MINTYS APIE LAIKĄ
Ulfridas Kleinertas
(Drezdeno aukštoji evangelikų socialinio darbo mokykla)
Žiūriu į laikrodį. Yra 8 valandos 36 minutės. Per tam tikrą laiko tarpą turiu perteikti savo mintis
apie LAIKĄ. Šiam mąstymui reikia laiko, paties valia, o ne išorės jėgų apriboto. Tačiau mūsų
bendras laikas yra ribotas. Būtina atsižvelgti tiek į laikotarpį, tiek į ribojimą.
Tai aš suprantu kaip pavykusį laiko suvokimo principą.
Apibendrinti, žinoti ir gyventi su tuo, kas prieštarauja.
Delsti ir žengti pirmyn: lėtumas ir delsimas; pasilikti laiko ir laikytis laiko, sąmoningai suvokti
pradžią ir pabaigą, laiką gauti ir atiduoti, laiko turėti ir būti spaudžiamam laiko, tikslingai veikti
pagal planą ir betiksliai blaškytis.
Susieti ir suvokti tai, kas yra laikas, yra gyvenimo sėkmės pagrindas – tiek studijuojant, tiek
profesinėje veikloje.
Tai, ką čia trumpai ir glaustai apibendrinau, norėčiau toliau aptarti keliais aspektais ir susieti
su mūsų šiandiene situacija.
Norėčiau supažindinti jus su dviem graikų kalbos žodžiais, kurie pateikia dvi skirtingas laiko
sampratas. Vienas žodis jums galbūt žinomas – CHRONOS. Graikų mitologijoje yra dievas
šiuo vardu. Kalbame apie chronologiją, kai laiko sekoje datuojame įvykių dienas, savaites,
mėnesius, metus.
Chronos yra tam tikras laikas, judėjimo trukmės matas. Chronos apibrėžia laiko atkarpą,
susitikimo datą kalendoriuje, išreiškiamą valanda, diena, savaite, mėnesiu, metų laiku ir metų
skaičiumi. Siekiant rasti daugumai žmonių priimtiną ir bendrą chronologiją, svarbu suprasti
laiko vienetus. Visi mūsų laiko skaičiavimai yra kompromisiniai, kadangi niekur pasaulyje nebuvo
ir nebus vienos skalės matuoti žmonijai arba kosmosui nuo pradžios (beje, nežinomos) iki
pabaigos (lygiai taip pat nežinomos). Laikas, viena vertus, jau yra struktūruotas, daugiau ar
mažiau tiksliai datuojamais istorijos įvykiais ir, kita vertus, pagal saulės arba mėnulio fazėmis
suskirstytas dienas ir metus. Todėl krikščioniškosios kultūros žmonės skirsto laiką į iki ir po
Kristaus gimimo, islamo kultūros – į laiką iki ir po Mahometo kelionės į Meką ir Mediną, žydai
kaip pradžios tašką pasirinko pasaulio sukūrimo datą, beje, netikslią.
Vadinasi, laiko skaičiavimas remiasi įvykiais per laiką.
Visa žmonija skaičiuoja laiką nuo skirtingų lemiamų istorijos įvykių ne tik pagal linijinę
chronologiją, bet ir cikliškai: 24 valandų ritmu pasikartojančias dienas, rytus ir vakarus, kas
septynias dienas iš naujo prasidedančias savaites (už tai turime dėkoti žydų kultūrai), kas beveik
30 dienų naujus prasidedančius mėnesius („beveik“ reiškia, kad dėl mėnulio ir saulės ciklo skiriasi
mėnesių dienų skaičius), kas 365 dienas naujus prasidedančius metus, per kuriuos, atsižvelgiant
į vietovės padėtį Žemės rutulyje, skiriasi krituliai ir saulė, šaltis ir kaitra, kurie yra vienodai
saviti, tik žmonių skirtingai vertinami.
Jau nagrinėdami chronologiją susidūrėme su, viena vertus, istoriniu, žmogaus suskirstytu
laiku, kita vertus, mitologiniu, cikliniu, gamtos nulemtu laiku. Pastebėjome, kad abu laikai yra
susiję. Laikas ne tik juda į priekį, bet ir nuolat kartojasi. Todėl dievas Chronos, laikrodžiai ir
kalendoriai (abudu naujosios žmonijos istorijos išradimai) nepakankamai apibūdina laiko sąvoką.
Metas susipažinti su antruoju graikų kalbos žodžiu, kuris daugumai nėra žinomas, – KAIROS.
Žodis vartojamas apibūdinti lemiamą akimirksnį, susitikimų kalendoriuje nenumatytą
momentą, kai įvyksta kažkas nauja, pakinta iš pagrindų. Paskui galėtų būti pasakyta: „tai buvo
lemiamas momentas“, kuris dažnai pastebimas ne iš karto.
Žvaigždynų išsidėstymas buvo tinkamas įvykiui, kadangi tai buvo žvaigždžių valanda. Jo laukė
pasaulio išminčiai ir karaliai.
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Cezaris senovės Romoje ne iš karto tai suvokė, nors manoma, kad, didindamas mokesčius
pavaldiniams, jis pats nesąmoningai lėmė šį įvykį. Vienas išsilavinęs žydas apie tai rašė žmonėms
Galicijoje, Romos Mažosios Azijos provincijoje: „Atėjus laikui, Dievas atsiuntė savo sūnų“.
Galbūt supratote, kad kalbu apie Jėzaus Kristaus gimimą, į kurį orientuojasi mūsų laiko
skaičiavimas. Tik po daugelio metų Europoje, Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose laikas
buvo pradėtas skaičiuoti nuo šio įvykio, lemiamo žmonijos istorijoje, vienareikšmiško Kairos.
Lyginant su juo, neseniai buvusi tūkstantmečio pabaiga tėra įdomi chronologinė data.
Aiškindami graikišką žodį Kairos, nebūtinai turime žvelgti į senus laikus prieš 2000 metų ir
į tolimą neramią Palestiną. Spėju, kad kiekvieno mūsų gyvenimo istorija žino Kairoi (Kairos
daugiskaita). Pagal krikščioniškąjį supratimą, kiekvieno iš mūsų gimimas yra Kairos: įrodymas
sėkmingos gamtos raidos, dažniausiai nulemtas dviejų žmonių meilės. Gimimas yra ypatingas
įvykis, nors paprastai tikėtinas praėjus devyniems mėnesiams nuo pradėjimo, tačiau dažniausiai
paskui neįmanoma perkelti jo datos. Krikštijant ir suteikiant vardą šis gimimas Kairos dėka gali
būti įprasmintas ir įtvirtintas. Kasmet atsimename šias dienas ir jas švenčiame su mylimais
žmonėmis. Kairos taip pat yra, kai grįždami namo po darbo dienos ar darbo savaitės arba dalykinės
kelionės pastebime apiplėšimą. Galima sekti Chronos ir niekuo nepadėti nukentėjusiam žmogui
arba padėti jam ir nekreipti dėmesio į kitus planus ir reikalus – tai jau bus ypatinga Kairos
valanda.
Tokia artimo meilė, kurią parodė, pavyzdžiui, gailestingasis samarietis Jėzaus pasakojime
(Evangelija pagal Luką, 10 skyrius, 30–37), yra graži. Tokiems Kairoi, kai mes veiksmingai galime
padėti, turėtume būti neuždari tiek laisvu, tiek (socialinio) darbo metu.
Kiekvieno iš mūsų gyvenime pasitaiko meilės Kairos ir tikėjimo Kairos. Tokioje situacijoje
metame viską arba beveik viską – kartais net studijas, kad pagautume Kairos. Patyrus tokį Kairos,
pasikeičia laiko supratimas. Laikas nebeskaičiuojamas chronologiškai (laikrodžiai, žinoma, lieka,
kad nevėluotume į susitikimus), tačiau pagal įvykius – dabar tai vadinama „kol aš dar tavęs
nepažinojau“ arba „kai mes kartu buvome XY“, arba „kai mes atsisveikinome“, ir panašiai.
Meilės Kairos randame žmogų, kuriam visiškai galime priklausyti. Tikėjimo Kairos randame
gyvenimo kryptį.
Skirtumą tarp Chronos ir Kairos norėčiau pavaizduoti remdamasis europiečių ir arabų
susisiekimo priemonių tvarkaraščiais. Tai lengvai galite patirti Jeruzalėje: Izraelyje autobusai
važinėja griežtai pagal tvarkaraščius – lygiai kaip Europoje. Arabijoje iš stoties jie pajuda tik kai
yra pilni. Abu laiko supratimai turi savo specifinio žavesio. Manyčiau, pagal situaciją turėtų būti
remiamasi vienu ar kitu būdu.
Dabar jūs studijuojate, todėl sekite specifinę studijų laiko chronologiją pagal studijų planus
ir atsižvelgdami į nuo paskaitų bei seminarų laisvą laiką, nepasimeskite bekraščiame artimo
meilės, tikėjimo ir meilės Kairoi. Bet nevergaukite dievui Chronos, atverkite akis, ausis ir širdis
Kairos akimirkoms, kurios gali būti atrastos Chronos laike, ir didelis meistras yra tas, kuris vienu
metu gali suvokti Chronos ir Kairos laiką.
Tą patį galiu pasakyti ir kaip banalus laiko vadybininkas: žiūrėkite, kad 50 procentų jūsų
laiko būtų suplanuota, kadangi tiek pat laiko jums reikia kitiems dalykams!
Šioje vietoje būtų naudinga padaryti nedidelį ekskursą į sąvokas savas laikas ir socialinis
laikas. Jų santykio taip pat reikia tikslios pusiausvyros. Savas laikas yra jūsų asmeninis laikas.
Juo sekti, vadinasi, klausytis savo natūros, jausmų, impulsų ir interesų. Tai yra savo chaoso ir
savo tvarkos pasaulis, kuris reiškia, kad kiekvienas žmogus turi savo vidinį laikrodį, subjektyvų
laiko suvokimą: kada jis nemiega, kada yra ypač kūrybingas, o kada pavargęs ar irzlus. Biologijoje
yra skiriami vyturiai ir pelėdos kaip atskiri chronotipai. Nesvarbu, tokiu chronotipu gimstama
ar tampama, svarbu žinoti savo laiką ir į jį atsižvelgti planuojant įvairius darbus.
Socialinis laikas yra su kitais praleistas laikas. Tam reikalingi susitarimai, kompromisai.

58

stepp_2.pmd

58

2014.10.14, 14:56

Socialinį laiką suvokiant kaip partnerystę, visi dalyvaujantys yra lygūs ir visi vienodai gali būti
punktualūs arba – kaip Afrikoje – nepunktualūs. Jūsų semestro paskaitų planas priklauso nuo
jūsų pačių ir yra organizuotas remiantis europietišku punktualumu. Šios priklausomybės požymis
yra reguliari seminarų eiga, punktuali jų pradžia ir pabaiga.
Socialinis laikas yra laikas, praleistas su kitais, – giminėmis, draugais, studentais ir dėstytojais
bei su kitais žmonėmis mieste ir šalyje. Tai yra daugiau negu individualus šeimos, poros,
institucijos, šalies ar kultūros laikas. Civilizuotas žmogus vienodai rūpinasi savo laiku ir socialiniu
laiku. Laiko analitikai diagnozuoja: „socialinio laiko nebuvimas lemia koordinacijos ir integracijos
problemas. Prievarta kitų atžvilgiu virsta savo paties prievarta.“ (Karlheinz A. Geissler. Aus
Politik und Zeitgeschehen B 31/99, 30.07.1999, p. 10).
Vokietijos visuomenėje socialiniu laiku laikomos poilsio ir švenčių dienos. Todėl yra ypač
svarbu neleisti, kad mūsų laiką lemtų vien ekonominiai, vartojamieji veiksniai. Manau, turėtume
rūpintis, kad būtų poilsio dienos, nes darbą ir vartojimą kartais reikia nutraukti paties žmogaus
labui, kad sekmadienis būtų socialiai pripažinta, mus su kitais siejanti poilsio, atnaujinto
gyvenimo, o ne tolesnio vartojimo diena. Grįžtant nuo socialinio prie savo laiko ir abu juos
susiejant: kokia yra sekmadienio prasmė, pradedant naują savaitę, grįžtant į darbo pasaulį, lygiai
tokios pat ramybės man reikia pradedant kiekvieną dieną. Šabato (šeštadienio) man reikia ne
tik kaip poilsio dienos ir įvertinti darbo savaitę, šabato man reikia kiekvienos prasmingai praleistos
darbo dienos pabaigoje. Kaip reikia įtemptą darbo dieną pietų pertraukos ir pertraukos tarp
paskaitų! Kaip tikintis žmogus taip pat galiu pasakyti – kiekvienos dienos, savaitės ir savo
gyvenimo rytą gaunate savo laiką iš Dievo ir kiekvienos dienos, savaitės ir savo gyvenimo
pabaigoje jį grąžinate Dievui.
Žinoma, čia susiejami du prieštaringi dalykai: laiką atiduoti į Dievo rankas ir pačiam jį
planuoti. Abu juos sieja mūsų laiko ribos.
Dauguma laiko apribojimų yra priverstiniai mūsų gyvenime: gamtos stichijos, nelaimingi
atsitikimai, išsiskyrimai, kurių nenorime. Jie riboja mūsų gyvenimą iš šalies ir yra sunku su tuo
susitaikyti.
Tačiau esama ir asmeniškai bei instituciškai savarankiškai nustatyto laiko – patys sprendžiame
dėl studijų, darbo ir panašiai.
Laimingi valandų nežiūri, tačiau dar daug ko nepasakiau ir dabar norėčiau pasakyti apie
politinį Kairos: mano kalbos laikas baigėsi. Norėčiau, kad skaitytojams mano straipsnis būtų ne
tik chronometriškai, bet ir prasmingai praleistas laikas, kurio metu galbūt pamiršote žvilgtelėti
į laikrodį.
Greičiausiai iš mano straipsnio pastebėjote, kad joks mirtingasis nežino, kas yra laikas.
Daugiau nei prieš pusantro tūkstančio metų Šventasis Augustinas 11 savo „Išpažinimų“ knygoje
apie laiką rašė: „jei niekas manęs neklausia, žinau, tačiau jei reikia paaiškinti, nežinau.“ Albertas
Einšteinas laiką vadino „atkaklia iliuzija“. Laikas lieka kūrėjo paslaptimi.
Mes nežinome, kas yra laikas, tačiau žinome, kam dabar yra laikas – pertraukai.
Iš vokiečių kalbos vertė Eglė Rimšaitė (Vilniaus universitetas, Socialinio darbo katedra)
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