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O czasie zegara 

Przeszłość i przyszłość, młodość i  starość, nadzieja i nieufność, dzień 
i noc – wraz z powstaniem precyzyjnego zegara mechanicznego zosta-
ły bezdusznie oderwane od czasu. Równo, sprawiedliwie i nieustannie 
odmierzane proporcje upływających chwil – neutralizują, pacyfikują 
i materializują zjawiska temporalne. Czas pusty, bezduszny i kwanty-
tatywny, dyscyplinujący życie człowieka. Sprawiający wrażenie neu-
tralnego, dającego ujarzmić się i opisać przy pomocy narzędzi, jakimi 
dysponuje nauka. Czymże jednak są cyfry wyrażające skodyfikowane 
wielkości skalarne? Czy posiadają jakiekolwiek znaczenie, jeśli w od-
powiednim momencie nie unaoczni się jednostka, która obrzuciwszy 
spojrzeniem tarczę czasomierza – nie zechce pojąć i  zinterpretować 
tego, co ujrzała? W jaki sposób – martwa materia, wyrażająca abstrak-
cyjną miarę temporalną – może poddawać się sile ludzkiego rozumu, 
zaprzeczającego precyzyjnemu obiektywizmowi swą subiektywną natu-
rą? Émile Durkheim w Elementarnych formach życia religijnego wskazu-
je, iż o czasie nie sposób pisać bez zrozumienia procesów, za „pomocą 
których dokonujemy jego podziału i  pomiaru”1. Choć ucieleśnione 
zjawiska temporalne dają się policzyć, oszacować i nazwać – pozostają 
1 E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego: system totemiczny, Warszawa 1990, 
s. 8–9.
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uwikłane w  profuzję kontekstów m.in.: społecznych, historycznych, 
gospodarczych, ekonomicznych i politycznych. Ergo, przejawów rozu-
mienia czasu nie należy doszukiwać się w ostatecznej formie tempŏris 
zobiektywizowanego, lecz pojawiającej się w świadomości ludzkiej po-
trzebie interpretacji. Jednakże nim pojawi się pytanie o to, jak analizo-
wane są poszczególne zjawiska temporalne – najpierw należałoby pojąć 
„dlaczego”? Z jakiej przyczyny – czas mechaniczny i ilościowy – pozor-
nie uniwersalny i homogeniczny – staje się, jak pisze Lewis Mumford, 
„nowym medium istnienia”2? Na zapisanych kartach historii – nazy-
wanej przez Cycerona nauczycielką życia – można odnaleźć mnogość 
wydarzeń, incydentów i  okoliczności, które wskazywałyby na to, że 
przejawów świadomości czasu nie należy dopatrywać się w fizycznych 
wielkościach, lecz w myślach, zamierzeniach i intencjach znajdujących 
się w ludzkich umysłach. 

Czas boski i ludzki 

David Landes w Revolution in Time: Clocks and the Making of the Mo-
dern World opisuje zbiór chińskich praktyk, za pomocą których podej-
mowano próby wykreowania „nowych czasów”. Bowiem każdy z wład-
ców rozpoczynał swe rządy od ogłoszenia własnego kalendarza, gdyż 
powszechnie uważano, iż „czas władcy był czasem Chin”3. Kalendarz, 
będący ucieleśnieniem czasu – stanowił jeden z filarów suwerenności. 
Jedynie niewielka i elitarna grupa zaufanych cesarzowi ludzi miała pra-
wo do tego, by dokonywać pomiarów tempŏris. Kontrolowane zjawiska 
temporalne trzymały w ryzach zarówno życie codzienne, jak i umoż-
liwiały sprawne rządzenie krajem. Ustanowione, nazwane i uporząd-
kowane: lata, miesiące i  dni – spełniały funkcje polityczne. Intencją 
mocarza było zaznaczenie swej silnej pozycji i  ogłoszenie światu, że 
nastały odmienne: ład i porządek. Warto jednak podkreślić, że choć 
Chińczycy przypisywali czasowi kalendarzowemu znaczącą wartość, to 
z lekceważeniem odnosili się do europejskich zegarów mechanicznych, 
uznając je za nieprecyzyjne, nieprzystosowane do naturalnego rytmu 
życia społecznego, a nawet uwłaczające cesarzowi4. Chiński czas, głę-
boko osadzony w sztywnych ramach tradycji, przekonań i wierzeń, nie 
wpasowywał się w przyjęte przez Europejczyków abstrakcyjne – choć 
2 L. Mumford, The Human Prospect, Boston 1955, s. 9.
3 D. Landes, Revolution in time, Cambridge 1983, s. 33. 
4 B. Adam, Czas, Warszawa 2010, s. 134. 
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szczegółowe – miary. Głęboko zaprogramowane w umysłach i duszach 
ludzkich rozumienie, a także „czucie” zjawisk temporalnych, zwycięży-
ło ze zmechanizowanym i inercyjnym zegarem. 

Tempus oderwany od ludzkiej egzystencji, natury i kosmosu zdaje 
się zrywać z przeszłością i przyszłością, pozostawiając hic et nunc. Jaźń 
ludzka obudziła się z  czasowej nieświadomości, by głośno zaznaczyć 
swą obecność. Jednakże wewnętrzne pragnienie zapanowania nad tym 
co efemeryczne, doprowadziło do wystąpienia paradoksu. Jak zauważa 
L. Mumford: „Mierzenie czasu stało się służeniem mu, a jego oszczęd-
ność reglamentowaniem. Wraz z tymi zmianami wieczność stopniowo 
przestawała być miarą i  centrum zainteresowania ludzkich działań”5. 
Czas ugięty pod wolą człowieka został odarty z mistycyzmu, z tajemni-
cy, będącej elementem zdywersyfikowanych praktyk społecznych, kul-
turowych i religijnych. Zrewolucjonizowany został m.in. sposób usta-
lania kanonicznych godzin chrześcijańskich, które regulowały nie tylko 
życie sakralne, ale również świeckie. Pora modlitwy, rozmowy z Bo-
giem – została zdeterminowana przez pozbawiony wszelkiej metafizyki 
zegar. Nastał także i czas, gdy noc oraz dzień przestały jawić się jako 
dwie antytetyczne kategorie. Odszedł w niepamięć strach wywoływany 
przez mrok, niepokój i upiorne mary senne. Czas zegara odporny jest 
na działanie dobra i zła, nieczuły pozostaje wobec tragedii, cierpienia 
oraz pozostałych bodźców pochodzących ze świata. Tempus kwantyta-
tywny nie musi wymazywać niechcianych wspomnień, ponieważ nigdy 
ich nie kumuluje, będąc obojętnym wobec duchowej egzystencji. Na-
turalna i zrozumiała jawi się konstatacja, że postęp cywilizacyjny obej-
muje wszystkie aktywności życia ludzkiego. Udoskonalony czasomierz 
i w tym przypadku nie jest wyjątkiem. Pojawiają się jednak wątpliwo-
ści, na ile przemyślane i niewymuszone były zachodzące w egzystencji 
ludzkiej temporalne rewolucje? Dokąd prowadzi zawiły i nieklarowny 
proces uświadamiania i unaoczniania czasu? Od zarania dziejów ludzie 
starali się wykształcić narzędzia umożliwiające uporządkowanie zjawisk 
temporalnych. Każda epoka posiadała swój unikalny i charakterystycz-
ny zbiór metod i procedur, które składały się na skomplikowany system 
kontroli czasu, obejmujący życie: polityczne, społeczne i gospodarcze. 
Tempus zegarowy, ilościowy jest fundamentem dla normalizacji oka-
lającej cały świat. Już w 1884 r. w Waszyngtonie podczas Międzyna-
rodowej Konferencji Południkowej reprezentanci z dwudziestu pięciu 
krajów zadecydowali o przyjęciu podziału na dwadzieścia cztery stre-
fy czasowe, wskutek czego narodziło się pojęcie czasu uniwersalnego. 
5 L. Mumford, op. cit., s. 5.
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Czasu, który porządkował, regulował i niwelował temporalne różnice 
i  inkongruencje, wspierając proces globalizacji. Nadanie bezczasowej 
formy zjawiskom temporalnym oraz posługiwanie się nimi jako abs-
trakcyjnymi wartościami wymiennymi umożliwiło społeczeństwom 
państw uprzemysłowionych na przeniesienie kontroli, wymiany han-
dlowej i działań politycznych w zupełnie nowy wymiar. Czas przeobra-
ził się w atrakcyjne źródło powstawania zysków. Zjawiska temporalne 
stanowią zbiór ściśle opracowanych: systemów, narzędzi i  procedur, 
regulujących m.in.: wymianę handlową, politykę finansową oraz stra-
tegie państw. Ergo, można przyjąć, iż istnieje gospodarka czasu – stano-
wiąca niezależny i autonomiczny byt. 

 

Gospodarka czasu

Komodyfikacja czasu stanowi jeden z  najważniejszych filarów tem-
poralnej gospodarki. Utowarowienie pozwoliło na przeniesienie zja-
wisk temporalnych w  odmienny obszar relacji ekonomicznych, po-
litycznych i  pieniężnych. Jak pisał Marks: „Każdy towar (produkt 
lub instrument produkcji) jest równy uprzedmiotowieniu określonej 
ilości czasu pracy. Ich wartość, stosunek, w  jaki są one wymieniane 
na inne towary, jest równa ilości czasu pracy poświęconemu na ich 
wyprodukowanie”6. Należało oddzielić tempus od kontekstu, by stał 
się wartością samą w  sobie jako zracjonalizowany, zneutralizowany 
i zinstrumentalizowany środek wymiany. „Tylko ilościowy, podzielny 
czas zegara można przełożyć na wartość pieniężną”7. Każda godzina, 
minuta i  sekunda posiadają określoną wartość. Czas kwantytatywny 
nie posiada żadnej więzi z człowiekiem, naturą bądź kosmosem. Jest 
zdeterminowany przez fizyczne wielkości skalarne, odwołując się do 
abstrakcyjnych wielkości, symboli i znaczeń. Najistotniejszymi „kon-
tekstami” regulującymi wartość czasu są czynniki gospodarcze i poli-
tyczne. Tempus „wtłoczony” do przedmiotów zaczyna decydować o ich 
znaczeniu (prestiżu, randze i pozycji). Półki uginające się pod cięża-
rem oferowanych towarów są przestrzenią skumulowanych w  czasie 
inwestycji. „Kapitał posiada wbudowany weń zegar, który nigdy się 
nie zatrzymuje. Każda sekunda, minuta i godzina, każdy dzień, mie-

6 K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, tłum. Z.J. Wyrozembski, Warszawa 1986, 
s. 140.
7 B. Adam, op. cit., s. 50. 
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siąc i rok przynoszą zysk z zainwestowanej sumy”8. Nie bez powodu 
zwykło się mawiać, iż „czas to pieniądz”. Ludzie poprzez zakup wy-
branych dóbr lub usług są w stanie zaoszczędzić cenne minuty, które 
poświęcić mogą na np. pracę lub wykonywanie innych czynności ge-
nerujących zysk. Człowiek jest bowiem rozliczany z każdej sekundy 
swego życia. Dłużnicy odpowiadają przed bankiem za choć chwilę 
opóźnienia w spłacie zaległości, a kredytobiorcom nalicza się odsetki 
za każdą chwilę korzystania z pożyczonych pieniędzy. Obsesyjne licze-
nie, porównywanie i oszacowywanie napędzają galopującą gospodarkę 
czasu. Jednostka sprowadzona jest do roli obiektu, który w wybranym 
i jasno określonym okresie (godziny, dnia, tygodnia, miesiąca, roku) 
musi wywiązać się z  zawartej umowy i  ciążących nań obowiązków. 
Wraz z utowarowieniem czasu – jego pozorną racjonalną instrumen-
talizacją – człowiek popadł w  nieopanowane pragnienie posiadania 
czegoś, co utraciło swą naturalną wartość. Paradoksalnie ci, którzy 
dysponują najobfitszymi zasobami czasu: dzieci, młodzież ucząca się 
lub seniorzy – traktowani są jako najwięksi marnotrawcy. Bowiem ich 
działalność nie przynosi żadnego zysku. Bezproduktywność znajduje 
się poza obszarem zainteresowań gospodarki czasu. Maniakalne prze-
konanie o potrzebie oszczędności ograniczonego zasobu wdarło się do 
powszechnej świadomości, pozostawiając trwały ślad. Jakże często lu-
dzie wypowiadają słowa o trwonieniu czasu, nie zastanawiając się nad 
tym, o jakich jego kategoriach lub rodzajach myślą. 

Następstwem komodyfikacji, standaryzacji i globalizacji czasu jest 
traktowanie go jako narzędzia kolonizacji. Tempus skomodyfikowany, 
zegarowy, stał się nieodłączną częścią życia społecznego, narzucając 
zbiór jasno określonych norm. Zdaniem Barbary Adam czas koloniza-
cji można rozumieć dychotomicznie: 
1)  „jako globalne narzucenie pewnego rodzaju czasu – czyli koloniza-

cja za pomocą czasu;
2)  jako społeczną ingerencję w czas – czyli kolonizację czasu”9. 

W pierwszym przypadku – kolonizacja za pomocą czasu umożli-
wiona została poprzez wykształcenie i wdrożenie pojęcia tempŏris świa-
towego i uniwersalnego. Ustalanie stref czasowych oraz ustanawianie 
norm i  wzorców w  relacji temporalno-przemysłowo-gospodarczej 
wpłynęło na funkcjonowanie wszystkich społeczeństw. Wykształciły się 
wartości traktowane jako „właściwe”, „zdroworozsądkowe” i uznawane 
za priorytetowe. Czas stał się dobrem powszechnym i zunifikowanym. 
8 Ibidem, s. 148. 
9 Ibidem, s. 160. 
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Z kolei drugie z oblicz kolonizacji czasu zdaje się być procesem bardziej 
złożonym i niejednoznacznym. Barbara Adam wskazuje na jego trzy 
podstawowe funkcje10: 
a) Polityczne, w których czas stanowi narzędzie kontroli i manipulacji. 

Poprzez definiowanie i narzucanie wartości zjawisk temporalnych 
możliwe jest sprawowanie władzy. Rządzący, liderzy bądź przywód-
cy nie zwracają uwagi na społeczny i kulturowy charakter czasu. 

b) Gospodarcze, wynikające z  „globalizacji czasu przemysłowego 
i związanych z nim gospodarczych wartości uznawanych za zdrowo-
rozsądkową normę”11.

c) Naukowe, traktujące czas jako nieograniczoną przestrzeń badawczą, 
mogącą dać się opisać i zdiagnozować przy pomocy obiektywnych 
narzędzi i metod badawczych. 
Kolonizacja czasu możliwa jest także w odniesieniu do:
1. Przeszłości, przy pomocy której podejmowane są próby zro-

zumienia teraźniejszości. Wieki minione oraz zapisane karty historii 
są zasobem obfitującym w mnogość interesujących i niepowtarzalnych 
wydarzeń. „Wokół odkrywania przeszłości konstruuje się cały przemysł 
[…]. To (gospodarczo) utylitarne podejście ma zastosowanie wszędzie. 
[…] Fundamentem […] nie jest jednak skończoność życia jednostki, 
ale uprzedmiotowienie czasu”12. Jedynie tempus ilościowy, oderwany 
od duchowej egzystencji – może być środkiem wymiany i handlu. Ergo, 
działalności: naukowa, polityczna i gospodarcza zajmujące się czasem 
zegarowym posiadają jeden i absurdalny cel: poszerzenie i eksplorację 
temporalnych zasobów należących do przeszłości. Wszystko to, co już 
minęło i  teoretycznie odeszło w  niepamięć jest ponownie grabione 
i konsumowane. 

2. Przyszłości, która pozwala lepiej zarządzać teraźniejszością. Na 
podstawie opracowywanych raportów dotyczących możliwości wystą-
pienia ryzyka podejmowane są działania i  inwestycje. „Podobnie jak 
ekonomia, nauka sięga w przyszłość. Naukowa przyszłość jest przewi-
dywana, planowana, programowana, uprzedzana i zanieczyszczana”13. 
Wspierane są te badania naukowe, które wydają się mieć pozytywny 
wydźwięk w przyszłości. Oszacowywana zostaje teraźniejszość: jej war-
tość i  znaczenie – na podstawie tego, co jest prawdopodobne, hipo-
tetyczne i możliwe. Helga Nowotny żerowanie na przyszłości nazywa 

10 Ibidem, s. 163. 
11 Ibidem, s. 160. 
12 Ibidem, s. 165. 
13 Ibidem, s. 166. 
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mianem „rozszerzonej teraźniejszości”14, czyli przyszłości, którą da się 
zająć i skolonizować. „Jest to działanie polityczne, którego sprawcy nie 
są i nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności”15. Natomiast po-
krzywdzeni mogą nie doczekać się rekompensaty i zadośćuczynienia za 
poniesione szkody, ponieważ czas „wyrwany” z przyszłości może nigdy 
nie nastać. 

Konsekwentne próby skolonizowania przeszłości oraz przyszłości są 
wynikiem skrajnego skupienia się na teraźniejszości. Wszystkie wyda-
rzenia bądź problemy współczesnego świata oceniane są przez pryzmat 
bieżących i utylitarnych wartości. Niektórzy rządzący i politycy są głusi 
i niemi wobec prawdziwych wyzwań, z którymi prawdopodobnie już 
niedługo będziemy musieli się mierzyć. Dotyczy to przede wszystkim 
kwestii związanych z ekologią oraz zanieczyszczeniami środowiska na-
turalnego. Bijący na alarm badacze i naukowcy mówią o przyszłości, 
która nikogo nie interesuje. Wydaje się, że istnieje przeświadczenie, 
że podejmowanie działań „tu i teraz” jest nieopłacalne. „Wychodzi się 
z założenia, że im bardziej oddalone są w czasie konsekwencje, tym niż-
sze związane z tym koszty poniesiemy teraz, a zatem nie powinniśmy 
się tym martwić”16. Ergo, dochodzi do absurdalnej sytuacji, w której 
choć czerpiemy pełnymi garściami z przyszłości – nie zamierzamy się 
nią przejmować. Czas skomodyfikowany i skolonizowany zaburza na-
turalny ład społeczny. Gospodarka, nauka i polityka żyją „na kredyt”. 
Karmią się zasobami przyszłości – jednocześnie zubożając to, co oferuje 
teraźniejszość. Ostatecznie za niepohamowane pragnienie maksymali-
zacji i kumulacji kapitału trzeba będzie zapłacić w bliżej nieokreślonym 
czasie. Poza nasuwającym się pytaniem: jaką cenę poniosą ludzie – war-
to również zastanowić się, jaka – jeśli w ogóle – czeka świat – okradzio-
na – przyszłość?

Wirtualny wymiar czasowości 

Skumulowana – choć jednocześnie rozdarta na przeszłość i przyszłość 
– teraźniejszość współcześnie ubogacona jest o dodatkowy – cyfrowy 
– wymiar. Czas wirtualny stał się kolejnym z rodzajów tempŏris ilościo-
wego. Kimże jednak jest człowiek w świecie technologii? Jaką funkcję 
pełni w cybernetycznej rzeczywistości? Czy jaźń ludzka pozostaje de-
14 Ibidem, s. 167.
15 Ibidem. 
16 Ibidem, s. 166. 
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terminantem, warunkującym istnienie czasu? Jonathan Crary w swej 
książce 24/7 Późny kapitalizm i koniec snu wskazuje na załamanie się 
wizerunku świata opartego o dotychczas poznane rodzaje i kategorie 
czasu: „Rzeczywistość 24/7, choć określenie to brzmi jak pusty, abs-
trakcyjny slogan, jest bezlitosna, ponieważ opiera się na niemożliwej 
temporalności – stanowi ostrą krytykę słabości i  niewystarczalności 
czasu ludzkiego o  rozmytych granicach i  zawikłanych splotach”17. 
Świat technologii, działających nieustannie przez całą dobę, spycha 
człowieka na drugi plan. Ludzie – ze względu na swe potrzeby oraz 
pragnienia – wydają się słabi, wadliwi, a niekiedy nawet bezużyteczni. 
Nie pasują bowiem do wizji nowej i utopijnej «Rzeczywistości 24/7», 
w  której dominuje czas technologii: pusty, bezduszny i  nieuznający 
najdrobniejszej pomyłki. Potrzeby: snu bądź spożywania pokarmów 
stanowią niepokonaną barierę. Człowiek w przeciwieństwie do maszy-
ny – musi podtrzymywać przynajmniej podstawowe funkcje życiowe. 
Niemożliwe jest pozostawanie w stanie ciągłej gotowości, pobudzenia 
i uwagi. Dlatego też skuteczność 24/7 polega raczej na obnażaniu nie-
zgodności czy też rozziewu między życiem-światem człowieka a wizją 
podłączonego do zasilania świata, który nie ma wyłącznika”18. Choć 
nie istnieje sposobność, by ludzie nieprzerwanie i ciągle podejmowali 
się różnorodnych aktywności: kupowania, sprzedawania, dzwonienia, 
podróżowania etc. – elektroniczna rzeczywistość oferuje nieskończony 
wachlarz możliwości. Składa obietnicę wiecznej posługi i  gotowości. 
Ergo, człowiek w każdej sekundzie życia stoi przed nieograniczoną – 
przynajmniej teoretycznie – ilością wyborów. Zrobienie wirtualnych 
zakupów, udanie się w  spontaniczną podróż lub nawiązywanie kon-
taktu z ludźmi pochodzącymi z najodleglejszych zakątków świata – nie 
stanowią najmniejszego problemu o dowolnej porze dnia i nocy. Sie-
ciowe narzędzia posłusznie wypełniają rozkazy i zarządzenia, konstytu-
ując czas bezczasowy – pozbawiony swej naturalnej formy i struktury. 
Człowiek walcząc z bezlitośnie i nieugięcie przemijającym czasem po-
zwolił wpędzić się w pułapkę. Próbując odczarować tempus magiczny: 
niepoznany w pełni i emergentny – pozbawił go najważniejszych wła-
ściwości. Rzeczywistość 24/7 jest splotem zjawisk temporalnych, któ-
re nie istnieją, będąc jedynie iluzją i obietnicą składaną przez postęp, 
dążący do wykreowania coraz doskonalszych wynalazków, rozwiązań 
i technologii. Redukując świat do enigmatycznej i efemerycznej teraź-
niejszości – ludzie zostają wepchnięci w  nieznaną czasową narrację. 
17 J. Crary, 24/7 Późny kapitalizm i koniec snu, [e-book; format MOBI] Kraków 2015.
18 Ibidem. 
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Mają trudność z nawiązaniem dialogu z przyszłością oraz przeszłością. 
Kurczowo chwytają się tego, co tu i  teraz, by choć przez chwilę po-
czuć przywiązanie do systematycznie przeobrażającej się rzeczywistości. 
Proces nagrywania i „archiwizowania” stanowi ciekawą egzemplifikację 
„generowania” nieistniejącej teraźniejszości. We współczesnym świecie 
obfitującym w przenośne urządzenia mobilne – nawet najbardziej nie-
przewidywalne wydarzenia mogą pozostać zarejestrowane. To, czego 
nie dostrzeże oko ludzkie – pozostawia swój ślad w archiwum aparatu 
lub kamery. Cóż jednak dzieje się z  czasem? Czy w momencie reje-
strowania wybranego fragmentu wyselekcjonowanej przez obserwatora 
materii – świadomość skupia się na tempŏre przeżywanym? Czy wręcz 
przeciwnie: czas pozostaje uwięziony w soczewce aparatu? Nasuwa się 
przypuszczenie, iż myśl zamiast skoncentrować się na przeżyciach – 
obraca się wokół potrzeby idealnego i estetycznego skopiowania i prze-
chowania materialnych zapisów. Czas traci swe znaczenie, przestaje być 
traktowany z szacunkiem i namaszczeniem. Człowiekowi wydaje się, że 
jest w stanie zatrzymać chwilę, by móc ją później odtworzyć w dowol-
nym momencie. Cyfrowy czas, imitujący i przywracający przyszłość jest 
daleki od opisywanego przez M. Eliadego czasu cyklicznego. Jest ogra-
niczony i pozbawiony ładunku emocjonalnego. Powrót do przeszłości 
jest iluzoryczny. Obrazy czasu minionego zachowane w pamięci maszy-
ny są jedynie skopiowaniem i przeniesieniem materii. Nie oznacza to, 
że należy potępiać lub traktować jako zbędne lub nieodpowiednie – fo-
tografie, filmy i ścieżki dźwiękowe. W istocie problem nie dotyczy chę-
ci powrotu do przeszłości, lecz trudności z doświadczaniem i przeżywa-
niem teraźniejszości. J. Crary zauważa, że poprzez: zmianę naturalnego 
rytmu dobowego; zaburzenie pór: spania, wypoczynku i  pracy oraz 
przesyt treścią i obrazami serwowanymi przez m.in. media społeczno-
ściowe i portale internetowe – człowiek wpada w wir chaotycznie nakła-
dających się na siebie czasowych przebłysków i olśnień. W chwili, gdy 
dokonuje się temporalny rozbłysk – świat ukazuje prawdziwe oblicze. 
Czasowy drogowskaz tylko na moment wskazuje jednostce, w którym 
miejscu się znajduje. Świadomość zostaje odmieniona. Utożsamia się 
z wybranymi: przestrzenią, wydarzeniami, ludźmi lub przedmiotami. 
Wtedy, gdy czas jest uświadamiany, tj. poddawany procesom analizy 
i interpretacji – umożliwia umiejscowienie się w przestrzeni. Jednakże 
już po chwili – percepcja ludzka wchłonięta zostaje przez eklektyczny 
przeestetyzowany kolaż wirtualnych: doświadczeń, obietnic i  pokus. 
Należy jednak podkreślić, iż trudność, o której wspomina Crary, nie 
wynika z braku kompetencji bądź nieudolności ludzkiej. Nie jest winą 
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człowieka, że nie potrafi spełnić wymagań, stawianych na jego drodze. 
Świat konsekwentnie zmierzający ku wielkiej – niewiadomej – tajem-
nicy postępu nie zastanawia się i nie pyta. Pozostawia jednostkę samą 
sobie. Nie przejmuje się tym, czy narzucone tempo jest odpowiednie. 
Zalewając odbiorcę mnogością dźwięków, obrazów i  informacji stara 
się przysłonić – niekiedy niewygodną – prawdę. Rzeczywistość 24/7 
„nie tylko zachęca podmioty ludzkie do skupienia się wyłącznie na tym, 
by osiągać, posiadać, zdobywać, gapić się, marnować i wyśmiewać, lecz 
jest także ściśle spleciony z mechanizmami kontroli, które sprawiają, 
że przedmiot ludzkich dążeń staje się bezsensowny i bezsilny”19. Autor 
24/7 Późnego kapitalizm i końca snu uważa, że członkowie niektórych 
społeczeństw mogą być terroryzowani przez aparat państwowy. Meta-
foryczna obietnica składana przez postęp posiada swoją cenę. Przenie-
sienie egzystencji ze sfery duchowej w wirtualną przekształca również 
narzędzia opresji, władzy, kontroli i dominacji. Człowiek – choć zysku-
je wiele przywilejów – zostaje osaczony przez doskonale opracowane 
i  przygotowane narzędzia inwigilacji. Przyglądając się poczynaniom 
rządzących – należy skoncentrować się nie na tym, w jakiej ostatecznej 
formie czas występuje, ale na intencjach osób decyzyjnych i sposobach, 
przy pomocy których temporalna rzeczywistość zostaje uporządkowa-
na i przedstawiona ludziom. 

Czas uwikłany w etykę 

Poprzez zadawanie pytań o motywacje i zamierzenia jednostek – zja-
wiska temporalne wkraczają w  etyczny wymiar poznania. „Jeśli […] 
rozumienie czasu stanowi istotną – chociaż z pewnością nie jedyną – 
podstawę rozumienia etyki, to dzieje się przede wszystkim dlatego, że 
czasowość określa w pierwszym rzędzie samą egzystencję człowieka”20. 
W odmienny sposób żyją ci ludzie, którzy z nadzieją patrzą w przy-
szłość, wierząc, że tam czeka ich lepszy byt. Inaczej z kolei postępu-
ją osoby tkwiące w przeszłości, zanurzone w melancholijnej zadumie. 
Czas determinuje życie człowieka, choć jednocześnie poddaje się naci-
skom płynącym z wnętrza ludzkiej świadomości. Nawet wydający się 
najbardziej neutralnym – tempus fizyczny pozostaje środkiem wymia-
ny doświadczeń i myśli. Zmienia się jedynie kontekst. Podejmowanie 
19 Ibidem. 
20 R. Strzelecki, Czas etyki a czas jako chrono-logia, „Kwartalnik Filozoficzny”, tom XLIV, 
2016, zeszyt 2, s. 30.
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wyborów nie odwołuje się – w  tym przypadku – do wewnętrznego 
sumienia, zawierającego czas doświadczalny, lecz do ustanowionych 
temporalnych miar. W  praktyce oznacza to, że człowiek zmuszany 
jest do przyjęcia – uznanych za racjonalne i właściwe – postaw. Ten 
szczególny rodzaj temporalnego zniewolenia najlepiej widoczny staje 
się w zestawieniu z działaniami podejmowanymi przez – szeroko ro-
zumianą – władzę. Rządzący niejednokrotnie starają się zmanipulować 
i przejąć czas. Wykorzystują go do kreowania swojej własnej i przekła-
manej quasi-historycznej narracji. Wskazują na istnienie czasu „lep-
szego” i  „gorszego” – ogłaszając bohaterów i  piętnując zbrodniarzy. 
Mówi się o czasie: pokoju, zła, dobra, dumy i wstydu. Wartościuje się 
minione wieki, epoki i wydarzenia. Dzieli się również społeczeństwo 
na tych, którzy byli z „nami” oraz tych, którzy występowali przeciwko 
„słusznej” i jedynej sprawie. Władzy nie interesuje, w jakiej ostatecz-
nej formie zaprezentowany zostanie czas. Priorytetowe jest wypełnie-
nie temporalnej – abstrakcyjnej – pustki poprzez propagandowe treści. 
Metaforyczna kolonizacja za pomocą czasu dotyczy również życia co-
dziennego. Narzucane są dobre zwyczaje i kanony. Określa się m.in. 
pory właściwe i  stosowne. Przestrzeganie pewnych norm może być 
również oznaką dobrego wychowania. Teoretycznie – stosowanie się 
do zwyczajów, opierających się o czas zegarowy – nie powinno budzić 
większych zastrzeżeń. Zarówno kultura, jak i  obyczaje – nie od dziś 
swe korzenie wywodzą z  temporalnych korzeni. Problem pojawia się 
jednak wtedy, gdy ramy czasowe stają się asumptem do manipulacji, 
dominacji i okazywania wyższości. Niektórym zarządzającym wydaje 
się, że mają prawo do ingerencji w czas np. swoich pracowników lub 
podwładnych. Starają się narzucić nowy porządek przy pomocy agre-
sywnej narracji. Przy użyciu odpowiednio wyselekcjonowanych wyra-
żeń językowych są w stanie udowodnić innym ludziom, że to od nich 
zależy, który czas jest lub będzie: „odpowiedni”, „regulaminowy”, „pra-
widłowy” bądź „słuszny”. Przy pomocy – niekiedy niedostrzegalnych 
gołym okiem – mistyfikacji – powoli przeobraża się rzeczywistość. „Jak 
wykazują niektórzy historycy, nowoczesne systemy pracy nie mogłyby 
się rozwinąć bez wprowadzenia nowych wartości związanych z uprze-
mysłowieniem, którymi zastąpiono te dawne, stanowiące podstawę 
pracy rękodzielniczej i rzemieślniczej”21. Znacznie osłabiło się poczucie 
przywiązania do wykonywanych produktów i wyrobów przez robotni-
ków i rzemieślników. J. Crary zauważa, że w efekcie rozmycia tej rela-
cji „powstały metody ułatwiania identyfikacji pracowników z samymi 
21 J. Crary, op. cit.
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procesami maszynistycznymi”22. Rozwinęła się myśl, że wartościowe 
jest naśladowanie rytmu pracy maszyn. Człowiek został zachęcany do 
tego, by pracować zgodnie z dynamiką dyktowaną przez technologie. 
Z tej przyczyny doszło do zatarcia się granic pomiędzy pracą a wypo-
czynkiem. Próba przekształcenia natury ludzkiej oraz odmiana sposo-
bów myślenia o obowiązkach i sposobach ich wykonywania sprawiły, 
że człowiek zobowiązany został do funkcjonowania w przestrzeni prze-
pełnionej czasem quasi-postępu i elektroniki. Ergo, wszystkie elementy 
związane z działalnością zawodową zostały zdeterminowane przez tech-
nologię oraz ideę rozwoju. Nie pozostaje to jednak bez znaczenia dla 
etycznego wymiaru egzystencji. Zmieniają się narzędzia interpretacji 
i oceny postępowania ludzkiego. Bowiem czas ilościowy posiada swoją 
cenę. Jest ona podyktowana przez konteksty: gospodarcze i polityczne. 
W zależności od wykonywanej pracy – każda godzina posiada prze-
łożenie na konkretną kwotę. Wynika z tego, że czasem można – choć 
niebezpośrednio – handlować. Zatem człowiek posiadający własny 
temporalny zasób staje się narzędziem w rękach osób zarządzających. 
Jako nośnik czasu może przyczyniać się do zwiększenia lub zmniej-
szenia np. dochodów. Przyjmując konstatację, że współcześni ludzie 
„stają się zastępowalnymi obiektami i poddawani są takiemu samemu 
masowemu wywłaszczeniu z czasu i praxis”23 – okazuje się, że zmiana 
w temporalnej sferze pracy posiada szereg negatywnych konsekwencji. 
Człowiek przyrównywany do maszyn staje się mało wydajny, efektyw-
ny i sprawny. Jawi się jako niedoskonała jednostka, przynosząca straty. 
Stąd też pojawiają się naciski i sugestie, by czas pracy został przenie-
siony na pozostałe aspekty życia. Jak podkreśla Barbara Adam w swej 
książce Czas – nie tylko zmienia się sposób traktowania ludzi, ale i me-
tody kontroli czasu. „Technologia genetyczna dysponuje potencjałem 
umożliwiającym realizację marzenia racjonalistów czasu o ustanowie-
niu precyzyjnej kontroli nad reprodukcją i nieograniczoną ilością na-
tychmiastowych zmian”24. Autorka Czasu podkreśla, że to, co wydarzy 
się lub zostanie wywołane w  teraźniejszości może posiadać ogromny 
wpływ na przyszłość i ewolucję. Jednakże i w tym przypadku – rzadko 
kiedy uwzględniane są m.in. możliwe konsekwencje dla środowiska. 
W momencie, w którym naukowcy – lub inni piewcy postępu – do-
konują zmiany w teraźniejszości – tracą kontrolę nad przyszłością. Nie 
są w stanie przewidzieć, z jakimi skutkami będą mierzyły się następne 

22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 B. Adam, op. cit., s. 172. 
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pokolenia. Ponownie – czas zostaje zapożyczony, zabrany ze skolonizo-
wanej przyszłości. Ocena postępowania etycznego ogranicza się do hic 
et nunc. Nie wykracza poza pragmatyczną kalkulację teraźniejszości. 
„Tak wygląda kontekst modernizacji refleksyjnej, w którym źródłem 
sukcesu jest nadmiar i  gdzie zasady stanowiące fundament systemu 
przemysłowego podważają go, niszczą podstawy egzystencji i  stawia-
ją nam pytania o  znaczenie”25. Można zatem skonstatować, że czas 
zegarowy choć pozornie nie dotyka egzystencji w  jej subiektywnych 
korelacjach ze świadomością ludzką – to pozostaje w ścisłym związku 
z rozumieniem etyki. Spoglądając na tarczę zegara – nie tylko określa-
my porę dnia, ale bierzemy – często nieświadomie – udział w wielkiej 
przemianie cywilizacyjnej. 

Zarządzanie czasem a nowa perspektywa interpretacyjna 

Człowiek poprzez ulokowanie się w  czasie i  przestrzeni zaznacza swą 
obecność w świecie. Staje się jednostką decyzyjną, potrafiąca decydo-
wać o otaczającej go rzeczywistości. Niezależnie jednak od tego, czy jed-
nostka – świadomie bądź nie – analizuje zjawiska temporalne, każda 
z  aktywności ludzkiej uwikłana jest w  czas26. Wszystkie z możliwych 
decyzji, myśli, intencji i  działań – uczestniczą w  nieskończonej tem-
poralnej narracji. Człowiek ma jednak prawo decydować o  tym, jak 
będzie wyglądała jego własna historia. Może wybierać składniki: fabu-
łę, bohaterów, miejsce i czas – swojego indywidualnego opowiadania. 
Z tej potrzeby uporządkowania rzeczywistości, nadania jej odpowied-
nich ram i  struktur – zrodziło się zarządzanie czasem. Jednostka po-
przez zrozumienie otaczającej ją materii i wyrażenie chęci jej zmiany 
– ingeruje w świat. Korzysta z racjonalnych i naukowych narzędzi, ja-
kimi dysponuje zarządzanie, by nadać sens temporalnym fenomenom. 
Mogłoby się wydawać, że w tym hybrydowym związku – „zarządzanie” 
odpowiada na pytanie „jak?”, a „czas” jest odpowiedzią na „dlaczego?”. 
Poprzez podstawowe funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, 
koordynowanie, przewodzenie i kontrolowanie27 – stajemy przed moż-
liwością zapanowania nad zjawiskami temporalnymi. Z kolei sam czas 
i powiązane z nim implicytne interpretacje wskazują na przyczynę ca-
łego przedsięwzięcia. Zarządzający, dostrzegający problemy, możliwości 
25 Ibidem, s. 172.
26 H. Fołtyn, Czas w życiu i pracy, Warszawa 2012, s. 9. 
27 R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2002, s. 39–45. 
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oraz wyzwania związane z tempŏre – starają się jak najkorzystniej wy-
korzystać ten ograniczony zasób lub zminimalizować straty wynikające 
z  jego marnotrawstwa. Wielu naukowców z całego świata podjęło się 
próby zdefiniowania, w  jaki sposób można gospodarować zjawiskami 
temporalnymi. Shirley Payne opisuje je jako „najbardziej produktywne 
wykorzystanie czasu poświęcanego na pracę”28. Z kolei twórca książki 
Bądź panem własnego czasu L. Seiwert konstatuje, że: „zarządzanie cza-
sem jest konsekwentnym i zorientowanym na cel stosowaniem w prak-
tyce sprawdzonych technik pracy w taki sposób, że kierowanie samym 
sobą i swoim otoczeniem odbywa się bez trudu, a otrzymany do dys-
pozycji czas jest wykorzystany sensownie i optymalnie”29. Pojawiają się 
również głosy, że: „głównym celem dobrego gospodarowania czasem 
i nagrodą za nie jest dobre samopoczucie, względna swoboda i  świa-
domość panowania nad swoim życiem”30. Ergo, zarządzanie czasem 
wpływa na egzystencję człowieka31. Przeważają jednak opinie przyjmu-
jące, iż podstawą efektywnego i skutecznego panowania nad zjawiskami 
temporalnymi jest racjonalne i skoordynowane planowanie, ułatwiające 
dążenie do wyznaczonego celu. Cóż jednak dzieje się z samym czasem? 
Czy jest on rozumiany jako byt niezależny od świadomości ludzkiej? 
Czy pozostaje w oderwaniu od kontekstów: społecznych, historycznych 
i kulturowych? Wydaje się, że brakuje pytań o istotę samego człowieka, 
o jego wolę i chęci. Wprawdzie wspominany jest sam udział jednostki 
w procesach planowania, lecz nie uwzględnia się świadomości ludzkiej 
i sposobów rozumienia czasu. Przyjmuje się, że tempus zegarowy posiada 
zespół jednoznacznych cech. Głoszone są hasła zachęcające do mądrego 
i  racjonalnego wykorzystywania temporalnych zasobów. Pojawiają się 
jednak wątpliwości, o których wspominał już J. Crary – czy człowiek 
powinien traktować czas jedynie jako abstrakcyjną materię wspierają-
cą efektywną pracę? Dlaczego nie wspomina się o  planowaniu czasu 
wolnego? Dlaczego myśląc o  zarządzaniu czasem staramy się skupiać 
– przede wszystkim – na kumulacji ulokowanego w materii kapitału? 
Orzekając, że czas kwantytatywny jest homogeniczny – całkowicie uni-
ka się pytania „dlaczego”? Z  jakiej przyczyny warto w ogóle zająć się 
tematyką czasu? Usilne pragnienie odnalezienia złotej reguły – sposobu, 
w jaki optymalnie można czerpać z temporalnych zasobów – powoduje, 
że w zupełności zapomina się o doniosłej roli człowieka i jego jestestwa. 

28 S. Payne, Jak być dobrym menedżerem. Zestaw wskazówek, Kraków 2009, s. 52.
29 L.J. Seiwert, Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu, Warszawa 1998, s. 14.
30 D.M. Stewart (red.), Praktyka kierowania, Warszawa 2002, s. 62. 
31 B. Tracy, Time Management, [Audiobook], Gildan Media, LLC. 
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Ciekawa wydaje się zamiana, w której człon „zarządzania” pytałby 
człowieka o  to, „dlaczego” stara się panować nad zjawiskami tempo-
ralnymi? Z kolei – „czas” byłby źródłem odpowiedzi na wątpliwości 
związane z  tym, „jak” tempŏris można zarządzać. Odwrócenie tych 
wartości, choć wydawać może się niewielką korektą, całkowicie redefi-
niuje założenia ontologiczne i epistemologiczne. Okazuje się, że zarzą-
dzanie nie wskazuje jedynie na metody i narzędzia, które ułatwiałyby 
gospodarowanie zjawiskami temporalnymi, lecz staje się unaocznio-
nym rozumieniem czasu wyrażanym przez świadomość. Człowiek – 
poprzez wdrażanie wybranych procedur – wskazuje, dlaczego w ogóle 
interesuje go tempus. Nawet kierowanie czasem zegarowym – pozornie 
klarownym i  jednoznacznym – może wywoływać w  ludziach – nie-
kiedy sprzeczne – intencje. Na pierwszy plan wysuwają się również 
kwestie etyczne. Bowiem czas kwantytatywny – choć dzieli lata, mie-
siące, dni i godziny na równe dla wszystkich ludzi proporcje – budzi 
w człowieczej jaźni odmienne odczucia, pragnienia i żądze, które póź-
niej wyrażane są w zdywersyfikowanych zamierzeniach i działaniach. 
Jego ostateczna forma uzależniona jest od woli zarządzającego. Może 
stawać się źródłem zysku oraz straty, narzędziem opresji i  kontroli 
w rękach władzy lub nadzieją na lepszą przyszłość zaplanowaną przez 
naukę. Poprzez zarządzanie czasem stajemy przed możliwością wybra-
nia odpowiedniej formy i rodzaju samego „czasu”. Decydujemy się na 
jego konkretną interpretację lub zbiór wartości z nim powiązanych32. 
Ustalanie tempŏris odmienia rzeczywistość33. Dlatego też – czas deter-
minuje sposoby zarządzania wybranymi fragmentami świata. Zrozu-
mienie czasu zegarowego jest prymarnym etapem34. Dopiero wtedy, 
gdy uświadomimy sobie – o jakiej temporalnej rzeczywistości myślimy 
– wtedy też będziemy mieli prawo odpowiedzieć: dlaczego chcemy ją 
zmieniać? Skąd pojawia się potrzeba zarządzania czasem? Być może ho-
listyczne i dogłębne poznanie tego, co pozornie wydaje się oczywiste, 
mogłoby – przynajmniej w niewielkim stopniu – uchronić świat przed 
niebezpiecznymi ideami quasi-postępu? Wzięcie odpowiedzialności za 
teraźniejszość uchroniłoby zarówno przeszłość, jak i przyszłość przed 
32 S. Hampden-Turner, F. Trompenaars, Siedem wymiarów kultury: znaczenie różnic kul-
turowych w działalności gospodarczej, Kraków 2002, s. 146–164. 
33 M. Randak-Jezierska, Człowiek jako aktywny twórca swojego życia – zarządzanie sobą 
w  czasie, [dok. elektr.:] https://www.sbc.org.pl/Content/359435/randak-jezierska.pdf, 
„Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2013, nr 9, s.  29–30 
[odczyt: 28.11.2020].
34 A. Olejniczak, Efektywne zarządzanie czasem – wybrane zagadnienia, „Marketing Insty-
tucji Badawczych i Naukowych” 2013, nr 1 (7), Warszawa, s. 5. 
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agresywną kolonizacją. Zarazem prześledzenie procesów zarządzania 
ujawniłoby stosunek człowieka do otaczającej go rzeczywistości. Lu-
dzie – nie bez przyczyny – decydują się na ingerencję w temporalną 
materię35. Zarządzanie czasem jest metaforyczną odpowiedzią na to: 
„dlaczego” i „jak” można snuć opowieść o świecie.
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The time economy entangled in the dimension of human 
existence

Abstract

Quantitative time regulates social, economic and political life. People 
using physical scalar quantities make their existence in the world easier. 
Specifying temporal values allows for consistent interpretations of, for 
example, work, history, tradition, future, progress, culture and poli-
tics. The attempts at colonization, digitization, commodification and 
globalization of time led to the creation of a temporal economy. An 
economy that not only shows the value of money and work, but also 
influences the awareness of individuals. For this reason, the aim of the 
article is to understand how the times: universal, clock, and codified 
affect human existence.

Keywords: awareness, commodification, economy of time, time, time 
management

Słowa kluczowe: czas, gospodarka czasu, komodyfikacja, świadomość, 
zarządzanie czasem
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