, Warszawa 1993, s. 6–7. 
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nowych celów, zgodnych z ideologią nowego okresu. W miarę oddalania się od 
momentu przełomowego, coraz częściej dochodzi do uświadomienia sobie braku 
możliwości skupienia się wokół wspólnego interesu publicznego.

W Polsce po 1944 roku wykorzystywano dla legitymizacji nowej władzy obie 
wymienione strategie – zarówno podtrzymywanie ciągłości, jak i jej zerwanie. 
Podkreślano, że rok 1944 jest „początkiem wszystkiego”, rokiem założycielskim 
wielu instytucji, pierwszym rokiem „nowej ery”, dlatego obchodzono uroczyście 
kolejne rocznice „ludowego” państwa. Jednocześnie odwoływano się do tradycji, 
jednak tylko tej odpowiednio „wydzielonej” i wyodrębnionej. Nawiązywano do 
„najlepszych tradycji polskiego narodu i państwa”, podnoszono, że „PZPR uznaje 
się za spadkobierczynię całej przeszłości i dziedzictwa polskiego ruchu robotnicze-
go”, wykorzystywano do celów propagandowych niektóre, pozytywnie odbierane 
przez społeczeństwo postaci historyczne, jak np. Tadeusz Kościuszko. W miarę 
upływu czasu PRL stawał się takim elementem „nowej” tradycji, do której władza 
się odwoływała. „(...) Celem tych zabiegów jest m.in.: »wydłużenie perspektywy«, 
wywołanie typowego dla »tradycyjnego widzenia świata« przekonania, że to, co jest, 
jest identyczne z tym, co było i z tym, co będzie, że uczestniczy się w ciągu właściwie 
niezmiennych wydarzeń”18. Okres czterdziestolecia PRL-u był monolitem, ciągiem 
wydarzeń, które złożyły się na „osiągnięcia Polski Ludowej”, pomimo różnej oceny 
niektórych postaci czy zdarzeń.

Zerwanie z ideą rozwoju ciągłego, jako sposób budowy nowego porządku, było 
charakterystyczne dla wielu, najczęściej utopijnych, form politycznych. Zgodne jest 
to z podstawowymi założeniami utopii, która „głosi potrzebę zerwania ciągłości 
zmian społecznych”19. Przykładem ustroju, w którym usiłowano stosować tę strate-
gię, jest przede wszystkim komunizm – system „(...) Odwiecznej utopii – tęsknoty 
za społeczeństwem idealnym, gdzie ludzie są sobie równi, mają wszystko, czego 
potrzebują, gdzie nie ma ani nędzy, ani zbędnego bogactwa, gdzie na przeszkodzie 
rozwojowi człowieka nie stanie niskie urodzenie czy niedostatek”20. Stwierdzenie, 
że „utopia to radykalnie alternatywna wizja ładu społecznego”21, oddaje trafnie to, 
czym najczęściej była i czym jest obecnie utopia, podkreślając niezbędność „gwał-
townego” rozstania się z ładem, który stanowił podstawę do budowy lepszego świata.

Realizacja każdej utopii wymagała zastąpienia rozwoju ciągłego ideą nieciągłego 
postępu, albo inaczej – przyjęcia charakterystycznej idei instrumentalnego zerwa-
nia ciągłości. Przerwanie ciągłości społecznego rozwoju znajdowało swe odbicie 
w deklaracjach ideologicznych oraz wystąpieniach przywódców politycznych22. 

18 J. Tarkowski, Legitymizacja władzy. Zagadnienia..., [w:] J. Tarkowski, Socjologia świata polityki..., 
t. I, s. 52. 

19 T. Czakon, Utopie okresu transformacji, [w:] S. Wróbel (red.), Polska w procesie przeobrażeń..., s. 147. 
20 T. Bogucka, Polak po komunizmie, s. 24. 
21 T. Czakon, Utopie okresu..., [w:] S. Wróbel (red.), Polska w procesie przeobrażeń..., s. 147.
22 Zainteresowanie taką strategią miało swoje przyczyny: „(...) ta fascynacja zerwaniem z przeszłością 

z dziedzictwem tradycji i absolutnym porządkiem nowej epoki, »wolnością« od ciężaru czasów minio-
nych, tworzyła iluzoryczny ethos bezgłębia, wyzwolenia od niepewności jutra i wiary w przyszłość” – zob. 
L. Kołakowski, Komunizm jako formacja intelektualna, „Lektury Studenckie”, Warszawa 1987, s. 7. 
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W PRL-u najbardziej korzystnym momentem do takich działań były powtarzające 
się kryzysy polityczno-gospodarcze. Po każdym kryzysie rozpoczynano „budowę 
socjalizmu” na nowo, „odcinając się grubą kreską od »błędów i wypaczeń« poprzed-
niej ekipy, tak więc przerwanie owej ciągłości uruchomiło proces rozmywania się 
czasu jako kategorii społecznej. Dochodziło do ciągłego poczucia rozpoczynania 
życia na nowo. Oczywiście, nie likwidowało się podstawowej struktury temporalnej 
(podziału na lata, miesiące, tygodnie etc.), jednakże czyniło z rzeczywistości spo-
łecznej rzeczywistość doraźną, prowizoryczną, pozbawioną przeszłości i wypełnioną 
czekaniem na »prawdziwe życie«, które miało się zacząć w bliższej nieokreślonej 
przyszłości”23.

Nie znaczy to, że zrywanie z ideą rozwoju ciągłego było regułą w okresie 
realnego socjalizmu. Na pewno pomysł „odcinania się” od czasów minionych 
(w domyśle – złych) był elementem ideologii tamtego okresu, ale był też narzę-
dziem walki politycznej. Realny socjalizm także potrzebował „ciągłości”, szukał 
jej jednak w zamierzchłej historii. Sięgano do języka literatury oraz bardziej 
odległej tradycji. W latach 60. XX wieku przyjęto, „że Polska Ludowa nie tyle 
jest początkiem nowego, ile zwieńczeniem, ukoronowaniem tysiącletniej histo-
rii państwa”24. Zatem, „władza ludowa”, legitymizując swoje rządzenie, nie była 
w stanie obejść się bez odwoływania się do – odrzuconej przecież – przeszłości, 
choć robiła to wybiórczo.

W kontekście omawianej legitymizacji temporalnej władzy istotne znaczenie mają 
proponowane defi nicje przeszłości i przyszłości. Stanowią one podstawowy element 
legitymizowania każdej władzy, przede wszystkim tej zdobytej przez radykalne 
ruchy społeczne. W przypadku rewolucji komunistycznej „(...) Legitymizowanie 
przez przyszłość pojawia się w trzech, ściśle zresztą powiązanych ze sobą odmia-
nach. W najbardziej popularnej ujawnia się, jako obietnica lepszej przyszłości, 
szczęśliwego jutra, komunistycznego społeczeństwa obfi tości, pełnego wyzwolenia 
człowieka (...). Inna forma legitymizacji przez przyszłość wybija na plan pierwszy 
historyczną misję, czy powinność, która spoczywa na partii, klasie robotniczej czy 
po prostu na współczesnych. (...) W końcu trzecia wersja legitymizowania przez 
przyszłość odwołuje się do praw rozwoju społeczeństwa, czyli praw rządzących 
zjawiskami i wydarzeniami społecznymi. W tej wersji nacisk jest więc kładziony 
na socjalizm, jako historyczną konieczność, jako nieuchronny kierunek rozwoju 
historii. Wszystkie trzy typy legitymizacji przez przyszłość były stosowane we 
wszystkich etapach rozwoju Polski Ludowej, jednak z pewnymi charakterystycz-
nymi różnicami”25.

23 M. Marody, System realnego socjalizmu..., [w:] M. Marody (red.), Co nam zostało z tych lat..., s. 260. 
24 T. Bogucka, Polak po komunizmie, s. 8. 
25 J. Tarkowski, Legitymizacja władzy. Zagadnienia..., [w:] J. Tarkowski, Socjologia świata polityki..., 

t. I, s. 57 i 58. 
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b) Pierwsze symboliczne zerwania z rozwojem ciągłym

Najważniejszym elementem legitymizacji porozumień Okrągłego Stołu i wprowadza-
nych reform była strategia bezalternatywności. Strony porozumienia podkreślały tę 
zasadę, a mówiący o innych rozwiązaniach zostali zepchnięci od początku na mar-
gines dyskursu26. Nie powiodła się próba wyartykułowania, w sposób jednoznaczny 
i ostry, alternatywy dla proponowanych rozwiązań. Jej brak był widoczny w dema-
gogicznym sformułowaniu, że w przeciwnym razie „to tylko rozlew krwi pozostał”. 
Legitymizowanie wykorzystujące bezalternatywność było stosowane także po 1989 
roku przez kolejne rządy niekomunistyczne (aż do zwycięstwa SLD w 1993 roku), 
choć nie było ono podstawową strategią legitymizowania władzy – były nią wtedy 
entuzjazm, zaufanie i aprobata społeczna. Ówczesne władze uznawano za: „właściwe”, 
„godne aprobaty”, „długo oczekiwane”, „nasze”, „demokratyczne”, „solidarnościowe”, 
„niekomunistyczne” itd., co dawało im wyjątkowo mocną legitymację społeczną.

Problem z uchwyceniem symbolicznego początku nowego okresu po 1989 
roku był tu już podnoszony wielokrotnie. Dominuje pogląd, że symboliczną datą 
są wybory 4 czerwca 1989 roku27, które, dzięki decyzji wyborców, umożliwiły 
rządzącym odwoływanie się do faktu, że po raz pierwszy po wojnie objęli władzę 
w sposób demokratyczny28. Późniejsze elekcje nie miały już takiego legalizacyjnego 
znaczenia, argumentacja tego typu była wykorzystywana w mniejszym stopniu, 
częściej stosowano (wyjątkowo niechętnie i raczej pod naciskiem społecznym) 
legitymizację okresu porewolucyjnego, polegającą na potwierdzaniu mandatu do 
sprawowania władzy poprzez wykazanie własnych osiągnięć, sukcesów w rządzeniu 
oraz podkreślaniu porażek i błędów konkurentów politycznych. Rozpowszechnioną 
formą de- lub legitymizowania nowego ustroju politycznego było nieustanne po-
równywanie – oczywiście, w kwestiach najbardziej dla siebie korzystnych – nowej 
rzeczywistości z tą przed 1989 rokiem.

Strategia zerwania z przeszłością została w naturalny sposób przejęta przez ów-
czesne elity symboliczne, co jest widoczne w dyskursie politycznym prowadzonym 
po 1989 roku29. Szybkość zmian, tak często stanowiąca wartość na początku reform, 

26 Bezalternatywność zmian wiązała się z ich nieodwracalnością: „O sposobie i tempie zmian polskiej 
gospodarki, szczególnie w pierwszym okresie, zadecydowały względy polityczne, a nie ekonomiczne. 
Argumentem uzasadniającym ten stan rzeczy było powoływanie się na konieczność przesądzenia o nie-
odwracalności przemian” – zob. Z. Blok, Transformacja jako konwersja funkcji..., s. 14.

27 Dzień 4 czerwca 1989 roku był – według działaczy Unii Demokratycznej – owym „centrum czasu”, 
nowym początkiem, gdy „(...) historia została przerwana i rozpoczęła swój bieg w nowym miejscu” – zob. 
E. Teleżyńska, Unia Demokratyczna: organizować..., [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., s. 99. 

28 Kwestie, o których mowa w niniejszym podrozdziale, wyjątkowo szybko stały się przedmiotem 
politycznej dyskusji – np. na łamach prasy: „Gdzie jesteśmy teraz, po demokratycznym przełomie i rozpa-
dzie postkomunistycznego, totalitarnego porządku? Jaki jest charakter owego przełomu? Czy rzeczywiście 
stalinizm w Polsce już się skończył w wyniku ostatnich wyborów? I dokąd zmierzamy, ku jakiej przyszłości? 
(...) Co po euforii demokratycznego przełomu?” – zob. J. Syski, Realia i mity polskie, s. 3.

29 Według Marcina Libickiego, receptą na uzdrowienie gospodarki było jak najszybsze zerwanie z so-
cjalizmem i całkowita prywatyzacja. Zob. M. Libicki, Wyścig do tortu, s. 10.
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wymagała dodatkowego wzmocnienia za pomocą zrozumiałej metafory symbo-
licznej. Miałaby ona podkreślać wyjątkowość nowej rzeczywistości, pobudzać do 
realizacji nowych, trudnych zadań, a przy tym nie rezygnować całkowicie z odniesień 
rewolucyjnych. Zadaniem nowych sił politycznych było doprowadzenie do „naj-
bardziej korzystnego” dla własnej defi nicji rzeczywistości zerwania z przeszłością. 
W tego typu strategię rozwoju wpisywała się bez wątpienia „gruba linia”30 Tadeusza 
Mazowieckiego. Po dyskursywnym przekształceniu w „grubą kreskę”, nadano jej 
rangę symbolu, mającego obrazować doniosły moment odcięcia się wolnej Polski 
od okresu rządów komunistycznych. Premier Mazowiecki mówił: „Rząd, który 
utworzę, nie ponosi odpowiedzialności za hipotekę, którą dziedziczy. Ma ona jednak 
wpływ na okoliczności, w których przychodzi nam działać. Przeszłość odkreślamy 
grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę 
z obecnego stanu załamania”31. Dalej uzasadniał swoją koncepcję legitymizacji 
przyszłościowej, utrzymując, że należy odciąć się od przeszłości, żeby móc działać 
bez obciążeń. Przeszłość była czasem, od którego należało odejść. Owa symbolika 
oznaczała budowanie nowej rzeczywistości, w formie projektu koniecznego, ale bez 
dodatkowych kosztów wynikających z rozstania z minionym okresem. Było to hasło 
zerwania z przeszłością, odnoszące się częściowo do akceptowanego jeszcze w tam-
tym momencie rewolucyjnego stylu działania, ze stosowaną w takich wypadkach 
legitymizacją przyszłości. W sferze symbolicznej była to próba przeprowadzenia 
rewolucji w ograniczonym zakresie, w połączeniu z ewolucyjnym przejściem do 
nowego systemu32.

Wygłoszone przez Tadeusza Mazowieckiego słowa stały się jednym z pod-
stawowych elementów dyskursu politycznego w następnych latach. Działania 
prowadzone zgodnie z postulatem Mazowieckiego miały się koncentrować wokół 
idei rozpoczęcia wszystkiego od nowa, ale – jak twierdził Marcin Król – pojawiał 
się „zamysł swoistej amnestii polityczno-moralnej (bo oczywiście nie prawnej) 
w stosunku do tak zwanej nomenklatury. Mazowiecki zamierzał dokonać zatem 
rewolucji (zaczynanie od nowa) bez rewolucyjnej symboliki i bez rewolucyjnych ak-
tów przemocy”33, jednak z rozliczeniem za popełnione w przeszłości przestępstwa34. 
Zamierzano zatem dokonać rewolucji z odrzuceniem charakterystycznego dla niej, 
rewolucyjnego biegu zdarzeń, przyjmując strategię zmian ewolucyjnych w dłuższym 
okresie czasu. Chodziło o zbudowanie społecznego przekonania o istnieniu wyjąt-
kowego momentu historycznego, w połączeniu ze strategią etapowego, ale szybkiego 
wprowadzania nowych rozwiązań zmieniających ówczesną rzeczywistość. Była to 

30 Termin „gruba linia” pojawił się w przemówieniu Tadeusza Mazowieckiego w Sejmie 24 sierpnia 
1989 roku. W okresie późniejszym, wskutek dziennikarskiej „przeróbki”, funkcjonował już jako „gruba 
kreska”. Zob. Z. Domarańczyk, 100 dni Mazowieckiego, s. 106 i 108.

31 Przeszłość odkreślamy grubą linią..., s. 3.
32 Spór o Polskę. Z Aleksandrem Hallem rozmawiają Ewa Polak i Mariusz Kobzdej, Warszawa 1993, s. 53.
33 M. Król, Ewolucja, restauracja, amnezja..., [w:] S. Mocek (red.), Moralność i polityka, s. 194. 
34 Twierdzono, że „gruba kreska wcale nie gwarantuje przestępcom bezkarności, ale i oczywiście nie 

czyni takiej sprawiedliwości, jakiej daremnie oczekujemy od losu: że grzechy i wady będą ukarane, a cnoty 
i zasługi nagrodzone” – zob. T. Bogucka, Polak po komunizmie, s. 28.
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propozycja unowocześniania kraju drogą stopniowych reform strukturalnych i in-
stytucjonalnych, a później świadomościowych. Zaakceptowanie tej fi lozofi i zmian 
determinowało późniejsze oskarżenia kierowane wobec przeciwników politycznych 
o propagowanie działań rewolucyjnych.

Pomimo niejednoznacznego wartościowania minionego okresu ze strony 
zwolenników „grubej kreski”, strategia ta była pierwszą i najważniejszą, ale też 
zdecydowanie ograniczoną formą odwołania się do wspomnianego wyżej rewo-
lucyjnego dziedzictwa. Przekonanie o „pokojowym” charakterze rewolucji pozba-
wiało tę gwałtowną zmianę cech prawdziwie rewolucyjnych. Ponadto czynniki 
polityczne, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, ograniczyły w pierwszych 
miesiącach po utworzeniu rządu w 1989 roku stosowanie w dyskursie typowo 
rewolucyjnego słownictwa. Polityczna obawa, mająca najprawdopodobniej zło-
żone podłoże (np. rozliczenie przeszłości stało w sprzeczności z logiką przemian 
stopniowych oraz z porozumieniem zawartym przy Okrągłym Stole bądź też 
obawiano się reakcji sił dawnego reżimu35 itd.), ograniczyła, jak się wydaje, sto-
sowanie retoryki rewolucyjnej.

Strategia premiera Mazowieckiego miała prowadzić do przekonania, że zerwano 
z przeszłością w wystarczającym zakresie. W dyskursie ta metoda szybko jednak 
została zakwestionowana, co wynikało najprawdopodobniej z faktu, że pozostałości 
po niedawnej przeszłości były wciąż zbyt widoczne dla społeczeństwa. Okazało się, 
że niełatwo „nową” teraźniejszość oddzielić od przeszłości. Potrzebę dokonania 
radykalnego zerwania pogłębiały z pewnością niektóre działania polityczne, np. zbyt 
asekuracyjna polityka personalna rządu Mazowieckiego36. Pretensje do premiera 
miały prawie wszystkie strony ówczesnego dyskursu politycznego. Nietrudno za-
uważyć, że tak ograniczone zerwanie z przeszłością musiało się stać w niedalekiej 
przyszłości elementem sporu politycznego. Kwestia rozstania się z dziedzictwem 
PRL-u stała się podstawą konstytuującą pole sporu politycznego w następnych 
latach – punktem zapalnym, wokół którego koncentrowały się dyskusje polityczne.

Propagowana przez zwolenników „grubej kreski” ewolucyjność zmian, uzgod-
niona przy Okrągłym Stole, miała spowodować, według niektórych uczestników 
dyskursu politycznego, „spowolnienie” zmian politycznych w Polsce po 1989 roku 
oraz zachowanie ciągłości historycznej poprzez legitymizowanie strony koalicyjno-
-rządowej. Porozumienia miały zachować w pewnych sferach uprzywilejowaną 
pozycję elit postkomunistycznych. Ustępstwa wobec nich umożliwiły m.in. wybór 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta czy objęcie tek ministerialnych w rządzie 
Mazowieckiego przez generałów Kiszczaka i Siwickiego. Uprzywilejowanie to było 
skutkiem negocjacyjnej formy podzielenia się władzą, a to pozwoliło komunistom na 
utrzymanie części władzy i uzyskanie legitymizacji, trudnej później do podważenia.

Wobec tego, dla części ówczesnych elit „gruba kreska” nie oznaczała symbolicz-
nego rewolucyjnego zerwania z przeszłością, a była tylko kamufl ażem, mającym 

35 J. Holzer, Przemiany polityczne w Polsce i NRD..., [w:] J. Holzer i J. Fiszer, Przemiany w Polsce 
i NRD..., s. 14.

36 J. Karpiński, Polska po przejściach, s. 255.
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służyć do uwiarygodnienia propagandowej imitacji takiego zerwania, wprowadzo-
nym dla potrzeb gry politycznej oraz ochrony osób, które dopuściły się zbrodni 
w minionym okresie. Taka sytuacja uniemożliwiła przeżycie na samym początku 
tak potrzebnej i oczyszczającej społecznej katharsis37, a zamiast tego wprowadziła 
do nowej rzeczywistości wszelkie patologie starej, dodając jeszcze negatywne 
konsekwencje zmian, np. związane z pomieszaniem moralnym i zanegowaniem 
naturalnego poczucia sprawiedliwości38. Przekonanie o braku jakiegokolwiek 
zerwania przyjmowało radykalny charakter: „(...) system realnego socjalizmu jest 
obecnie powszechnie odrzucany, ale często tylko deklaratywnie: struktury państwa 
totalitarnego okazują się bowiem bardzo przydatne dla wielu postkomunistycznych 
systemów występujących ofi cjalnie jako państwa demokratyczne i parlamentarne”39. 
W takiej interpretacji „gruba kreska” premiera Mazowieckiego miała prowadzić 
do wytworzenia się społecznego przyzwolenia, dopuszczającego możliwość za-
kwestionowania negatywnych ocen okresu PRL-u. Wielokrotnie zastanawiano się, 
czy ów brak działań wobec osób, które dopuściły się zbrodni komunistycznych, 
doprowadził do umocnienia pozycji politycznej i gospodarczej przez ugrupowania 
postkomunistyczne: „Pozostaje kwestią dyskusyjną, czy ów brak rozliczenia przy-
czynił się do sukcesu postkomunistycznego i na odwrót, czy też brak rozliczenia 
ułatwił ich przejście na pozycje zgodne z regułami systemu demokratycznego”40. 
Według przeciwników „grubej kreski”, rozmywała ona odpowiedzialność za czyny 
popełnione do 1989 roku. Przejawiało się to w zauważalnym często w dyskursie 
politycznym, szczególnie po stronie ugrupowań lewicowych, przeświadczeniu, że 
czegoś takiego jak PRL właściwie wcale nie było, a budowana obecnie III RP jest 
bezpośrednią kontynuacją Polski międzywojennej.

Defi nicje sytuacji po zaproponowaniu hasła „grubej kreski” były zdecydowa-
nie niejednoznaczne i wymuszały spory dotyczące jej interpretacji. Okazało się, 
że „w mentalności powszechnej tzw. »polityka grubej kreski« stała się symbolem 
nie tylko niechęci wobec historycznych rozliczeń, lustracji i dekomunizacji, ale 
ponadto stała się symbolem akceptacji aktywnego udziału środowisk postkomu-
nistycznych w polskiej polityce i gospodarce”41. Wydaje się, że ówczesna sytuacja 
porewolucyjna kierowała uczestników dyskursu politycznego w stronę posługiwania 
się strategią ingerowania w rozwój ciągły. Można nawet stwierdzić, że dokonanie 
bardziej wyrazistego i jednoznacznego zerwania z poprzednim okresem, m.in. 

37 M.S. Szczepański, Rzeczpospolita Trzy i pół. Od sokratejskiej arete do cnót obywatelskich, [w:] B. Welc 
(red.), Czas na sanację, s. 91.

38 Stanowisko takie było defi niowane następująco: „W III RP zabrakło jednoznacznego potępienia 
przeszłości, a historia PRL stała się przedmiotem gry politycznej” – zob. A. Zakrzewski, Być konserwatystą, 
„Wprost”, nr 13 z 29 marca 1998 roku, s. 8.

39 Plan interwencyjnego ratowania Gospodarki Polski. Program gospodarczy KPN [z sierpnia 1991 
roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 242. 

40 J. Holzer, Przemiany polityczne w Polsce i NRD..., [w:] J. Holzer i J. Fiszer, Przemiany w Polsce 
i NRD..., s. 14.

41 G. Markiewicz, Kontrowersje wokół „numeracji”..., [w:] J. Kornaś (red.), Idea ustrojowa a rzeczywi-
stość..., s. 18. 
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poprzez działania wobec funkcjonariuszy byłego systemu, nie zlikwidowałoby 
potrzeby wykorzystania, czyli domagania się bardziej zdecydowanego zerwania 
z poprzednim systemem. Pojawiłyby się zatem ugrupowania, które by uznały do-
konane zerwanie za niewystarczające i domagały się bardziej radykalnych działań, 
mających je uwiarygodnić społecznie.

Do stosowania strategii zerwania z rozwojem ciągłym „zmuszały” w dużym 
stopniu trudne warunki społeczno-gospodarcze, odbierane jako sytuacja całko-
wicie niespełniająca społecznych oczekiwań. W dyskursie pojawiały się odmienne 
określenia mające oddać stan aktualny, ten „nierzeczywisty” moment historyczny. 
Taki stan miał obejmować całą ówczesną rzeczywistość – „wszędzie miało tak być”. 
Były to więc określenia mówiące o występowaniu klimatu nierealności42, defi niujące 
całą rzeczywistość jako ułomną, w której wszystko było nierealne i pozorne. Z tego 
typu defi nicji wynikało działanie będące dla niektórych polityków wyzwoleniem 
z tego stanu nierealności. Rozstanie – tym razem rzeczywiste – stało się programem 
niektórych polityków43. Z drugiej strony, wezwania do rozstania z patologiami te-
raźniejszości, w połączeniu z dostrzegalnym chaosem społecznym i gospodarczym, 
budziły potrzebę potępienia przeszłości. Hasło zerwania wymagało uznania, że 
ustrój, z którym chciano się rozstać, był tworem nielegalnym, jego „cechą nieod-
łączną było uzależnienie od zewnętrznego hegemona – ZSRR”44, bezprawiem, które 
pozostawiło konsekwencje w wielu dziedzinach życia – społecznego, gospodarczego, 
a przede wszystkim moralnego.

Wyraźnie negatywne zjawiska i procesy stanowiły podstawę do formułowania 
odmiennych wniosków dotyczących ciągłości – lub jej braku – pomiędzy PRL 
a III Rzecząpospolitą. Najbardziej wzmacniały tezę o ciągłości przejawy przeszło-
ści w nowej rzeczywistości45. Przy odczuwalnych dla wszystkich uciążliwościach 
transformacji i brakach nowej rzeczywistości, szczególnie raziły sukcesy byłych 
działaczy komunistycznych, zachowane instytucjonalne relikty przeszłości itd., rosło 
więc polityczne poparcie dla osób głoszących konieczność radykalnego zerwania. 
Nie wiedziano, czy rzeczywistość to struktura jakościowo nowa z elementami daw-
nego systemu, czy też struktura dawnego systemu z nowymi elementami46. Pytano 
o skuteczność zerwania czy – w wersji bardziej wyważonej – o stopień zachowania 
ciągłości, którą dostrzegano w niezakłóconym trwaniu elementów poprzedniej 
epoki i wyrażano hasłem: „komunizm wciąż trwa”. Przyjęcie tego założenia niosło 
za sobą przekonanie, że po 1989 roku zmiany w sferze społecznej, gospodarczej 
i politycznej były zdecydowanie niewystarczające. W dyskursie podnoszono brak 
jednoznacznego i oczywistego dla wszystkich, symbolicznego zainaugurowania 

42 J. Staniszkis, Dylematy okresu przejściowego, s. 10.
43 Zob. np.: J. Galarowicz, W niewoli kłamstwa, „Tygodnik Solidarność”, nr 16 z 16 kwietnia 1993 roku, s. 9. 
44 Plan interwencyjnego ratowania Gospodarki Polski. Program gospodarczy KPN [z sierpnia 1991 

roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 242.
45 Z. Krasnodębski, Wizja polityki w „Solidarności”..., [w:] R. Bäcker, A. Dudek, Z. Krasnodębski, 

J. Kurczewski, M. Latoszek, M. Muskat, J. Mikułowski-Pomorski (red.), „Solidarność”. Dwadzieścia lat..., s. 132.
46 Zob. J.H. Kołodziej, P. Płaneta, MY i ONI. Różnicowanie sceny politycznej jako środek walki wyborczej, 

„Aida Media. Teoria i Praktyka Reklamy” 1995, nr 8, s. 15.
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nowego początku, bardziej czytelnego oddzielenia poszczególnych okresów, innymi 
słowy – symbolicznego zerwania ciągłości. Odbieranie ówczesnej sytuacji w for-
mie niejednoznacznej dawało podstawy do daleko posuniętego manipulowania 
temporalnością, szczególnie w zakresie występowania ciągłości, pozwalało na 
wykorzystywanie przeszłości w formie kontrapunktu dla przedstawiania własnych 
rozwiązań politycznych i gospodarczych.

Jak wynika z powyższych argumentów, dyskurs polityczny został zapełniony 
wezwaniami do ostatecznego i trwałego zerwania ciągłości. Wezwania te stano-
wiły istotne formy symbolicznego defi niowania rzeczywistości w odniesieniu 
do aspektów temporalnych, ale także socjotechniczne próby uzyskania przewagi 
w dyskursie, czyli zwiększania poparcia politycznego. Wszystkie one konstytuowały 
się głównie wokół negatywnej oceny „grubej kreski” premiera Mazowieckiego 
oraz często działań kolejnych ekip rządzących. „Gruba kreska” stała się przede 
wszystkim symbolem nieudanego, często pozorowanego, zerwania z rozwojem 
ciągłym. Twierdzono, że działania rządów Mazowieckiego i Bieleckiego dopro-
wadziły do zachowania ciągłości między okresem PRL-u a III RP, a polegało 
to m.in. na „uwłaszczeniu nomenklatury, utrzymywaniu i nawet powiększaniu 
biurokracji państwowej”47, chociaż w praktyce doszło do wielu istotnych działań 
symbolicznych zamierzonych jako rzeczywiste zerwanie z minionym okresem. 
Wszystkie te symboliczne defi nicje i pytania o teraźniejszość stawały się elemen-
tem dyskusji o tożsamości III RP.

c) Zerwanie ciągłości jako temporalna strategia polityczna

Socjotechniczne strategie zerwania ciągłości nie były charakterystyczne wyłącz-
nie dla prawej strony sporu politycznego, choć u ugrupowań prawicowych do-
minowały. W zależności od okoliczności i potrzeby, były wykorzystywane przez 
wszystkie ugrupowania. Nie ograniczył tej strategii nawet czynnik czasowy, choć 
realia PRL-u w sposób naturalny stawały się coraz bardziej odległe, odchodziły 
w przeszłość. Mimo to myślenie utopijno-rewolucyjne objawiało się wielokrotnie 
w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, wyrażając się potrzebą istnienia jed-
noznaczności, polegającej na wierze w zbudowanie pomyślnej przyszłości metodą 
„radykalnego postawienia tamy” dla powrotu „starego”48. Ciągłe podkreślanie 
potrzeby zerwania w formie rozliczenia się z przejawami peerelowskiej przeszłości 
zachowanymi w teraźniejszości miało w dyskursie politycznym oraz w społeczeń-
stwie liczne grono zwolenników.

Wyjątkowo szybko sięgnięto po czerwcu 1989 roku po strategię zerwania 
z ciągłością, co znalazło wyraz w dyskursie w postaci budowania wypowiedzi 

47 „Poznaj siłę swojego głosu” [ulotka KPN z 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1991. 
Programy partii..., s. 225. 

48 T. Czakon, Utopie okresu..., [w:] S. Wróbel (red.), Polska w procesie przeobrażeń..., s. 147.
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z wykorzystaniem takich terminów, jak: „zerwanie”, „odgrodzenie”, „odrzucenie” czy 
„odejście”49, oraz głoszenia potrzeby „głębokich i radykalnych działań”. Wszystkie 
działania wpisujące się w ten scenariusz opierały się na przekonaniu, że w roku 
1989 doszło w Polsce do wydarzeń znaczących, chociaż różnie wartościowanych, 
których nie można zaprzepaścić, więc żeby je lepiej wykorzystać, należy „ostatecznie 
i całkowicie” zerwać z pozostałościami po przeszłości. Pomimo tych pozytywnych 
działań, rzeczywistość w dalszym ciągu „pełna” była reliktów peerelowskiej prze-
szłości. Takie zerwanie z ciągłością, w postaci wyeliminowania z teraźniejszości 
„odziedziczonych” patologii, miało być, w zamierzeniu autorów tego typu pomysłów, 
skutecznym sposobem wprowadzania „prawdziwych” zmian.

Przykładem mającym świadczyć o przyjęciu negatywnych defi nicji ówczesnej 
rzeczywistości miała być popularność w społeczeństwie idei „przyspieszenia”. Sama 
idea opierała się na przekonaniu, że proponowane zmiany są niewystarczające 
i konieczne jest dokonanie „przełomu” politycznego. W pierwotnej wersji pojawiło 
się to w postaci przekonania o potrzebie przyspieszonych wyborów prezydenckich 
i parlamentarnych. Te polityczne postulaty, niezgodne z kalendarzem ustaleń 
Okrągłego Stołu, stały się później podstawowymi hasłami zerwania z przeszłością50. 
W omawianym tutaj aspekcie „przyspieszenie” było sposobem doprowadzenia do 
długo oczekiwanych zmian politycznych. Sami autorzy tej koncepcji rozumieli 
„przyspieszenie” jako kolejne rewolucyjne „zerwanie”, tym razem w niejako „po-
dwójnej” postaci – pierwsza to ostateczne zerwanie z pozostałościami po komu-
nizmie, a druga – odwrót od koncepcji „grubej kreski” oraz ze stanu dwuwładzy, 
do którego ona doprowadziła51. Takie ujęcie jest widoczne w wielu dokumentach 
programowych i wypowiedziach autorów koncepcji „przyspieszenia”52. Najdobitniej 
wyraził to Jarosław Kaczyński w opublikowanym w formie broszury wywiadzie 
pt. Czas na zmiany53.

Najskuteczniejszym sposobem unaocznienia społeczeństwu stopnia spowol-
nienia reform politycznych w Polsce było porównanie zaawansowania zmian 
demokratycznych w innych krajach postkomunistycznych. Idea „przyspieszenia” 
oznaczała zerwanie z porozumieniami Okrągłego Stołu oraz z ciągłością przez 

49 Termin ten, oznaczający raczej działania ewolucyjne, był także wykorzystywany do przedstawiania 
kroków prowadzących do zerwania ciągłości. W programie NSZZ „Solidarność” podrozdział zatytułowany 
„Odejście od komunizmu” zawierał katalog działań prowadzących do zerwania. Zob. „Solidarność” dla 
Ciebie. Program [z 1993 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1993. Partie..., s. 256. 

50 W odniesieniu do spraw gospodarczych pisano: „Jest to program ostatecznego zerwania z gospodarką 
PRL-u. Taka perspektywa naszego programu wynika z dzisiejszej sytuacji, gdy ludzie żyją z miesiąca na 
miesiąc. Tym niemniej zdajemy sobie sprawę, że jako społeczeństwo, jako naród, musimy mieć dłuższą 
pespektywę czasową, musimy naszymi zamierzeniami obejmować całe dziesięciolecia” – zob. Materiały 
programowe Porozumienia Centrum przyjęte na I Kongres Porozumienia Centrum. Projekt Programu 
Gospodarczego Porozumienia Centrum z lutego 1991 roku, [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy 
partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 125.

51 L. Wałęsa, „Solidarność” – drzewo nadziei, s. 2.
52 J. Rogala, Przyspieszenie jako program, s. 3. 
53 Zob. Czas na zmiany. Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiają Michał Bichniewicz i Piotr M. Rudnicki, 

Warszawa 1993. 
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nie legitymizowaną54. W sferze politycznej „przyspieszeniem” były postulaty prze-
prowadzenia wolnych wyborów do parlamentu oraz przedterminowych wyborów 
prezydenckich55, jednak okazało się, że ich realizacja nie doprowadziła do rezygnacji 
z posługiwania się w dyskursie strategią zrywania z rozwojem ciągłym. Na nowy 
kalendarz polityczny, obok wymienionych postulatów, składały się także hasła przy-
spieszenia gospodarczego, w postaci szybszego tempa prywatyzacji czy demonopo-
lizacji gospodarki. Sposobem zmian w gospodarce miały być działania prowadzące 
do usunięcia z administracji osób opóźniających przemiany56. Idea „przyspieszenia” 
była wezwaniem do zerwania z pozostałościami komunizmu, usunięcia reliktów 
poprzedniego systemu z życia gospodarczego i społecznego, ostatecznego rozlicze-
nia „właścicieli PRL-u” z niedawnej przeszłości. Według Deklaracji Programowej 
Porozumienia Centrum, zerwanie z komunistyczną przeszłością było warunkiem 
osiągnięcia pożądanej przyszłości57. W programie PC podkreślano, że pozytywnych 
zmian nie będzie, dopóki nie dojdzie do zerwania z przeszłością58, która w różnej 
formie utkwiła w teraźniejszości. Postulowanie „zerwania” doprowadziło do redefi -
nicji „roku 1989”, który przedstawiano teraz w dokumentach programowych jako 
rok straconej szansy.

Postulat zerwania z przeszłością przybierał mniej lub bardziej radykalną formę, 
był artykułowany za pomocą mniej lub bardziej radykalnych zestawień symbolicz-
nych, z wykorzystaniem przytaczanych już wyżej terminów. W wersji najmniej 
radykalnej głoszono potrzebę ewolucyjnego tworzenia nowych instytucji, mających 
zastąpić stare struktury59, akceptując w tym przypadku doniosłą rolę roku 1989, 
w którym miał się zakończyć komunizm w Polsce. Pierwsze stanowisko propono-
wało rozstanie się z komunizmem drogą reform strukturalno-instytucjonalnych 
– ten sposób działania opisywały postulaty decentralizacji państwa, liberalizacji 
gospodarki, pluralizmu systemu partyjnego oraz wolnych mediów. Celem było 
„zerwanie” ewolucyjne, czyli odchodzenie od przeszłości poprzez budowanie nowej, 
zgodnej z oczekiwaniami rzeczywistości, wprowadzanie do niej nowych rozwiązań.

Z drugiej strony, pojawiały się postulaty gwałtownej wymiany nie tylko instytucji, 
ale także ludzi mających związki z byłym systemem. Stanowisko radykalne było 
wzmacniane w dyskursie wypowiedziami, świadczącymi o tym, że dotychczasowe 
zmiany miały charakter pozorny, polegały jedynie na ich deklarowaniu, a wpły-
wy dawnego systemu i jego ludzi pozostały ogromne60. W przypadku niektórych 

54 K. Wyszkowski, Wałęsa na prezydenta!, s. 1. 
55 Deklaracja Porozumienia Centrum, s. 2. 
56 B.n.a., Porozumienie Centrum – krok dalej, s. 3. 
57 O naprawę Rzeczypospolitej [program PC z 12 maja 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), 

Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 140. 
58 Tamże; Deklaracja programowa Porozumienia Centrum [z września 1991 roku], [w:] I. Słodkowska 

(red.), Wybory 1991. Programy partii..., s. 147. 
59 Zob. Polska: Ku demokratycznemu kapitalizmowi, program KLD z 1991 roku, [w:] I. Słodkowska 

(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 107–108. 
60 Plan interwencyjnego ratowania Gospodarki Polski. Program gospodarczy KPN [z sierpnia 1991 

roku], [w:] tamże, s. 242. 
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ugrupowań radykalne zerwanie z dziedzictwem komunizmu stało się jednym 
z podstawowych postulatów politycznych. Prowadzące do tego procedury nie były 
identyczne, ale dla większości ugrupowań opowiadających się za tą koncepcją można 
ułożyć ich podstawowy katalog. Wpisywały się one w przyjmowaną w programach 
partii jednoznaczną orientację przyszłościową, choć podbudowaną zestawem 
argumentów retrospektywnych. Te ostatnie stawały się w takim zestawieniu nie 
tylko zasobem negatywnym, pozwalającym na legitymizowanie działań skierowa-
nych ku przyszłości, ale instrumentem służącym do opisu sytuacji teraźniejszej. 
Chodziło o nowe, jednoznaczne wytyczenie instytucjonalnej granicy symbolicznej 
pomiędzy dwoma okresami, a zarazem wzmocnienie psychologicznego przełomu 
w świadomości społecznej, czyli o jednoznaczne podkreślenie, że „w Polsce skoń-
czył się komunizm”.

Kwestie te politycy wiązali często z własnymi uwarunkowaniami tożsamościo-
wymi, próbując korzystać z legitymizacyjnego kapitału symbolicznego w postaci 
działalności opozycyjnej przed 1989 rokiem. Stosunek do przeszłości wynikał 
z własnych dokonań w okresie PRL i ten element różnił dwie strony ówczesnego 
podziału politycznego – postsolidarnościowego i postkomunistycznego, choć taki 
podział należy uznać za uproszczony. Odnosi się to przede wszystkim do ugru-
powań prawicowych, nawołujących do różnego rodzaju działań wymierzonych 
w reżim komunistyczny. Postulaty związane z rozliczeniem winnych zbrodni 
przeciwko narodowi polskiemu jedno z ugrupowań zawarło w haśle: „rozliczyć 
system”61. W wypowiedziach ówczesnych polityków postulowano „szybkie zerwanie 
z socjalizmem”62, co opierało się na założeniu, że system peerelowski trwa, zaś rząd 
Mazowieckiego nie był w stanie dokonać przełomu63. Działacze prawicowi przyj-
mowali, że w roku 1989 dokonano przełomu, a ich zadaniem jest przede wszyst-
kim likwidacja „pozostałości komunizmu”64, bo „pomimo szumnych zapowiedzi, 
socjalizm w Polsce nie skończył się”65.

Przekonanie, że pomiędzy okresem PRL a III RP istnieje ciągłość, jest charakte-
rystyczne przede wszystkim dla ugrupowań prawicowych wywodzących się spoza 
nurtu solidarnościowego, takich jak Konfederacja Polski Niepodległej66 i Unia 

61 ZChN w Sejmie i Senacie [październik 1991], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1991. Programy 
partii..., s. 175. 

62 M. Libicki, Wyścig do tortu, s. 10.
63 Od liberalnego rządu do liberalnej polityki [program KLD z maja 1991 roku], [w:] I. Słodkowska 

(zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 111.
64 Tezy programu wyborczego NSZZ „Solidarność” z 1991 roku, [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1991. 

Programy partii..., s. 190. 
65 Unia Polityki Realnej: wybory parlamentarne [ulotka wyborcza z 1991 roku], [w:] tamże, s. 227. 
66 Defi niowanie sytuacji za pomocą twierdzenia, że „nic się nie zmieniło” i konieczne jest wkroczenie 

w istniejącą ciągłość za pomocą dokonania rzeczywistego zerwania z przeszłością, konstytuowało program 
polityczny tej partii po 1989 roku. Najdobitniej określa to cytat z programu KPN z 2 czerwca 1990 roku: 
„(...) nadal żyjemy w strukturach państwowych, stworzonych przez Moskwę i ukształtowanych przez dzia-
łającą w Polsce totalitarną i agenturalną władzę” – zob. Konfederacja Polski Niepodległej. Program Trzeciej 
Rzeczypospolitej. Odbudowa państwa funkcjonalnego z 2 czerwca 1990 roku, [w:] I. Słodkowska (zebrała 
i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 1, s. 255. 
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Polityki Realnej. Ruch „Solidarności” w różnym stopniu ograniczał radykalne 
wezwania do zerwania ciągłości, ze względu na uzasadnioną obawę podważenia 
własnego wkładu w zmianę systemu dokonaną w 1989 roku. Takimi radykalnymi 
działaniami były przede wszystkim propozycje dokonania „zasadniczego przełomu”, 
postulaty sanacji moralnej, dekomunizacji, które miały doprowadzić do usunięcia 
z administracji państwowej ludzi z nomenklatury67, rozliczenia funkcjonariuszy 
i obrońców systemu, którzy popełnili zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu, 
ale także tych, którzy podejmowali błędne decyzje, będąc w rządzie, a wywodzili 
się z solidarnościowej opozycji68.

Zerwanie z komunizmem wymagało symbolicznego ustawowego działania 
poprzez wprowadzenie odpowiednich aktów prawnych, począwszy od nowej 
ustawy zasadniczej, a na konkretnych, regulujących określony fragment rzeczy-
wistości ustawach kończąc. Najczęściej zwolennicy zerwania defi niowali PRL 
jako nielegalny twór państwowy69, dlatego ustawom nadawano formę propozycji 
aktów prawnych, zrywających ciągłość pomiędzy PRL a III Rzecząpospolitą. 
Wszystkie one miały charakter symboliczny, odwoływały się do przekonania, że 
należy ogłosić koniec jednej epoki i początek następnej, a wtedy rzeczywistość 
ulegnie zmianie. Ich celem było raczej oddziaływanie na konkurencję polityczną 
niż w kierunku trwałej zmiany świadomościowej w społeczeństwie. Prób zerwania 
ciągłości prawnej było kilka. Do najważniejszych należał projekt ustawy o restytucji 
niepodległości, przygotowany przez KPN i odrzucony przez Sejm w pierwszym 
czytaniu 30 stycznia 1992 roku. Postulował on restytucję niepodległości RP 
poprzez uznanie za nieważne wszystkich ustaw krajowych i międzynarodowych 
oraz dekretów przyjętych w okresie PRL-u, a ponadto weryfi kację sędziów, pro-
kuratorów i adwokatów oraz rozliczenie wyższych funkcjonariuszy PRL-u przez 
specjalnie do tego celu powołaną komisję70.

Problem lustracji był obecny w polskim życiu publicznym począwszy od 
1989 roku, ale dopiero od roku 1991/1992 pojawił się jako postulat polityczny 
i praktyczny sposób zerwania z przeszłością71. Lustracja stała się szczegóło-
wym instrumentem służącym do rozliczenia się z balastem minionego okresu. 
Potwierdził to premier Jan Olszewski, który w swym exposé 21 grudnia 1991 roku 
powiedział, że zbyt długo trzymano się kompromisów zawartych przy Okrągłym 

67 Program wyborczy NSZZ „Solidarność” [z 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1991. 
Programy partii..., s. 189. 

68 Tezy programowe IV Kongresu..., s. 11.
69 Konfederacja Polski Niepodległej. Program Trzeciej Rzeczypospolitej. Odbudowa państwa funkcjo-

nalnego z 2 czerwca 1990 roku, [w:] I. Słodkowska (zebrała i oprac.), Programy partii i ugrupowań parla-
mentarnych..., cz. 1, s. 255. 

70 Ustawa konstytucyjna o restytucji niepodległości. Projekt z lipca 1991 roku, [w:] tamże, s. 261–262.
71 Już wcześniej jednak pojawiały się w programach politycznych odwołania do rozstania z przeszłością: 

„Państwo, które chcemy budować – III RP – nie będzie dalszym ciągiem PRL, zerwie z wymuszonymi kom-
promisami Okrągłego Stołu, odrzuci balast komunistycznych praw, nawiąże do tradycji Polski Niepodległej. 
Jedyną władzą reprezentującą III RP jest obecnie prezydent” – zob. Krajowy Komitet Obywatelski. Ramowy 
projekt programu wyborczego [z 26 czerwca 1991 roku], [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory 1991. Programy 
partii..., s. 155.



514 Czas jako narzędzie walki politycznej

Stole. Przekonywał, że powołanie zaproponowanego przez niego rządu to „po-
czątek końca komunizmu”. Takim stanowczym krokiem miało być wykonanie 
uchwały lustracyjnej, przyjętej przez Sejm 28 maja 1992 roku, nakazującej mini-
strowi spraw wewnętrznych ujawnienie nazwisk posłów, senatorów, ministrów, 
wojewodów, sędziów i prokuratorów będących tajnymi współpracownikami UB 
i SB w latach 1945–1990. Działania antylustracyjnej „koalicji strachu”72, a także 
brak poparcia w parlamencie dla inicjatyw rządu doprowadziły jednak do jego 
upadku73. Odwołanie rządu Olszewskiego nastąpiło w wyniku tajnych rozmów, 
w atmosferze wielkiego napięcia oraz pod osłoną nocy, co zwolennikom lustracji 
dostarczyło argumentów na poparcie tezy, że dopiero ten rząd podjął pierwszą, 
rzeczywistą – choć nieudaną – próbę zerwania z przeszłością74. Ten mit zrywa-
nia z przeszłością był wielokrotnie wykorzystywany w dyskursie politycznym, 
a dla niektórych ugrupowań stał się podstawą ideologiczną wszelkich odwołań 
temporalnych do przeszłości. Zbudował on legitymizację pod kolejne postulaty 
zerwania z ciągłością. Dla niektórych polityków reakcja przeciwników politycz-
nych na próbę dokonania ostatecznego zerwania była dowodem na to, że jest ono 
konieczne i może przynieść rozwiązanie patologii ówczesnej sytuacji.

Istotnym elementem, wspierającym polityczną ideę zerwania przedstawianą 
w formie lustracji, był postulat dekomunizacji. W przekonaniu wielu polityków, 
głównie prawicowych, stanowił on polityczną przeciwwagę dla koncepcji „grubej 
kreski”. Dekomunizacja miała wymiar dwojaki – była uzupełnieniem idei zerwania 
z przeszłością: „W dziedzinach, w których dawny system trwa na zasadzie zakorze-
nionych postaw i nawyków, potrzebna jest nieciągłość, dekomunizacja”75, ale też 
odwoływała się do przywrócenia ciągłości: „Dekomunizacja to niejako przywróce-
nie ciągłości cywilizacyjnej i naturalnego biegu historii w naszej części Europy”76. 
Mniej radykalnym sposobem dekomunizacji miało być odejście od strategii działań 
odgórnych, a dokonanie weryfi kacji kadr i struktur poprzez „codzienne praktyko-
wanie gospodarki rynkowej i demokracji”77.

72 Odwołanie rządu Jana Olszewskiego przedstawiano w okresie późniejszym jako działania powodo-
wane strachem. Ugrupowania, które doprowadziły do udzielenia rządowi wotum nieufności, były określane 
za pomocą kategorii „koalicja strachu”. Zob. A. Gelberg, Koalicja strachu?, „Tygodnik Solidarność”, nr 23 
z 4 czerwca 1993 roku, s. 12; P. Jakucki, Zamach, „Nasza Polska”, nr 23 z 4 czerwca 1997 roku, s. l.

73 Zob. J. Kaczyński, Wypowiedź w ankiecie pl.: Rząd nieudanego przełomu, „Życie”, nr 139 z 17 czerwca 
l999 roku, s. 18; R. Matyja, Jak wykorzystać dawne porażki?, „Nowe Państwo”, nr 51 z 20 grudnia 1996 
roku, s. 5.

74 J. Olszewski, Początek końca komunizmu, „Gazeta Wyborcza”, nr 296 z 23 grudnia 1991 roku, s. 5. Jak 
tłumaczył premier Olszewski, komunizm w owym czasie wciąż był w jakiś sposób w Polsce obecny: „Oba 
poprzednie rządy były w pewnym zakresie wyrazem ciągle istniejącej dwuwładzy, pierwszy zaś był rządem 
oczywiście koalicyjnym z udziałem komunistów. Oba rządy istniały w układzie, w którym funkcjonował 
kontraktowy, z nomenklaturową większością parlament, w składzie rządu pozostawali ludzie reprezentujący 
dawny porządek (...). Chciałbym, aby mój gabinet wniósł pewną jasność – okres podwójnego układu się 
skończył” – zob. Trzecia Rzeczpospolita – trzeci rząd – trzecia droga?..., s. 11.

75 J. Lewandowski, Wolność i odpowiedzialność, s. 43. 
76 Tamże. 
77 Tamże. 
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Upadek rządu Olszewskiego przyczynił się do pogłębienia u części społeczeń-
stwa przekonania o konieczności ostatecznego zerwania z minionym okresem. 
Zaakceptowanie tezy, że upadek rządu był wynikiem podjęcia przez niego działań 
na rzecz dokonania tego ostatecznego zerwania, legitymizował dalsze intensywne 
dążenia w tym kierunku przez część elit symbolicznych. Legitymizowanie swoich 
roszczeń do władzy poprzez przedstawianie siebie w roli ofi ary osób, wobec któ-
rych podjęto działania lustracyjne, prowadziło do utrzymania części wyborców. 
Odwołanie rządu Olszewskiego doprowadziło jednocześnie do ożywienia rady-
kalnych postulatów politycznych, do absolutyzacji wszelkich negatywnych zjawisk 
związanych z aktualną sytuacją polityczną, co było widoczne przede wszystkim 
w programie Ruchu dla Rzeczypospolitej78. Te negatywne działania, przede wszystkim 
odwołanie gabinetu Olszewskiego, miały się składać na proces zdefi niowany jako 
„rekomunizacja Polski”, co jeszcze bardziej wymuszało dążenie do „rzeczywistego” 
zerwania, które jednak – jak twierdzono – nie będzie zadaniem łatwym79. Tylko 
takie działania mogły jednak umożliwić budowę „nowego państwa”, a dopóki się 
tego nie zrobi, „problem z przeszłością będzie trwał tak długo, jak długo się go 
[państwa – przyp. P.B.] nie oczyści”80.

Do strategii zerwania z PRL-em odwoływały się po 1989 roku nie tylko ugru-
powania znajdujące się w opozycji, ale także sprawujące władzę. U Lecha Wałęsy 
występowała ona jako stały postulat polityczny, wymierzony w przeszłość i wyko-
rzystywany wielokrotnie, zarówno w okresie jego prezydentury, jak i w kampaniach 
wyborczych. Powtarzanie przez Wałęsę81 lub jego otoczenie, że „celem prezydenta 
jest zerwanie z PRL”82, prowadziło do próby przejęcia części elektoratu niezadowo-
lonego z przemian zachodzących w kraju. W przypadku urzędującego prezydenta, 
pogodzenie zapewnienia społeczeństwu poczucia stabilizacji z retoryką rewolucyj-
ną, charakterystyczną dla części ugrupowań radykalnych (raczej opozycyjnych), 
było wyjątkowym wyzwaniem politycznym. Strategia zerwania zyskiwała bowiem 
poparcie wyborców, którzy przyjmowali jako własną defi nicję sytuacji, że „nic 
się nie zmieniło”83, że „nie wypełnił się jeszcze czas rewolucji »Solidarności«. Nie 
wyszliśmy jeszcze z systemu komunistycznego”84, albo że wszelkie próby reform 

78 Deklaracja Ruchu dla Rzeczypospolitej, [w:] Ruch dla Rzeczypospolitej. Materiały programowe, 
Warszawa 1993.

79 Manifest polityczny „Prawica dla Polski”, [w:] J. Parys, Prawica dla Polski, s. 63–64. 
80 Cyt. za: A. Szulżycka, Twoja przyszłość w czystych..., [w:] E. Tarkowska (red.), O czasie, politykach..., 

s. s. 45. 
81 W wersji łagodnej strategię tę wyrażało stwierdzenie: „Niezbędny jest Rząd Przełomu, który podej-

mie wyzwanie, rzucone przez społeczeństwo w wyborach prezydenckich i podda się egzaminowi wyborów 
parlamentarnych. Na inny nie mamy czasu” – zob. Oświadczenie Prezydium i Komisji Politycznej Komitetu 
Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie, [w:] I. Słodkowska (zebrała 
i oprac.), Programy partii i ugrupowań parlamentarnych..., cz. 2, s. 75.

82 Wypowiedź Lecha Falandysza, „Wprost”, nr 9 z 26 lutego 1995 roku, s. 5. 
83 Proponujemy odważne posunięcia. Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawia Marcin Dominik Zdort, 

„Rzeczpospolita”, nr 204 z 1 września 1993 roku, s. 3. 
84 Wypowiedź Mariana Krzaklewskiego na V Zjeździe NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze – zob. 

J. Kurski, Prezydent na deser, „Gazeta Wyborcza”, nr 147 z 26–27 czerwca 1993 roku, s. 1.
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nie powiodły się85. Była zatem raczej trudna do wykorzystania przez polityków 
sprawujących władzę. Z tego tytułu wszelkie zapewnienia prezydenta mogły być 
odbierane jako politycznie niewiarygodne, co wzmacniały dodatkowo niektóre 
jego działania.

Z całkowicie odmiennych założeń wychodzili politycy lewicowi odwołujący 
się do idei zerwania z przeszłością. Z jednej strony, zerwanie było proponowane 
jako strategia podkreślająca całkowite fi asko dotychczasowego programu reform 
rządów niekomunistycznych. Zerwanie miało zatem charakter zdecydowanie 
ograniczony, symbolicznie nawiązując wprawdzie do odejścia, ale tym razem 
od błędów popełnionych przez wcześniejsze ekipy rządowe. Przedstawianie 
teraźniejszości jako obrazu „nędzy i chaosu” doprowadziło do uformowania na 
II Zjeździe SdRP, w marcu 1993 roku, nowego hasła wyborczego: „Tak dalej być 
nie może”. Krytyka dotychczasowych rządów była powiązana z postulatem gwał-
townej zmiany, tak aby zerwać z okresem „kulturowej i społecznej degradacji”86, 
który – według tej opcji politycznej – rozpoczął się wraz z dojściem do władzy 
dawnej opozycji. Proponowane zerwanie, wynikające z dostrzegania trudności 
ówczesnej sytuacji, całą odpowiedzialność za ten stan sytuowało po 1989 roku, 
umiejętnie „zapominając” o czynnikach warunkujących powstanie tejże sytuacji 
sprzed 1989 roku. Zerwanie to miało zatem podłoże rewolucyjne, ale nie nawoły-
wano do działań rewolucyjnych czy symbolicznych. Było jedynie ograniczonym 
wykorzystaniem strategii rewolucyjnej do przejęcia części wyborców niezado-
wolonych z dotychczasowych rządów.

Dyskurs prowadzony przez koalicję postkomunistyczną po wygranych wyborach 
w 1993 roku nie uległ zmianie w zakresie wykorzystania koncepcji przerwania 
ciągłości. Z kolei środowiska postsolidarnościowe zajmowały się raczej szukaniem 
dróg do porozumienia87 i zbudowania bardziej trwałych ugrupowań politycznych 
niż tworzeniem nowych propozycji programowych. Dopiero w czasie kampanii 
przed wyborami prezydenckimi w 1995 roku położono większy nacisk na kwestie 
programu. Radykalizm haseł wyborczych, w tym powrót do propozycji zerwania, 
wiązał się z niemożnością wyłonienia wspólnego kandydata prawicy. Przejęcie wła-
dzy przez ugrupowania postkomunistyczne dowiodło, że strategie nawoływania do 
radykalnych i szybkich działań nie mają już takiego posłuchu społecznego. Względy 
te nie wpłynęły jednak na programy kandydatów, którzy prowadząc radykalną 
kampanię, chcieli wyróżnić się w ten sposób na tle pozostałych. Konsekwentnie 
do zerwania z przeszłością, poprzez odrzucenie dotychczasowej praktyki zmian 
wyłącznie kosmetycznych, czyli do dokonania radykalnych działań w gospodarce, 

85 Porozumienie Centrum – Zjednoczenie Polskie. Program wyborczy [z 1993 roku], [w:] I. Słodkowska 
(red.), Wybory 1993. Partie..., s. 28. 

86 J. Kofman, W. Roszkowski, Transformacja i postkomunizm..., s. 170. 
87 Pojawiały się wypowiedzi sugerujące dążenia do jednoczenia się środowisk niepodległościowych: 

„Miejmy nadzieję, że rozpoczęta od kilku tygodni integracja środowisk niepodległościowych doprowadzi 
wreszcie do podjęcia prac programowych nad wizją NOWEJ POLSKI” – zob. J. Mikke, W stronę nowej 
Polski, s. 5.
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nawoływał kandydat UPR88. Dla niektórych prawicowych kandydatów dodatkowym 
argumentem na rzecz zerwania w mniej lub bardziej radykalnej formie był powrót 
do władzy ugrupowań postkomunistycznych89; było to szczególnie wyraźne w za-
proponowanej przez Lecha Kaczyńskiego strategii reform i działań dotyczących 
bezpośrednio przekształceń instytucji i struktur państwowych90. Uchwalenie nowej 
konstytucji miało doprowadzić do zerwania historycznej i społecznej ciągłości 
„pomiędzy III Rzecząpospolitą a PRL-em”91.

Pomysłem wpisującym się w szeroko rozumianą ideę zerwania ciągłości rozwoju 
było hasło wyborcze Aleksandra Kwaśniewskiego: „Wybierzmy przyszłość”. Hasło to, 
bez względu na to, jakie były intencje jego autorów, stanowiło kolejny pomysł „odejścia”, 
zapomnienia o przeszłości i kierowania się w bieżącej działalności wyłącznie „dobrem 
obywateli i kraju” w bliżej nieokreślonej przyszłości. Często pojawiała się sugestia, iż 
nie była to tylko propozycja zapomnienia o historii, ale także jasny przekaz, że historii 
pamiętać nie chcemy, więc „gwarantujemy spokój”. Z tych też względów można za-
liczyć to hasło do zestawu pomysłów na budowanie, po raz kolejny, wszystkiego „od 
nowa”, chociaż z zupełnie innych powodów niż poprzednicy. Polityczne przesłanie 
hasła „wybierzmy przyszłość” miało wiele wspólnego z wcześniejszym apelem o wpro-
wadzenie „grubej kreski”, który na długo zdeterminował polski dyskurs polityczny92.

Doświadczenia wyborów parlamentarnych w 1993 roku oraz prezydenckich 
w 1995 roku, przegranych przez ugrupowania nawołujące do dokonania radykalnego 
przełomu politycznego, wpłynęły na zbudowanie przed wyborami parlamentarnymi 
w 1997 roku koalicji ugrupowań postsolidarnościowych. Funkcjonujący wów-
czas podział na ugrupowania postsolidarnościowe i postkomunistyczne ułatwiał 
identyfi kację przeciwnika politycznego. Powrót do wcześniejszych haseł okazał 
się jednak wyjątkowo trudny, choć niektóre były nadal wykorzystywane. Do tych 
ostatnich należy zaliczyć postulat dokonania znaczącego przełomu politycznego 
i gospodarczego w kraju. Do ostatecznego zerwania z „komunistyczną przeszłością” 
nawoływała Akcja Wyborcza Solidarność93, która przedstawiała siebie jako emanację 
ruchu niepodległościowego w Polsce. Hasła te wpisywała w defi nicje dramatyczne 
ówczesnej sytuacji, eksponując negatywne jej przejawy. Działanie takie było koniecz-
ne, bo, pomimo dokonania pokojowej rewolucji „Solidarności”, doszło w następnych 
latach do zaprzepaszczenia szansy na naprawę państwa i poprawę warunków życia, 
a to z winy błędów tych, którzy w latach 1989–1993, „zaniechali zasadniczych 

88 Zob. Janusz Korwin-Mikke i jego partia Unia Polityki Realnej proponuje [program z 1995 roku], 
[w:] I. Słodkowska (red.), Wybory prezydenckie 1995..., s. 97. 

89 Tego typu odniesienia są widoczne w programach wyborczych: Hanny Gronkiewicz-Waltz, Lecha 
Kaczyńskiego, Marka Markiewicza, Leszka Moczulskiego, Jana Olszewskiego i Lecha Wałęsy. Zob. tamże, passim.

90 Lech Kaczyński: Program wyborczy z 1995 roku, [w:] tamże, s. 82–84. 
91 Tamże, s. 82–83.
92 P. Borowiec, Zerwanie z ideą rozwoju ciągłego..., [w:] A. Lisowska, A.W. Jabłoński (red.), Polska jako 

„dobre państwo”..., s. 23.
93 Program Akcji Wyborczej Solidarność [maj 1997 roku], [w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), 

Wybory 1997. Partie..., s. 102.
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reform prowadzących do nowoczesności”94. Działacze AWS twierdzili, że należy 
zerwać z istniejącymi w Polsce strukturami monopolistyczno-oligarchicznymi, 
będącymi pozostałością po minionym systemie. Te elementy miały doprowadzić 
do ukształtowania się rzeczywistości nierealnej, w której doszło do „pomieszania” 
podstawowych wartości i zasad działania. Twierdzono, że nie można „dopuścić 
do zacierania różnic między prawdą a kłamstwem, dobrem a złem”95. Podkreślił to 
jednoznacznie premier Jerzy Buzek w swoim exposé: „Rok 1989 był, jak już wspo-
mniałem, początkiem końca komunizmu w Polsce. Zrobię wszystko, aby nasz rok 
1997 był zapamiętany jako rok początku naprawy państwa, ostatecznego zerwania 
ze złą przeszłością”96.

AWS nie negowała całkowicie zmian, jakie zaszły w Polsce w ostatnich latach, 
podkreślała też błędy popełnione przez pierwsze rządy solidarnościowe, jednak 
głównego winowajcę, który zahamował zmiany w kraju, upatrywała w rządach 
postkomunistów. Wezwanie do zerwania z tymi rządami było jednym z podstawo-
wych postulatów AWS w kampanii wyborczej: „Należy odsunąć postkomunistów 
– bo jest niesprawiedliwe sprawowanie pełni władzy nad III Rzeczpospolitą przez 
spadkobierców tej formacji, której rządy pozostawiły do dzisiaj bolesne blizny 
w pamięci narodowej, i trwałe, trudne do przezwyciężenia ślady w gospodarce”97.

Po wygranych wyborach AWS doprowadziła do realizacji czterech reform 
społeczno-gospodarczych, które jednak w niewielkim tylko stopniu wpisywały 
się w strategię ostatecznego zerwania. Działania, które dotyczyły tej kwestii, miały 
przede wszystkim charakter symboliczny, a realizowane były w sposób ewolucyjny. 
Początkiem symbolicznego zerwania z PRL-em był obywatelski projekt ustawy zasad-
niczej, który budował jednocześnie podstawy ciągłości z II Rzecząpospolitą98. Powrót 
do koncepcji „odcięcia” III RP od PRL i bezpośrednie nawiązanie do II RP po fi asku 
kampanii konstytucyjnej „Solidarności” reaktywowała uchwała Senatu z 16 kwietnia 
1998 roku „O ciągłości prawnej między II a III Rzecząpospolitą Polską”99. Uznano 
w niej „państwo utworzone w wyniku II wojny światowej na ziemiach polskich 
i funkcjonujące w latach 1944–1989 za niedemokratyczne państwo o totalitarnym 
systemie władzy, będące elementem światowego systemu komunistycznego, pozba-
wione suwerenności i nie realizujące zasad zwierzchnictwa Narodu”100. Według tej 
uchwały: „Senat uznaje ciągłość prawną II i III Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażającą 

94 Tamże. 
95 Tamże.
96 Zob. J. Buzek, Program naprawy państwa – sejmowe exposé premiera Jerzego Buzka, „Gazeta Wyborcza”, 

nr 263 z 12 listopada 1997 roku, s. 8.
97 B. Komorowski, Dlaczego warto głosować na AWS? [ulotka wyborcza z 1997 roku], [w:] I. Słodkowska, 

M. Dołbakowska (red.), Wybory 1997. Partie..., s. 111. 
98 P. Raina (oprac.), Marian Krzaklewski: Chcemy być narodem z przyszłością, Warszawa 1997, s. 93.
99 Zob. m.in.: W.Z., W Senacie o ciągłości prawnej między II RP i III RP, „Głos”, nr 43 z 4 marca 1998 

roku, s. 8; Z. Duszewski, Nielegalna PRL, „Tygodnik AWS”, nr 3 z 18 stycznia 1998 roku, s. 16–17; K. Górski, 
Wątpliwa moc prawna PRL, „Nasza Polska”, nr 11 z 11 marca 1998 roku, s. 7.

100 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1998 roku o ciągłości prawnej między 
II a III Rzecząpospolitą Polską, „Monitor Polski” 1998, nr 12, poz. 200.
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się w ich suwerennym i niepodległym bycie. Tym samym stwierdza, że narzucona 
w dniu 22 lipca 1952 r. konstytucja niesuwerennego państwa nie podważyła legalnie 
mocy prawnej Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 
1935 r. oraz opartego na niej porządku prawnego”101. Senat wyraził wdzięczność 
organom państwa polskiego na uchodźstwie, które „umożliwiły zachowanie ciągłości 
prawnej między II i III Rzecząpospolitą Polską” i stwierdził, że „akty normatywne 
stanowione przez niesuwerennego prawodawcę w latach 1944–1989 pozbawione 
są mocy prawnej, jeśli godziły w suwerenny byt państwa polskiego lub są sprzeczne 
z zasadami prawa uznawanymi przez narody cywilizowane, znajdującymi swój wyraz 
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. (...) Nieważność wspomnianych aktów 
normatywnych rangi ustawowej wymaga stwierdzenia ustawowego, a innych aktów 
normatywnych – decyzji właściwych organów władzy państwowej”102. Uchwała 
Senatu wyznaczała zadanie uporządkowania spuścizny po systemie komunistycz-
nym poprzez wyraźne stwierdzenie nieważności poszczególnych komunistycznych 
aktów normatywnych103.

Działania prowadzone przez koalicję AWS – UW, wymierzone w konkretne 
fragmenty ówczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej, mogły być odczytywane 
jako próba zerwania z instytucjami i strukturami odziedziczonymi po minionym 
systemie. Taka interpretacja traciła jednak na znaczeniu z każdym miesiącem rzą-
dów tej koalicji, ze względu na popełniane przez nią błędy, afery i kłótnie, zarówno 
w samej koalicji, jak i w poszczególnych jej ugrupowaniach. Potrzeba przedstawiania 
siebie jako skutecznego polityka czy ugrupowania rządzącego zmusiła kandydata 
części AWS-u w wyborach prezydenckich w roku 2000, Mariana Krzaklewskiego, 
do rezygnacji z odwoływania się do strategii zerwania i rozpoczęcia reform od 
nowa. Pojawiły się zatem u niego defi nicje przedstawiające rzeczywistość w op-
tymistycznych barwach, pozbawione określeń negatywnych, a do tego bardziej 
pozytywnie odnoszące się do peerelowskiej przeszłości. Krzaklewski nie wzywał 
już do odrzucenia komunizmu – m.in. dlatego, że sytuacja Polski zmieniła się 
znacząco do tego czasu, a była to „wielka, historyczna zasługa rządzącej przez 
ostatnie trzy lata posierpniowej koalicji AWS – UW”104. Brak propozycji zerwania 
z przeszłością wynikał z założenia, że dokonała tego już rządząca koalicja. W tej 
kampanii prezydenckiej dominowało przekonanie o tym, że nie ma już potrzeby 
podejmowania działań niezbędnych dla przerwania ciągłości z PRL-em105. Zmiana 

101 Tamże.
102 Tamże.
103 J. Karpiński, Trzecia niepodległość..., s. 222–223.
104 Marian Krzaklewski. Strategia zwycięstwa. Program wyborczy z 2000 roku, [w:] I. Słodkowska (red.), 

Wybory prezydenckie 2000..., s. 72. 
105 O braku ciągłości przekonany był nie tylko Aleksander Kwaśniewski, ale także Lech Wałęsa, który 

utrzymywał, że „komunizm odszedł do lamusa historii” – zob. Lech Wałęsa: Czarne jest czarne, białe jest 
białe. Zarys programu wyborczego z 2000 roku, [w:] I. Słodkowska (red.), Wybory prezydenckie 2000..., 
s. 139. Odwołania, mające cechy pozwalające zaliczyć je do strategii zerwania z przeszłością, występowały 
natomiast w programach wyborczych Jana Olszewskiego, Jana Łopuszańskiego czy Tadeusza Wileckiego. 
Zob. tamże, passim.
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w defi niowaniu ówczesnej sytuacji przez Krzaklewskiego nie ograniczyła zarzutów 
kierowanych przez niego wobec dokonań wcześniejszego rządu koalicji SLD – PSL106 
oraz prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego107.

Dwuznaczność strategii zerwania z ciągłością polega na tym, że korzystające 
z niej ugrupowania – jak pokazują powyższe przykłady – równie często nawiązy-
wały do jej przywrócenia, traktowanego jako skuteczny sposób na rozwiązywanie 
problemów tożsamościowych niektórych ugrupowań politycznych w nowej rzeczy-
wistości. Taka rekonstrukcja ciągłości potwierdzałaby także, iż legitymizowanie za 
pomocą rewolucyjnego zerwania z ciągłością nie jest możliwe bez prób poszuki-
wania w przeszłości elementów mogących służyć za pozytywne układy odniesień 
politycznych. Zerwanie równie często było łączone ze wskazywaniem tych okresów 
w historii, które mogły posłużyć za punkty nawiązania tak potrzebnej w polityce 
ciągłości historycznej.

Jak pokazują powyższe przykłady, podatność na ustawiczne zrywanie z ciągłością 
rozwoju nie była domeną jednej tylko opcji politycznej czy ideowej. Okres po 1989 
roku charakteryzowało stałe występowanie czynnika nietrwałości108, co przejawiało 
się m.in. sięganiem do strategii zerwania z rozwojem ciągłym i wykorzystaniem 
jej w dyskursie politycznym.

d) „IV RP” – ostatnie zerwanie z rozwojem ciągłym

Odbieranie przez część społeczeństwa istniejących warunków społecznych 
i politycznych jako patologicznych doprowadziło do stworzenia politycznej idei 
IV Rzeczypospolitej. Właściwie idea ta została sformułowana już wcześniej, począt-
kowo nie mówiono o niej szerzej, licząc na korzystny dla polskich reform rozwój 
sytuacji109. Po 1989 roku odwoływali się do niej przedstawiciele różnych ugrupowań 
politycznych, co świadczy o rosnącym niezadowoleniu części środowisk z „modelu” 
III RP. W 1997 roku pisał o tym, jako o zerwaniu prowadzącym do ustanowienia 
„nowego państwa”, m.in. wywodzący się ze środowiska konserwatywnego Rafał 
Matyja110. Zerwanie miało być konieczne, bowiem dotychczasowe formy budowania 
III RP, jak i sam kształt państwa, stanowiły ciąg porażek, a „częściowe” czy „eta-

106 Chcemy dokończyć ten remont. Z Marianem Krzaklewskim rozmawiają Bożena Wawrzewska, Piotr 
Aleksandrowicz i Krzysztof Gottesman, „Rzeczpospolita”, nr 167 z 19 lipca 2000 roku, s. 6–7. 

107 Marian Krzaklewski. Strategia zwycięstwa. Program wyborczy z 2000 roku, [w:] I. Słodkowska (red.), 
Wybory prezydenckie 2000..., s. 76.

108 E. Tarkowska, Temporalny wymiar przemian..., [w] A. Jawłowska, M. Kempny, E. Tarkowska (red.), 
Kulturowy wymiar przemian..., s. 99.

109 Początki idei IV RP szerzej zob. G. Markiewicz, Kontrowersje wokół „numeracji”..., [w:] J. Kornaś 
(red.), Idea ustrojowa a rzeczywistość..., s. 19.

110 Zob. wypowiedź Rafała Matyi w dyskusji pt. Apatyczna rewolucja, „Więź” 1997, nr 11, s. 22; R. Matyja, 
Między Trzecią a Czwartą Rzecząpospolitą, „Nowe Państwo”, nr 15 z 11 kwietnia 1997 roku, s. 4; R. Matyja, 
Fikcyjny obóz reform, „Nowe Państwo”, nr 39 z 26 listopada 1997 roku, s. 4.; R. Matyja, Konserwatyści w akcji, 
s. 2; R. Matyja, Quo vadis prawico?, „Nowe Państwo”, nr 41 z 10 października 1997 roku, s. 4.



521Próby zerwania z rozwojem ciągłym

powe” poprawianie państwa wydawało się już niemożliwe. Idea IV RP to kolejny 
uszczegółowiony pomysł wpisujący się w rozpowszechnione zawołanie: „czas na 
zmiany”111. Przedstawiono postulat dokonania przełomu ustrojowego wzmacniają-
cego władzę wykonawczą i stwarzającego warunki przezwyciężenia peerelowskiego 
dziedzictwa. Była to bez wątpienia jedna z wizji ówczesnych, jak widać wyjątkowo 
radykalnych, sposobów radzenia sobie z „rozczarowaniami III RP”.

U podłoża kolejnego wykorzystania idei IV RP, czyli zerwania ostatecznego 
i całościowego (wynikało to z przyjętej symboliki i zakresu zmian), znalazły się 
nie tylko dostrzegane przez część społeczeństwa słabości w funkcjonowaniu 
państwa, ale też rozczarowanie kierunkiem wielu zmian, jakie zaszły w Polsce po 
1989 roku112. Analizowano np.: „(...) w roku 2003, zarówno wśród publicystów, 
naukowców, jak i w powszechnym odczuciu społecznym dominuje nie duma 
z osiągnięć ostatniego czternastolecia, ale zniechęcenie i poczucie rozczarowania. 
Na łamach poważnych periodyków zaczęła toczyć się dyskusja o konieczności 
utworzenia IV RP, która byłaby pozbawiona wielu wad i niedomagań Trzeciej”113. 
Pojawiały się bezpośrednie wezwania w rodzaju: „(...) wiele wskazuje na to, że 
III RP wyczerpała swoje możliwości samonaprawy. Czas zacząć myśleć o IV RP”114. 
Zdaniem Pawła Śpiewaka, polski kryzys był kryzysem „zaufania do instytucji 
państwa, porządku demokratycznego, partii, zasad sprawiedliwości i, co gorsza, 
zaufania wzajemnego”115, a sytuację defi niowano w układzie ciągłości: „Nadal 
żyjemy w społecznych, gospodarczych i kulturowych ruinach PRL-u [raczej] niż 
w nowym państwie”116.

Czynnikiem decydującym o porażce polskich reform miały być przeszkody 
mentalnościowe, będące pozostałością negatywnych schematów działania pocho-
dzących z minionego systemu, a zachowane i wzmocnione w III RP. Wynika z tego, 
że oprócz widocznych blokad w postaci struktur ówczesnych instytucji uwydatniły 
się kwestie świadomościowe. W dyskursie podnoszono, że jednostki podejmujące 
działania były wyjątkowo obciążone, niosąc za sobą bagaż patologicznych zachowań 
z przeszłości, a także podlegając patologiom czasu teraźniejszego. Społeczeństwo 
funkcjonowało w niewoli „złego państwa” (afery gospodarcze, korupcja, cyniczny 
stosunek do państwa itd.), którego „oddech” nie pozwalał stać się „normalnymi 
ludźmi”. Należy przypomnieć, że takie patologiczne stany społeczne, zauważalne 
w tamtym okresie, nie powstały z niczego, były owocem źle zaprojektowanych 

111 Nawoływania do radykalnej zmiany były coraz bardziej powszechne: „Hasła Czwartej Rzeczypospolitej 
i nowej konstytucji słychać nie tylko na politycznych mityngach. Opinia publiczna chce zmian, choć – 
jak zauważają eksperci – trudniej jej sprecyzować, na czym miałyby polegać. LPR i PiS, a także politycy 
z dawnego AWS bez porozumienia ze sobą ogłaszają pomysły na nową konstytucję i naprawę III RP” – zob. 
Ł. Perzyna, Znów czas na zmiany, „Tygodnik Solidarność”, nr 20 z 16 maja 2003 roku, s. 15.

112 A. Hall, Uwagi o stanie państwa, [w:] B. Welc (red.), Czas na sanację, s. 33–34.
113 A. Rzegocki, IV Rzeczpospolita – dojrzały projekt..., [w:] P. Kimla, B. Krauz-Mozer, Spotkania 

z Lewiatanem, s. 117.
114 P. Śpiewak, Koniec złudzeń, „Rzeczpospolita”, nr 19 z 23 stycznia 2003 roku, s. 8.
115 P. Śpiewak, Dekoracyjna demokracja, „Res Publica Nowa” 2002, nr 7, s. 8.
116 C. Michalski, Czwarta RP czy druga Solidarność, s. 15. 
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i przeprowadzonych procesów dostosowawczych do nowej rzeczywistości oraz 
zachowania niektórych starych nawyków.

Postulowane zerwanie miało więc mieć także charakter świadomościowy oraz 
mentalny. Na tego typu działania zwracano uwagę w dyskursie politycznym wie-
lokrotnie117. Zakładano „automatyczne” pozostawienie za sobą starych nawyków 
i rozpoczęcie „nowego życia”, postulowano po raz kolejny, aby „wyjść z siebie i stanąć 
obok”. Zamiar ogarnięcia zmianami całości ówczesnej rzeczywistości czynił z po-
stulowanego zerwania zadanie ponad siły, czyli zwracał się w kierunku myślenia 
utopijnego. Utopijne myślenie platońskie (misja uzdrowienia czy ratowania chorego 
społeczeństwa) oraz schemat polegający na rozpoczęciu przemian od struktur pań-
stwowych, a dopiero później zmian w społeczeństwie – zorganizowanie państwa 
wiąże się ze zorganizowaniem społeczeństwa – jest tu wyraźnie widoczne. Dla tak 
powstającego porządku podstawowe znaczenie miały wartości i zasady, którym ma 
być podporządkowane – i którymi ma być regulowane państwo.

Koncepcja IV RP była więc zanegowaniem118 i ostatecznym zerwaniem z okresem 
III RP jako stanem, który w znacznym stopniu był konsekwencją zachowania pozo-
stałości po okresie wcześniejszym, a tym samym – była zerwaniem z peerelowską 
przeszłością. Była próbą dokonania zmian jakościowych w państwie i społeczeń-
stwie. Sugerowała, że możliwe jest dokonanie zmiany trajektorii „dotychczasowego 
przebiegu transformacji”119. Wzywała do dokonania zmian radykalnych, o szerokim 
zasięgu i dogłębnych, oraz do przeprowadzenia rewolucji w państwie i społeczeń-
stwie. Zmiany te miałyby rozpocząć się od przebudowy ustroju politycznego, 
czyli od uchwalenia nowej konstytucji, a zakończyć na odnowie moralnej całego 
społeczeństwa. W ich wyniku powstałby nowy, doskonalszy ustrój polityczny, 
demokratyczne stosunki społeczne, nowy typ człowieka. Zmiana całego systemu 
spowodowałaby, że zaistniałyby wreszcie podstawy do „normalnego życia” i „nor-
malnego państwa”120, całkowicie odmiennego od PRL-u121. Program zakładał walkę 
z postkomunistycznymi układami oraz korupcją, mającymi podłoże we wcześniej-
szym braku działań wobec komunistów. W warstwie społecznej przemiany miałyby 
charakter nie tylko przyśpieszania w zakresie dokonującego się stale „stawania się” 
społeczeństwa, ale nadawałyby temu „stawaniu się” nowy kierunek. Do opisania 
tego typu zmian używano terminu „moralnej rewolucji”.

Proponowana próba budowy „IV RP” w pełni wykorzystywała strategię zerwa-
nia z rozwojem ciągłym122. Była dopełnieniem wszelkich wcześniejszych wezwań 

117 J. Lewandowski, Ciężar wolności, s. 26; R. Matyja, K.M. Ujazdowski, Za późno na socjalizm, 
„Rzeczpospolita”, nr 285 z 4 grudnia1992 roku, s. 3. 

118 A. Hall, Uwagi o stanie państwa, [w:] B. Welc (red.), Czas na sanację, s. 33.
119 L. Koczanowicz, Polityka czasu..., s. 157.
120 D. Juruś, Moralne państwo? – czyli, czy Lewiatan może być dobry?, [w:] P. Kimla, B. Krauz-Mozer 

(red.), Spotkania z Lewiatanem, s. 93–111. 
121 Takie postulaty głoszono w 1998 roku – zob. Krajowy Komitet Konserwatywny. Manifest 

Konserwatystów, „Kwartalnik Konserwatywny” 1998, nr 3, s. l73.
122 P. Borowiec, Ciągłość i zmiana jako dwie metody..., [w:] J. Kornaś (red.), Idea ustrojowa a rzeczywistość..., 

s. 95.
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politycznych do ostatecznego odcięcia się od przeszłości. Zakładano, że w pierwszej 
kolejności nastąpi zerwanie ciągłości w sferze prawno-państwowej poprzez prze-
prowadzenie zmian instytucjonalno-państwowych czy konstytucyjnych. W wyniku 
realizacji omawianego pomysłu miały nastąpić istotne zmiany w strukturze społe-
czeństwa. Wymianie miałaby podlegać – zgodnie z planem pomysłodawców – cała 
klasa polityczna. Od wpływów na gospodarkę miała zostać odsunięta część środowisk 
biznesowych powiązanych z dawną nomenklaturą. Rozliczenie przeszłości było 
konieczne, by można było się od niej odciąć, aby historia nie „ciążyła” na nowych 
czasach. Ten element wydawał się w tym mechanizmie zerwania z ciągłością czymś 
nowym123, jednak nie gwarantował on całkowitego „bezpieczeństwa”, ponieważ nie 
sposób zapewnić wszystkim poczucia sprawiedliwości. Ponadto nie ma tu mowy 
o upadku „złego” i tworzeniu „dobrego”, ale o próbie wypierania „złego” przez 
„dobre”. Okres miniony był już bowiem w jakimś stopniu zakorzeniony społecznie. 
Proponowane zerwanie zakładało wyjątkowo krótką perspektywę czasową – już 
nie chodziło o bliżej nieokreśloną przeszłość, gdyż trudno było przekonać społe-
czeństwo do dalszego czekania, toteż cel miał być osiągnięty prawie natychmiast.

W sferze świadomościowej miało nastąpić wprowadzenie nowych składników 
w miejsce już istniejących i całkowicie lub częściowo zanegowanych. Przypuszczalnie, 
podkreśleniem tego rewolucyjnego zerwania była zmiana symboli124. Miały być to dal-
sze kroki świadczące o skutecznym zerwaniu z przeszłością. Elity dążyły w ten sposób 
do połączenia w swych rękach władzy i reprezentującego ją porządku symbolicznego125.

Z powyższej analizy wynika, że proponowana zmiana miała być przeprowadzona 
odgórnie przez władze polityczne i państwowe. „Nośnikiem zmiany” miała być 
władza ustawodawcza i wykonawcza. Zawsze „koncepcja »odgórnej rewolucji«, 
państwa jako wielkiego demiurga, łącznie z obsesją wielkiego pośpiechu, opiera 
się na głębokim przekonaniu, że społeczeństwo, a przynajmniej jego większość, 
jest, lub staje się coraz bardziej przeciwne zaprojektowanym przemianom”126. 
Zaakceptowanie idei IV RP oznaczało, że nie ma już nadziei na to, iż nowy ład 
społeczny powstanie w wyniku spontanicznych działań obywateli. W tym sensie 
zostały wyczerpane możliwości wystąpienia zmian samoczynnych, mających 
charakter działań nastawionych na zmianę rzeczywistości. Nie zostałyby jednak 
ograniczone spontaniczne reakcje negatywne, które byłyby skutkiem ubocznym 
realizowanych przemian.

Podstawową konsekwencją analizowanego pomysłu było przerwanie ciągłości, 
podzielenie rzeczywistości na różne okresy za pomocą działań rewolucyjnych, 
stworzenie kolejnego czasu „wspólnego” w życiu jednostek. Takie planowane dzia-
łanie polityczne nie tylko wywoływało nadzieję na poprawę warunków życia dla 

123 T. Bogucka, Polak po komunizmie, s. 68.
124 P. Borowiec, Ciągłość i zmiana jako dwie metody..., [w:] J. Kornaś (red.), Idea ustrojowa a rzeczy-

wistość..., s. 99.
125 M. Buchowski, Zmiana w antropologii, [w:] J. Kurczewska, E. Tarkowska, P. Gliński, W. Zaborowski 

(red.), Antropologia wobec zmiany, s. 69. 
126 T. Kowalik, Zmiana ustroju – wielka operacja czy proces społeczny?, [w:] R. Gortat (red.), Społeczeństwo 

uczestniczące, gospodarka rynkowa, sprawiedliwość społeczna, Warszawa 1991, s. 33. 
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akceptujących tę defi nicję rzeczywistości, ale także wprowadzało lęk i „poczucie 
niestabilności związane z ideologią ciągłego zaczynania od nowa”127 wśród przeciw-
nej tej koncepcji części społeczeństwa. Dochodziło do kolejnego, ostrego podziału 
w społeczeństwie, dalszego rozpadu wspólnego systemu wartości, zaniku poczucia 
stałości i pewności, a narastania wrażenia zagubienia i obcości otaczającego świata, 
zagrożenia dla samooceny i poczucia kontroli nad własnym życiem. Umiejętność 
odnalezienia się w nowej rzeczywistości i przystosowania się do nowych czasów 
pozostawała użyteczną i podstawową metodą funkcjonowania w społeczeństwie.

Zerwanie głoszone przed wyborami w 2005 roku128 w praktyce okazało się działa-
niem skierowanym przeciwko tym wszystkim, którzy „wygrali na transformacji” po 
1989 roku w Polsce129. Wykorzystano do nacisku na te „środowiska” nowe metafory 
polityczne oraz określenia dyskredytujące, np. „klasa panująca w III RP”, „wykształ-
ciuchy” czy „łże-elita”. Do grupy „wygranych” zaliczono „osoby z wyższym wykształ-
ceniem, profesjonalistów, przedstawicieli biznesu”130. Wynika z tego, że realizacja 
idei IV RP polegała na przeciwstawieniu mas społecznych części ówczesnych elit 
symbolicznych131. Według zwolenników zerwania, grupa „wygranych”, nie dość, że 
korzystała z owoców transformacji, to jeszcze nie chciała dzielić się swoim sukcesem 
z pozostałą częścią społeczeństwa. Elity „okopały się” na swoich stanowiskach, na 
swoich „ciepłych posadach” i przestały dostrzegać innych. Zapoczątkowana przez PiS 
światopoglądowa, polityczna i kadrowa „rewolucja” miała doprowadzić do poprawy 
losu wykluczonych oraz zmusić korzystających na transformacji do uwzględnienia 
potrzeb i podzielenia się sukcesem z mniej „zaradnymi”.

Pomysł budowy IV RP stał się przewodnim hasłem kampanii wyborczej PiS i do-
prowadził do jego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Zwycięstwo to okazało 
się jeszcze większe ze względu na wygraną Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezy-
denckich. Prawo i Sprawiedliwość wygrało „dwie bitwy” o najważniejsze stanowiska 
w państwie, a tym samym stanęło przed możliwością realizacji zapowiadanych zmian, 
czyli – w ujęciu umiarkowanym – poddania Polski „remontowi” albo „szarpnięciu 
za cugle”, jak postulował Jan Maria Rokita, lub zmianie skokowej, czyli „budowie 
IV RP”. Wynik wyborów legitymizował wprowadzanie proponowanych reform. Po 
raz pierwszy od 1989 roku hasło zerwania ciągłości okazało się na tyle skuteczne, 

127 E. Tarkowska, Czas w życiu Polaków..., s. 16.
128 O kampanii wyborczej w 2005 roku zob. P. Borowiec, Badania sondażowe a kampania wyborcza 

2005 roku, [w:] B. Kosowska-Gąstoł, P. Borowiec (red.), Kraków polityczny 2005..., s. 39–74. 
129 Interesującą tezę dotyczącą okresu 1989–2005 stawia Zbigniew Blok: „(...) okres polskiej transfor-

macji do roku 2005 był względnie jednorodnym na tyle, aby można go potraktować jako pierwszy okres 
transformacji i przyjąć go za cezurę analizy” – zob. Z. Blok, Transformacja jako konwersja funkcji..., s. 8.

130 L. Kolarska-Bobińska, Aktywność obywatelska i protesty społeczne, [w:] L. Kolarska-Bobińska, 
J. Kucharczyk, J. Zbieranek (red.), Demokracja w Polsce 2005–2007, Warszawa 2007, s. 289. 

131 Krytyka części elit III RP była wyjątkowo ostra: „Lista błędów jest wyjątkowo długa... Nic dziwnego 
zatem, że coraz powszechniejsze jest przekonanie, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, nastał chaos, a elity 
polityczne III RP nie są już w stanie skutecznie mu przeciwdziałać i naprawić państwa. III RP wyczerpuje 
swą formułę. Prędzej czy później obudzimy się w innej Polsce, bo nieuniknione będzie proklamowanie 
IV RP” – zob. J.M. Jackowski, Upadek mitu o udanej transformacji, s. 34.



525Próby zerwania z rozwojem ciągłym

że pojawiła się możliwość wprowadzenia w życie postulowanych pomysłów, czyli 
dokonania oczekiwanego przez część społeczeństwa „zerwania z rozwojem ciągłym”.

Zwolennicy zerwania ciągłości oraz idei IV RP, w ramach dyskursu politycznego 
w okresie 2005–2007, wygenerowali kilka płaszczyzn sporu toczonego z opozycją oraz 
kilka grup przeciwników. Do najważniejszych adwersarzy zaliczono inteligencję132, 
częściowo dlatego, że nie była to grupa przekonana do konieczności rozstania się 
z III RP. Wyznaczenie inteligencji jako potencjalnego wroga pomagało zyskiwać 
poparcie tych grup, które na przemianach 1989 roku nie zyskały lub wręcz straciły. 
Elity inteligenckie nie były niezależne i bezstronne wobec istniejących konfl iktów 
społecznych, zajmowały w nich pewne pozycje, po czym same zaczęły być aktyw-
nymi ich stronami. Atak na „łże-elity” miał być atakiem na środowiska, które miały 
być odpowiedzialne m.in. za wprowadzenie w Polsce politycznej poprawności. 
Pomimo wielu usilnych starań toczony spór w żaden sposób nie wpisywał się jed-
nak w racjonalny scenariusz celowego działania mającego na celu naprawę kraju, 
był raczej jednym z elementów symbolicznej walki politycznej o kolejną defi nicję 
rzeczywistości, pozwalającą utrzymać przewagę w dyskursie politycznym.

Niezmiernie istotnym tematem w debacie dotyczącej realizacji idei IV RP była 
kwestia przywrócenia odpowiedniej polityki historycznej państwa. Postulat jej pro-
wadzenia spotkał się z ostrą reakcją ze strony opozycji, tworząc nowe, istotne pole 
sporu politycznego. Podstawowymi punktami, wokół których toczył się spór, były 
projekty lustracji w Polsce. Wiele kontrowersji wzbudziły pojawiające się w mediach 
oskarżenia niektórych znanych osób o współpracę ze służbami specjalnymi PRL. 
Reakcją na te informacje były najczęściej listy protestacyjne środowisk związanych 
zawodowo lub towarzysko z posądzanymi o to osobami: „Sprawa oskarżeń wobec 
Jacka Kuronia i Zbigniewa Herberta rozpoczęła całą dyskusję nad wiarygodnością 
badań historycznych oraz autorytetem badawczym IPN”133.

W latach 2005–2007 doszło do istotnych zmian w strukturze ówczesnego 
elektoratu. Polegały one nie tyle na przejściu części wyborców z pozycji zwolen-
ników zerwania z ciągłością do grona jego przeciwników134, ile przede wszystkim 
na zmobilizowaniu do aktywności wyborczej tych obywateli, którzy nie głosowali 
w wyborach parlamentarnych w 2005 roku. Takie procesy wynikały głównie z nie-
konsekwentnej polityki wprowadzania rozwiązań mających się składać na ideę 
IV RP oraz ze stylu uprawiania polityki, odbiegającego od „postulowanego wzoru”. 
„Nietrafny” wybór koalicjantów oraz osób i środowisk spoza polityki do udziału 
w rządzeniu oraz w dyskursie politycznym przyczynił się do spadku liczby zwolen-
ników takiego zerwania z przeszłością. Zmiany nastąpiły także w programach partii 
politycznych. Problemy ze sprawowaniem władzy, trudności związane z realizacją 
obietnic wyborczych, nieporozumienia z koalicjantami, tworzenie nowych pól bitwy 

132 H. Domański, Zwycięzcy i przegrani. Klasy społeczne w IV RP, „Europa”, dodatek do „Dziennika”, 
nr 30 z 28 lipca 2007 roku, s. 7.

133 L. Kolarska-Bobińska, Aktywność obywatelska i protesty..., [w:] L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, 
J. Zbieranek (red.), Demokracja w Polsce..., s. 293. 

134 R. Markowski, System partyjny, [w:] tamże, s. 173. 
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politycznej oraz negatywna kampania prowadzona przez opozycję przyczyniły się do 
istotnego ograniczenia mocy oddziaływania idei IV RP na zbiorowości społeczne.

Projekt IV RP został zablokowany politycznie, a potem odrzucony w przed-
terminowych wyborach parlamentarnych w 2007 roku, które, w wyniku działań 
politycznych i symbolicznych, przybrały znów charakter plebiscytu, podobnie 
jak te w czerwcu 1989 roku. Sposób realizacji idei IV RP został odrzucony prze-
de wszystkim przez klasę średnią, inteligencję oraz młode pokolenie wyborców. 
Najbardziej niespodziewane było właśnie odrzucenie projektu przez prawie mi-
lionową rzeszę ludzi młodych. Wśród wielu przyczyn, które legły u podstaw takiej 
ich decyzji często był wymieniany aspekt „estetyczny” procesów zachodzących na 
scenie politycznej. Młodzi ludzie nie zaakceptowali sposobu uprawiania polityki 
opartego na nieustającym konfl ikcie, bez zauważalnych działań nastawionych na 
rzeczywiste, gwarantowane, ostateczne zerwanie ze złym państwem135.

W ten sposób po raz pierwszy w okresie „porewolucyjnym” doszło do spraw-
dzenia przydatności strategii polegającej na manipulowaniu temporalnością za 
pomocą przerwania ciągłości. Wydaje się, że upadek projektu IV RP był czymś 
więcej niż tylko odrzuceniem konkretnej idei naprawy państwa proponowanej przez 
polityków. Był odejściem od pomysłu rewolucyjnego przeprowadzania zmian za 
pomocą gwałtownego zerwania historycznej ciągłości i zaczynania wszystkiego od 
nowa. Biorąc pod uwagę charakter idei IV RP, mającej być szeroką zmianą ustro-
jową, oraz założenie, że cechą okresu „porewolucyjnego” jest ciągłe nawracanie, 
szukanie możliwości własnego sposobu przeprowadzenia rewolucji, korzystanie 
z pomysłów zerwania potwierdza, że idea IV RP była przydatnym, politycznym 
środkiem do uzyskania większościowego poparcia wyborców. Okazała się jednak 
raczej nieskuteczna dla wprowadzenia rzeczywistych zmian, mających doprowa-
dzić do stworzenia bardziej funkcjonalnego państwa. Odrzucenie idei IV RP było 
„porzuceniem” utopijnego sposobu naprawy rzeczywistości w formie działań 
rewolucyjnych, a nie odrzuceniem marzenia o „lepszej Polsce”. Było niezgodą na 
strategię zerwania, która pojawiała się w całym okresie transformacji jako jeden 
z podstawowych składników dyskursu politycznego. Było także odrzuceniem 
określonej formy uprawiania polityki. Wyniki wyborów w 2007 roku pozwalają 
twierdzić, że obywatele Rzeczypospolitej wybrali dochodzenie do lepszych stanów 
rzeczywistości za pomocą rozwoju ciągłego, zmian ewolucyjnych, co potwierdza 
stosowanie w dalszym ciągu symbolu III RP136.

135 P. Borowiec, Uwarunkowania, przebieg i wyniki wyborów parlamentarnych w 2007 roku, 
[w:] K. Pokorna-Ignatowicz (red.), Wybory parlamentarne 2007. Media w kampanii wyborczej, Kraków 
2008, s. 45. 

136 To odrzucenie nie miało charakteru działań zakulisowych, częściowo niejawnych czy tajnych – było 
skutkiem decyzji wyborców, którzy dokonali oceny działań rządu podejmującego próbę zerwania ciągłości. 
Trudno zatem doszukiwać się podstaw pod budowanie dodatkowych symbolicznych defi nicji wokół odrzucenia 
idei IV RP, czyli traktowania jej jako kolejnego mitu politycznego. Odrzucenie przez społeczeństwo spowodowało, 
że idea IV RP w następnych latach „wypadła” z dyskursu politycznego. Pojawiały się natomiast interpretacje 
przedstawiające działania rządu zakotwiczonego wokół idei IV RP jako misję przerwaną i niedokończoną. 
Zob. T. Kuczyńska, Misja niedokończona, „Tygodnik Solidarność”, nr 47 z 23 listopada 2007 roku, s. 30. 
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Zajmowanie się badaniem czasu, szczególnie znaczeniem czasu społecznego w po-
lityce, jest zadaniem wyjątkowo trudnym ze względu na problemy z samym de-
fi niowaniem czy rozumieniem czasu. Jeśli jednak rację mają niektórzy mistycy, 
twierdzący, że czas jest tylko „tworem urojonym”, to nie ulega wątpliwości, iż jest 
on wyjątkowo przydatny w działalności politycznej, mającej na celu zdobycie 
i utrzymanie władzy. To wyjątkowo banalne stwierdzenie odnosi się do każdego 
okresu historycznego czy ustroju politycznego. Zyskuje też wyjątkowo na znaczeniu 
w okresach gwałtownych zmian społecznych i politycznych, rewolucji czy załamań 
systemów społeczno-politycznych. Wtedy właśnie czas – zarówno ilościowy, jak 
i jakościowy – staje się jedną z kilku podstawowych i najważniejszych wartości, 
o jakie warto zabiegać nie tylko w dyskursie politycznym. W takich „chwilach” 
znaczenie i wartość czasu, jako instrumentu politycznego oddziaływania na prze-
ciwników politycznych, a tym samym na społeczeństwo, niepomiernie wzrasta.

Czas „w rękach” polityka jest istotnym narzędziem, pomocnym w kreowaniu 
własnych, adekwatnych, symbolicznych defi nicji sytuacji, które następnie są pro-
ponowane pozostałym uczestnikom gry politycznej, a przede wszystkim społe-
czeństwu. W ramach prowadzonego dyskursu zostają one zaakceptowane, uznane 
za prawomocne albo odrzucone. Ich akceptację poprzedza celowe przekształcanie 
świadomości społecznej poprzez wprowadzenie do niej i ugruntowanie tych defi nicji 
jako jedynie prawomocnych i najlepiej oddających rzeczywistość. Proponowane 
defi nicje polityczne odnoszą się do jednego, wybranego wymiaru temporalnego 
lub często do wszystkich (poprzez powiązanie trzech wymiarów czasowych), w za-
leżności od konkretnych uwarunkowań i celów politycznych.

Zaakceptowanie przez społeczeństwo defi nicji proponowanych przez polityków 
zapewnia im przewagę w dyskursie politycznym, bo prowadzi do zbudowania 
trwalszych więzi z wyborcą za pomocą podobnego interpretowania zachodzących 
procesów czy zjawisk społecznych. Społecznie podzielane defi nicje pełnią różne 
funkcje, szczególnie w zakresie budowania wspomnianej wspólnoty politycznej, 
począwszy od struktur zawodowej partii politycznej, na szerszych grupach wybor-
ców czy nawet wspólnotach narodowych kończąc. W takich przypadkach wystę-
pują silne elementy integrujące, budujące poczucie uczestniczenia we wspólnych 
wydarzeniach, przeżywanie emocji, radości i smutku, związane z podobnym od-
biorem rzeczywistości. Obok jednostek integrujących się, podobnie odbierających 
rzeczywistość, istnieją też inne, skupiające się wokół odmiennych defi nicji, które 
nie są do zaakceptowania przez jakąś część społeczeństwa. Wtedy defi nicje zaak-
ceptowane w mniejszym zakresie mogą prowadzić do wykluczenia takiej grupy 
osób z uczestnictwa w dominującej wspólnocie.

Szeroki zakres zmian w Polsce po 1989 roku stanowił podłoże do pogłębienia się 
stanów społecznej niepewności, lęku i wymusił u elit symbolicznych „konieczność 
stosowania kategorii temporalnych, jako kategorii opisu i rozumienia tego rodzaju 
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sytuacji”1. W znacznym stopniu już sama sytuacja „po przełomie” wymuszała 
stosowanie nawiązań temporalnych w prowadzonym dyskursie, a opis ówczesnej 
rzeczywistości wymagał zdefi niowania jej właśnie w kategoriach temporalnych. 
Jednym z przykładów były propozycje własnego zdefi niowania aktualnej teraźniej-
szości czy zastosowania wobec niej radykalnych, utopijnych działań2, odwołujących 
się do natychmiastowości, a postulujących budowanie nowej, lepszej rzeczywistości, 
często „od początku”. Takie odwołanie było wskazaniem mniej lub bardziej dokład-
nie zdefi niowanego „początku” oraz „nowego”, przyszłościowego ładu, mającego 
nastąpić szybko. Było to rewolucyjne wkroczenie w liniową i ciągłą rzeczywistość. 
Wezwania do szybkich działań czy określania krótkich terminów realizacji reform 
pojawiały się w programach partii politycznych czy związków zawodowych i in-
nych organizacji społecznych, a także w wypowiedziach publicystów i polityków. 
Wszystkie one defi niowały w przeważającej mierze ówczesną teraźniejszość jako 
stan tymczasowy, a proponowane działania wpisywały się w sytuację określaną za 
pomocą metafory „przejścia”.

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie wiedzy „o czasie po 1989 roku”, a także 
próba przedstawienia cech i sposobów korzystania przez elity symboliczne z czasu 
w ówczesnej polityce. Dokonano tego za pomocą „zakotwiczenia” analizy wokół 
kilku wyodrębnionych kategorii temporalnych, następnie ich rozbudowania i do-
precyzowania za pomocą metody ciągłego porównywania wypowiedzi. Na zestaw 
analizowanych kategorii składały się następujące kwestie: wyjaśnienie cech czasu 
„wspólnego”, wyodrębnienie defi nicji i cech czasu teraźniejszego, omówienie tempa 
dokonywanych zmian, wyjaśnienie zasad politycznego manipulowania „długoś-
cią trwania” poszczególnych okresów czasu ilościowego, wykorzystania metafor 
temporalnych, politycznego interpretowania i defi niowania czasu przeszłego oraz 
stosowania w dyskursie politycznym strategii zerwania z rozwojem ciągłym.

W pracy podjęto próbę udowodnienia dwóch tez odnoszących się do sposobów 
wykorzystania temporalności w polityce w analizowanym okresie. Pierwsza z nich 
to twierdzenie, że sama temporalność bądź jej defi nicje odnoszące się do różnych 
wymiarów czasu mogą stanowić podstawę politycznej strategii zmniejszania lub 
zwiększania społecznego lęku. W ówczesnym dyskursie odniesienia temporalne 
składające się na całość zabiegów komunikacyjnych były często odpowiedzią na 
funkcjonowanie w ramach „rozsypanego” ładu społecznego, przepełnionego lękiem 
i niepewnością, jakie zapanowały po 1989 roku. Z jednej strony były to racjonalne 
i pozytywnie oceniane zachowania polityków, mające na celu przedstawienie podstaw 
do uznania, że ówczesny ład dysponował elementami porządku i przewidywalności 
w stopniu przynajmniej minimalnym. Z drugiej strony, politycy coraz skuteczniej 
posługiwali się odniesieniami temporalnymi, np. służącymi do mobilizowania 
poparcia politycznego czy zwiększania społecznego lęku. Wymienione cele, realizo-
wane przy użyciu kategorii temporalnych, były zabiegami świadomymi, elementami 

1 E. Tarkowska, Temporalny wymiar przemian..., [w:] A. Jawłowska, M. Kempny, E. Tarkowska (red.), 
Kulturowy wymiar przemian..., s. 96.

2 T. Czakon, Utopie okresu transformacji, [w:] S. Wróbel (red.), Polska w procesie przeobrażeń..., s. 148. 
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inżynierii społecznej elit symbolicznych. Potwierdzało to opinię Michela Foucaulta, 
że powodzenie władzy „jest wprost proporcjonalne do ilości mechanizmów, jakie 
zdoła ukryć”3. Uczynienie rzeczywistości bardziej lub mniej bezpieczną, a przy-
najmniej przekonanie o tym części społeczeństwa, stanowiło cel polityczny elit. 
Przedstawiona teza została oparta na założeniu, że w pierwszych latach polskiej 
transformacji dominującymi emocjami społecznymi były obawa o przyszłość 
i niepewność wszelkich sfer życia, a podstawowym zadaniem elit symbolicznych 
było oddziaływanie na zmniejszenie lub zwiększenie omawianych stanów.

Stosowanie kategorii temporalnych do zmniejszania i zwiększania lęku w spo-
łeczeństwie prowadziło do roztaczania władzy elit symbolicznych nad jednost-
kami. Przedstawianie defi nicji odnoszących się do wymiarów temporalnych 
miało na celu bezpośrednie sprawowanie władzy nad interpretacją tych stanów 
rzeczywistości dla kontrolowania ludzkich zachowań w dostępnej rzeczywisto-
ści. Proponowana defi nicja temporalna kierowała jednostki w stronę wspólnego 
rozumienia i porządkowania świata, budowała odpowiedzi na pojawiające się 
pytania i wątpliwości. Na pewien czas, w mniej lub bardziej skuteczny sposób, 
zapewniała poczucie bezpieczeństwa jednostkom i grupom społecznym, ogra-
niczając albo zwiększając ich lęki. W praktyce wszelkie strategie łagodzenia lęku 
miały jednak ograniczoną siłę oddziaływania, zaś na dłuższą metę okazywały 
się nieskuteczne. Z tego tytułu musiały być i były zastępowane innymi lub tylko 
modyfi kowanymi defi nicjami.

Druga podstawowa teza pracy odnosi się bezpośrednio do stosowanej w dys-
kursie przez część elit symbolicznych rewolucyjnej strategii politycznej – zrywania 
z rozwojem ciągłym. Duże zainteresowanie polityków tą strategią przejawiało się 
szczególnie w języku dyskursywnym, gdzie używane terminy: „przełom”, „zerwanie”, 
„przyspieszenie”, „nowy początek”, „świadomość kresu pewnej epoki”, „przyspie-
szenie wstrzymanego czasu” itp. nawiązywały wprost do manipulowania czasem 
w układzie ciągłości w życiu społeczno-politycznym i symbolicznego oddziaływania 
na „świadomość temporalną”.

Proponowana w pracy teza głosi, że zaakceptowanie w wyborach 2005 roku, 
a następnie odrzucenie dwa lata później przez część społeczeństwa idei IV RP było 
ostatnim zastosowaniem strategii zerwania z rozwojem ciągłym bezpośrednio w po-
wiązaniu z procesami transformacji rozpoczętymi w Polsce w 1989 roku. Polityczne 
nawoływanie do „nowego otwarcia”, będące ważną częścią dyskursu politycznego po 
1989 roku, uzyskało w 2005 roku możliwość realizacji. Idea IV RP odwoływała się 
do strategii zerwania z rozwojem ciągłym, jednak w wyniku wielu uwarunkowań, 
omówionych tylko częściowo w niniejszej pracy, zastosowanie tej strategii zakoń-
czyło się niepowodzeniem. Nie udało się doprowadzić do szybszej poprawy sytuacji 
ekonomicznej, uzdrowienia wielu instytucji państwa, wyeliminowania patologii 
w stosunkach społecznych itd. Te doświadczenia najprawdopodobniej ograniczą 
w przyszłości szansę pojawienia się propozycji działań politycznych wpisujących 

3 M. Foucault, Historia seksualności, przekład: B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski; wstęp: 
T. Komendant, Warszawa 2000, s. 79. 
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się w tę strategię, nawet gdy jej celem politycznym nie będzie rzeczywiste zerwanie, 
a tylko zmobilizowanie wyborców do udziału w kolejnej elekcji.

Badanie życia politycznego i społecznego z wykorzystaniem analizy dyskursu 
potwierdza, że występują w nim zarówno odpowiednie przejawy ciągłości, próby jej 
wzmacniania, jak i działania prowadzące do jej zerwania4, a nawet – choć rzadko – 
przypadki faktycznego przerwania ciągłości. Innymi słowy, „życie społeczne cechuje 
dwoistość w odniesieniu do czasu: zarówno poczucie ciągłości, nieskończoności 
i niedokładności czasu, jak i poczucie nieciągłości, skokowości, skończoności 
i dokonalności czasu”5. Dostrzega się działania skierowane na zerwanie ciągłości 
i jednocześnie próby jej zachowania, stabilności i kontynuacji. Wszystkie one 
opierają się na zbytnich uproszczeniach i idealistycznych założeniach związanych 
z oceną teraźniejszości, przeszłości, a przede wszystkim ze zgłaszanym projek-
tem „nowego początku”. Spójność i projektowanie zmian, selekcja i określenie 
priorytetów głoszonej zmiany, prowadzą także do zmniejszenia, ale i zwiększenia 
poczucia niepewności, która jest immanentną cechą wszelkich procesów zmian, 
a szczególnie tych gwałtownych.

4 P. Borowiec, Ciągłość i zmiana jako dwie metody..., [w:] J. Kornaś (red.), Idea ustrojowa a rzeczywi-
stość..., s. 103.

5 B. Misztal, Czas społeczny i czas narodu..., s. 213.
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