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1. Wprowadzenie 
 
Każdy proces kreacji tożsamości – jednostki, grupy, społeczeństwa, 

narodu – bazuje na mechanizmach określania tego, co podobne i odmienne. 
Nieodzownym warunkiem tego procesu jest obecność „innego”, a także 
dysponowanie pewnymi ramami i schematami interpretacyjno-normatywnymi. 
Wymagane jest też działanie, aktywność, intencjonalność, czyli postawa ukie-
runkowania na przyszłość (Fraser 2000). 

To skrótowe wprowadzenie w istotę tworzenia się tożsamości 
sugeruje, że jedną z jej determinant jest temporalność, stanowiąca kontekst 
porównań, obszar zmian, ramę interpretacyjną, nastawienie prospektywne. 
Zdaniem Halla, gdy rytmy czasowe są różne, wszystko inne jest różne. 
Jednostką wprowadzającą, a zarazem wyrażającą tę odmienność są profile 
czasowe (Hall 1999). To one decydują o ważności czasu, o wyższości zmiany 
lub kultywowania tradycji, o akcentowaniu tego co jest, było lub będzie. One 
też lokują w świecie cyklicznych odnowień lub bezustannego podążania 
zgodnie ze strzałką czasu (Sztompka 2002).Czy świat w którym żyjemy, defi-
niowany poprzez odwoływanie się do zjawiska globalizacji (akcent na homo-
geniczność) lub mondializacji (akcent na intensyfikację powiązań) pozwala na 
odmienność przeżywania i reprezentowania czasu i na kreację tożsamości? 
Wszak, jak to ujmuje Giddens, „w globalizacji naprawdę chodzi o transforma-
cje czasu i przestrzeni”. (Giddens 2001, s. 13). Podobne stanowisko, chociaż 
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ujęte w retrospektywie, zajmuje Bauman: „Obecnie widzimy jaśniej, niż 
kiedykolwiek dotąd, sposób, w jaki czas i przestrzeń obarczone zostały udzia-
łem w trwaniu oraz rozpadzie całości społeczno-kulturowych i politycznych, a 
także rolę, jaką odgrywały w zachowaniu stabilności i utrzymaniu elastycz-
ności tych jednostek” (Bauman 2000, s. 21). 

W rozważaniach nad relacją czas – globalizacja dominują zwykle dwie 
opcje, które najkrócej można ująć jako zapowiedź końca lub początku. Wizje 
apokaliptyczne są głównie dziełem bilansów ekologicznych. Optymizm jest 
pochodną ekspertyz ekonomicznych, a nade wszystko – technologicznych 
(Harvis 2001). Z uwagi na złożoność materii, nie podejmuję się próby jedno-
znacznego rozstrzygania, pragnę natomiast dokonać szerszej analizy współ-
czesnej temporalności w kontekście zachodzących zjawisk. 

Na wstępie chciałabym określić poziom prowadzonych rozważań. 
Nawiązując do wywodzącej się od Durkheima, Huberta, Maussa francuskiej 
szkoły myślenia o czasie, sytuuję go w kontekście społecznym. To 
ukontekstowienie nie oznacza negacji innych poziomów, na których czas jest 
przez człowieka doświadczany; nie oznacza ono też redukcji temporalności 
jedynie do kategorii umysłu (Horning 1999). Społeczne ukontekstowienie nie 
jest też próbą zdystansowania czasu społecznego i indywidualnego. Sądzę, że 
przy określaniu płaszczyzny analiz najbliższe jest mi stanowisko Eliasa, 
dowodzącego, iż z perspektywy temporalnej nie ma opozycji pomiędzy cza-
sem naturalnym, społecznym i indywidualnym, a są to jedynie trzy różne 
poziomy tego samego doświadczenia – zmiany i wyboru (Tabboni 2001). 

W optyce społecznej czas jawi się jako element umożliwiający 
konceptualizację i rozumienie rzeczywistości. Wytwarzane w zbiorowościach 
koncepcje czasu wytyczają rytm życia i warunkują komunikację. Z natury 
reprezentacje te nie są pasywne – nie stanowią jedynie kumulacji odzwiercie-
dleń czasu, lecz tworzą go jako fenomen (Adjaye 2002). Umożliwiają 
dokonywanie podziałów w grupach społecznych, definiując uniwersum opinii, 
wierzeń, postaw (Ramos 1996). 

O ile klasyka durkheimowska zakładała niezmienność konceptuali-
zacji, obecnie podkreślana jest dynamika reprezentacji (co pociąga za sobą 
zmianę nazewnictwa z reprezentacji kolektywnych na społeczne). Czas, co 
podkreśla w swych rozważaniach Latour, będąc dymensją środowiska 
interakcyjnego, jest współkonstytuowany i zmieniany w drodze dyskursu 
(Zucchermaglio 2000). 

Aktywność ludzka, osadzona w kulturowych i sytuacyjnych konteks-
tach, przebiega zgodnie z wyznacznikami (oznacznikami) społeczno-czasowe-
go porządku, określającymi jej allokację w czasie, trwanie, sekwencję, częs-
tość występowania. Ignorowanie tych elementów burzy komunikację i życie 
społeczne. 
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Przystępując do analizy doświadczania i reprezentacji czasu we współ-
czesności, zgodnie z dominującą w niej liniowością, zacznę od początku – 
a był nim, zdaniem analityków zegar i rozpowszechnienie się go jako instru-
mentu uniwersalnej miary standaryzującej i porządkującej życie społeczne. 
W ten sposób dokonała się głęboka transformacja, polegająca na redukcji 
jakości czasu jedynie do aspektu ilościowego, do systemu abstrakcyjnego. 
Czas, w ten sposób zobiektywizowany, czy może raczej zobiektyfikowany, 
stał się czymś zewnętrznym wobec zachodzących w nim zdarzeń (Goodhew 
2002, Kingma 2002, Sue 1994). Tymaczasem to co zewnętrzne – chroni, ale 
i ogranicza. To właśnie czynią ramy czasowe, które zawsze obecne i obligują-
ce tłumią intymność i spontaniczność (Tabboni 2001). Aveni w „Imperiach 
czasu” wysunął hipotezę, że dążenie do precyzji czasu zostanie przez history-
ków uznane za największą obsesję XX wieku. 

Czas ilościowy jest zasobem – można więc czynić z nim to, co z każ-
dym innym zasobem – oszczędzać, trwonić, tracić, dzielić, wymieniać, depo-
nować, inwestować (Sztompka 2002). Najlepszą chyba formułą wyrażającą 
kwantyfikatywną specyfikę czasu jest tak często eksploatowane powiedzenie 
„czas to pieniądz”. 

Sprzymierzeńcem modernistycznej filozofii czasu była od zawsze 
technologia – dzięki niej tempo stawało się coraz szybsze, a rytmy wyregulo-
wane do perfekcji. Pozwoliło to na „oszczędności”, a ich pochodną stała się 
nowa formuła – czas wolny. Jest to czas, który zdaniem Eliasa, stwarza szanse 
ale i lęki; pozwala na samospełnianie się, ale łączy się też z groźbą alienacji 
i sztucznej manipulacji potrzebami (Tabboni 2001). 

Akcentowanie ilościowej natury czasu zintensyfikowało prace nad 
wydłużeniem ludzkiego życia poprzez interwencje technologiczne, genetycz-
ne, medyczne. To zjawisko także łączy się z pewnymi kosztami, na które 
zwraca uwagę Postman w swym klasycznym dziele „Zabawić się na śmierć”. 
Koszty te, to rozcieńczenie życia, oddalenie się śmierci (prowadzące parado-
ksalnie do potęgowania się lęku przed nią) oraz głód nowości, który zaspo-
kajany w pasywny sposób de facto pomniejsza życie (Hancock 2000, Postman 
2002). 

Dobre gospodarowanie czasem, to między innymi dążenie do tego, by 
jak najszczelniej go wypełnić. Rodzi to stres, symptomy pracoholizmu, zanik 
więzi. Ale są też i inne skutki – być może od strony psychologicznej poważ-
niejsze od wymienionych – to adaptacja do szybkości, prowadząca do zawęże-
nia uwagi, zaniku refleksyjności, niemożności znalezienia równowagi, czy 
wreszcie zmian w preferencji wartości. Cenne staje się to, co szybkie i nowe; 
tradycja, piękno, miłość – dłużą się i nudzą (Hoskins 2004). 

Właściwie gospodarując czasem należy też dokonywać selekcji jego 
form. Te, które nie mają przełożenia na walory marketingowe są nieistotne – 
stąd ignorowanie takich figur temporalnych jak przedziały, pauzy, powtórze-
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nia, przejścia, inicjacje, początki, końce. Akceleracja i kompresja ułatwia, a 
wręcz wymusza ograniczenia zróżnicowania doświadczeń (Albert 2002, 
Geibler 2000). 

Zaakceptowanie zunifikowanego czasu jako dominującej miary tempo-
ralności, to przekreślenie głosu rytmów naturalnych na rzecz mechanicznych. 
Nawet, jeśli założymy zdolność rytmów naturalnych do związanego z ich 
plastycznością dostrajania się, to i tak tempo zmian mechanicznych znacznie 
przekracza możliwość mechanizmów adaptacyjnych. 

Powiązana z zaakceptowaniem czasu mechanicznego kontrola sprawia, 
że zaczynamy traktować go jako wroga, a nie sprzymierzeńca zmian, w tym 
rozwojowych. Ekonomiczna logika kontroli i oszczędzenia czasu, by go móc 
zainwestować, przemienia ludzkie życie, jak trafnie zauważył Weber, w sektor 
księgowości. Tymczasem czas, który miał być zaoszczędzony bezpowrotnie 
znika (Giddens 2001). 

Analiza skutków unifikacji i reifikacji czasu prowadzi do zasadniczego 
pytania – o przyczyny, dla których procesy te zyskały ogólne przyzwolenie. 
Aveni wskazuje tu na dwie możliwe eksplikacje. Człowiek chciał w ten spo-
sób zapanować nad chaosem, a zarazem mógł zrealizować dążenie odwiecznie 
sprzęgnięte z naturą – ucieczki od czasu, który jest (Aveni 2001). 

Odchodzenie od kanonów ideologii modernistycznej przyczyniło się 
do zmiany w filozofii czasu. I choć postmodernistyczne ujmowanie temporal-
ności zawiera pewne elementy zbieżne z modernistycznym, odnajdujemy też 
szereg radykalnych odmienności. Czas w projektach postmodernistycznych 
analizowany jest przede wszystkim w perspektywie jego reprezentacji. Tak 
ujmowany jawi się jako zwielokrotniony, fragmentaryczny, nielinearny, 
nieciągły, nieregularny, wielokierunkowy. Tym, co go wyróżnia jest płynność 
– i jest ona pożądana, gdyż stwarza pozór panowania nad tyranią czasu 
(Francis-Smythe 1999). 

Presja natychmiastowości sprawia, że działania ludzkie ulegają w 
swym przebiegu swoistemu rozdarciu. W warunkach naturalnego tempa 
teraźniejszość „oddzielona” jest od przyszłości oczekiwaniami – natomiast w 
warunkach nowoczesności oczekiwania ogarniają teraźniejszość. Przyszłość 
staje się źródłem działania teraz, a nie zbiorem potencjalności do aktualizacji 
(Albert 2002). W efekcie teraźniejszość ulega rozciągnięciu. Przyszłość 
wkradająca się w teraźniejszość staje się coraz mniej przewidywalna – a wręcz 
odczuwana jako swoisty byt bez własności – nie-byt; stąd hasła „no future”. 
Potęgowany w ten sposób stan niepewności, ryzyka, wyzwala kompulsywne 
dążenie do organizacji i planowania przyszłości, ale w oderwaniu od tego co 
było (co spójne jest z tak znanymi hasłami jak „koniec historii”, „śmierć 
czasu”, ale i „śmierć utopii”). Chronos przyjmuje postać Kronosa – niszczy 
przeszłość, pożera przyszłość, pogrążając w stanie amnezji i ślepoty (Bertman 
2001). 
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Przeszłości nie należy utożsamiać z przyszłością, ale nie oznacza to, 
że pomiędzy nimi nie ma żadnych powiązań. Sztuczne rozdzielenie tych pers-
pektyw prowadzić może do intensyfikacji procesów kompensacyjnych, czyli 
do dążenia „wykluczanego do przynależności w świecie wykluczającym” 
(Marquard 1996). Przeszłość to tradycje, a więc w pojmowaniu późnej 
nowoczesności – obligacja; coś, co ogranicza. Jeśli nie odrzucimy jej całko-
wicie, to co najmniej powinniśmy poddać ją refleksji, weryfikacji. W tej sytu-
acji jako przeciwwaga wyłania się i intensyfikuje postawa obrony tradycji za 
wszelką cenę, co prowadzi do generowania nowych postaci fundamentalizmu 
(Giddens 2001b). 

Teraźniejszość, nadmiernie „dociążona” przyszłością, a „odciążona” 
od ram interpretacyjnych w postaci przeszłości, staje przed wyzwaniem spros-
tania lawinowemu napływowi nowości (chociaż pojęcie nowości jest tu 
względne). Nie chodzi tu o samą ilość docierających danych, ale o formę 
i sposób ich przekazu, na co zwraca uwagę McLuhan, a za nim Giddens.  

Druk i media elektroniczne kształtują postać doświadczenia 
zapośredniczającego, co ujawnia się w efekcie kolażu (przekaz jest przepla-
tanką oderwanych historii – wydarzeń, definiowanych nie przez lokalizację, 
ale przez fakt ze są „na czasie”) oraz wtargnięcia wydarzeń odległych do 
codzienności, co wpływa na jej organizację (Giddens 2001). Do tych efektów 
dołączają formalne cechy samego przekazu kształtujące specyficzny czas – tak 
jak jest to chyba najwyraźniej obecne w sieci – czas dostępu, zawieszenia, 
przerw, szybkości, niezadowolenia, zachwiania rytmów (Harvis 2000). 

W obliczu ogromnej ilości i niezwykłej formy docierających danych, 
ujawniają się deficyty recepcji, które z kolei uruchamiają procedury selekcji – 
z czasem coraz bardziej przypadkowej. Zdaniem Hermanna Lubbe (1996) 
jedną z konsekwencji tego stanu jest zmiana postrzegania czasu, którą autor, 
przeciwnie do wcześniej przedstawionej opcji, ujmuje jako kurczenie się 
teraźniejszości. Szybszy przyrost nowości powoduje zagęszczanie się przesz-
łości reliktami. W płaszczyźnie indywidualnej fakt ten oznacza zmniejszenie 
się ilości odcinków czasu ogarnianych procesami retrospekcji i interpretowa-
nych jako przeszłość. W płaszczyźnie ponadindywidualnej oznacza to zanik 
tożsamości kulturowej i grupowej, pośrednio więc i jednostkowej. Relikty 
poddawane są natrętnej procedurze wyszukiwania wśród nich tego, co dobre 
czy najlepsze, tworząc w ten sposób mozaikę, antologię, a nie całościową 
wizję. Narracja staje się konfiguracją informacji i faktów. Aktualne fakty 
tworzone są i wartościowane zgodnie z przewidywaniem włączenia do 
antologii – co Lubbe określa mianem mechanizmu percepcji antycypującej 
recepcję byłych (Dolata, Czerniawska 2003; Harvis 2000; Lubbe 1996). 

Wbrew oczekiwaniom, że zmiana pojmowania przestrzeni oraz hory-
zontów temporalnych – przyszłości i przeszłości – spowoduje zakotwiczenie 
w teraźniejszości, życie nie jest doświadczane w teraźniejszości i w miejscu, 
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lecz ucieka podmiotowi. Dewaluuje się doświadczenie czasu i przestrzeni, 
zastępowane odczuciem porządku (lub nieporządku). Życie zostało w 
teraźniejszości uwięzione – między innymi za sprawą sekularyzacji, kapitaliz-
mu, demokratyzacji (Chowers 2000). Tkwiąc w niej, konsumuje to, co bezpo-
średnio dostępne – energię, przyjemność, tracąc całkowicie zdolność 
tworzenia pełnych narracji, poszerzonych o nieśmiertelność, nieskończoność, 
nieograniczoność. Idea nieśmiertelności wyparta zostaje przez ideę 
przemijania (Giddens 2001). 

Przemijający i kumulujący czas, poprzez wchłanianie symboli 
i znaczeń, prowadzi w konsekwencji do automatycznej repetycji aktów i pos-
taw innych. Globalna teraźniejszość i dzielona symultaniczność uzyskiwana 
dzięki komunikacji, utrudnia kształtowanie tożsamości, gdyż podobieństwo 
między jednostkami sprawia, że w zasadzie nie istnieją inni (Fraser 2002, 
Russel 2002). 

Istotne znaczenie w przemianach i przewartościowaniach czasu jako 
czynnika organizacji życia społecznego i jednostkowego oraz w jego socjo-
kulturowych reprezentacjach odgrywają zmiany – zwłaszcza transformacje 
systemowe, technologiczne i kulturowe. Dokonująca się rekonfiguracja 
powoduje rozbicie i zerwanie wdrukowanych wcześniej sposobów włączania 
czynnika temporalnego w życie społeczne (Misztal 2000). Prowadzi to do 
niekorzystnych, z perspektywy społecznej efektów – zawiśnięcia na krawędzi 
czasu (niemożność łączenia tego, co aktualne z niedaleką przeszłością), 
przyspieszenia historycznego (występowanie odmiennego tempa zmian w róż-
nych społeczeństwach), zmiany horyzontów, wzrastającej symultaniczności 
(która automatycznie prowokuje wzrost niesymultaniczności) (Brose 2004, 
Merton 1986, Misztal 2000). 

W obrębie społeczności dochodzi do intensyfikacji wielu form 
niespójności czasowej takich jak współistnienie zjawisk z różnych okresów 
lub stadiów społecznej ewolucji, asynchronia (różnice tempa i rytmów syste-
mów i instytucji), czy zjawiska „rozdzielonej pamięci”, co najkrócej 
sprowadzić można do dystynkcji międzygeneracyjnej (Giesen 2004). 

O ile w tradycyjnym myśleniu zmiany łączono z efektami postępu, 
obecnie coraz częściej wprowadzany jest dyskurs kryzysu oraz traumy. Istotą 
tego przesunięcia jest pomniejszenie znaczenia treści zmiany, a swoiste nad-
wartościowanie samego faktu jej zachodzenia (Sztompka 2002). 

Szczególne trudności w adaptacji do nowoczesnych formuł tempo-
ralności występują w tych społecznościach, które generalnie wykazywały opór 
na zmiany. W Europie chodzi tu głównie o jej część wschodnią, która w 
percepcji Zachodu uważana była za miejsce, w którym się czas zatrzymał, czy 
jeszcze mocniej – bytowanie ludzi tej strefy lokowano „poza czasem 
i przestrzenią”. Ale w kontekście narracji postmodernistycznych odnoszących 
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się do reprezentacji czasu, można wysunąć hipotezę, że społeczności „zaco-
fane” w mniejszym stopniu ulegają różnym formom chronopatologii. 

Przykładem społeczeństwa, które jawi się jako enklawa zawieszenia 
czasu jest niewątpliwie Białoruś. Zewnętrznie zmieniło się niewiele, jeśli 
chodzi o wyznaczniki temporalne funkcjonowania społecznego. Jak to było od 
zawsze – jest wódz, przed wizytą którego szybko asfaltuje się wszystkie drogi. 
Na ulicach spotkać można kombatantów z rzędami medali, tak jakby wojna 
skończyła się przed tygodniem. Każde miasto szczyci się pomnikiem Lenina, 
który jest wiecznie żywy i wszystko ożywia – stąd zwyczaj składania przez 
nowożeńców wiązanek ślubnych u jego stóp. Restauracje zamknięte są między 
13 a 16 (jest to przerwa obiadowa dla pracowników). Żniwa i wykopki trwają, 
zgodnie z planem od – do, angażując wszystkich ludzi i ignorując pogodę. 
Opowieść o życiu od momentu poczęcia budzi autentyczne zdziwienie, 
natomiast umrzeć można łatwo – z rąk mafii, od wódki, od biedy. W pracy 
pszczoła nie jest wzorcem – ona po prostu nie umie uwijać się wolniej. Nie 
dziwi więc fakt, że jak przystało na Białorusinów – niewielu włada językiem 
białoruskim – nie zdążyli go sobie przyswoić, a może znów wszystko będzie 
jak przed pierestrojką – momentem, który przez większość społeczeństwa 
postrzegany jest jako początkujący zły czas. O przyszłości nikt nie myśli, bo 
i tak będzie jak jest. Punktualność jawi się jako niezdrowa obsesja. Wizje 
samorealizacji są dobre, ale dla imperialistów. 

Listę można wydłużać w nieskończoność. Ta swoista egzotyka miejsca 
skłania do poszukiwań badawczych – i takie próby podjęłam trzy lata temu ze 
swymi seminarzystami mieszkającymi na terenie Białorusi. 
 
 

2. Prezentacja badań własnych 
 

W przedstawianych badaniach czas wystąpił w podwójnej roli – 
zmiennej niezależnej i zależnej; chodziło w nich bowiem o zdiagnozowanie 
różnic międzygeneracyjnych w reprezentowaniu odmiennych form temporal-
nych. W analizach tych odwoływaliśmy się do koncepcji generacji 
Mannheima. 
Analizowanymi formami czasu były: 
(1) czas narodzin, życia i śmierci – czym jest ten czas, jaka jest jego natura; 
(2) czas specjalny – uroczystości religijnych, obrzędów i uroczystości świec-
kich – jego znaczenie dla jednostki i chęć kultywowania; 
(3) przeszłość, przyszłość, teraźniejszość – jej zakres, ocena oraz fakty i osoby 
znaczące dla tych okresów. 

Na użytek badań skonstruowane zostały narzędzia badawcze o 
charakterze ankietowym, zawierające zarówno pytania otwarte jak i zamknię-
te, wymagające ocen na skalach. W badaniach uczestniczyło 270 osób. 
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Czas narodzin, życia i śmierci 
 

W pierwszej części przedstawianych badań, dotyczących percepcji 
narodzin, życia i śmierci, dokonana została swobodna deskrypcja tych 
zjawisk. Badani należeli do 3 generacji: I – urodzeni przed 1945; II – urodzeni 
w latach 1945-1980; III – urodzeni po roku 1980. 

Uzyskane wyniki zawarte są w tab. 1-3. 
 

Tab. 1. Rozumienie narodzin 
Wskazania w % 

Wskazane kategorie 
I generacja II generacja III generacja 

1. Wielka radość dla bliskich 76,6 60 33,3 
2. Przyrost naturalny 20 10 26,6 
3. Obiekt projektowanych nadziei 83,3 13,3 6,6 
4. Początek życia 30 50 56,6 
5. Proces biologiczny 26,6 30 26,6 
6. Dar Boży 50 13,3 16,6 
7. Zachowanie gatunku 56,6 46,6 16,6 
8. Owoc miłości dwojga ludzi 6,6 50 20 
9. Cud 6,6 13,3 16,6 

 
Przedstawiciele pierwszej generacji najczęściej ujmują narodziny jako 

wielką radość dla bliskich, dziecko zaś traktują jako obiekt projektowanych 
nadziei, dar Boży i gwaranta zachowania gatunku. Z kolei w generacji drugiej 
szczególnego znaczenia nabierają takie kategorie jak: proces biologiczny oraz 
owoc miłości dwojga ludzi. W najmłodszej generacji narodziny rozumiane są 
przede wszystkim jako przyrost naturalny, początek życia i cud. 

 
Tab. 2. Rozumienie życia 

Wskazania w % 
Wskazane kategorie 

I generacja II generacja III generacja 

1. Czas realizacji zamierzeń ludzkich 33,3 36,6 40 
2. Okres zdobywania doświadczeń 40 20 3,3 
3. Pokonywanie przeszkód i trudności 46,6 46,6 30 
4. Źródło przyjemności 3,3 10 26,6 
5. Kontynuacja dzieł innych 36,6 13,3 3,3 
6. Źródło radości i niepowodzeń 36,6 53,3 36,6 
7. Droga pomiędzy narodzinami   

i śmiercią 
36,6 33,3 46,6 

8. Czas przekazywania swej wiedzy 
innym 

50 13,3 3,3 
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9. Czas nieprzewidywanych 

i ciekawych wydarzeń 
23,3 20 13,3 

10. Okazja do poznania siebie 
i świata 

13,3 13,3 30 

11. Dzieło Boga 10 13,3 13,3 
12. Samorealizacja 3,3 13,3 23,3 
13. Tajemnica, cud, zagadka 3,3 3,3 26,6 

 
Reprezentanci I generacji mają skłonność do ujmowania życia w 

następnych kategoriach: okres zdobywania doświadczeń, pokonywanie 
przeszkód i trudności, kontynuacja dzieł innych, czas przekazywania swej 
wiedzy innym oraz czas nieprzewidywanych i ciekawych zdarzeń. W II 
generacji życie to pokonywanie przeszkód i trudności, źródło radości i 
niepowodzeń, dzieło Boga. W III generacji dominuje styl konceptualizacji 
życia poprzez odwołanie się do takich pojęć jak: czas realizacji zamierzeń 
ludzkich, źródło przyjemności, droga pomiędzy narodzinami i śmiercią, 
okazja do poznania siebie i świata, dzieło Boga oraz tajemnica, cud i zagadka. 

 
Tab. 3. Rozumienie śmierci 

Wskazania w % 
Wskazane kategorie 

I generacja II generacja III generacja 

1. Wybawienie dla cierpiących 
i starych ludzi 

33,3 13,3 3,3 

2. Definitywny koniec 33,3 30 36,6 
3. Rozwiązanie wielu problemów 13,3 3,3 3,3 
4. Strata dla bliskich 66,6 30 43,3 
5. Przejście do innego życia 26,6 20 40 
6. Odłączenie duszy od ciała 26,6 10 16,6 
7. Fakt biologiczny 40 33,3 16,6 
8. Wydarzenie nieodwracalne 30 20 23,3 
9. Tragedia 13,3 16,6 63,3 
10. Tajemnica 3,3 3,3 13,3 
11. Realizacja planu Bożego 63,3 – – 

 
Śmierć w percepcji osób najstarszych to przede wszystkim wybawie-

nie dla cierpiących i starych ludzi, rozwiązanie wielu problemów, strata dla 
bliskich, odłączenie duszy od ciała, fakt biologiczny, wydarzenie nieodwracal-
ne, realizacja planu Bożego. Przedstawiciele II generacji myślą o śmierci w 
następujących kategoriach: definitywny koniec i fakt biologiczny. Najmłodsi 
fenomen śmierci reprezentują jako definitywny koniec, przejście do innego 
życia, tragedię oraz tajemnicę. 
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Po pytaniach otwartych, badanym przedstawiono szereg 7-stopnio-
wych skal, na których dokonali oni oceny zjawisk narodzin, życia i śmierci. 
Uzyskane wyniki zawarte są w tab. 4-6. 
 

Tab. 4. Ocena narodzin 
Wymiary I II III F p 

1. Tajemnica vs fakt biologiczny 4,70 4,80 4,72 0,05 0,94 
2. Moment vs długoterminowy proces 5,00 4,60 5,00 1,09 0,34 
3. Wydarzenie w rodzinie vs w społeczeństwie 1,96 2,26 2,06 0,25 0,77 
4. Fakt zwiększający vs – zmniejszający możliwości 
innych 

3,80 3,73 3,96 0,16 0,84 

5. Zdarzenie zindywidualizowane vs takie jak inne  2,00 1,86 1,89 0,06 0,93 
6. Szczęście, nadzieja vs obawa, lęk 1,73 2,56 3,65 9,12 0,00 
7. Inni mogą decydować o narodzinach vs nie mogą 
decydować 

4,20 4,50 4,37 0,32 0,72 

8. Nowonarodzony człowiek jest określony vs w 
ogóle nie jest określony 

4,40 4,53 4,13 0,74 0,48 

 
Wśród badanych z odmiennych generacji ujawniła się tylko jedna róż-

nica istotna statystycznie. Dotyczyła ona stanów afektywnych wyzwalanych 
przez narodziny (im młodsza generacja, tym większe nasycenie afektem 
negatywnym). Pozostałe dane pozwalają na stwierdzenie, iż w świadomości 
respondentów narodziny to raczej fakt o charakterze biologicznym, którego 
efektem jest człowiek niemalże całkowicie nieokreślony. Są one procesem 
długotrwałym, zindywidualizowanym, wydarzeniem o charakterze rodzinnym, 
ograniczającym możliwości. Inni ludzie nie powinni decydować o naro-
dzinach. 

 
Tab. 5. Ocena życia 

Wymiary I II III F p 
1. Ciąg powiązanych zdarzeń vs oddzielny ich zbiór 4,00 4,20 4,13 0,15 0,85 
2. Czas ciągłych narodzin vs droga ku śmierci 4,03 3,96 4,27 0,44 0,64 
3. Takie same jak roślin, zwierząt vs inne 4,70 4,20 4,93 3,91 0,02 
4. Sztuka vs technika 3,66 3,73 2,27 13,96 0,00 
5. W jego obliczu jesteśmy nędzarzami vs 

marnotrawcami 
4,40 4,23 4,06 0,38 0,68 

6. Celowe, sensowne vs pozbawione sensu 1,33 2,10 1,93 3,18 0,04 
7. Bezustanne teraz vs ciągłe czekanie na jutro 4,46 3,56 3,58 3,20 0,04 
8. W rękach człowieka vs poza wpływem  4,40 2,76 2,06 2,53 0,08 
9. Nieprzewidywalne vs przewidywalne 2,73 2,36 2,41 0,45 0,63 
10. Zawsze ekscytujące vs rutynowe, nudne 2,00 1,96 1,65 0,70 0,49 
11. Jest powtórzeniem vs jest nowe i inne 5,10 4,86 4,72 0,84 0,43 
12. Jesteśmy zadowoleni z życia vs nie zadowoleni 3,90 4,13 3,62 0,76 0,47 
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13. Nie chcemy żyć drugi raz vs chcemy wiele razy 
żyć 

4,63 4,56 4,75 0,20 0,81 

14. Każdy życiowy cel decyduje o rozwoju vs 
niczego nie zmienia 

1,76 1,66 1,75 0,06 0,93 

15. Towarzyszy mu optymizm, nadzieja vs 
pesymizm, obawa 

2,36 2,13 1,96 0,56 0,57 

16. Źródło przyjemności vs męczący wysiłek 2,86 2,93 2,41 2,50 0,08 
17. Wyznaczone przez przeszłość vs przyszłość 3,10 3,63 3,41 0,91 0,40 
18. Takie samo jak innych vs odmienne 4,80 5,06 5,13 1,49 0,22 
19. Przypomina nieograniczoną przestrzeń vs wąską 
szczelinę 

4,16 4,06 4,34 0,22 0,80 

 
Wyniki testu Anova pozwoliły na zdiagnozowanie kilku istotnych 

statystycznie różnic międzygeneracyjnych. Odmienności ujawniono w zakre-
sie określania, czy życie jest celowe i sensowne, czy jest trwaniem w ciągłej 
teraźniejszości oraz czy zbliżone jest do bytowania innych organizmów. 
Istotna różnica dotyczy też percepcji życia w kategoriach sztuka – technika. 
W pozostałych kategoriach badani wykazali zgodność ocen. Wyraźnie zazna-
czonymi atrybutami życia jest jego zindywidualizowana postać, chęć powta-
rzania go, wyzwalana przezeń ekscytacja, traktowanie każdego zrealizowa-
nego celu życiowego jako szansy na rozwój. 
 

Tab. 6. Ocena śmierci 
Wymiary I II III F p 

1. Całkowity koniec vs początek nowego 1,53 2,70 3,03 6,32 0,00 
2. Tajemnica vs fakt biologiczny 4,83 4,86 4,41 1,14 0,32 
3. Całkowicie jednostkowe vs społeczne 2,70 2,63 2,68 0,01 0,98 
4. W zrozumieniu jej wiara konieczna całkowicie 

zbędna 
2,30 3,03 1,86 3,55 0,03 

5. Budzi ufność, spokój vs odrzucenie, lęk 2,23 1,93 2,65 1,55 0,21 
6. Fakt doświadczany vs wymykający się 

doświadczeniu 
5,10 4,96 4,10 5,33 0,00 

7. Inni nie mogą o niej decydować vs mogą 
decydować 

1,13 1,63 1,58 2,52 0,08 

8. Taka jak inne vs całkowicie odmienna 4,56 4,50 4,82 0,61 0,54 
9. Pozbawiona sensu vs sensowna 4,10 4,13 3,37 2,03 0,13 
10. Zwykle w porę vs zawsze nie w porę 5,13 4,76 5,41 4,18 0,01 
11. Inni po niej kontynuują dzieła vs niszczą je 2,63 2,90 2,20 3,75 0,02 
12. Wpisana w życie vs odrębna od życia 1,76 2,43 2,27 1,44 0,24 
13. Umysł ma ideę śmierci vs nie ma jej 3,80 4,26 3,68 1,07 0,34 
14. Postawa własna vs wytworzona w kulturze 2,00 2,30 1,86 0,55 0,57 
15. Stanowiąca przedmiot zainteresowań vs poza 
zainteresowaniami 

2,33 3,26 2,37 2,52 0,08 
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Poziom zróżnicowania istotnego statystycznie, przemawiający za 
odmienną oceną zjawisk pomiędzy osobami należącymi do odmiennych 
generacji, uzyskano w zakresie charakterystyk określających, czy śmierć jest 
faktem doświadczanym, przychodzącym w porę, w zrozumieniu którego 
potrzebna jest wiara, stanowiącym całkowity koniec. Pozostałe oceny, 
wykazujące podobieństwo międzygeneracyjne, kreślą fenomen śmierci jako 
zdarzenia wpisanego w życie, o którym inni nie mogą decydować. Ma ona 
charakter osobisty i wysoce zindywidualizowany; nosi znamiona faktu biolo-
gicznego. 
 
 

Czas specjalny 
 

Pierwszym krokiem tej części analiz było zdiagnozowanie, jakie 
znaczenie przypisywane jest świętom religijnym, obrzędom i uroczystościom 
świeckim przez ludzi różniących się wiekiem należących do odmiennych 
generacji (I – urodzeni przed 1965r; II – po 1965) oraz wyznaniem (K – 
katolicy; P – prawosławni). Zastosowano analizę wariancji, a jej wyniki 
zawierają tab. 7-9. 

 
Tab. 7. Znaczenie świąt religijnych 

Święto Religijne I II F p K P F p 

Boże Narodzenie 7,00 7,00 – – 7,00 7,00 – – 

Trzech Króli 4,43 3,06 11,03 0,00 4,43 3,06 11,03 0,00 

Popielec 5,43 4,13 9,49 0,00 4,73 4,83 0,04 0,82 

Zwiastowanie 5,70 3,26 29,92 0,00 4,43 4,53 0,03 0,85 

Wielkanoc 6,76 6,80 0,09 0,75 7,00 6,56 22,17 0,00 

Niedziela Palmowa 6,73 6,26 6,37 0,01 7,00 6,00 48,33 0,00 

Trójca Święta 5,66 3,33 48,66 0,00 4,50 4,50 0,00 1,00 

Zielone Świątki 5,43 3,66 20,88 0,00 5,06 4,03 5,77 0,01 

Święto Zmarłych 6,76 6,80 0,09 0,75 7,00 6,56 22,17 0,00 

Wniebowzięcie NMP 5,56 3,16 31,81 0,00 4,96 3,76 5,63 0,02 

 
W zakresie określania znaczenia świąt religijnych w większości przy-

padków uzyskano różnice istotne statystycznie pomiędzy analizowanymi 
grupami, wyróżnionymi na podstawie kryterium wieku. Generalnie osoby 
starsze przypisują świętom religijnym wyższe znaczenie. Wśród analizowa-
nych świąt najwyższe miary uzyskały: Boże Narodzenie, Święto Zmarłych, 
Wielkanoc. 
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Wyznanie respondentów okazało się być zmienną istotnie różnicującą 
oceny znaczenia świąt religijnych. Zdiagnozowano nadawanie przez katoli-
ków wyższych miar znaczenia świętom. W obu wyznaniach bardzo duże war-
tości przypisywane są takim świętom jak: Boże Narodzenie, Wielkanoc, 
Niedziela Palmowa i Święto Zmarłych. Relatywnie niskie miary odnajdujemy 
przy świętach typu: Trzech Króli, Zwiastowanie i Wniebowzięcie NMP. 
 

Tab. 8. Znaczenie obrzędów 

Obrzęd I II F p K P F p 

Kolędowanie 4,86 5,90 9,46 0,00 4,96 5,80 5,82 0,02 

Juwenalia 4,83 6,10 22,20 0,00 5,53 5,40 0,17 0,67 

Dzień Św. Walentego 6,00 6,60 6,11 0,01 6,36 6,23 0,27 0,60 

Tłusty Czwartek 5,23 4,83 0,98 0,32 5,03 5,03 0,00 1,00 

Andrzejki 4,46 5,56 5,57 0,02 4,80 5,23 0,80 0,37 

Noc Świętojańska 4,63 5,00 0,56 0,45 5,46 4,16 8,00 0,00 

Dożynki 5,93 4,63 13,03 0,00 4,53 6,03 18,74 0,00 

Ślub 6,93 6,10 13,55 0,00 6,30 6,73 3,13 0,08 

Chrzest 7,00 7,00 – – 7,00 7,00 – – 

Żałoba 6,70 6,46 1,49 0,23 7,00 6,16 27,25 0,00 

 
W ocenach znaczenia obrzędów wystąpiły w większości analizowa-

nych przypadków różnice istotne statystycznie. W przeciwieństwie jednak do 
świąt religijnych, wyższe wartościowości przypisywane są obrzędom przez 
osoby młodsze. Najbardziej znaczącymi obrzędami w przekonaniu responden-
tów okazały się chrzest, żałoba, ślub oraz Dzień Świętego Walentego – czyli z 
wyjątkiem ostatniego przypadku – wydarzenia o wyraźnej konotacji religijnej. 

Analiza ocen obrzędów nie pozwala jednoznacznie określić, czy 
wyznanie jest zmienną wpływającą na te ewaluacje. W części przypadków 
ujawniły się różnice istotne statystycznie, a dotyczą one takich obrzędów jak: 
kolędowanie, dożynki (wyższej oceniane przez osoby wyznania prawosław-
nego) oraz noc świętojańska i żałoba (wyższe oceny wśród katolików). W 
przypadku pozostałych obrzędów różnice ocen nie osiągnęły progu istotności 
statystycznej. 
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Tab. 9. Znaczenie uroczystości świeckich 

Uroczystość świecka I II F p K P F p 

Dzień Matki 6,30 6,40 0,14 0,70 6,20 6,50 0,28 0,59 

Dzień Babci 6,03 5,66 1,36 0,24 6,26 5,43 7,82 0,00 

Dzień Nauczyciela 4,93 3,36 12,95 0,00 4,60 3,70 3,71 0,05 

8 Marca 5,20 4,26 4,10 0,04 5,33 4,13 7,11 0,01 

Sylwester 5,50 6,50 15,81 0,00 6,16 5,83 1,41 0,24 

1 Maja 2,96 2,70 0,42 0,51 2,66 3,00 0,65 0,42 

23 Lutego 6,26 5,96 1,67 0,20 6,40 5,83 6,44 0,01 

9 Maja 6,73 6,40 5,07 0,02 6,63 6,50 0,75 0,38 

Dzień Rodziny 6,33 5,53 11,56 0,00 6,16 5,70 3,15 0,08 

Dzień Młodzieży 5,10 6,43 16,10 0,00 6,03 5,50 2,08 0,15 

 
W przypadku ocen znaczenia uroczystości świeckich ponownie 

ujawniły się różnice między generacjami. Wyższe oceny tego typu wydarze-
niom dają zasadniczo osoby starsze. Najwyższe znaczenie badani przypisali 
Dniu Zwycięstwa oraz Dniu Matki. Zaskakująco niskie miary uzyskano w 
przypadku 1 maja i Dnia Nauczyciela. 

W ocenach tych uzyskano, przy uwzględnieniu wyznania, niejedno-
znaczną formułę, zależności, podobnie jak przy obrzędach. W przypadku 
takich uroczystości jak: dzień Babci, Dzień Nauczyciela, 8 marca i 23 lutego 
ujawniły się różnice istotne statystycznie (miary przypisane przez katolików 
były tu wyższe). W ocenie pozostałych uroczystości przedstawiciele 
analizowanych wyznań nie różnili się. Wśród uroczystości świeckich 
najbardziej cenionymi są 9 maja, Dzień Matki i Dzień Babci, natomiast 
najmniej znaczącą uroczystością okazało się jeszcze do niedawna tak ważne – 
1 maja. 

Przedmiotem zainteresowania w prezentowanych badaniach oprócz 
ocen znaczenia była też deklarowana przez badanych chęć zachowania danego 
święta, obrzędu czy uroczystości świeckiej. Rezultaty tych analiz prezentuje 
tab. 10. 
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Tab. 10. Deklarowana chęć zachowania świąt religijnych, 
obrzędów i uroczystości świeckich 

Święto 
religijne 

zachować Obrzęd zachować Uroczystość 
świecka 

zachować 

Boże 
Narodzenie 

100% Kolęda 78,3% Dzień Matki 100% 

Trzech Króli 43,3% Juwenalia 90% Dzień Babci 88,3% 

Popielec 68,3% 
Dz. Św. 
Walentego 

71,6% 
Dzień 
Nauczyciela 

63,3% 

Zwiastowanie 55% 
Tłusty 
Czwartek 

71,6% 8 Marca 70% 

Wielkanoc 100% Andrzejki 70% Sylwester 90% 

Niedziela 
Palmowa 

100% 
Noc 
Świętojańska 

76,6 1 Maja 21,6% 

Trójca Święta 61,6% Dożynki 96,6% 23 Lutego 96,6% 

Zielone 
Świątki 

61,6% Ślub 100% 9 Maja 100% 

Święto 
Zmarłych 

100% Chrzest 100% 
Dzień 
Rodziny 

100% 

Wniebowzięcie 
NMP 

50% Żałoba 100% 
Dzień 
Młodzieży 

81,6% 

 
Na podstawie deklarowanych chęci zachowania świąt religijnych 

można ogólnie stwierdzić, że badani przejawiają gotowość do ich kultywowa-
nia. W sposób szczególny dotyczy to Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Święta 
Zmarłych i Niedzieli Palmowej. Świętami, których chęć zachowania jest 
najniższa są Wniebowzięcie i Trzech Króli. 

Wskaźniki odnoszące się do woli zachowania obrzędów okazały się 
najwyższe – w porównaniu ze świętami religijnymi i uroczystościami 
świeckimi. Wszyscy badani chcą kultywować obrzędy chrztu, ślubu i żałoby, 
a bardzo duży odsetek badanych – dożynki i juwenalia. 

W przypadku wskaźników wyrażających chęć zachowania uroczystoś-
ci świeckich zaobserwować można ich duże zróżnicowanie. Istnieją uroczys-
tości, które chce zachować 100% badanych – są to: Dzień Matki, Dzień 
Rodziny i 9 maja. Na drugim biegunie odnajdujemy uroczystość 1 maja ze 
wskaźnikiem 21,6%. 
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Przeszłość, przyszłość, teraźniejszość 

 
Głównym celem tej części badań było zdiagnozowanie perspektyw 

czasowych – ich zakresu, ocen, osób i faktów je konstytuujących. 
Perspektywy te analizowano w odniesieniu do jednostki, narodu i świata. 
Badaniom poddano osoby przynależne do trzech generacji (I – urodzeni przed 
1945; II – urodzeni w latach 1945-1980; III – urodzeni po roku 1980). 

Pierwszym krokiem analiz było określenie zakresu przeszłości 
własnej, narodu i świata. Uzyskane wyniki zawiera tab. 11. 
 

Tab. 11. Zakres perspektywy przeszłej – własnej, narodu, świata 

Generacja 
1 
Rok 

Ostatnie 
10 lat 

Okres 
całego 
życia 

Okres 
1 lub 2 
pokoleń 

Okres stu 
lub więcej 
lat 

W ogóle o 
tym nie 
myślę 

 Perspektywa przeszła własna 
I – 10% 66,6% 20% 3,3% – 
II – 30% 63,3% 6,6% – – 
III 6,6% 56,6% 26,6% 6,6% – 3,3% 
 Perspektywa przeszła narodu 
I – 10% 26,6% 33,3% 30% – 
II 3,3% 3,3% 6,6% 40% 43,3% 3,3% 
III 6,6% 3,3% 6,6% 50% 23,3% 10% 
 Perspektywa przeszła świata 
I – 6,6% 6,6% 26,6% 40% 20% 
II 3,3% 3,3% 3,3% 13,3% 66,6% 10% 
III – 6,6% – 10% 63,3% 20% 

 
Przy szacowaniu własnej perspektywy przeszłej osoby I generacji naj-

częściej wskazują na okres całego życia, podobnie osoby II generacji, 
natomiast w III przeszłość obejmuje najbliższe 10 lat. Wynik Testu Kramera 
wynosi 0,02, co oznacza, że różnice są istotne. 

W przypadku perspektywy przeszłej narodu badani z I i III generacji 
najczęściej wskazują na okres obejmujący 1 lub 2 pokolenia natomiast osoby z 
II generacji – na okres stu lub więcej lat. Wynik Testu Kramera wynosi 0,98 – 
różnice są nieistotne. 

Większość osób z trzech generacji wskazuje przy określaniu zakresu 
perspektywy przeszłej świata na okres obejmujący sto lub więcej lat. Wynik 
Testu Kramera wynosi 0,39 – różnice są nieistotne. 
 

Następnym etapem postępowania badawczego było porównanie pers-
pektywy przeszłej i czasu teraźniejszego, co ilustruje tab. 12. 
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Tab. 12. Porównanie przeszłości własnej, narodu i świata  
do czasów teraźniejszych 

Generacja 
Przeszłość była 
podobna do 
teraźniejszości 

Przeszłość była 
lepsza niż 
teraźniejszość 

Przeszłość była 
gorsza niż 
teraźniejszość 

W ogóle 
o tym  
nie myślę 

 Przeszłość własna 
I – 60% 40% – 
II 20% 43,3% 33,3% 3,3% 
III 46,6% 33,3% 16,6% 3,3% 
 Przeszłość narodu 
I – 56,6% 43,3% – 
II 20% 30% 46,6% 3,3% 
III 30% 40% 26,6% 3,3% 
 Przeszłość świata 
I 3,3% 50% 43,3% 3,3% 
II 20% 13,3% 60% 6,6% 
III 20% 26,6% 30% 23,3% 

 
Większość osób z I generacji wskazuje, że przeszłość własna była lep-

sza niż teraźniejszość. W II generacji wyniki są podobne, natomiast większość 
osób z III generacji twierdzi, że przeszłość własna była podobna do teraźniej-
szości. Wynik Testu Kramera wynosi 0,00 – różnice są istotne. 

Osoby z I i III generacji oceniają, że przeszłość własnego narodu była 
lepsza niż teraźniejszość; zaś osoby z II generacji wskazują, że przeszłość 
własnego narodu była gorsza niż teraźniejszość. Wynik Testu Kramera wynosi 
0,03 – różnice są istotne. 

Badani z I generacji najczęściej utrzymują, że przeszłość świata była 
lepsza niż teraźniejszość albo, że była gorsza; badani II generacji – że przesz-
łość była gorsza niż teraźniejszość; natomiast należący do III generacji wska-
zują w tym samym stopniu na każdą z analizowanych kategorii. Wynik Testu 
Kramera wynosi 0,03 – różnice są istotne. 

Chcąc jeszcze pełniej poznać sposób reprezentowania przeszłości, 
badani w otwartych poleceniach mieli określić, czym przeszłość jest dla nich, 
narodu i świata oraz jakie osoby i fakty w sposób szczególny ją określały. 

Dla większości osób z I generacji własna przeszłość to przede 
wszystkim „szkoła życia” – źródło doświadczeń. W drugiej generacji 
wspomniana kategoria jest też znacząca, chociaż znalazła się na drugiej 
pozycji – po kategorii uznającej przeszłość za sekwencję zdarzeń. Osoby z III 
generacji ujmują swą przeszłość przede wszystkim jako sekwencję zdarzeń, 
ale i źródło doświadczeń i wspomnień. 

W percepcji osób najstarszych, z I generacji, przeszłość narodu to 
przede wszystkim czas, który zapisany jest w pamięci w połączeniu z jego 
negatywną oceną. Z kolei osoby z II i III generacji w zdecydowanej 
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większości przypadków traktują przeszłość narodu jako zbiór faktów i zdarzeń 
historycznych, nie przypisując im określonej wartości czy oceny. 

Oceniając przeszłość świata, badani z I i II generacji ujmują ją jako 
historię, fakty i zdarzenia minione. Dla przedstawicieli najmłodszej generacji 
przeszłość świata jest też historią, ale w znacznie mniejszym stopniu niż w 
generacjach starszych, a ponadto badani z tej grupy ujawnili wyraźny brak 
określonych postaw wobec przeszłości, co wyrażali w stwierdzeniach, że nie 
stanowi ona obiektu ich refleksji. 

Określanie faktów znaczących dla własnej przeszłości zdominowane 
zostało przez dwa wydarzenia – drugą wojnę światową i rozpad ZSRR. 
Pierwsze z tych wydarzeń wydaje się być bardziej znaczące dla najstarszej 
generacji, natomiast osoby z II i III – częściej wskazują na rozpad ZSRR. U 
badanych z tych dwóch grup duże znaczenie przypisane zostało też katastrofie 
w Czernobylu. 

Przy określeniu faktów znaczących dla przeszłości narodu osoby I 
generacji wskazują niemalże w tym samym stopniu na dwa wydarzenia – 
Rewolucję 1917 roku i II wojnę światową. Dla osób II i III generacji bardziej 
znaczącym wydarzeniem jest rozpad ZSRR. Wśród osób III generacji duże 
znaczenie nadane też katastrofie w Czernobylu. 

Określając fakty znaczące dla przeszłości świata większość osób I 
generacji wskazuje na II wojnę światową i inne wojny. Natomiast dla osób II 
i III generacji bardziej znaczącym wydarzeniem jest postęp cywilizacyjny. 
Osoby II generacji przypisują duże znaczenie także II wojnie światowej oraz 
innym wojnom. 

Wskazując na osoby znaczące dla przeszłości własnej badani z I gene-
racji wyróżnili Stalina oraz w jednakowym stopniu – Łukaszenkę i Gorba-
czowa. Większość osób II i III generacji przypisuje dużą rolę Łukaszence oraz 
wskazuje na znaczącą pozycję Gorbaczowa. 

Określając osoby znaczące dla przeszłości narodu większość badanych 
z trzech generacji wskazała na Łukaszenkę. Duże znaczenie przypisane zosta-
ło też przez osoby z I generacji Żukowowi, natomiast przez osoby II i III 
generacji – Gorbaczowowi. 

Badani I generacji określając osoby znaczące dla przeszłości świata w 
tym samym stopniu wskazali na Lenina, Hitlera oraz Gorbaczowa. Osoby II 
generacji – na Lenina, a badani III generacji – na Hitlera. 

 
Znaczące dla prowadzonych analiz było określenie zakresu perspek-

tywy przyszłej (tab. 13) oraz jej porównanie z teraźniejszością (tab. 14). 
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Tab. 13. Zakres przyszłości własnej, narodu i świata 

Generacje 1 rok 2-5 lat 10 lat 
Okres 
całego 
życia 

Okres 
1 lub 2 
pokoleń 

Okres 
stu lub 
więcej 

lat 

W ogóle 
o tym nie 

myślę 

 Perspektywa przyszła własna 
I 30% 40% 3,3% 13,3% 3,3% – 10% 
II 20% 20% 30% 26,6% – – 3,3% 
III 16,6% 40% 20% 20% – – 3,3% 

 Perspektywa przyszła narodu 
I 3,3% 33,3% 40% 6,6% 3,3% 3,3% 10% 
II 6,6% 23,3% 3,3% 3,3% 43,3% 6,6% 13,3% 
III 13,3% 13,3% 23,3% 10% 16,6% 3,3% 20% 

 Perspektywa przyszła świata 
I 3,3% 3,3% 30% 13,3% 26,6% 3,3% 20% 
II 3,3% 3,3% 6,6% 10% 13,3% 30% 33,3% 
III – 3,3% 16,6% 6,6% 6,6% 30% 36,6% 

 
Osoby I i III generacji najczęściej wskazują na perspektywę przyszłą 

własną jako obejmującą 2-5 lat, osoby II generacji – na okres 10 lat lub całe-
go życia. Wynik Testu Kramera wynosi 0,14; co oznacza, że różnice są 
nieistotne. 

Przy ocenie zakresu przyszłości narodu osoby I generacji najczęściej 
wskazują na okres 10 lat oraz 2-5 lat, osoby II generacji – na okres obejmu-
jący 1 lub 2 pokolenia, osoby III generacji – na okres 10 lat. Wynik Testu 
Kramera wynosi 0,01 – różnice są istotne. 

Przyszłość świata dla osób I generacji – to okres 10 lat, większość 
osób II i III generacji wskazuje na okres stu lub więcej lat lub twierdzi, że w 
ogóle o tym nie myśli. Wynik Testu Kramera wynosi 0,1 – różnice są 
nieistotne. 
 

Tab. 14. Porównanie przyszłości własnej, narodu i świata  
do czasów teraźniejszych 

Generacje 

Przyszłość 
będzie podobna 

do 
teraźniejszości 

Przyszłość 
będzie lepsza 

niż 
teraźniejszość 

Przyszłość 
będzie gorsza 

niż 
teraźniejszość 

W ogóle o 
tym 

nie myślę 

 Przyszłość własna 
I 43,3% 40% 16,6% – 
II 26,6% 46,6% 16,6% 10% 
III 10% 73,3% 10% 6,6% 

 Przyszłość narodu 
I 13,3% 63,3% 23,3% – 
II 16,6% 60% 16,6% 6,6% 
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III 30% 53,3% 10% 6,6% 
 Przyszłość świata 

I 10% 63,3% 26,6% – 
II 13,3% 53,3% 20% 13,3% 
III 33,3% 33,3% 20% 13,3% 

 
Osoby I generacji najczęściej sądzą, że przyszłość własna będzie po-

dobna do teraźniejszości oraz że będzie lepsza niż teraźniejszość; większość 
osób II i III generacji – że przyszłość będzie lepsza niż teraźniejszość. Wynik 
Testu Kramera wynosi 0,04 – różnice są istotne. 

Przy porównaniu przyszłości własnego narodu do czasów teraźniej-
szych większość osób każdej generacji wskazuje, że przyszłość będzie lepsza 
niż teraźniejszość. Wynik Testu Kramera wynosi 0,40 – różnice są nieistotne. 

Większość osób I i II generacji uważa, że przyszłość świata będzie 
lepsza niż teraźniejszość, natomiast badani z III generacji w tym samym stop-
niu szacują, że przyszłość będzie podobna do teraźniejszości oraz że będzie 
lepsza niż teraźniejszość. Wynik Testu Kramera wynosi 0,06 – co oznacza, że 
różnice są nieistotne. 

Określając fakty znaczące dla przyszłości badani I generacji wskazują 
na pokój (życie bez wojen); porównywalna ilość badanych tej grupy nie zasta-
nawia się nad kwestią zawartą w tym pytaniu. Natomiast dla większości osób 
II i III generacji znaczącym faktem byłoby wybranie innego prezydenta. 
 
 

3. Dyskusja wyników 
 

Według Mannheima generacja to jednostki urodzone w tym samym 
czasie i przestrzeni socjokulturowej, poddane oddziaływaniom tych samych 
zdarzeń. Ludzie ci przeżywają podobne uczucia, podobnie rozpoznają 
i interpretują rzeczywistość, gdyż ich formatywne lata były takie same. Są 
nosicielami wspólnych znaczeń, co generuje w nich poczucie odrębności od 
innych generacji. Główną istotą generacji nie jest numeryczne oznaczenie 
urodzin, ale poczucie przynależności do specyficznej generacji, poczucie 
podzielania wspólnej historii. 

Prezentowane przeze mnie badania potwierdziły, przynajmniej w wielu 
przypadkach, zasadność koncepcji Mannheima. 

Ujawniły się różnice międzygeneracyjne w określeniu zakresu własnej 
perspektywy przeszłej oraz przyszłej narodu. Interesujące są też zróżnico-
wania ocen przeszłości i przyszłości oraz wskazań postaci i faktów 
znaczących. 

Dla większości osób starszych własna przeszłość to przede wszystkim 
„szkoła życia” – źródło doświadczeń, natomiast osoby młodsze traktują 
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przeszłość przede wszystkim jako sekwencję zdarzeń. Może to świadczyć o 
tym, że ludzie młodsi przypisują mniejsze znaczenie swej przeszłości. 

W percepcji osób najstarszych przeszłość narodu to przede wszystkim 
czas, który zapisany został w pamięci w połączeniu z jego negatywną oceną. Z 
kolei osoby w średnim i młodszym wieku w zdecydowanej większości 
przypadków traktują przeszłość narodu jako zbiór faktów i zdarzeń historycz-
nych, nie przypisując im określonej wartości. 

Przedstawiciele I i II generacji przeszłość świata oceniają jako historię, 
fakty i zdarzenia minione, badani z III generacji wykazali brak jednoznacz-
nych postaw wobec przeszłości świata. 

Przy analizowaniu faktów znaczących minionego stulecia respondenci 
wskazali na znaczenie wydarzeń historycznych, które zaszły w okresie życia 
osób każdej generacji. Starsze pokolenie często zwraca się do II wojny 
światowej, nie tylko jako do głównego wydarzenia w ich życiu, ale również 
jako do okresu gromadzenia faktów znaczących emocjonalnie. Ideologiczna 
nadbudowa tych faktów współokreśliła uznawaną skalę wartości, miejsce w 
społeczeństwie, a także nadała sens biografiom. 

Osoby średniego i młodszego pokolenia nadają duże znaczenie 
rozpadowi ZSRR. Jednak istotna jest tu odmienna interpretacja tego wyda-
rzenia. Osoby starsze określają to wydarzenie jako rozpad imperium, 
natomiast osoby młodsze – jako warunek konieczny odzyskania niepodleg-
łości przez Białoruś. Dla pierwszych – jest to źródłem tęsknoty i nostalgii, dla 
drugich – nadziei. 

Ujawniając fakty znaczące dla przeszłości świata, osoby najstarsze 
odwołują się ponownie do II wojny światowej, a przedstawiciele średniego 
i młodszego pokolenia – do postępu cywilizacyjnego. W podawanych przez 
respondentów uzasadnieniach ujawniły się różnice pomiędzy generacjami: dla 
osób w średnim wieku postęp cywilizacyjny wiąże się z obawą, lękiem, 
natomiast dla osób młodszych – z nowymi możliwościami. 

Określając osoby znaczące dla przeszłości przedstawiciele odmiennych 
generacji wskazali na osoby, które pełniły władzę w okresie formatywnym 
życia przedstawicieli każdej generacji. 

Badania ujawniły wśród większości osób I i II generacji „nostalgię za 
przeszłością”, natomiast znaczna ilość osób III generacji wskazała, że przesz-
łość była podobna do teraźniejszości lub, że była lepsza niż teraźniejszość (w 
tym przypadku też mamy nostalgię). 

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz znajomości społeczeństwa 
białoruskiego, można wyprowadzić wniosek, że Białorusinów charakteryzuje 
wyraźna orientacja na przeszłość. Własne życie postrzegają jako zależne od 
innych i to specyficznych innych. Na Białorusi historię tworzyła władza, 
państwo, car czy Generalny sekretarz. Bardzo długo naród był przedmiotem, a 
nie podmiotem historii.  
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Czas historyczny osoby to czas jej pokolenia lub nieco tylko dłuższy, 
stąd z tego okresu fakty i wydarzenia wskazywane są jako znaczące. Współ-
cześni Białorusini, zwłaszcza starsi i w średnim wieku, mile wspominają okres 
do Gorbaczowa nazywany „złotym wiekiem”. Charakteryzował się on spoko-
jem w społeczeństwie, stabilnością i rytmicznością pracy i zarobków, stałością 
władzy, ideologii, sfery wartości, która, choć tylko iluzorycznie, gwaran-
towała osobie minimum poczucia bezpieczeństwa i sensowności istnienia. 
Czas sowiecki nakładał się na czas narodowy, redukując go, a nawet znosząc. 
Przedstawiony typ mentalności dominuje wśród osób słabiej wykształconych, 
a dowodem na to jest fakt większego poparcia polityki Łukaszenki na wsi, a 
nie wśród elit. 

Dzisiaj większa część Białorusinów stoi na pozycji charakterystycznej 
dla społeczeństwa zamkniętego. Ludzie są pasywni, pokorni. Rozumienie 
rzeczywistości w krótkiej temporalnej perspektywie utrudnia wyjście z kryzy-
su, w którym teraz znajduje się Białoruś. Przeprowadzone badania ujawniły 
jednak pozytywną wizję przyszłości u większości przedstawicieli trzech 
generacji. Badani w wieku starszym cieszą cię, że „mogło być jeszcze gorzej” 
i mają nadzieję, że czeka na nich lepsza przyszłość – spokojna, bez wojen. 
Natomiast osoby w wieku średnim i młodszym myślą, że lepszą przyszłość 
mogą zapewnić śmiałe nadzieje charyzmatycznego wodza – ale innego niż 
obecny. 

Różnice międzygeneracyjne odnajdujemy też w analizach dotyczących 
czasu specjalnego.  

Jedną z wychwyconych jego cech jest swoista resakralizacja czasu, na 
co wskazują wysokie miary ocen znaczenia świąt religijnych i powiązanych z 
wiarą obrzędów, choć procesy te szczególnie widoczne są w generacji 
najstarszej, natomiast młodsi ludzie żyją jakby obok czasu sacrum.. Jest to 
skutkiem czynników społeczno-kulturowych. Lata ’60-80 to okres intensyw-
nej propagandy ateistycznej, blokada dostępu do wiedzy o świętach religij-
nych, zakaz uczestnictwa we Mszach Świętych i przystępowania do sakramen-
tów. Wydaje się, że nie bez znaczenia był też brak komunikacji między-
pokoleniowej – skutek propagowania modelu rodziny dwupokoleniowej. 

Istotną cecha percepcji czasu specjalnego, zwłaszcza obrzędów, jest 
stopniowo zachodząca ich reinterpretacja. Przykładem może być zwyczaj 
kolędowania. Obserwuje się odejście od wcześniejszych wzorów – zwłaszcza 
jeżeli chodzi o oczekiwania kolędników (pieniądze, alkohol). 

Pewne zmiany akcentów dostrzec można też w odniesieniu do innego 
obrzędu – żałoby. Badania ujawniły różnice w stosunku do tego wydarzenia 
istniejącą pomiędzy osobami należącymi do odmiennych generacji. Cechą 
symptomatyczną wśród młodych jest stopniowe odchodzenie od tradycji 
noszenia stroju żałobnego jako wyrazu pamięci po zmarłym oraz brak rozwa-
żań w obliczu śmierci nad sensem istnienia, jego początku, trwania i kresu. 
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Innym obrzędem, którego percepcja zmienia się, jest ślub. Młodzi 
ludzie przypisują mu dużą wartość i co więcej – postrzegają go jako sakra-
ment. Wśród starszych ślub pozbawiony jest konotacji religijnych, stanowiąc 
typowy obrzęd świecki. 

Istnieją też obrzędy, których wymowa nie zmienia się. Wyniki badań 
pokazują na przykład, że dużą popularnością cieszą się zwyczaje nocy święto-
jańskiej, skoncentrowane wokół ognia i wody – żywiołów zarówno życio-
dajnych, oczyszczających jak i niszczących; żywiołów, których symbolika jest 
zawsze taka sama, odwieczna. 

Widoczne jest też silne przywiązanie do uroczystości świeckich, 
zwłaszcza związanych z rodziną – Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Rodziny. 
Wydaje się, że to wysokie wartościowanie ma charakter życzeniowy, co staje 
się czytelne, gdy uświadomimy sobie fakt, iż rodzina na Białorusi jest w sta-
nie kryzysu. Na stan ten złożyło się wiele przyczyn – rozwody, alkoholizm, 
bezrobocie, brak wzajemnego szacunku. Symptomatyczna jest też dewaluacja 
znaczenia uroczystości, które zbyt silnie przypominają niedawną przeszłość (8 
Marca, 1 Maja). 

Relatywnie najmniej różnic międzygeneracyjnych dostarczyły analizy 
odnoszące się do czasu narodzin, życia i śmierci. Fakt ten można zinterpre-
tować jako dowód na istnienie transmisji międzypokoleniowej znaczeń. Ale 
możliwa jest też szersza eksplikacja, spójna z myśleniem heideggerowskim – 
gdzie dymensje temporalne są wpisane w bieg życia, w samo życie, stając się 
częścią naszego wyposażenia w relacjach ze światem naturalnym i społecz-
nym. Nie podlegają całkowitemu determinizmowi fizykalnemu ani też nie są 
jedynie konstruktem. 
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