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ĮVADAS  

 

Laiko tema šiuolaikin÷se medijų ir technologijų teorijose yra paliečiama įvairiais aspektais. 

Vienu iš esminių pokyčių šiuolaikiniai medijų tyrin÷tojai laiko tai, kad laikas d÷l medijų, 

komunikacijos priemonių poveikio tampa „suspaustas“ – tiek fizinis žmogaus jud÷jimas erdv÷je, 

tiek komunikacija tarp žmonių tampa vis greitesn÷. Kita vertus, individualią laiko patirtį užgožia 

„globalus“ laikas. Vis d÷lto, nepaisant ryšk÷jančių kai kurių bendrų tendencijų, vieningo 

sistemingo žvilgsnio į laiko ir medijų santykį n÷ra. Taip yra pirmiausiai, turbūt tod÷l, kad n÷ra 

bendro požiūrio į pačias medijas. Galime išskirti komunikacinę medijos kaip informacijos 

perdavimo priemon÷s sampratą, taip pat sociokultūrinę medijos sampratą, apibūdinančia mediją 

kaip visuomen÷s procesus formuojantį technikos faktorių. Filosofinio d÷mesio lauke, savo 

ruožtu, atsiduria medijos kaip patirties formos samprata, kuri yra grindžiama subjekto patirties ir 

tikrov÷s anapus medijos skirtumo aiškinimu. Tokiu būdu filosofinio rūpesčio objektas medijų 

klausimo kontekste yra patirties formų funkcionavimo d÷sningumai.  

Žmogaus patirtis jo paties konstruojamų technologijų ir sistemų pasaulyje grįžtamu ryšiu 

veikia patį žmogų. Tam, kad žmogus siekdamas iškeltų tikslų gal÷tų pasinaudoti savo paties 

kuriamais įrankiais, jam tenka taikytis prie jų ir mokytis juos valdyti taip, kaip kūdikis mokosi 

sąmoningai judinti rankas ir kojas. Kryptingas siekimas naudotis įrankiu paverčia jį žmogaus 

galios tęsiniu. Toks įrankis įsiterpia tarp žmogaus ir natūralaus išorinio pasaulio. Tam tikru 

momentu tampa nebeaišku, kur yra riba tarp žmogaus sąmoningos, laisvos veiklos ir gamtos 

d÷snių sąlygotų poreikių. Taip pat n÷ra aišku, kokiu būdu šioje sąveikoje būtų teisingiau 

apibr÷žti laiką: ar kaip išorinį veiksnį, ar kaip vidinei patyrimo tvarkai paklūstantį reiškinį.  

Šiuolaikiniu požiūriu apie medijų poveikį laikui kalbama Paulio Virilio, Thomo Hyllando 

Erikseno, Manuelio Castellso darbuose. Laiko patyrimui nagrin÷ti taip pat patogi Marshallo 

McLuhano medijos samprata. Tačiau, skirtingai nei šiems autoriams, mums rūpi pažvelgti į 

mediją laiko patyrimo kontekste tokiu būdu, kad gal÷tume žmogaus ir laiko sąveikoje įžiūr÷ti 

bendrus medijų poveikio principus. Tod÷l yra būtina atsižvelgti į žmogiškojo laiko patyrimo 

teorinius klausimus.  

Kalb÷dami apie patyrimą, mes atskiriame vidinius, subjektyvius šio proceso d÷menys ir 

tikrov÷s reiškinį, iššaukiantį tą patirtį: tikrov÷s lygmens turinys patyrimo metu perkeliamas į 

subjektyvų lygmenį. Tačiau tokio svarstymo metu iškyla sunkumų, nes kalb÷ti apie vien 

subjektyvų turinį negalime, nepatikslinus, kas yra pirminis turinys. Šio objektyvaus tikrov÷s 

turinio statusui tenka likti gana apibr÷žtam, tačiau savo svarstymuose, kuriuos apriboja 

moksliniai tikslai, esame priversti tik÷ti absoliučios tiesos ir objektyvaus sprendimo galimybe. 
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Tod÷l, prieš pradedant klausti, kaip laikas atsiskleidžia žmogui jo patyrime, neišvengiamai 

atsiremsime į klausimą, kas yra laikas. Tiek mokslo, tiek filosofijos kontekste šis klausimas 

dažnai iškildavo liečiant bendros fizikos, ontologijos ir epistemologijos problemas, tačiau jo 

svarstymas visuomet nukrypdavo į objektyvaus laiko aiškinimo pusę. Paties patiriančiojo 

subjekto vaidmuo teoriniame laiko pažinime buvo įvertintas tik nedaugelio mąstytojų. Pirmų 

gilesnių įžvalgų filosofin÷je vidinio laiko analiz÷je pavyko pasiekti Aurelijui Augustinui. Jo 

įnašą į laiko filosofiją aukštai įvertino Edmundas Husserlis (1994: 6), laikui analiz÷je pritaikęs 

fenomenologinį metodą.  

Bendrais žodžiais įvertinant filosofinę laiko problematiką, galima sakyti, jog, žvelgdami iš 

patiriančiojo subjekto pažintinių geb÷jimų ribų taško, matysime, kad absoliučios tiesos 

ieškojimas sukasi savotiškame uždarame rate nuo m÷ginimo objektyviai žiūr÷ti į laiką prie 

subjektyvios žmogaus pad÷ties vertinimo ir atgal. Kadangi medijų filosofija taip pat statoma ant 

pažinimo teorijos pagrindo, atremiant į subjekto ir objekto interpretacijos, pažintinio proceso 

struktūros, tikrumo kriterijaus, pažinimo galimybių probleminius taškus, natūralų, kad medijos 

sąvoka turi teisę atsirasti laiko patyrimo klausimo kontekste. Ir atvirkščiai, kadangi laikas šioje 

filosofijos srityje atlieka tiek patyrimo ir įsisąmoninimo sąlygos (o šia prasme nieko aktualesnio 

už laiką negali būti), tiek galimo šių procesų turinio vaidmenį, vertinant laiką tokiu būdu, 

gauname galimybę įd÷miau pažvelgti į pačią mediją. Tai mes kaip tik stengsime padaryti, tuo 

labiau, kad, kiek mums yra žinoma, medijų ir laiko kontekstų iki šiol nebuvo m÷ginama 

sugretinti bendrų patyrimo principų aspektu. 

Taigi, šio darbas tikslas – išanalizuoti medijų įtaką laiko patyrimui bei įsisąmoninimui. 

Tod÷l tyrin÷jimo objektą galima nusakyti kaip laiko patyrimo ypatumus, atsirandančius d÷l 

įvairių medijų įtakos žmogiškajai patirčiai. Darbo tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai: 

• išnagrin÷ti kelias pasirinktas medijuoto laiko patyrimo situacijas (laikrodžio ir kalbos 

medija) ir jų pagrindu išryškinti galimus probleminius klausimus; 

• apibr÷žti laiko pažinimo ribas medialumo problemos kontekste; 

• pristatyti galimą teorinį požiūrį į išryšk÷jusias problemas; 

• pasiūlyti galimą problemų sprendimą;  

• apibendrinti laiko ir medijų sąsajos ypatumus žmogaus patyrime. 

Darbo uždaviniams pasiekti taikomi fenomenologinis, hermeneutinis ir komparatyvistinis 

metodai. 

Pirmoji darbo dalis skirta išsiaiškinti, kokie laiko aspektai išryšk÷ja tuomet, kai laiko 

prigimtį analizuojame pro skirtingų medijų prizmę. Joje nagrin÷jamos 2 pasirinktos laiko 

patyrimo situacijos, kuriose medijos vaidmenį atlieka laikas ir kalba. Antroje dalyje 

nagrin÷jamos laiko patyrimo ir medijų santykio svarstymo teorines prielaidos. Jų pagrindimo 
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ieškoma remiantis Aristotelio, Augustino, I. Kanto, H. Bergsono, E. Husserlio teiginiais. Šioje 

dalyje pristatoma subjektyvumo-objektyvumo perskyros problemą, kurios sprendimui skirta 

trečioji darbo dalis. Šioje dalyje, atsižvelgiant į darbe iškilusius klausimus, pristatomas požiūris į 

laiko patyrimą, padedantis įveikti laiko pažinimo sunkumus. Sprendimą šiems sunkumams 

išspręsti gali pasiūlyti kovos menų praktika. 

Darbo rezultatai tur÷tų pad÷ti įgyvendinti pastangą apibr÷žti medijos sampratą laiko 

problematikos kontekste taip, kad siūloma medijos interpretacija būtų universali sprendžiant 

patyrimo klausimus ir gal÷tų pretenduoti į aktualaus požiūrio poziciją.  
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1. MEDIJA LAIKO PATYRIME 

1.1. Medija kaip laiko pojūčio tęsinys: laikrodis 

 
Keldami klausimą, kas yra laikas, stengdamiesi apibr÷žti laiko pažinimo galimybių ribas, 

pirmiausiai atsigręžiame į tai, kas mums duota tiesiogin÷je patirtyje. Betarpiško patyrimo 

sąlygomis laikas įsisąmoninamas dalyvaujant tam tikram laiko pojūčiui. Pasirenkant laiko pojūtį 

kaip atspirties tašką medijoms nagrin÷ti, palanku prisiminti vieną iš McLuhano medijų juslinio 

pobūdžio interpretacijų, pagal kurią medijos vadinamos žmogaus tęsiniais. Šia prasme medijos 

savotiškai praplečia žmogaus patyrimo lauką pratęsdamos juslių ir kūno funkcijų galimybes, 

pvz., raštas yra  akies tęsinys, ratas – p÷dos, skaičius – lyt÷jimo. Nor÷dami šiame kontekste 

kalb÷ti apie laiko mediją, tur÷tume kalb÷ti apie žmogaus laiko pojūčio tęsinį.  

Labiausiai technologizuota medija, skirta laiko pojūčio galimyb÷ms pratęsti ir iškelianti 

laiko pojūtį už vidinio suvokimo ribų, yra laikrodis. Marshallas McLuhanas (2003: 62) savo 

knygos „Kaip suprasti medijas“ skyrelyje apie laikrodį aiškina, kad žmogus, steb÷damas, 

naudodamas ir suvokdamas laikrodį, neišvengiamai jungiasi su juo į neatsiejamą darinį. Tokios 

žmogaus ir laiko sąsajos svarbą puikiai iliustruoja situacija, kai, pametus arba pamiršus laikrodį, 

išsekus energijos šaltiniui ar laikrodžiui sugedus, netik÷tai netenkama galimyb÷s pasinaudoti 

laikrodžiu. Iki tol, kol žmogus išsprendžia tokią problemą arba tiesiog su ja susitaiko, jam tenka 

išgyventi trumpą nerimo, nusivylimo momentą. Panašus nusivylimas mus ištinka, kai susižeidę 

nebegalime daryti kokių nors judesių ir esame priversti apriboti savo veiklą.  

Žmogaus ir laiko medijos sąveikos d÷sningumas pasireiškia taip pat tuo, kad žmogus, 

priverstas rūpintis sąlygomis medijai tinkamai funkcionuoti, tarytum pats jai tarnauja ir, anot 

McLuhano (2003: 73), virsta pagalbiniu mechanizmu. Kitas svarbus momentas – tai, kad medija, 

technologiškai pratęsdama žmogaus fiziologinę funkciją, kartu iššaukia tą funkciją atliekančių 

organų nejautrą. Žmogus, įprantantis tikslintis laiką pagal laikrodį, metaforiškai tariant, tampa 

aklu arba bent jau trumparegiu natūralioje laiko pajautoje. Tuomet „laikas valgyti“ reiškia pietų 

pertrauką, o ne momentą, kuomet žmogus iš tiesų yra alkanas. 

Tokiu būdu, pagal medijų teoriją, laikrodis transformuoja natūralų žmogaus santykį su 

laiku. Kad išsiaiškintume, kaip vyksta ši transformacija, atkreipkime d÷mesį į tai, kas atsitinka su 

žmogaus patirtimi, dirbtinai iškelta už fiziologinio pojūčio ribų pasitelkiant mechaninį laikrodį. 

Laikrodžio mechanizmui medijų istorin÷je retrospektyvoje skiriamas svarbus vaidmuo. 

Mechaninio laikrodžio atsiradimas siejamas su vienuolynų varpu, reguliavusiu bendruomen÷s 

narių veiklą ir palaikiusiu kanoninių valandų ciklą. Besivystant viduramžių miestams, kilo 

apibr÷žto darbo laiko poreikis (Le Goff, 1992: 171). Miestų ekonomin÷s gyvenimo sąlygos 
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reikalavo tiksliai ir tolygiai matuojamo laiko. Mechaniniai laikrodžiai suteik÷ tokią galimybę, o 

jų reguliuojamas laikas, vystantis pramon÷s industrijai, buvo pritaikytas fabrikuose ir dirbtuv÷se. 

Bene labiausiai cituojamas technologijų amžiaus teoretikas, atkreipęs d÷mesį į laikrodžio įtakoje 

pakitusį žmogaus ir laiko santykį, Lewisas Mumfordas (1963: 14) teig÷, kad būtent laikrodis, o 

ne garo mašina, yra pagrindinis modernaus industrijos amžiaus mechanizmas.  

Laikrodžio vaidmenį žmogaus gyvenime atspindi kultūros parašt÷se susiformavęs 

laikrodžio simbolis. Laikrodis ne tik leido naujai reprezentuoti laiką, bet Vakaruose prad÷jo 

simbolizuoti reguliarumą, nusp÷jamą ir valdymą. Laikrodžio kaip visuotin÷s tvarkos simbolio 

susiklostymą aiškina Ilya Prigogine‘as (1986: 90), pasak kurio „laikrodis – mechanizmas, kurį 

valdo racionalumas, esantis už jo ribų, planas, pagal kurį aklai veikia vidin÷s detal÷s“. Toks 

mechanizmas paklusta savo kūr÷jui. Tod÷l laikrodis bažnyčios bokšte iš pirmo žvilgsnio atrodo 

tikslingas. Nuoseklus rodyklių jud÷jimas primina apie nenumaldomai art÷jančią Paskutiniojo 

Teismo valandą.  Bet, kita vertus, laikrodis tarytum naikina amžinyb÷s atspindį laike. Galbūt 

tod÷l bizantiškų bažnyčių bokštuose laikrodžiai nebuvo keliami. Kaip taikliai pastebi Lynnas 

White‘as (1971: 171-201), patalpinti laikrodį bažnyčios bokšte reikštų užkr÷sti amžinybę laiku. 

Skirtingai nuo Rytų, Europoje mechaniniai laikrodžiai iš pradžių atsirado būtent dvasin÷se 

bendruomen÷se. Lewisas Mumfordas (1963: 14) įžvelgia šiek tiek ironijos tame, kad Vakarų 

krikščionys siek÷ užtikrinti sielų gerovę amžinyb÷je reguliariomis maldomis ir pagarbinimais, 

reglamentuotais pagal laiką. Bet tai galima paaiškinti: darbas yra geriausias dievo garbinimo 

būdas. Dienos darbų reguliavimas, prasid÷jęs varpų skamb÷jimu vienuolynuose, 

sinchronizuojančiu jo narių veiklą, įsitvirtino miesto darbininkų visuomen÷je prisitaikydamas 

prie laikrodžių diktuojamo ritmo. 

 Laikrodis vietoj mechanizmo, paklusnaus išorinei tvarkai, atskiria laiką nuo dieviškos 

amžinyb÷s ir industrin÷je visuomen÷je pradeda reprezentuoti laiko ir erdv÷s užkariavimą. Joje, 

kaip pastebi Mumfordas (1963: 15), minut÷s ir sekund÷s jau yra laiko produktas, tod÷l jis gali 

būti perkamas ir parduodamas. Kartu su laikrodžių reguliuojamu darbu įsigal÷ja posakis „laikas - 

pinigai“. Pinigai, kaip socialinis reiškinys palengvino ir tuo pačiu pagreitino mainų procesus, 

taigi, laikas valiutos vaidmenyje įgavo spartesnį tempą.  

Čia pravartu prisiminti, jog pinigai, anot McLuhano (2003: 137), yra darbo tęsinys. 

Laikrodis, atliekantis socialin÷s prievartos funkciją, panašiai atskyręs valandas vieną nuo kitos, 

taip pat kažkuriuo istorijos momentu atskyr÷ darbo laiką nuo gyvenimo laiko. Virilio (2003: 57) 

atkreipia d÷mesį į tai, kad postindustrin÷je visuomen÷je apibr÷žto darbo laiko „tironiją“ pakeit÷ 

tariama „nulinio užimtumo darbo sutarčių“ laisv÷, kai į darbą žmogui reikia eiti tik tuomet, kai 

jam paskambina mobiliuoju telefonu – tokią praktiką Virilio palygina su baudžiava ir įkalinimu.  
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Laikrodžio istorija taip pat iliustruoja tai, kaip socialin÷ drausm÷ skleid÷si į asmeninį 

gyvenimą: viešai stebimus municipaliteto bokštų laikrodžius papildo asmeniniai laikrodžiai. 

Šiandien laikrodžiai yra visur: automobiliuose, kompiuteriuose, mobiliuosiuose telefonuose, 

mikrobangų krosnel÷se. Šiuolaikinio miesto žmogaus gyvenimas yra visuose srityse yra 

reguliuojamas laikrodžio. Įdomiausia, kad darbas n÷ra vienintelis ir esminis dienotvark÷s 

kriterijus: n÷ra taip, kad žmogus dirbtų apibr÷žtą paros dalį, o visą likusį laiką būtų laisvas. 

Situacija yra tokia, kad šiuolaikinis žmogus tam tikrą valandą keliasi, tam tikrą valandą atsis÷da 

prie pusryčių stalo, išeina iš namų į darbą, tam tikrą minučių kiekį užtrunka kelyje, pasinaudoja 

apibr÷žto laiko pietų pertrauka, net laisvalaikiui skiria tikslų laiką sportuodamas, 

pramogaudamas viešose vietose, ar individualiai namuose žiūr÷damas m÷gstamą TV serialą, 

kuris yra rodomas tiksliu laiku.  

Šiuolaikinis miesto žmogaus laikas yra susietas su begale užsi÷mimų, kitais žmon÷mis ir 

informacija. Tam, kad žmogus gal÷tų naudotis medijomis – skristi l÷ktuvu, žiūr÷ti televiziją, 

kalb÷tis telefonu, apsipirkti parduotuv÷je, apsikirpti kirpykloje – jam pirmiausiai tenka priimti 

tvarkaraščio sąlygas. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, medijų kultūros tyrin÷tojų 

pasteb÷jimuose skamba priekaišto laikrodžiui intonacija, tarytum laikrodis būtų socialinių 

taisyklių diktatorius, o ne jų įrankis. Tuo tarpu laikrodis ne tiek pakeit÷ žmogaus gyvenimą, kiek 

sudar÷ sąlygas tam pokyčiui įvykti. Juk paties laikrodžio veikimo principe n÷ra užfiksuota 

informacija, kada reikia prad÷ti dirbti, o kada ils÷tis. Juk ryto laikas 6 val. 30 min. gali reikšti tai, 

kad kažkam reikia keltis į darbą, nors savaime ši valanda nieko nereiškia, pvz., išeiginę dieną, 

nebent tik tai, kad galima ramiai drybsoti lovoje. Medijos praplečia visuomen÷s taisyklių 

įgyvendinimo galimybes, sustiprindamos visuomen÷s laiko pojūtį.  

Galime palyginti, kad šiuolaikin÷s visuomen÷s laiko reguliavimo poreikiai yra gerokai 

didesni, nei, pvz., ankstyvaisiais viduramžiais. Nuo pat pirmųjų m÷ginimų matuoti laiką 

skaičiavimo sistemos ÷jo link bendro visuotinai sekundžių tikslumu skaičiuojamo laiko. Terhi 

Rantanen pastebi, kad Didžioje Britanijoje 1840 m., jau 15 metų po pirmųjų keleivinių traukinių 

paledimo, Great Western Railway kompanija prad÷jo naudoti Grinvičo laiko sistemą, pagal kurią 

buvo derinami traukinių tvarkaraščiai (Rantanen, 2004: 49). Greta geležinkelių linijų ties÷si 

telegrafo linijos, paskatinusios iškelti laiko suvienodinimo klausimą į tarptautinį lygmenį. 1884 

m tarptautin÷je konferencijoje Vašingtone buvo priimta visuotin÷ juostinio laiko skaičiavimo 

sistema su dienovidiniu Grinviče. Nuo to laiko pasaulio laikrodžiai prad÷jo tiks÷ti vieningu 

ritmu.  

Visuotinio laiko sistema, kaip ir vienuolyno varpas tarnauja tai pačiai įd÷jai sinchronizuoti 

žmonių veiklą. Su tuo pačiu tikslu senov÷s Graikų trijerose grodavo fleitistas, kuris diktuodavo 
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ritmą, palaikantį nuoseklų irkluotojų darbą. Vienintelis būdas priversti jud÷ti trijų eilių irklų laivą 

pagrįstas tuo, kad visi irkluotojai vienu metu turi dirbti kaip vienas.  

Bręstant civilizacijai, žmogaus veikla vis dažniau liaujasi buvusi asmenine patirtimi ir 

pamažu tampa visuotinio dalyvavimo patirtimi. Laiko samprata atsiduria globalaus įvairių 

medijų poveikio įtakoje. Žmogus jungiasi į vientisą darinį ne tiek su medija-laikrodžiu, kiek su 

visuomene – tuo, kas kuria ir palaiko laikrodžių duomenų turinį. Visos sistemos veikimas 

pagrįstas tuo, kad žmogui aktualu derintis prie ko nors ar su kuo nors: ils÷tis naktį, užsiimti 

sezonine veikla šiltuoju metų sezono laiku. Verta atkreipti d÷mesį į tai, kad net minučių tikslumu 

neapribotoje agrarin÷je visuomen÷je laikas visuomet yra orientuojamas į užduotį. Tai gali 

paliudyti viduramžių kalendoriai, vaizduoti knygų miniatiūrose, bažnyčių ir katedrų sienų 

reljefuose, freskose, atspindintys žem÷s ūkio sezonų darbų kaitą. Šiuo požiūriu, laikrodis, ar 

kitos medijos nepanaikina žmogaus santykio su jo paties veikla. 

Skirtumas tik tas, kad laikrodis įvedą į šį santykį minučių tikslumą. Tam, kad du žmon÷s 

gal÷tų susitikti, jie gali pasinaudoti bendru laiko pojūčio tęsiniu – abu pažiūr÷ti į vienos sistemos 

laikrodį. Nors kyla pagunda sureikšminti patį laikrodžio mechanizmą ir jo minučių ir sekundžių 

rodykles, bet negalima pamiršti bendro žmogaus veiklos greit÷jimo, kuris vyksta spart÷jant 

informacijos mainų ir susisiekimo procesams. Su mechaninio laikrodžio pritaikymu verčiau 

susijęs skirtumas, kad laiką, orientuojamą į užduotį, pakeičia fiksuoto laiko darbas. Laikrodyje, 

nurodančiame tikslią paros valandą ir minutę, jokios kitos informacijos apie laiką n÷ra. Jis iš 

tiesų visiškai neatsako į klausimą „kada?“, o tik puikiai suskaičiuoja „kiek?“.  

Laiko trukmę skaičiuojančio laikrodžio veikimas pagrįstas paros suskirstymu į vienodas 

laiko atkarpas. Tuo tarpu, be laikrodžio medijos žmogus orientuojasi paros laike pagal šviesos, 

šilumos kiekį ir reiškinius, vykstančius aplinkoje d÷l jų poveikio. Kita vertus, juk būtent tie 

reiškiniai yra svarbūs žmogui, t. y. būtent astronominių reiškinių ciklai, kurių tarpsniai aktualūs 

d÷l skirtingo šviesos ir šilumos kiekio. Laikrodis šiuo atveju padeda sekti paros metą net jei 

atsiranda kliūčių, nes be laikrodžio lengvai orientuotis paros laike galima tik esant giedrai dienai. 

Diena – aktyvus paros metas būtent d÷l šviesos, tačiau šiuolaikiniam įvairiausiais būdais 

iliuminuotų miestų gyventojui šiuo požiūriu diena ir naktis neturi tokio žymaus skirtumo kaip, 

pvz., viduramžių miesto gyventojui.  

Kadangi mes prad÷jome kalb÷ti apie laiko pojūtį, o pojūtį sudaro įvairaus pobūdžio juslin÷ 

patirtis, natūralų, kad bet kokia juslin÷ patirtis gali dalyvauti laiko patyrime. Tokiu atveju laiko 

pojūčio rezultatą potencialiai lemia bet kokia juslin÷ informacija. Vadinasi laiko pojūčio 

sprendinį galima gauti iš skirtingų šaltinių: reg÷jimo, klausos, lyt÷jimo. Šiuos šaltinius atskirai 

gali pratęsti įvairios medijos. Pavyzdžiui, šviesos kiekio paros metu reguliuojamas dirbtiniais 

šviesos šaltiniais, arba, atvirkščiai, užuolaidomis. Medijos gali įsiterpti į bet kokia jusle 
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siunčiamą informaciją, ją slopinti arba intensyvinti. Vadinasi mums būtina rasti tam tikrus 

laikiškumo apraiškos taškus, būdingus visoms juslin÷ms plotm÷ms. 

Bet prieš tai reikia atkreipti d÷mesį į dar vieną dalyką. Įsivaizduokime situaciją, kai iš ryto 

atsibundame dar nesuskamb÷jus žadintuvui, bet jau patek÷jus saulei. Suprantame, kad jau rytas ir 

galbūt verta keltis. Šiuo atveju saul÷s šviesa veikia kaip ženklas keltis, tod÷l mes negalime 

vienareikšmiškai teigti, kad toks pranešimas yra nemedijuotas.  

Verta paklausti, ar laiko pojūtis, suformuotas pagal gamtos faktorių, yra grynoji patirtis, 

kurią papildo, transformuoja arba blokuoja medijos. Laiko medialumo situaciją nagrin÷jome 

pagal tokį modelį: betarpiškai patiriamą laiką sugretinom su laiku, medijuotu per mediją-

laikrodį. V÷liau aptikome, kad, pvz., saul÷ taip pat gali būti laiko medija. Taigi, galbūt tiesiog 

lyginame vieną mediją kitos medijos atžvilgiu, bet negalime nieko pasakyti apie objektyvaus 

laiko – medijos perduodamo pranešimo – ir medijos santykį. Galbūt tokia medija kaip laikrodis 

iš tiesų tik transformuoja tai, kas jau dirbtinai sukurta gamtos, aplinkos, bet ne pati laiko 

suvokimą. Mes juk vis dar nenagrin÷jome to, kas iš tiesų yra būdinga medijos sąlygotam 

žmogaus ir laiko santykiui bendrąja prasme. Panašu, kad tai, ką iki šiol įvardijome kaip žmogaus 

santykį su laiku, yra tik žmogaus santykis su medija. N÷ra aišku, ar medija keičia žmogaus 

santykį su laiku, ar tiesiog padaro jį galimą.   

Tur÷tume paieškoti bendrų medijų ir laiko sąveikos d÷sningumų. Tam, kad tai gal÷tume 

padaryti, reik÷tų pirmiausiai pam÷ginti išsiaiškinti, kas yra grynas nemedijuotas laikas. Nenorint 

apsiriboti medijos kaip sociokultūrinio fenomeno ir laiko kaip visuomen÷s reiškinio vertinimu, 

reik÷tų sutelkti d÷mesį į tai, kaip laikrodis pratęsia individualaus laiko pojūtį. Galime pam÷ginti 

atkreipti d÷mesį į tai, kokioje plotm÷je ta sąlyga sudaroma, kad gal÷tume numatyti taškus, 

kuriuose medijos gal÷tų šiam suvokimui tur÷ti įtakos. Tuomet gal÷sime iš tiesų pagrįstai spręsti, 

ar medijos transformuoja laiko pojūtį, ar jis lieka adekvatus nemedijuotam laikui. 

Kaip jau kalb÷jome laikrodžio veikimas pagrįstas suskirstymu į vienodas padalas. Įdomu 

tai, kad faktas, jog metus nesudaro sveikas dienų skaičius, k÷l÷ žmonijai problemų. O viskas d÷l 

to, kad dienos, m÷nulio ir metų ciklai yra pagrįsti skirtingais astronominiais reiškiniais ir iš 

esm÷s n÷ra susiję. Egiptiečių dienos ir nakties valandų trukm÷, taip pat viduramžių kanoninių 

valandų trukm÷ variavo priklausomai nuo metų laiko. Tuo tarpu mechaninio laikrodžio 

atsiradimas sudaro iliuziją tartum jo skaičiuojamas laikas yra atskirtas nuo dangaus kūnų 

jud÷jimo, nors iš tiesų mechaninio laikrodžio ciklas skirtas tam pačiam paros laikui.  

Sk÷limo į dalis būdas buvo pats priimtiniausias laikui pritaikyti. Laikrodis ir kalendorius 

susiję su žmonių pastanga žūtbūt suskaičiuoti, kiekybiškai įvertinti laiką. Tačiau laiko matavimas 

yra visai kas kita, negu, pvz., stalo aukščio matavimas, nes daikto aukštį galime pamatuoti tiek 
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sykių, kiek nor÷sime, o laiko tarpsnį matuojame tik sykį. Tod÷l laiką galimą sieti su konkrečiu 

nepasikartojančiu įvykiu. 

Laikrodis tarnauja įvykius susieti su laiko momentų seka. Atsiradus laikrodžiams įvykiai 

prad÷jo sietis su neutralia skale, nors, pvz., archajin÷je visuomen÷je praeities įvykiai buvo 

matuojami kartomis. V÷liau kiekybinis kriterijus įgavo prioritetą prieš kokybinį kriterijų. Galime 

pasteb÷ti, kad vienos medijos suponuoja kiekybinę laiko sampratą, kitos medijos kokybinę. Šios 

sampratos laiko paties savaime neapibūdina, tačiau padeda jame orientuotis. Vadinasi verta 

ieškoti bendro laikiškumo kriterijaus.  

Palyginkime saul÷s laikrodžio ir mechaninio laikrodžio veikimo principus. Saul÷s 

laikrodžio veikimo principas, palyginus su mechaninio laikrodžio veikimo principu, yra tam tikra 

prasme visiškai primityvus – tokiam laikrodžiui užtenka tiesiog į žemę įbesto pagalio. Jeigu mes 

palyginsime saul÷s laikrodį ir mechaninį laikrodį, matysime, kad saul÷s laikrodžio veikime 

technin÷ pus÷ tarytum prisitaiko prie gamtin÷s, t. y. pasiūlo patogesnį šeš÷lio steb÷jimo būdą, nes 

tartum prismeigia jį prie vieno taško. Tuo tarpu mechaninis laikrodis, pasižymintis vidiniu 

veikimo principu, yra visiškai savarankiškas mechanizmas. Saul÷s laikrodyje pranešimą siunčia 

saul÷, o mechaniniame laikrodyje – švytuokl÷. Bet čia negalime pamiršti to, kad mechaninis 

laikrodis vis tik prisitaiko prie paros ciklo. Kažkuria prasme jo veikimas taip pat pagrįstas tam 

tikru tašku. Tik saul÷s laikrodžio atveju, ieškoma erdv÷s taško, kur įsmeigt, o mechaninio 

laikrodžio – laiko taško, kurį reikia laikyti paros pradžia.  

Būtent šis atskaitos taškas įgalina laiko patyrimą, kartu jis yra vienodai būdingas visoms 

medijoms. Būtent nuo jo mes galime prad÷ti nagrin÷ti laiko ir žmogaus ryšį ir ieškoti medjos 

įtakos ribų. Šis taškas turi privalumas tame, kad jis yra sąsaja su nemedijuota tikrove. Tačiau iš 

kitos pus÷s jis yra juslin÷s patirties dalykas, kuris liudija, kad laikas yra tai, ko paties savaime 

nematome, nepastebime, o matome tik judančiose, besikeičiančiuose daiktuose ir reiškiniuose. 

Šie reiškiniai atskiria/jungia subjektyvaus ir objektyvaus laiko plotmes. Šią problemą galime 

pavadinti laiko medialumo problema. Bet ši problema n÷ra visiškai nauja šiuolaikin÷s medijų 

filosofijos d÷mesio sritis. Joje susitelkia subjekto-objekto konfliktas, su kuriuo susidūr÷ ne 

vienas filosofijos klasikas. Vadinasi medialumo problemai nagrin÷ti mums būtina aptarti laiko 

subjektyvumo-objektyvumo problemos aspektus. Tačiau, prieš tai galime atkreipti d÷mesį į dar 

kelis dalykus, t. y. į tai, kokiu būdu mes apskritai kalbame apie laiką ir kiek kalb÷jimas siejasi su 

patyrimu. 

 



 14

1.2. Laiko turinys medijos pranešime: laikas kalbai ir kalba apie laiką 

 
M÷ginant kalb÷ti apie laiką, tenka susidurti su problema, kaip sukonstruoti stilistiškai 

tvarkingą sakinį. Atmetus pirmus į galvą ateinančius sakinius „laikas kaip pažinimo objektas 

svarstomas įvairių mąstytojų jau nuo senų laikų“ ar „laiko pažinimo klausimas filosofijoje buvo 

aktualus visais laikais“, palanku susimąstyti, kokios problemos trukdo įgyvendinti m÷ginimą 

laisvai kalb÷ti apie laiką.  

Iš pamin÷tų pavyzdžių matyti, jog iš rašymo patirties stengiam÷s vengti vartoti tą patį žodį 

skirtingomis kontekstin÷mis reikšm÷mis, o čia, priešingai, laikas vienu atveju iškyla kaip 

klausimo objektas, o kitu kaip aplinkyb÷. Nepaisant to, kad turinys yra visiškai aiškus, atrodo, 

tartum kalba pagal savo prigimtį priešinasi faktui, jog laikas gali būti kartu ir d÷mesio objektas, 

ir kalb÷jimo sąlyga. Toks daugiaprasmyb÷s vengimo principas tur÷tų pad÷ti susigaudyti teksto 

skaitytojui, jei kontekstas būtų nežinomas. Kalba visuomet orientuojasi į nežinantį klausytoją, 

kuriam, ji tur÷tų perduoti tam tikrą turinį. Atsižvelgiant į šį tikslą, sakomo dalyko prasm÷ tartum 

sulaikoma viename kontekste iš anksto atsisakant kito konteksto galimyb÷s, tartum būtų 

pamirštama apie tokio konteksto žinojimą. Tačiau, jei mūsų patyrime yra žinojimas, jog istoriniai 

„laikai“ yra absoliutus bet kokio klausimo kontekstas, mes suprasime net tokį sakinį, kuris 

neatitinka min÷to principo.  

Šią kalbos savybę pastebi Bergsonas (1992: 238), tardamas, kad klaidinga manyti, tartum 

frazę sudaro daiktavardžiai, rodantys daiktų vaizdinius. Juk mintyje taip pat numatomi santykiai 

ir atspalviai tarp šių vaizdinių. „Kuo primityvesn÷ yra kalba, kuria jūs kalb÷site su manimi, ir 

kuo mažiau joje yra santykius išreiškiančių terminų, tuo daugiau proto veiklos jums teks 

pritaikyti, kadangi versite protą atgaminti santykius, kurių neišreiškiate: vadinasi, jūs vis labiau ir 

labiau nukrypsite nuo hipotez÷s, pagal kurią žodžių atvaizdas išreiškia konkrečią id÷ją. Iš esm÷s, 

tai visuomet yra laipsnio klausimas: kalba, primityvi ar išpuosel÷ta, visuomet numano daugiau, 

nei gali išreikšti. Iš prigimties trūki, nes realizuojasi tik žodžių eil÷je, kalba tik gair÷mis žymi 

principinius minties jud÷jimo etapus. Štai kod÷l aš galiu suprasti jūsų kalbą, jei remsiuos 

mintimi, analogiška jūsų minčiai, ir steb÷siu visus jos vingius verbalinių vaizdinių pagalba, 

skirtų, panašiai, kaip pakel÷s stulpai, laikas nuo laiko rodyti man kelią. Bet aš niekuomet jos 

nesuprasiu, remdamasis vien verbaliniais vaizdiniais, kadangi tarp dviejų nuoseklių verbalinių 

vaizdinių visuomet yra intervalas, kuris negali būti pripildytas jokio konkretaus supratimo. Šie 

vaizdinai iš esm÷s yra daiktai, o mintis – jud÷jimas.“  

Taigi, kalbos žodžių terp÷je laiko prasm÷ yra kitokia nei mūsų patyrime. Sąvokos tartum 

yra anapus laiko, tačiau siejant jas tarpusavio ryšiais, jos turi galimybę realizuotis laike gyvajame 

minties sraute. Tuomet mintis būna suprasta, bet tuo pačiu, kaip sako McLuhanas (2003: 91), 
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interpretuodamas Bergsoną, per kalbą intelektas gali atsiriboti nuo daug platesn÷s tikrov÷s. 

Kalbos ženklai leidžia pereiti nuo vieno dalyko prie kito lengviau, greičiau ir mažiau įsitraukiant.  

Anot Bergsono (2004: 179), instinkto reguliuojamame gyvūnų pasaulyje ženklai veikia 

kitaip. Gyvūnui ženklas neatskiriamas nuo jo žymimo daikto: kiekvienas ženklas nekintamai 

susijęs su tam tikru daiktu arba su tam tikru veiksmu. „Priešingai, žmonių visuomen÷je darbas ir 

veikla yra kintamos formos, be to, kiekvienas individas turi mokyti savo vaidmens, nes n÷ra jam 

skirtas iš anksto savo sandaros. Tod÷l reikia kalbos, leidžiančios kas akimirką pereiti prie to, kas 

nežinoma. Reikia kalbos, kurios ženklai, o – jų skaičius gali būti begalinis – tiktų begalei 

daiktų.“ (Bergsonas, 2004: 179). 

Kalba nebūtų gal÷jusi suteikti galios mąstyti intelektui, perd÷m orientuotam į išorę ir 

nesugebančiam atsigręžti į save: „Galima tarti, kad be kalbos intelektas būtų prikaustytas 

prie materialiųjų dalykų, kuriuos mąstyti jam rūp÷jo. Jis būtų gyvavęs paniręs į 

somnambulizmo būseną, už savęs paties, paker÷tas savo darbo. Kalba daug prisid÷jo prie 

intelekto išsilavinimo. Žodis, skirtas pereiti nuo vieno daikto kitam, iš tikrųjų yra iš 

prigimties paslankus ir laisvas. Tad jis gali būti perkeltas ne tik nuo vieno suvokto daikto to 

daikto atsiminimui, nuo aiškaus atsiminimo lakiam vaizdui, nuo lakaus, tačiau 

įsivaizduojamo vaizdo – veiksmo, kuriuo įsivaizduojamas šis vaizdas, įsivaizdavimui, tai yra 

id÷jai.“ (Bergson, 2004: 180). Taigi, Bergsonui patyrimas, mintis, kalba turi atminties 

struktūrą. Kalba sulaiko atmintyje patyrimo faktus ir leidžia sąmonei juos lyginti, bet kartu 

atitraukia nuo betarpiško tikrov÷s patyrimo realiame laike, kuris būdingas gyvūnams. Tuo 

pačiu kalba perima bendro laiko patyrimo funkciją, tačiau, būdama tarpininku tarp kalb÷tojo 

ir klausytojo, ji ne tik nurodo į atmintyje išlaikomą arba numanomą, bet ir savotiškai 

apibr÷žia kalb÷tojo ir klausytojo pad÷tį laiko atžvilgiu. Tai ypač gerai iliustruoja hebrajų 

kalbos sistema, kurią lygindamas su graikų kalba, analizuoja Thorleifas Bomanas. Bomanas 

(1970: 139) parodo, jog europiečiams laiko sąvoka yra abstrakcija, atsieta nuo įvykių. Tuo 

tarpu senov÷s semitams lakas apibr÷žiamas pagal jo turinį. Tai matoma iš to, kad hebrajų 

kalbos veiksmažodžiai neturi laikų. Vietoj to yra orientuojamasi pagal eigos ar įvykio 

veikslą. Eigos veikslas išreiškia veiksmus, įvykius, kurie vyksta ir tęsiasi kalb÷tojui stebint. 

Tuo tarpu įvykio veikslas taip pat apibr÷žia veiksmą iš patiriančiojo asmens dabartinio žiūros 

taško, kuomet įvertinama, jog esamame momente veiksmas jau yra įvykęs. Taigi, hebrajų 

kalboje laikas yra įprasminamas kalb÷tojo sprendimu.  

Lygindamas europietiškąjį kalb÷jimo būdą ir hebrajiškąjį, Bomanas (1970: 145) 

apibendrina, kad mums veiksmai yra orientuojami į objektyvumą, beasmeniškumą ir erdvę, o 

hebrajų kalboje į subjektyvumą, asmeniškumą ir laikiškumą.  
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Indoeuropiečių kalbose tiek praeities laikas, tiek esamasis, tiek ateities laikas turi eigos ir 

įvykio reikšmes. Tačiau orientuojantis laike pagal įvykį, kai asmuo kalba apie praeities ar ateities 

laiką, jie jam tampa dabarties laiku. Štai čia, anot Bomano (1970: 147), ryšk÷ja esminis 

skirtumas tarp graikų ir hebrajų laiko koncepcijos: graikų kalba išvyst÷ veiksmažodžių formas 

išreiškiančias skirtumus tarp praeities, dabarties ir ateities, o hebrajų ne.  

Iš šių pavyzdžių matome, jog indoeuropiečiai mąsto apie laiką kaip apie liniją (Boman, 

1970: 151): praeitis yra tai, kas už mūsų, ateitis – tai, kas prieš mus. Izraelitai turi analogiškus 

posakius, tačiau jie labiau atitinka mintį: qedhem – „anksčiau“, „seniau“ (Mąstau apie senov÷s 

dienas, seniai pra÷jusius metus (Ps. 77. 6)), ’ahar – „atgal“ „paskui“ (Bet jos brolis ir motina 

sak÷: „Tepabūna mergait÷ su mumis dar valand÷lę, bent dešimt dienų, o paskui tegu keliauja.“ 

(Pr. 24. 55)); ’aharith – „tolyn užnugaryje“ ir „amžių pabaigoje, ateityje“ (Laiduoju tikrai žinąs, 

ką užsimojau d÷l jūsų, - tai VIEŠPATIES žodis, - d÷l jūsų gerov÷s, o ne d÷l žalos! Noriu jums 

suteikti vilties sklidiną ateitį. (Jer. 29. 11)). 

Gana sunku apibr÷žti, kod÷l kalbos struktūra ir atitinkama laiko samprata įvairiuose 

kalbose skiriasi. Vyvyanas Evansas (2004: 43-44), ieškodamas sąvokos ir jos reikšm÷s sąlyčio, 

aiškina: „Tai, kas mums reikšminga, yra sąlygojama mūsų įkūnijimo, nes tai iš dalies kuria 

pasaulį, kurį mes jaučiame ir į kurį reaguojame. Galima pasakyti kitais žodžiais. Tokie 

organizmai kaip žmogus visuomet patyria pasaulį, medijuojamą jų kūno prigimties ir sandaros, 

kuri pagrįsta biologine morfologija (pvz., faktas, kad žmogus turi rankas, bet ne sparnus, vaikšto 

dviem kojomis, o ne keturiomis ir t.t.), jų jusliniu aparatu (pvz., regos tipas), ir jų 

neuroanatomine struktūra (t. y. smegenys ir nervų mazgai)“. Vadinasi, galim tarti, kalbos 

lygmenyje atsispindi žmogaus juslinis patyrimas. Ir iš tiesų, Thorleifo Bomano pasteb÷jimai gali 

tai paliudyti. Bomanas išryškina skirtumą tarp hebrajiškos trumpiausios laiko momento 

sampratos ir indoeuropietiškos. Kaip pastebi Thorleifas Bomanas (1970: 136) hebrajų kalbos 

žodis regh‘a, žymintis trumpiausią laiko patyrimo momentą, siejasi su pulso tvinksniu. Kartu 

žodis turi netik÷tumo, priešiškumo konotaciją. Indoeuropiečių kalbose atitinkamas žodis žymi 

akies mirktel÷jimo regimąją pusę. Palyginant akimirkos sampratas tarpusavyje matome, kad 

vienur pabr÷žiamas emocinis atspalvis, kitur neutralus regimasis.  

Indoeuropiečių kalbos atspindi sąmon÷s pastangą sieti laiką su akimi stebimu pokyčiu. Šia 

prasme mums dabar niekuomet n÷ra už nugaros, ar tai, ko mes nematome. Dabar yra tai, kas čia 

matoma akimi. Tuomet, kai dabar išeina iš čia, jis tampa praeitimi, o dabar, kuris dar n÷ra 

at÷jęs, yra ateityje.  

Kai kalbama apie tą momentą, kurio jau n÷ra, šis kalb÷jimas tartum pakartoja pra÷jusį 

momentą. Jei, savo ruožtu, yra kalbama apie tai, kas yra dabar, tai yra verčiau nuoroda į tai, kas 
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vyksta būtent šiuo metu. Kokiu būdu kalba leidžia tai įgyvendinti, matyti iš Bomano (1970: 146) 

analizuojamų hebrajiškų „dabar“ reikšmę turinčių žodžių pavyzdžių:  

• Žodis pa‘am reiškia „žingsnį, laiką“ (nuo pa‘am - pastūm÷ti). Bomanas aiškina, kad jo 

reikšm÷ siejasi su raginimu kartu prad÷ti veiksmą, pvz., kelionę, šokį.  

• Parodomasis įvardis zeh („štai, dabar“) ir parodomasis prieveiksmis koh („taigi“) 

Bomano nuomone yra tartum gestas ranka, tačiau ne atkreipiantys d÷mesį į ką nors, bet verčiau 

žymintis „dabar“ momentą. Kaip ir pa‘am šie žodžiai žymį esamąjį momentą kūno jud÷siu.  

• Žodis ‘attah, sudarytas iš pamatinio žodžio ‘eth („laikas“) ir prieveiksmin÷s galūn÷s     

-ah, žymi fizinį, tačiau nechronologinį laiko turinį, t. y. pabr÷žia ne momentą, bet situaciją: 

Nekelk rankos prieš berniuką, – tęs÷, – nieko jam nedaryk! Dabar žinau, kad tu bijai Dievo, nes 

neatsisakei atiduoti man savo vienturtį sūnų (Pr. 22. 12). 

Šie pavyzdžiai rodo, kad momentas, apie kurį kalbama, nuspalvintas aktyvaus kalb÷tojo ir 

klausytojo dalyvavimo. Tod÷l atsiranda „dabar“ momentas esamuoju laiku kalboje atsiranda 

praeities (pvz., suprato, kad meluoju) ir ateities įvykiuose (pvz., kai karo baigtis dar n÷ra įvykusi, 

bet sakome: mes pralaim÷jome karą). Kaip pastebi Bomanas (1970: 138) „Įvykių nuoseklumas 

gali būti pakeistas teigiama arba neigiama kryptimi pagal naujus darbus ar nes÷kmes, bet įvykiai 

tarpusavyje niekuomet nebūna sukeisti; jie priklauso pastoviam žmonių gyvenimui. Jei tai yra 

aktuali dalykų pad÷tis, atsižvelgiant į tai, kas vyksta, mes suprantame, kad skirtumas tarp 

praeities ir ateities yra mažiau svarbus negu kokybinis įvykių skirtumas; lemiamas praeities 

įvykis gali atsverti daug esamų įvykių dabarties atžvilgiu“. 

Nepaisant neabejotino įvykio aktualumo kalbančiajam subjektui, erdvinis dabar momento 

suvokimas kartu projektuoja praeities ir ateities įvykius į tam tikrą tolydžią tiesę. Ši ties÷ siejasi 

su nedialoginiu kalb÷jimu, tarytum kalb÷tojas savo atmintyje kalb÷tų pats sau. Tokio pobūdžio 

kalb÷jimas dažnai vyksta teksto plotm÷je. Būtent toks kalb÷jimas, pritaikantis laiko sampratos 

suerdvinimą ir kartu kiekybinį vertinimą, būdingas rašto kultūrai: „Įsigal÷jus visuotiniam 

raštingumui, laikas gali įgauti pobūdį uždaros ir vaizdin÷s erdv÷s, kurią galima dalyti į vis 

mažesnes dalis“ (McLuhan, 2003: 154). Tai gali iliustruoti dabartin÷s anglų kalbos Longman 

žodyne pateikiamas laiko apibr÷žimas: ,,tai, kas matuojama minut÷mis, valandomis, dienomis, 

metais ir t. t., naudojant laikrodžius“. 

Bergsonas (2004: 175) m÷gina parodyti, kad pats skaidymo į mažesnes dalis principas yra 

natūrali intelekto savyb÷. Intelektui pravartu laikyti kiekvieną objektą dalijamu į norimo dydžio 

dalis, ir tas dalis taip pat dalijamas. „Bet d÷l dabar atliekamo veiksmo mums visų pirma būtina 

laikyti kiekvieną realų daiktą, su kuriuo turime reikalą, arba realius elementus, į kuriuos jį 

suskaidoma, laikinai galutiniais ir elgtis su jais kaip su vieniais.“ (Bergson, 2004: 175) Tai 

vyksta tod÷l, kad intelektas aiškiai įsivaizduoja tik netolydumą. Tik dirbtinai suskaidęs 
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įsivaizduojamus dalykus, intelektas sugeba pritaikyti santykį tarp objektų, kuris susieja bet kokią 

mintį į visumą. Tod÷l galima sakyti, kad intelektui būdingas apriorinis žinojimas (Bergson, 2004: 

168): „Ką tik gimęs vaikas, kaip protinga būtyb÷, nežino nei apibr÷žtų daiktų, nei apibr÷žtos 

kokio nors daikto savyb÷s; bet tądien, kai jo akivaizdoje daiktavardis bus apibūdintas pažyminiu, 

jis iš karto supras, ką tai reiškia. Taigi jis iš prigimties suvokia tarinio santykį su veiksniu. Tą 

patį galima pasakyti apie bendrąjį santykį, išreiškiamą veiksmažodžiu, santykį, kurį protas 

suvokia taip betarpiškai, kad kalbant galima jį numanyti, kaip esti neišsivysčiusiose kalbose, 

neturinčiose veiksmažodžio.“  

Intelektas iš prigimties taiko santykius. Tačiau tam, kad jis gal÷tų susieti dalykus, jis iš 

pradžių juos skaido. Atskirdamas santykį nuo objektų, jis atitolsta nuo realyb÷s, tod÷l jam iš 

prigimties būdingas gyvyb÷s nesupratimas (Bergson, 2004: 187). Bergsonas (2004: 161) 

aiškina, kad įrankis, pagamintas pasitelkus intelektą neprilygsta gamtiniam įrankiui 

tenkinančiam tiesioginius gyvybinius poreikius, kadangi „jis paveikia jį pagaminusios būtyb÷s 

prigimtį, nes pavesdamas atlikti naują funkciją, taip sakant, praturtina jos organizaciją, jis yra 

dirbtinis organas, pratęsiantis gamtinį organizmą“. Gyvūnas uždarame instinkto veiklos rate 

juda automatiškai, tuo tarpu žmogaus intelektas po kiekvieno patenkinto kuria naują poreikį ir 

„atveria šiai veiklai neribotą lauką, stumdamas ją vis toliau ir toliau ir padarydamas ją vis 

laisvesnę ir laisvesnę“ (Bergson, 2004: 161). Tęsdami šią mintį, tur÷sime prieiti išvadą, jog 

kuo daugiau kalba daugiau atskiria prasmių, tuo daugiau tenka kalb÷ti. Tod÷l šiuolaikin÷se 

medijų teorijose kalbama apie tai, jog informacijos lygmuo plečiasi, „visa žmogaus veikla 

tampa mokymusi ir žinojimu“ (McLuhan, 2003: 73). Tokio mokymosi metu tenka dirbtiniu 

ryšiu sieti kalbos ženklais atskirtas ir suskaidytas prasmes. Laiko pažinimas, arba kitais 

žodžiais tariant, kalbinis laiko patyrimas taip pat veikia pagal šią schemą. Sąmon÷, paveikta 

psichologin÷s būties, atskiria įvykius, kurie iš pažiūros yra nesusiję su prieš tai buvusiais ir 

neturi nieko bendra su paskesniais. „Kiekvienas iš jų yra tik ryškiausiai apšviestas taškas 

judančioje juostoje, apimančioje visa, kas esame šią akimirką.“ (Bergson, 2004: 17). D÷mesiui 

tenka jungti suskaidytas akimirkas dirbtiniu ryšiu. „Tad jis išgalvoja amorfinį, indeferentišką, 

nekintamą Aš, kuriuo juda arba ant kurio suveriamos psichologin÷s būsenos, paverstos 

nepriklausomomis esyb÷mis. <> Jei mūsų gyvenimą sudarytų atskiros būsenos, kurias 

susintetinti prival÷tų bejausmis Aš, mums neegzistuotų trukm÷. Juk nesikeičiantis Aš neturi 

trukm÷s, o psichologin÷ būsena, tapati sau pačiai, kol jos nepakeičia kita būsena, taip pat neturi 

trukm÷s. Kad ir kaip mes rikiuotume šias būsenas vieną šalia kitos ant jas laikančio Aš, 

niekada šios nekintamyb÷s, suvertos ant nekintamyb÷s, nesudarys takios trukm÷s. Iš tiesų 

šitaip gausime tik dirbtinį vidinio gyvenimo pam÷gdžiojimą, statinį atitikmenį, geriau 

tenkinantį logikos ir kalbos reikalavimus būtent tod÷l, kad iš jo pašalintas realus laikas. O 
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įsižiūr÷ję į psichologinį gyvenimą, vykstantį po jį dengiančiais simboliais, be jokio vargo 

pasteb÷sime, kad laikas ir yra jo medžiaga.“ (Bergson, 2004: 17).  

Šioje Bergsono kalboje verta atkreipti d÷mesį į nesikeičiančiojo aš vaidmenį. Bergsonas 

aiškiai parodo, jog aš nepaisant nieko yra esminis bet kokio kalb÷jimo veiksnys, tod÷l negalime 

vienareikšmiškai teigti, kad kalboje, kurią kartai nor÷tųsi apibūdinti kaip objektyvią, kalbančiojo 

subjektyvumas dingsta. Jis teb÷ra, tačiau kalbos nulaikintas ir nuasmenintas. McLuhano (2003: 72) 

žodžiais, „kalba buvo pirmoji technologija, leidusi žmogui atsiskirti nuo savo aplinkos, kad 

gal÷tų iš naujo ją suvokti“. Kalbos medija tartum ištraukia žmogų iš laikinio pasaulio ir leidžia 

jam būti vidinio kalbinio atminties laiko plotm÷je kartu apibr÷ždama apibr÷žia žmogaus-subjekto 

ir pasaulio-objekto santykį. Šioje priešstatoje Bergsonas (2004: 262–263) vis dar įžvelgia 

galimybę nepamesti sąlyčio su pasauliu ir jo laiku: 

„M ūsų sąmon÷ yra sąmon÷, būdinga tam tikrai gyvai būtybei, esančiai tam tikrame erdv÷s 

taške; ir jeigu ji eina ta pačia kryptimi kaip ir jos pradas, ji be perstojo yra tempiama priešinga 

kryptimi ir yra priversta žiūr÷ti atgal, nors ir juda į priekį. Šis retrospektyvinis matymas, kaip jau 

esame parodę, yra įgimta intelekto ir, vadinasi, aiškios sąmon÷s funkcija. Kad mūsų sąmon÷ 

sutaptų su kuo nors iš savo prado, reikia, kad ji atsiskirtų nuo to, kas jau įvyko, ir prisjungtų prie 

to, kas dabar vyksta.“ Galime tarti, kad tuomet sąmon÷ gal÷tų įžvelgti ir kalbos medijos 

neatskirtą laiką. Tačiau tam „reikia, kad apsigręžęs ir apsisukęs aplink save geb÷jimas matyti 

sudarytų vieningą visumą su valios aktu. Skausmingos pastangos, kurias galime atlikti staiga, 

prievartaudami prigimtį, bet kurių negalime išlaikyti nei kelias akimirkas. Atlikdami laisvą 

veiksmą, kai sutelkiame visą savo esybę, kad pastūm÷tume ją į priekį, mes daugiau ar mažiau 

aiškiai suvokiame priežastis ir paskatas, ir netgi apskritai vyksmą, kuriuo jos organizuojamos į 

veiksmą; bet grynasis valios aktas, srov÷, perskrodžianti šią materiją ir suteikianti jai gyvybę, yra 

tai, ką mes vos tejaučiame, - daugių daugiausia vos palytime prab÷gomis.“ 

Šių veiksmų komplikuotumą puikiai išreiškia kita Bergsono (2004: 172) mintis: „Yra 

dalykų, kurių ieškoti gali tik intelektas, bet kurių jis pats niekada nesuras. Juos gal÷tų surasti tik 

instinktas, bet jis niekada jų neieškos.“ (Bergson, 2004: 172). Instinktu laikas patiriamas 

betarpiškai, tačiau jame n÷ra to įsisąmoninimo, kuris atliekamas intelekto lygmenyje. Tuo tarpu 

tik intelektas, protas, kalb÷damas, gali klausti, kas yra laikas ir teoriškai stengtis įveikti priešstatą 

savęs kaip subjekto ir laiko kaip objekto priešstatą. Galime pam÷ginti pasekti jo žingsniais.  
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2. MEDIJA TEORINIAME ŽVILGSNYJE Į LAIK Ą  

2.1. Patyrimo aspektas Aristotelio ir Augustino laiko aiškinime 

 
M÷gindami objektyviai svarstyti apie kokį nors dalyką, mes tarytum ieškome būdų 

apibr÷žti jo pad÷tį įsivaizduojamoje koordinačių sistemoje. Tai stengiam÷s daryti nagrin÷dami tą 

dalyką santykyje su kitais objektais arba jo egzistavimo sąlygomis. Objektyviai kalb÷ti, 

klausiant, kas yra laikas, t. y. įsivaizduoti laiką kaip objektą, yra ypatingai sunku. Keblumą 

sudaro kelios priežastys. 

Pirmiausiai, laikas yra ne toks dalykas, kuris buvoja, bet toks, kuris nuolat liaujasi būti. 

Aristotelis „Fizikoje“ (IV, 10) pastebi, kad laiką – tiek jo begalybę, tiek bet kurį apibr÷žtą tarpsnį 

– iš esm÷s sudaro dalis, kurios jau n÷ra (praeitis) ir dalis, kurios dar n÷ra (ateitis). Tod÷l, kaip 

rašo Aristotelis, laikas arba ne visai egzistuoja, arba vos egzistuoja. Kitaip tariant, laiko 

egzistavimo būsena yra nuolatinis liovimasis būti. Vienintel÷ nuolat esanti laiko dalis yra 

„dabar“ momentas, tačiau jis nesudaro laiko visumos, be to, kiekvieną akimirką jis yra kitoks. 

Antra, laikas n÷ra savaime aiškus dalykas, nes nei jis, nei jo dalys negali būti kaip nors 

betarpiškai užfiksuotos. Laiko buvimas pastebimas tik judančiuose, kintančiuose daiktuose. 

Laikas reiškiasi, o jo raišką perteikia daugyb÷ dalykų: garsai, judantys objektai, tiesioginiai 

pojūčiai, žodžiai, laikrodžiai, gamtos ir žmogaus veiklos iššaukti reiškiniai ir apskritai bet kokia 

veikla. Iš principo visus šiuos reiškinius galima vertinti kaip medijas – terpę arba tarpininkus, 

kuriems tarpininkaujant laikas gali būti pasteb÷tas. 

Nepaisant šių sunkumų, Aristoteliui aišku, kad laiką reikia sieti su jud÷jimu ar kitimu: „Juk 

mes kartu jaučiame ir jud÷jimą ir laiką; ir net jai yra tamsu ir mes nejaučiame jokio poveikio 

kūnui, bet sieloje vyksta tam tikras jud÷jimas, mums kartu atrodo, kad kartu pra÷jo kažkiek 

laiko. Ir atvirkščiai, kai mums atrodo, kad pra÷jo šiek tiek laiko, kartu mums atrodo, kad vyko 

kažkoks jud÷jimas“ (IV, 11). Aristotelis m÷gina parodyti, kad sąsaja tarp laiko ir jud÷jimo yra 

akivaizdi, tod÷l būtent ją yra prasminga nagrin÷ti. 

Lyginant laiką su jud÷jimu, Aristoteliui pirmiausiai tenka konstatuoti, kad daiktų jud÷jimas 

ar kitimas vyksta tik jiems būdingoje vietoje, o laikas, priešingai, yra visur. Galime sakyti, kad 

šia prasme Aristotelis pripažįsta laiko absoliutumą. Nepaisant to, jis visgi atsisako priliginti laiką 

visatos jud÷jimui ar jos sferai: „ nors [Dangaus] sukimosi dalis yra tam tikras laikas, bet [pats 

laikas] jokiais būdais n÷ra sukimasis: juk kiekvienas paimtas [laiko tarpsnis] yra sukimosi dalis, 

bet ne pats sukimasis. Toliau, jei būtų keli dangūs, tai laikas taip pat būtų kiekvieno iš jų 

jud÷jimas, vadinasi, iš karto būtų keli laikai“ (IV, 10).  Kiekvienam kintančiam daiktui ar visatos 

sukimosi tarpsniui būdingas laikas, tačiau reikia atsispirti pagundai įžvelgti jų jud÷jime tapatų 
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laikui reiškinį. Aristoteliui toks tapatinimas atrodo neracionalus, nes jis įžvelgia dvilypį laiko 

pobūdį: iš vienos pus÷s net ir dalis visatos apsisukimo yra laiko tarpsnis, ir iš kitos pus÷s jei 

įsivaizduotume dar vieną visatą, tuomet tektų daryti prielaidą, kad egzistuoja keletas laikų, o tai 

Aristoteliui atrodo visiškai absurdiška. Vienintelis dalykas, kurį galime neabejotinai priskirti 

laiko ir jud÷jimo santykiui, yra galimyb÷ apibūdinti jud÷jimą kaip „greitą“ arba „l÷tą“ pagal tai, 

kiek laiko jis trunka. 

Tokie svarstymai leidžia pagrįstai atsisakyti m÷ginimo kiekybiškai apibr÷žti laiką. Laiko 

neįmanoma apibr÷žti pagal jo egzistavimo sąlygų visumą, nes tuomet tektų projektuoti jį į 

aukštesnio laipsnio nelaikinį modelį. Lygiai taip pat sunku svarstyti laiką, kaip savęs paties 

sąlygą. Tod÷l j į tyrin÷ti tenka santykyje su tuo, kas n÷ra laikas, t. y. su jo tapsmą medijuojančiais 

objektais.  

Nesistengdamas suvokti laiko svarstant jį iš viršlaikinio užribio, Aristotelis m÷gina suvokti 

laiką nagrin÷damas jo santykį su jud÷jimu, kurį raginą suprasti kaip bet kokį kitimą. Aristotelis 

konstatuoja, kad būtent laiku mes matuojame jud÷jimo greitumą arba l÷tumą. Vadinasi, daro 

išvadą Aristotelis, laikas yra savotiškas skaičius. Laiko t÷km÷je pirmiausiai atpažįstame 

momentus „anksčiau“ ir „po to“. Būtent tarp jų siela numano esant laiką. Šių momentų 

matavimas vienas kito atžvilgiu yra tam tikras skaičiavimas. Šis skaičiavimas vyksta iš „dabar“ 

pozicijos. „Dabar“ momentas, vertinant iš vienos pus÷s, yra visuomet tas pats, bet, iš kitos pus÷s, 

kas sykį kitas. Aristotelis susieja „dabar“ momentą su judančiu kūnu, prilygindamas jų santykį 

laiko ir jud÷jimo santykiui: „ „Dabar“ juda paskui judantį [daiktą] panašiai kaip laikas [seka] 

paskui jud÷jimą: juk mes atpažįstame ankstesnįjį ir sekantį veiksmą pagal judantį [daiktą], o 

kadangi ankstesnysis ir sekantis gali būti suskaičiuoti, egzistuoja ir „dabar“, taip kad ir juose 

pagal substratą „dabar“ yra tapatus (nes ankstesnis ir sekantis priklauso jud÷jimui), būtis gi jo 

skirtinga, nes „dabar“ egzistuoja, kadangi galima suskaičiuoti ankstesnįjį ir sekantį“. „Dabar“ 

tiek jungia tiek atskiria laiką. Laikas yra jud÷jimo skaičius, o „dabar“ skaičiaus vienetas. Pagal 

kiekį mažiausias skaičius yra vienetas arba du, o pagal dydį – tokio n÷ra. „Laikas n÷ra skaičius, 

kuriuo skaičiuojame, bet skaičiuojamas skaičius“. Laikas matuoja ir jud÷jimą ir jud÷jimo būtį. 

 Vadinasi, Aristoteliui „būti laike“ reiškia būti matuojamam laiko. Tod÷l vis būnantys 

dalykai tam tikrą prasmę reprezentuoja laiką: „Kadangi būti laike reiškia būti skaičiuje, tai 

galima paimti laiką didesnį už bet kokį laiką, kuriame yra kažkas, egzistuojantis laike; tod÷l visa, 

kas egzistuoja laike būtinai yra apimta laiko, kaip ir visa kita, kas jame yra, kaip, pavyzdžiui, 

esantis vietoje apimamas vietos.“ (IV, 12)  

 O „dabar“ n÷ra laiko dalis, kadangi „dabar“ n÷ra pamatuojamas – tai yra ne tarpsnis, bet 

verčiau riba. Tokie „dabar“ momentai nedingsta nei patys savyje, nei vienas kitame, nei vienas 

paskui kitą (nes tuomet tarp jų būtų kažkokie tarpai, kurie savo ruožtu taip pat būtų „dabar“). Ir 



 22

„dabar“ nebūna visuomet, kadangi tai riba, o niekas neturi vienos ribos. Toji dabar-riba priklauso 

nelaikinių reiškinių sričiai (ji visuomet yra), tod÷l iš jos galima spręsti apie laiką, kuris yra 

jud÷jimo skaičius praeitojo ir būsimojo atžvilgiu.  

Šiame Aristotelio aiškinime yra verta atkreipti d÷mesį į vieną dalyką. Aristotelis siūlo 

įsivaizduoti, kad laikas yra momentų skaičius, arba tam tikras santykis, tačiau šį santykį vis tiek 

įsivaizduojame kaip konkretų dydį, kažko santykį. Iš vieno pus÷s, atrodo, jog tai laiko skaičius 

paties savęs atžvilgiu, iš kitos pus÷s – kintančio daikto paties savęs paties atžvilgiu. Svarstydami 

šiuo būdu, įkliūname į uždarą minies ratą: laikas yra tai, kuo paaiškinamas jud÷jimas, o 

jud÷jimas yra tai, kuo paaiškinamas laikas.  

Tai, ką mes darome sujungdami mintyse daikto buvimo momentus, yra savotiškas 

skaičiavimas. O laikas yra skaičius, tačiau ne taip, kaip tam tikras taškas ašyje, bet suvoktas 

esamas momentas. Vadinasi, tam, kad jis egzistuotų, reikalinga skaičiuojanti siela (IV, 14). 

Laiko suvokimą apsprendžia judesio arba pokyčio, tiek išorinio, tiek vidinio sielos judesio 

suvokimas. Tokiu būdu pastebima dar vieną laiko „neš÷ja“ – vidin÷ steb÷tojo patirtis.  

„Dabar“ yra kažkam „dabar“, vadinasi laikas neįmanomas be skaičiuojančios sielos, to, 

kam tą riba būtų aktuali. Nors Aristotelis tik pasinaudoja sielos skaičiavimo patirtimi laiko 

t÷kmei pagrįsti, o mes negalime vienareikšmiškai teigti, kad jis įžvelg÷ vidinio laiko paaiškinimo 

prasmę, tačiau visgi tai jau yra tam tikras postūmis link subjektyvaus laiko. Ir nors Aristotelis 

neatskiria fizikinio ir subjektyvaus laiko, jo analiz÷se Sverdiolas (1996: 252) siūlo įžvelgti 

būsimos kosminio laiko sampratos kriz÷s ir alternatyvios vidujyb÷s laiko sampratos užuomazgas.  

Apibendrinant Aristotelio laiko nagrin÷jimą Fizikoje, galime atkreipti d÷mesį į kai kuriuos 

laiko ir judančiųjų daiktų sąveikos analiz÷s niuansus. Aristotelis pasteb÷jo, kad kiekvienam 

kintančiam daiktui ar visatos sukimosi tarpsniui būdingas laikas. Nagrin÷jant medijas, mums šis 

svarstymas naudingas tuo, kad leidžia daryti prielaidą, jog kiekvienas daiktas-medija turi jam 

būdingą individualų, situatyvų laiką, nes kiekvienam kintančiam daiktui būdingas tarpsnis. Taigi 

visiems daiktams yra būdinga kažkas, ką mes identifikuojame kaip laiką bendrąja prasme. Ši 

pozicija rodo, jog laiko apibr÷žimui ieškoti pakanka konkrečios situacijos analiz÷s.  

Bet bendro pobūdžio įžvalgoms to nepakanka. Mes matome judanti pasaulį, kuriame 

medžiaga laipsniškai keičia formą, realizuojasi potencija. Šiame vyksme randasi vientisa 

priežasčių ir pasekmių ryšiais susietų įvykių grandin÷. Lieka neišspręstas klausimas, kas yra 

pirmoji grandis, kod÷l pasaulis judą, kartu medijuodamas laiką.   

Kadangi jud÷jimas ir laikas Aristoteliui yra neatsiejami, mes galime pasekti jo 

samprotavimus, skirtus jud÷jimo priežasčių paieškomis „Metafizikos“ Λ knygoje. Joje 

Aristotelis išd÷sto mintis apie pirmąją pasaulio priežastį (teologija). Kai kurios padarytos 

išvados, susijusios su jud÷jimu, yra reikšmingos aristoteliškajai laiko sampratai.  
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Aristotelio nuomone, turi būti amžinas ir nuolatinis jud÷jimas: 

„Būtina, kad būtų amžina ir nekintama substancija. Mat iš esančių daiktų substancijos yra 

pirmosios, ir jeigu jos visos būtų nykstamos, visa kas būtų nykstama. Tačiau neįmanoma, kad 

jud÷jimas arba būtų atsiradęs, arba liautųsi buvęs (juk jis turi būti buvęs visuomet), arba kad taip 

pat būtų su laiku. Mat negal÷tų būti prieš tai arba po to, nebent tik tuo atveju, jeigu yra laikas. 

Taigi jud÷jimas yra nuolatinis lygiai taip, kaip kad laikas, - o laikas yra arba tas pat, kas 

jud÷jimas, arba jo požymis.“ (Metafizika, Λ 6.1071b4)1 

Pasaulis Aristoteliui yra amžinas, nes ji sudaranti medžiaga yra bet kokios raidos sąlyga ir 

d÷l to negali būti tos raidos padarinys. Taigi, Aristotelis laikosi materialistin÷s pasaulio 

egzistavimo koncepcijos: jam amžinyb÷ yra materialaus pasaulio egzistavimo begalyb÷, kurią 

sąlygoja materijos amžinumas. Materija neatsirado, vadinasi, ji yra amžina, o kartu su ja amžinas 

ir visas pasaulis. Jud÷jimo amžinumą Aristotelis pagrindžia teiginiu, jog negali būti laiko 

pradžios ir pabaigos, nes „dabar“ yra ne laiko tarpsnis, bet riba, tod÷l jai iš abejų pusių yra laikas. 

(Tai jis parod÷ jau Fizikos IV knygoje). Tokiu būdu negal÷tų būti pirmo „dabar“, neturinčio 

laiko prieš save, arba paskutinio „dabar“, neturinčio laiko po savęs. Išvada: negali būti nei laiko 

pradžios, nei pabaigos. J. L. Ackrillas (1994: 199) pabr÷žia, kad ši „aiški Aristotelio perskyra 

tarp netįsių taškų ir tįsių linijų, tarp betrukmių „dabar“ ir laiko tarpsnių buvo pasiekimas, svarbus 

ir filosofijai, ir mokslui“.  

Antras būtinas argumentas laiko amžinumui pagrįsti yra tai, kad laikas yra „kitimo skaičius 

prieš tai ar po to atžvilgiu“, t. y., kad laikas gali būti tik tod÷l ir tik tada, kai yra kitimas, nes 

laikas yra kitimo požymis ar matas.  

Toliau Aristotelis svarsto: „Tačiau toliau, jeigu yra kažkas, kas geba judinti daiktus arba 

juos veikti, bet aktualiai to nedaro, jud÷jimas tur÷s būti nebūtinai, nes tai, kas turi galią, gali jos 

nenaudoti. Tod÷l nieko nepasiekiama prielaida apie amžinų substancijų buvimą (kaip kad 

Platono Pavidalai), nebent jeigu juose yra tam tikras pradas, galintis sukelti kitimą; tačiau netgi 

tai n÷ra pakankama. Mat jeigu, jis [tas pradas] neveiks, jud÷jimo nebus. Be to, net jeigu jis 

veikia, jeigu jo esm÷ yra potencija, to nepakaks. Juk tuomet nebūtinai bus amžinas jud÷jimas, 

nes tai, kas yra potencialiai, gali ir nebūti. Tod÷l turi būti amžinas pradas, kurio esm÷ yra 

aktualyb÷ (Metafizika, Λ 6.1071b4)2“ Vadinasi turi būti kažkas, kas judina pasaulį. Pirmoji 

priežastis, palyginus su mums žinomais daiktais, kurie yra priežasčių veikimo padarinys turi 

išsiskirti ypatingomis savyb÷mis, kadangi ji, netur÷dama priežasties, yra pati savaime. Vadinasi, 

daiktai yra priklausoma būtis, o pirmoji priežastis – nepriklausoma būtis. Ši nepriklausoma būtis 

turi būti nemateriali, nejudanti ir nekintanti, kitaip ji nebūtų pirmoji. 

                                                 
1 Cituota pagal Ackrill, J. L. Aristotelis. Vilnius: Pradai. 1994. p.197 
2 Cituota pagal Ackrill, J. L. Aristotelis. Vilnius: Pradai. 1994. p.197 
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 Kokie gi dalykai gali sukelti jud÷jimą, patys būdami nejudinami? Troškimo ir mąstymo 

objektai, – atsako Aristotelis, nes jie gali nustatyti traukiantį pasaulį tikslą. „Tuomet tikslo 

priežastis sukelia jud÷jimą tuo, kad yra mylima, tačiau visi kiti daiktai sukelia jud÷jimą judinami 

patys. Toliau, jeigu kas nors yra judinama, tas dalykas geba būti kitaip negu yra. Taigi nors 

pirmasis jud÷jimas [nuolatinis ciklinis dangaus sferos jud÷jimas] yra aktualyb÷, bet sfera tiek, 

kiek ji būva jud÷dama geba būti kitaip, negu yra, - jei jau [kitaip] ne substancija, tai vieta. Tačiau 

kadangi yra kažkas, kas sukelia jud÷jimą pats būdamas nejudinamas ir būdamas aktualiai, tat 

jokiu būdu negali būti kitaip, negu yra. Mat jud÷jimas erdv÷je yra pirmoji iš jud÷jimo rūšių, o 

jud÷jimas ratu – pirmoji erdvinio jud÷jimo rūšis; o ją pirmasis judintojas sukelia [ir negali pats jo 

patirti]. 

Tuomet pirmasis judintojas yra pagal būtinybę; kaip būtina, jo būtis yra gera, ir būtent tuo 

būdu [kaip g÷ris, t. y., kaip meil÷s ir troškimo dalykas] jis yra pradas. (Metafizika, 

Λ.7.1072a26)“3 

Dangaus kūnai amžinai cikliškai juda, „kadangi jie siekia būti panašūs į grynąjį 

nejudinamo judintojo aktualybę, o taip jud÷dami jie gali glaudžiausiai prie jos priart÷ti“, – 

interpretuoja Aristotelį Ackrillas (1994: 197). Tokiu būdu, nejudinamas judintojas, Aristotelio 

manymu, veikia kaip tikslo priežastis, mąstymo ir troškimo objektas.  

Priimant nuostata, kad žvaigždžių sfera visuomet jud÷jo nuolatiniu cikliniu jud÷jimu, 

tampa aišku, kad nebuvo tokio įvykio, kuris būtų pirmas laiko atžvilgiu. Vadinasi mes negalime 

paaiškinti pirmos jud÷jimo priežasties svarstydami šia kryptimi. Tačiau iš patirties galime rasti 

paaiškinimą. Žmogaus sąmoningų kūno veiksmų priežastimi yra norai ir mintys. O norų ir 

mąstymo objektai, patys būdami mąstomi ar norimi nekinta. Nejudinamas judintojas yra 

judančiojo pasaulio noro, mąstymo objektas. Jeigu žvaigždžių sfera geba mąstyti ir nor÷ti, 

nuolatinis jos jud÷jimas gali būti paaiškintas tuo, kad mąstydama arba nor÷dama ji trokšta 

priart÷ti prie tam tikro mąstymo ir noro objekto. Šis objektas ir bus pirmas nejudinamas 

judintojas. Tad materialusis kintantis pasaulis rodo, jog tur÷tų būti tobula, absoliuti būtis. Tokiu 

būdu matome, kad Aristotelis tyrin÷damas fizinį pasaulį pri÷jo prie absoliuto. Nors amžiną būtį 

Aristotelis vadina Dievu, tačiau jis n÷ra pasaulio kūr÷jas. Dievas tik išjudino pasaulį ir šia 

prasme jis yra pirmoji priežastis ir kartu pasaulio galutinis tikslas, tačiau ne pasaulio kūr÷jas. 

Laiko ir amžinyb÷s klausimą per vidinio laiko prizmę taip pat nagrin÷ja Šv. Augustinas. 

„Išpažinimų“ XI-oje knygoje jis išd÷sto savo minčių eigą, kuria jis pradeda ieškodamas 

laikiškojo pasaulio priežasties, tačiau jis, skirtingai nuo Aristotelio, priima pasaulio sukūrimo 

faktą, kuris jam atrodo pagrįstas vien teiginiu, jog daiktai negal÷jo atsirasti patys iš savęs (IV,6). 

Augustinas, klausdamas, kas yra laikas, nori suprasti dieviškąjį įstatymą. Savo kalboje, 

                                                 
3 Cituota pagal Ackrill, J. L. Aristotelis. Vilnius: Pradai. 1994. p.197 
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cituodamas Šventąjį Raštą (Ps 73, 16) jis kreipiasi į Dievą: „ „Tavo yra diena ir tavo yra naktis“, 

pagal tavo linktel÷jimą pralekia akimirkos. Dosniai duok man laiko apmąstymams to, kas 

pasl÷pta tavo įstatyme“ (II, 3). Augustinas parodo, jog jam laikas yra brangus, tod÷l nori skirti jį 

dieviškai šviesai, kuri siejasi su žinojimu ir supratimu. 

Augustinas susieja laiką klausimą su pasaulio klausimu. „Štai dangus ir žem÷; jie šaukia 

apie tai, kad yra sukurti, jie keičiasi ir įvairuoja. O tame, kas n÷ra sukurta, tačiau egzistuoja, tame 

n÷ra nieko, ko nebuvo anksčiau, būtent: n÷ra kitimo ir n÷ra įvairov÷s. Tie dalykai taip pat šaukia, 

kad ne patys sukūr÷ save: „Mes esame tod÷l, kad mus sukūr÷; taigi mūsų nebuvo anksčiau negu 

mes atsiradome, tod÷l negal÷jome atsirasti patys iš savęs“ “ (IV.6). Tokiu būdu jis ieško laiko 

pradžios, pirmin÷s priežasties, o visa ko priežastis jam yra Dievas. M÷ginimas pažvelgti į laiką iš 

amžinyb÷s pus÷s leidžia vertinti laiką viename lygmenyje su esančiais daiktais: tiek laikas, tiek 

daiktai yra Dievo pasaulio sukurtos dalys. Kadangi Dievas sukūr÷ pasaulį, būtent iš jo amžinumo 

lygmens galima matyti laiką jo laikiškoje visumoje.   

Kokiu būdu viskas atsirado? Augustinas m÷gina įsivaizduoti pasaulio kūrimo procesą: 

„Kokiu būdu, Dieve, tu sukūrei dangų ir žemę? Juk ne danguje ir ne žem÷je tu sukūrei dangų ir 

žemę, ne ore ir ne vandenyje, nors jie yra susiję su dangumi ir su žeme. Ir ne visatoje tu sukūrei 

visatą, nes jai nebuvo kur būti anksčiau negu atsirado, kur jai būti. <> Taigi tu pasakei „ir tai 

pasidar÷“ ir sukūrei visą tai savo žodžiu. <> O mano Dievo žodis yra aukščiau manęs, jis 

pasilieka per amžius“ (V, 7 – VI. 8) Augustinas sako, kad šiuo atveju laikinis dievo judesys 

atspind÷jo amžinąją valią, o išorin÷ ausis išgirdo ir perdav÷ žinią protui, kuris vidine ausimi 

įsiklauso į amžinąjį žodį esantį tyloje.  

Augustinas (X, 12) kritikuoja tuos, kurie eina klaidinančiu keliu svarstydami, kad, jeigu 

dieviškoje substancijoje gim÷ tai, ko nebuvo anksčiau, tai ši substancija iš tiesu negali būti 

vadinama amžina, jeigu amžina buvo dievo valia kurti, tai kod÷l n÷ra amžinas jo kūrinys. 

Augustinas pašiepia: „Jie bando suprasti tai, kas amžina, bet jų širdis ligi šiol skraido tai 

praeityje, tai ateityje, ir ligi šiol ji yra tuščia. Kas sulaikys ją ir įtvirtins vietoje, kad sustotų ir 

pagautų atspindį niekada nejudančios amžinyb÷s, kad palygintų ją su nuolat judančiu laiku ir 

pamatytų, jog tai yra nepalyginami dalykai; tegu pamato, kad ilgas laikas tampa ilgas tik tada, 

kai susideda iš daugyb÷s praeinančių akimirkų, kurios vienu metu trukti negali. Amžinyb÷je 

niekas nepraeina, bet visada viskas yra dabartyje; o joks laikas negali būti visas dabartyje (XI. 

13). Tod÷l Augustinas drąsiai atmeta klausimą, apie tai, ką veik÷ Dievas iki tol, kol sukūr÷ dangų 

ir žemę - „iki tol, kol Dievas sukūr÷ dangų ir žemę, jis nedar÷ nieko“ (XII, 14). Juk pats laikas 

taip pat yra sukurtas Dievo. „Nebuvo jokio „tada“, kai nebuvo laiko“ (XIII, 15). Jis paaiškina 

„Nebuvo laiko, kai tu ko nors nekūrei, nes tu sukūrei ir patį laiką“ (XIV, 17).  
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Taigi, teologinio idealizmo šalininkui Augustinui nelaikin÷ anapusyb÷ yra Dievo atributas. 

Kartu tai ir vienintel÷ nemedijuota tikrov÷, kurioje telpa visa laiko begalyb÷ su pradžios ir 

pabaigos sumanymu.   

Atrodytų, kad amžinyb÷ yra tai, kas apimtų laiko visumą, bet Augustinui amžinyb÷ 

pirmiausiai yra amžina dabartis. Tik ji yra amžina ir joje įgauna prasmę laikas. Tai amžinyb÷ 

liepia laikui būti būtuoju arba būsimuoju. Amžinyb÷ neegzistuoja gerta laiko, kaip idealus 

įvaizdis. Laiko begalyb÷ realizuojasi tik tame, kas laikina. Amžinyb÷ ir laikas Augustinui yra tas 

pats. Tod÷l jis atsisako klausti, „kas buvo iki tol, kol nebuvo laiko?“ – taip klausti neteisinga, nes 

juk „buvo“ jau savaime numato buvimą.  

Augustinui neužtenka suprasti laiką, sugretinus jį su amžinybe. Klausimas, kas yra laikas 

jam teb÷ra neatsakytas. Jo pamaldi pastanga suprasti dievo įstatymą paskatiną loginių svarstymų 

seką, kuri veda prie patirties laiko analiz÷s.  

Laikas yra tik tod÷l, kad stengiasi nebūti, sako Augustinas (XIV, 17). Trunkantį laiką 

trunkančiu daro daugyb÷ pereinančių akimirkų. Jis panašiai kaip ir Aristotelis klausia, kaip gi 

mes matuojame laiką. Augustinas pastebi, kad įvardinti laiką kaip ilgą arba trumpą galime tik 

kalb÷dami apie praeitį (XV. 18). Juk dabartinis momentas yra toks trumpas, kad jame tęstinumo 

n÷ra. Bet, juk praeities jau n÷ra, o ateities dar n÷ra. Jeigu kokį nors laiką galima pavadinti 

dabarties laiku, tai tik tokį, kurio negalima padalyti net į menkiausias daleles, tačiau ir šis taip 

greitai nulekia iš ateities į praeitį, kad nelieka jokios, net ir mažiausios, trukm÷s (XV, 20). Tai 

kaip gi mes matuojame? Juk mes matuojame tik praeinantį laiką, nes matuodami mes jį 

jaučiame. Vadinasi ir  ateitis, ir praeitis yra (XVII, 22). Augustinas vadina dabartį „tapusia“, o 

praeitį „liovusią būti“. Ir įdomiausia yra tai, kad praeities ir ateitis n÷ra kažkas, kas egzistuoja iš 

abiejų dabarties taško pusių, o talpinasi jame: „Teisingiau tikriausiai būtų sakyti taip: yra trys 

laikai – praeities dabartis, dabarties dabartis ir ateities dabartis. Šie trys laikai kažkaip yra mūsų 

sieloje, ir niekur kitur aš jų nematau“ (XX, 26) Praeities dabartis yra atmintis, dabarties dabartis 

– steb÷jimas, o ateities dabartis – laukimas.  

Augustino minčių eigoje rasime argumentacijos, panašios į aristoteliškąją. Jis, kaip ir 

Aristotelis, atsisako sieti laiką su dangaus kūnų jud÷jimu: „Kod÷l gi tada visų kūnų jud÷jimo 

nevadiname laikų? Argi, jei visi dangaus kūnai nustotų jud÷ti ir jei puodžiaus ratas sustotų, 

neliktų laiko, kuriuo mes gal÷tume matuoti apsisukimus, ir argi mes negal÷tume sakyti, kad jie 

sukasi lygiais laiko tarpais, arba l÷čiau, arba greičiau, ir kad vieni apsisukimai buvo ilgesni, kiti – 

trumpesni? Argi, kalb÷dami tai, mes nekalbame laike ir argi n÷ra mūsų žodžiuose ilgų ir trumpų 

skiemenų, ne juk vieni skamb÷jo ilgesnį laiką, kiti – trumpesnį.“( XXIII, 29). 

Atkreipkime d÷mesį į tai, kokį pavyzdį pasitelkia Augustinas. Jis atitraukia d÷mesį nuo 

judančio daikto steb÷jimo ir sutelkia jį į žodžių skamb÷jimą. D÷mesys nuo išor÷je veikiančio ir 
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vizualiai stebimo objekto perkeliamas į nematomą garsą. Stebintysis jud÷jimą visuomet 

priverstas būti stebimo objekto nuošal÷je, tartum pamiršti apie savo dalyvavimą steb÷jimo 

procese. Prisiminkime, kad Aristotelis tai įžvelg÷ ir apibr÷ž÷ skaičiuojančios sielos vaidmenį. 

Augustinas, nors neužsimina apie savotiškai universalią steb÷tojo poziciją, kaip tai daro 

Aristotelis, tačiau jis supriešina reiškinį, kuriam steb÷ti užtenka neutralios pozicijos, reiškiniui 

kuriame ryškiau jaučiamas tiesiogin÷s patirties dalyvavimas. Kuomet kalbame apie reiškinio 

steb÷jimą, „yra daiktas“ pozicija silpniau pabr÷žia laikiškumo aspektą ir yra mažiau įtikinama, 

negu „aš girdžiu“ pozicija. Garsas negali būti lengvai įsivaizduotas objekto pavidalu.    

Augustinas nepasitiki šviesulių jud÷jimu dar ir d÷l to, kad mes negalime steb÷ti jų jud÷jimo 

pradžios ir pabaigos. Be to, jud÷jimas ir jud÷jimo trukm÷ n÷ra tas pats, juk galu gale mes galime 

matuoti ir kūno nejud÷jimo trukmę. Taigi, laikas, konstatuoja Augustinas, n÷ra kūno jud÷jimas 

(XXIV, 31). Augustinui klausimas (pavyzdžiai apie garsą), ar laiko trukm÷ paaiškina patį laiką, 

lieka atviras, tačiau jis randa būdą paaiškinti praeinančiojo laiko matavimo paradoksą: 

„Abu jie nuskamb÷jo, nuskrido, išnyko ir jų jau neb÷ra, o aš matuoju ir pasitik÷damas 

atsakau (kiek galima pasitik÷ti išlavinta klausa), jog ilgas skiemuo laiko trukme yra dvigubai 

ilgesnis už trumpą. Ir aš galiu tai padaryti tik tada, kai jie jau nutolo, pasibaig÷. Taigi aš matuoju 

ne juos pačius, nes jų neb÷ra, o tai, kas liko mano atminty, kas joje įsitvirtino. <> Tavyje, mano 

siela, aš matuoju savo laiką“ (XXVII, 35 – XXVII, 36). Augustinas kelia klausimą, kokiu būdų 

mes lyginame praeitą ir esamąjį momentą, jeigu praeitojo jau n÷ra. O praeities tęstinumo 

paradoksas paskatina mintį apie sielos ištįsimą. Sielos ištįsimo sąvoka pateisiną laiką kaip esantį. 

Jeigu mes svarstome, vadinasi tur÷jome kažkokią patirtį, kurios d÷ka kažkas liko mūsų sieloje, 

apie ką prad÷jome svarstyti. Iš to Augustinas nusprendžia, kad būtent sieloje mes randame 

pagrindą, kad egzistuoja praeitis, dabartis ateitis.  

Augustinas išsamiai analizuoja dainavimo patirties faktą: „Aš ketinu dainuoti dainą, kurią 

moku. Kol dar neprad÷jau, mano laukimas apima ją visą; kai prad÷siu, tai, priklausomai nuo to, 

kiek iš to laukimo pamažu pereis į praeitį, tiek tęsis ir mano atmintis. Šio mano veiksmo j÷ga 

pasidalija tarp prisiminimo to, ką aš pasakiau, ir laukimo to, ką pasakysiu. Tuo tarpu mano 

d÷mesys sutelktas dabartyje, per kurią pereina ateitis, kad taptų praeitimi. Juo ilgiau vyksta 

veiksmas, juo labiau trump÷ja laukimas ir ilg÷ja prisiminimas, kol laukimo nelieka visai; 

veiksmo neliko, jis visas per÷jo į atmintį. Ir tai, kas dedasi su visa daina, tas pat vyksta ir 

atskirose jos dalyse, ir atskiruose skiemenyse, tas pat ir ilgesniame veiksme, kurio dalį galbūt 

sudaro ir ši daina; tas pat ir visame žmogaus gyvenime, kurio atskiras dalis sudaro visi žmogaus 

veiksmai; tas pat vyksta ir visais amžiais, kuriuos pragyvena žmonių sūnūs, ir kurių atskiras dalis 

sudaro visų žmonių gyvenimai.“ (XXVIII, 38.) 
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Galutin÷ Augustino išvada yra tokia: mes žinome, kas yra laikas, nes mes turime veikimo 

patirtį, ir mąstymo apie veikimą patirtį: laukimą, atidumą, prisiminimą. Augustinas taip pat 

prieina išvadą, kad laiko kaip tokio, išskyrus tą, kurį mes pastebime daiktuose ir jų jud÷jime, 

mūsų pačių veiksmuose ir jų įspūdžiuose, kurie lieka mūsų sieloje, – tokio laiko apskritai n÷ra. 

Laikas, nors jis ir yra visiškai objektyvus ir nepriklausomas nuo mūsų „sielos“, „atminties“ ir 

pan., egzistuoja, kaip daro išvadą Augustinas, ne pats savaime, bet tik daiktų būtyje, jų jud÷jime. 

Jis yra jų trukm÷s matas. Ir mes negalime steb÷ti laiką kitaip nei daiktuose ar jų jud÷jime, 

svarstyti kitaip, negu gretinant mūsų įspūdžius su daiktų būtimi.    

Augustino kalboje pabr÷žiamas subjektyvus laiko pobūdis. Skirti analizuojamo objekto 

vaidmenį laikui yra sunku, nes kalb÷ti apie jį galima tik numanant santykį su laiką patiriančiu 

subjektu. Šv. Augustinas šiame santykyje atkreip÷ d÷mesį į atsiminančio subjekto reikšmę.  

 

2.2. Posūkis link vidinio laiko – atsiribojimas nuo material iųjų medijų 

 
Aristotelis ir Augustinas savais būdais ieško atsakymų į klausimą, kas yra laikas. Tačiau jų 

ieškojimai tarytum vyksta skirtingomis kryptimis. Augustinas atkreipia d÷mesį į vidinę laiko 

patirtį, paaiškinimo kuriai ieško dievo nustatytoje pasaulio tvarkoje, o Aristotelis stebi pasaulio 

tvarką, kurią m÷gina paaiškinti vidine patirtimi.  

Aristotelio amžino ir nuolatinio kitimo aiškinime tikslo priežastimi Ackrillas (1994: 201) 

įžvelgia prieštaravimą. Jeigu pastebime kitimą, ar galime būti tikri, kad kiekvienam kitimui yra 

paaiškinimas? „Jeigu ne, argi Aristotelio teologija nesilaiko vien pamaldžia viltimi? Į tai 

Aristotelis gal÷tų atsakyti, kad ir mokslas pagrįstas prielaidomis ir postulatais, – kad įvykiai yra 

d÷sningi ir kad gamta yra vienarūš÷.“ (Ackrill, 1994: 201) Mokslininkas kalba apie atskirus 

įvykius, kuriuos galima patikrinti lyginant vieną su kitų, tačiau teologas kalba apie nuolatinį 

jud÷jimą, tod÷l jis negali jo patikrinti, ar jis galioja kitais atvejais. Kadangi tas atsakymas turi 

paaiškinti kažką, kas vyksta visai atvejais ir visą laiką.4 

Natūralu, kad teorinis žvilgsnis stengiasi apeiti šį prieštaravimą. Ryškiausias pavyzdys yra 

Kanto „Grynojo proto kritikos“ transcendentalin÷s estetikos skyriuje išd÷stytas aiškinimas, kad 

laikas n÷ra empirin÷ sąvoka, išvedama iš patyrimo, nes laikiniai dalykai gali būti suvokiami tik 

tod÷l, kad jų suvokimo pagrindą sudaro apriorinis laiko vaizdinys. Tokiu būdu Kantas pripažįsta 

tik empirinį laiko realumą, bet neigią absoliutų realumą ir laiko objektyvumą: „Jei mes 

abstrahuojam÷s nuo būdo, kuriuo vidujai patys save stebime ir d÷l to apr÷piame visus išorinius 

stebinius, ir, vadinasi, imame objektus tokius, kokie jie gali būti patys savaime, tai laikas yra 

niekas. Jis turi objektyvią reikšmę tik reiškiniams, nes jie jau yra daiktai, kuriuos mes laikome 
                                                 
4 Iš kitų prieštaravimu J.L. Ackrillas mini nepagrįstą dalinę analogiją su fiziologiniu tikslu ir tai, kad jud÷jimas gali 
vykti ir link įsivaizduojamo objekto.  
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mūsų jutimų objektais; bet jis jau ne objektyvus, jei abstrahuojamasi nuo steb÷jimo juslumo, 

taigi nuo mums savito įsivaizdavimo būdo, ir kalbama apie daiktus apskritai“ (1982: 83). 

Kantas primena, kad visą, ką mes suvokiame ar patiriame mes suvokiame ir patiriame 

laike. Taigi laikas yra vadinamoji, transcendentalin÷ apercepcija, mūsų įgimta savybe suvokti 

daiktų ir reiškinių pad÷tis. Kanto teorijos ribose klausimus, kas yra laikas arba koks yra laikas, 

tenka atmesti kaip nekorektiškus, kadangi tenka pripažinti, kad laiko suvokimo sąlyga yra 

transcendentalin÷, iliuzin÷ patirtis. Jį galima priskirti daiktams tik tiek, kiek patys daiktai 

reiškiasi, ir mes negalime kalb÷ti apie tai, kokie jie yra patys savaime. Visi išvestiniai teiginiai, 

kaip pvz., kad skirtingi laikai negali egzistuoti tuo pačiu laiku, glūdi pačiame laiko stebinyje ir 

vaizdinyje. 

 Tokiu būdu Kantas nukerta visas pastangas paaiškinti laiką stengiantis objektyviai jį 

įvertinti. Kartu Kantui  (1982: 85) laikas n÷ra objektas, o tik galimyb÷ patį save suvokti kaip 

objektą: „laiką reikia laikyti tikru ne kaip objektą, bet kaip savęs paties, kaip objekto, 

įsivaizdavimo būdą“. Vienintelis tikras dalykas yra laiko vaizdinys mumyse. Sąmon÷s troškimą 

suvokti laiką kaip objektą gimdo jos polinkis apibr÷žti laiką kaip vizualų pasaulio reiškinį. Tod÷l 

laiko vaizdinys kuriasi erdvinio pobūdžio modelio pavidalu. Prie laiko negrįžtamumo savyb÷s, 

tarytum erdvin÷s krypties iš praeities į ateitį šliejasi erdvinio pobūdžio kategorijos linija-ciklas, 

arti-toli, už-prieš. 

Taigi abstrahuojantis teorinis ir techninis požiūris į laiką yra ne kas kita, kaip pastanga 

projektuoti laiką erdv÷je. Tokiai mokslinei laiko sampratai paprieštaravo Bergsonas.  

Bergsonas suabejojo nepriklausomu objektyviu laiku, kaip sake savaime aiškiu pažinimui, 

suprantamu kartu su erdve kaip nemateriali pasaulio esm÷, nekintama ir lygi pačia sau. Pati laiko 

sąvoka priklauso nuo esančios, judančios, besikeičiančios tikrov÷s. Reikia kreipti d÷mesį ne į 

abstrakčias jud÷jimo charakteristikas, bet į šio jud÷jimo substanciją, į tikrov÷s vienovę ir 

realumą.  

Bergsonas pasteb÷jo, kad laiko samprata yra erdvinio pobūdžio, tartum laikas būtų 

kažkokia tapati erdvei judanti terp÷, kurioje įvykiai užima tam tikra seką, kad tos terp÷s esaties 

plokštumoje pereiti iš vieno laiko būvio į kitą.  

Suerdvinta laiko samprata, tam tikras geometrinis laiko modelis pasirod÷ esąs per siauras 

nepertraukiamam žmogaus vidinio laiko suvokimui paaiškinti. „Analizuoti galim daiktą, bet ne 

procesą; galima išskaidyti tęstinumą, bet ne trukmę. Jeigu mes visgi m÷ginsime ją analizuoti, tai 

nesąmoningai paversime procesą daiktu, o trukmę tęstinumu“. (Bergson, 1992: 145) Tik pra÷jusį 

laiką galima suvokti per erdvę, tačiau vykstantis procesas reikalauja kitokio požiūrio. Iš esm÷s 

dalus yra ne jud÷jimas, o linija, kurioje jud÷jimas palieka tartum erdvinį p÷dsaką. Bergsonas 

išryškino „vidaus laiko“ arba „trukm÷s“ sąvokas. Trukm ÷ yra vientisa, tai nenutrūkstamas 
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tikrov÷s ryšys, kuris skiriasi nuo tęstinumo. Trukmę – tai yra pačių daiktų būties trukm÷, 

reiškinių trukm÷, kurie nulemia laiko jud÷jimą ir forma, bet n÷ra apibr÷žti laiko. Vidin÷ laiko 

suvokimo trukm÷ yra abstrakčios laiko trukm÷s pagrindas. Bergsonui tai yra betarška duotyb÷, 

kurioje pasireiškia objektyvi tikrov÷. Grynoji trukm÷ yra nepertraukiamas žmogaus vidinio laiko 

suvokimas. Subjektas faktiškai tampa vieninteliu laiko nešiotoju. O išor÷s pasaulio laiko 

suvokimą kuria aktyvus dalyvavimas jame, tačiau šį trumpalaikį suvokimą pasigauna teorin÷ 

sąmon÷ ir atskiria jį nuo šio pasaulio: „Kalb÷jome, kad teorinis sąmon÷s vaidmuo išoriniame 

suvokime atlieka nenutrūkstamu siūlu rišdamas akimirksnio tikrov÷s vaizdinius. Tačiau iš tiesu, 

akimirkos niekuomet mums neegzistuoja. Tai, ką mes vadiname akimirka, jau dalyvauja mūsų 

atminties darbas, taip pat ir mūsų sąmon÷, sujungianti jas tarpusavyje taip, kad apimtų jas 

palyginti paprasta intuicija, bet kokiu be galo dalaus laiko momentų skaičiumi.“ (Bergson, 1993: 

200).  

Bergsonas m÷gina įrodyti, kad sud÷tingą santykį tarp subjektyvumo ir objektyvumo lemia 

ne erdvinis matymas, bet laikas (Bergson, 1993: 201). Tokiu būdu Bergsonas paneigia perskyra 

tarp laiko anapus manęs, kažko egzistuojančio erdv÷je, ir vidinio, neerdvinio laiko, tačiau 

įsivelia į kitokią. Joje atsiranda aš ir kitoks aš kitu savo egzistavimo momentu.  

Tačiau mes galime atsisakyti vidinio laiko subjektyvumo ir materialaus pasaulio laiko 

objektyvumo priešstatos, panašiu jud÷siu, kaip tai daro Kantas, atsisakydamas objektyvaus laiko. 

D÷mesio posūkis, kad Kantas apžvelgia ne laiko problemą sąmon÷s kontekste, bet sąmon÷s 

problemą laiko kontekste, mums yra palankus. Pozityvioji tokio požiūrio pus÷ tame, kad viskas, 

ką mes norime žinoti apie laiką yra mumyse. Laikiškoji tikrov÷ duota pačiame mąstyme, o ne 

greta jo (Panašiai ir Augustino svarstymuose laikas yra tod÷l, kad mes apie jį svarstome – 

savotiškas cogito ergo sum). Tokią mintį pagauna Husserlis ir sutelkia d÷mesį į vidinio laiko 

patyrimo analizę.  

Husserlio tyrimas nukreiptas į vidinio laiko patirtį prasideda nuo ypatingos nuostatos, 

atsisakančios objektyvaus laiko, t. y. visų sąlygų ir susiejančių laiką su vienokiu ar kitokiu 

objektų jud÷jimo būdų. Priimant nuostatą, kad sąmon÷s procesas pats savaime numano esant 

laiką ir visiškai n÷ra svarbu ar jo svarstomi patirties duomenys yra adekvatūs objektyvios 

tikrov÷s atžvilgiu: „Su tikrove mes turime reikalo tik tod÷l, kad jis yra manoma, įsivaizduota, 

stebima, sąvokomis apmąstyta tikrov÷. Laiko atžvilgiu tai reiškia: mus domina laiko 

išgyvenimai. Tai, kad jie yra patys apibr÷žti objektyviame laike, tai, kad jie priklauso daiktų ir 

psichinių subjektų pasauliui ir jame turi savo vietą, savo tikrovę, savo empirinę būtį ir 

atsiradimą, tai mūsų neliečia, apie tai mes nieko nežinome. Užtat mus domina tai, kad šiuose 

išgyvenimuose numanomi „objektyviai temporaliniai“ duomenys. Būtent toks aprašymas 

priklauso fenomenologijos sričiai, tai, kad atitinkami aktai numano vienokį ar kitokį 
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„objektyvumą“, o tiksliau, jai priklauso apriorinių tiesų, būdingų įvairiems konstruktyviems 

objektyvumo momentams, aptikimas“ (Husserl, 1994: 12)  

Husserlis stebi patį steb÷jimą, tiria sąmonę ir atsisako visko, kas n÷ra pati sąmon÷ (štai 

kokiu pavidalu pasiteisina Kanto teiginys apie tai, kad laikas leidžia subjektui pačiam save 

suvokti kaip objektą). Jo fenomenologija aprašo sąmon÷s akto struktūra, kurios d÷ka suvokiami 

trukm÷ ir nuoseklumas. Tuo pačiu išskiriami du laiko suvokimo lygmenys. Pirmajame 

lygmenyje dar nereflektuojančios sąmon÷s aktų metu tartum talpinami laikinių objektų patyrimo 

duomenys. Antrajame, refleksijos lygmenyje vyksta sąmon÷s procesai, kurių metų vyksta įvairių 

laikinių skirtumų pagavimas. Šių procesų dedamosios yra sąmon÷s atkuriamas tikrov÷s vaizdas, 

sukurtas pirmajame lygmenyje. 

Antrojo lygmens procesams savaime būdingas trukm÷s požymis, tod÷l galime atsisakyti 

komplikuojančių analizę objektyvaus laiko paieškų. Fenomenologijos r÷muose Husserlis 

apskritai nek÷l÷ realaus pasaulio egzistavimo klausimo. „Fenomenologinis metodas nukreiptas į 

„fenomenologin÷s liekanos“ egzistavimo įrodymą, kuri susidaro įveikiant natūralią nuostatą, 

atskiriant tiesiogiai įsisavinamą pasaulį ir įsisąmonintą pasaulį, empirinę individo sąmonę ir 

reflektuojančią sąmonę“ (Dostal, 1993: 141-169). Tokiu būdu Husserlis stengiasi įveikti 

subjektyvumo – objektyvumo priešstata pasitelkiant refleksiją arba transcendentalų 

subjektyvumą. Husserlio m÷ginimas ištirpdyti objektyvumo paieškas subjektyviame lygmenyje 

fenomenologiją paverčia aprioriniu mokslu, kurios uždavinys yra įprasminimo galimybių 

išskirimas, suteikiant daiktams prasmę iki patirties ir nepriklausomai nuo patirties. Prasm÷s 

egzistavimo kriterijus yra pats konkrečios patirties įprasminimo būdas. 

Laiko fenomenologija numato, suponuoja, kad mes atsisakytume mūsų įprastų ir mokslinių 

prielaidų laiko atžvilgių ir griežtai vertintume tik išgyvenamą laiko patirtį. Objektyvųjį laiką 

„paliekame už skliaustelių“, tam, kad pamatytume kaip laikas imanentiškai konstruojasi 

patirtyje. Laiką patirtyje turime, kaip esamąjį dabar „momentą“. Ką duoda objektyvaus laiko, 

kaip nuoseklios begalin÷s „dabar“ momentų linijų atsisakymas? 

 Vietoj jos Husserlis siūlo trimatį laiko modelį, kuris formuojamas panašiu analitiniu 

judesiu, kurį daro Augustinas kalb÷damas apie ateities dabartį, praeities dabartį ir dabarties 

dabartį, kurios kažkokiu ypatingu būdu talpinasi sielos ištįsime. Dabartis, anot jo, yra ne bematis 

„dabar“ taškas, teisingiau būtų tarti, kad ji turi tam tikrą „plotį“, kiek dabarties viduje mes 

randame ir praeitį ir ateitį, t. y. visas tris laiko dimensijas. Bet kuris esamas momentas turi 

protencijos ir retencijos aspektus. Kitais žodžiais tariant, kiekvienas momentas yra tai, kas jis 

yra, d÷ka to, ką jis išlaiko nuo praeities (retenciją) ir tai, ką jis numato ateityje (protencija). 

Vidaus laiką sudaro trijų fazių visuma: retencija – laikinas taškas išlaikomas sąmon÷je kaip ką 

tik įvykęs momentas, „dabar“ – esamas momentas ir protencija – aktyvumas, paruošianti 
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suvokimą, išankstin÷ pagava. Kartu retencija sudaro pagrindą refleksijai. Praeitis sulaikoma 

dabartyje, kaip praeitis, o ateitis nusp÷jama dabartyje, kaip ateitis. Tokiu būdu šios tris 

dimensijos konstruoją esamą momentą. Svarbu, kad nors Husserlis gretina esamą momentą su 

tuo, ko jau n÷ra, jis aiškiai atskiria atminties ir fantazijos veiklą nuo sąmon÷s veiklos, nukreiptos 

į laiko „dabar“ momento patyrimą. „Dabar“ momentas, būdamas statiškas ir nejudantis leidžia 

suvokti laiko t÷kmę.  

 

2.3. Išryšk÷jusios problemos – alternatyvos poreikis.  

 
Apibendrinkime ankstesniajame skyrelyje pam÷gintas pristatyti teorinio pažinimo 

problemas, aktualias laiko patyrimo klausimui. 

Iki tol problema buvo tame, kad mes iš subjektyvios pozicijos m÷gindavome šnek÷ti apie 

tai, kas neva egzistuoja objektyviai. Šiame svarstyme tarp patiriančiojo subjekto – žmogaus ir 

patiriamojo objekto – laiko įsiterpdavo subjektyvios situacijos medija. Husserlis atsisako 

objektyvaus laiko teorin÷s konstrukcijos ir tokiu būdu neva įveikia subjektyvumo-objektyvumo 

perskyrą, prad÷damas tyrin÷ti paties subjektyvumo – vidujyb÷s objektyvumą. Tokiu būdu jis 

pam÷gina suardyti šią perskyrą eliminuodamas objektyvaus laiko prielaidą, ir pradeda kalb÷ti tik 

apie medijos perteiktą turinį.  

Vidinio laiko patyrimo kontekste Husserlis neišreiškia savo požiūrio į visuotinį laiką. 

Robertas J. Dostalas (1993: 141-169), interpretuodamas bendrą Husserlio veiklą, svarsto, kad 

kartais atrodo, jog Husserlis aiškina natūralų ir istorinį laiką tokiu būdu, kad jie abu atrodo 

vienodai fundamentalus, ir kiekvienas turi ypatingą pagrindą transcendentalaus subjektyvumo 

laikiškume. „Tačiau panašu, kad Husserlis dažniau istorinį laiką traktuoja kaip pagrįsta natūraliu 

laiku. Jiems tarpininkauja žmogaus kūniškumas. Mes istorin÷s būtyb÷s, bet kartu ir natūralios, 

kūniškos.“ Taigi žmogus, viena vertus, yra būtyb÷, kurios mąstyme slypi vidinio laiko paslaptys, 

bet kartu, jo kūnas paklusta objektyviai, fizikinei laiko tvarkai.  

Panašiai ir mūsų atrastas taškas, kuriame susiejame įvykius. Tikrov÷s reiškinį, vidurdienį 

susiejame su vertikalia rodyklių pad÷timi. Taigi, ryšys yra konstruojamas mūsų pačių, vidinio 

sprendimo d÷ka ir iš esm÷s ne visai svarbu, ar pakankamai tiksliai. Patirties grandžių sujungimas 

įvyksta jau sąmon÷s lygmenyje. Mes kalbame apie sąmoningą laiko įvertinimą, vadinasi jis yra 

valdomas, t. y. patyrimo procese dalyvauja tiek juslinis, tiek sąmon÷s lygmuo. 

Tačiau mūsų netenkina požiūris, tartum laikas būtų pačios mūsų sąmon÷s konstruktas, ar 

modelis. Tarkim, kad m÷ginimas grynai objektyviai žvelgti į laiką gali būti atliekamas tik 

steb÷tojui apsimetus esant už laikinumo ribų ir kad tokio m÷ginimo metu galima suformuoti tam 

tikro idealaus laiko sampratą. Bet klausimas, ar subjektyvaus laiko patyrimo atveju pažįstamas 
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laikas yra toks pat „realus“ kaip absoliutus pasaulio laikas, lieka neišspręstas. Mes prad÷jome 

kalb÷ti apie objektyvaus laiko tyrin÷jimus, bet pri÷jime vidinio laiko analizę, o medijos tur÷tų 

jungti šiuos du pasaulio lygmenis. Tačiau refleksija, mąstymas atsiduria tame pačiame taške, 

kaip ir medija, nes medijos poveikis teoriniame lygmenyje išlieka. Juk teoriniame lygmenyje 

d÷mesys blaškosi lygiai taip pat, kaip, stebint paveikslą, žvilgsnis tartum šokin÷ja nuo vieno 

objekto prie kito. Mes netenkame kriterijaus medijos įtakai įvertinti.  

Jeigu mes nor÷tume įsivaizduoti laiką kaip terpę daiktams būti, bei patyrimo ir sąmon÷s 

procesams vykti, nieko negal÷tume apie jį pasakyti. Panašios nuostatos laikosi Kantas. Priimant 

Kanto laiko sampratą, tenka susitaikyti su tuo, kad medijos šia prasme apskritai negali būti. (Visi 

išvestiniai teiginiai, kaip pvz., kad skirtingi laikai negali egzistuoti tuo pačiu laiku, glūdi pačiame 

laiko stebinyje ir vaizdinyje). Pvz., turime daiktą ir daikto atvaizdą nuotraukoje. Atvaizdas n÷ra 

pats daiktas, bet jis pasitarnauja kuriant daikto sampratą mūsų sąmon÷je. Sutikus tą daiktą 

tikrov÷je mes jį atpažinsime. Tuo tarpu laiko id÷ja yra pačiam daikto buvime, jokia laiko patirtis 

negali būti susimuliuota. Tuo labiau laiko patirtis yra pačiame būde mąstyti. Laikas egzistuoja 

sąmon÷je kaip patirtinis dalykas, pati mąstomoji esamyb÷, o jo suvokimas kaip „daikto anapus 

manęs“ yra dirbtinis. Tokiu būdu laikas Kantui pats yra medija, ir mes negalime kalb÷ti apie 

laiką anapus medijos, nes jo ten n÷ra šiuo atveju daiktai ir reiškiniai ir tos patirties turinys. Šia 

prasme suprantant laiką mes negalime jam pritaikyti medijos sąvoką.  

Galu gale mes apskritai negalime kalb÷ti apie laiką, kaip apie kažką, esantį anapus. Bet juk 

kalbame, kaip sako Augustinas. Augustinui kalb÷jimas tarytum legalizuoja laiko objektyvumo 

klausimą. Nepaisant bendros logikos, Augustino kalb÷jime aiškiai girdime nepasitenkinimą 

logiškai peršamiems aiškinimams. Laikas tebekelia nuostabą, o klausimas lieka atviras.  

Pažintinin÷ intencija ir praktin÷ intencija, nukreiptos į laiką, bei pastangos apie jį kalb÷ti 

atsiduria konfliktin÷je situacijoje, kurioje balansuojama tarp pozicijos, kurioje laikas vertinamas 

kaip patirties forma (aplinkyb÷, sąlyga), ir pozicijos, kurioje laikas yra patirties turinys (faktas, 

objektas). Teorin÷s įžvalgos atsiskiria laiką nuo praktinio santykio su juo, tačiau įgalina 

kalb÷jimą. Kalb÷jimo patirtis savo parašt÷je numano tai, kas lieka neišsakyta.  

Vadinasi tenka ieškoti alternatyvos, tarp teorinio žinojimo apie laiką ir aktyvaus praktinio 

santykio su juo. Tai gal÷tų būti situacija, pagrįsta mokymu, bet nukreipta į veikimą, ir tuo pačiu 

situacija, kurioje tiek laikas, tiek veikimo sąlygos (medijos) būtų svarbūs. Tokia alternatyvą 

gal÷tų pasiūlyti  kovos meno praktika. 
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3. NEMEDIJUOTOS PATIRTIES ALTERNATYVA 

3.1. Praktiniai kovos principai ir samurajų dvasios filosofija 

 
Kovos meno praktikos aktualumą laiko patyrimo kontekste lemia tai, kad teorin÷mis 

prielaidomis grindžiama technin÷ mokymosi dalis yra nukreipta į realią kovos situaciją. 

Dvikovos situacijoje medijos ir laiko kategorijos tam tikra prasme atlieka svarbiausią vaidmenį. 

Su medijų kategorija siejasi technin÷s kovos priemon÷s – ginklai, veiksmų metodai, o su laiko 

kategorija – kovos laikin÷s charakteristikos, t. y. atliekamų veiksmų greitis ir tikslumas. Medijos 

ir laikas gali būti vertinami, kaip kovos efektyvumo kriterijaus atraminiai taškai. 

Greičio svarbumas glūdi esminiame kovos situacijos principe: puolantysis suinteresuotas 

efektyviai atakuot (pvz., smūgiuot), o ginantysis – sustabdyti ataką (pvz., blokuoti smūgį) arba 

jos išvengti (pvz., pasitraukti iš atakos linijos) ir kontratakuoti. Gebantis jud÷ti greičiau turi 

pranašumą. Teoriškai situacijos uždaviniai atrodo aiškūs, tačiau vis d÷lto verta panagrin÷ti 

atidžiau, kokie faktoriai dalyvauja joje. Tai svarbu tam, kad gal÷tume apibr÷žti kovotojo laiko 

patirties kontekstą.  

Veiksmų greitis išvystomas ypatingomis treniravimosi sąlygomis, kuomet judesiai 

lavinami iki savotiško automatizmo. Tačiau išorinis automatizmas sudaro apgaulingą įspūdį. Iš 

tiesų tai, kas iš šalies atrodo kaip mechaninio tikslumo reakcija, yra stipri vidin÷ koncentracija, 

kuomet kiekvienas judesys yra kontroliuojamas kiekvienoje savo faz÷je. Tai ypač gerai juntama 

mokymosi procese treniruojantis su partneriu. Tuomet puolančiojo vaidmenį atliekantis žmogus 

kontroliuoja ir kartais dirbtinai sul÷tina ataką pirmiausiai tam, kad ginantysis pratintųsi prie jos 

prisitaikyti nesitraumuodamas. Gali atrodyti, kad šia prasme mokymosi procesas pagal savo 

pobūdį visiškai atitolsta nuo realios kovos situacijos. Tačiau tobul÷jant smūgis daromas greičiau 

ir stipriau, nors atsargumo laipsnis niekuomet neišnyksta. Tai, kad tokia treniruot÷ neatitinka 

realios kovos patirties, n÷ra blogai, kadangi treniruot÷s patirtis vis tik yra naudinga ir sudaro 

bendrą kovotojo pasirengimą, jei treniruojantis nuoširdžiai mokomasi koncentruoti d÷mesį ir 

sąmoningai valdyti veiksmus.  

Laikin÷s charakteristikos lemia atsakomųjų veiksmų techninį pobūdį: ginantis galima 

stengtis aplenkt ataką ar jos išvengti, atakuoti tuo pat metu stabdant ataką ar po sustabdymo. 

Kovos situacija, paprastai kalbant, yra dviejų pusių varžymasis, kuriame varžovai stengiasi 

perimti atakos iniciatyvą. Kovos technikos tobul÷jimas atsižvelgiant į įvairias veiksmų sekas 

leido išsivysti įvairiems kovos menams, kuriuose šie laikiniai akcentai yra skirtingai pabr÷žiami. 

Pavyzdžiui, ypatingai greita reakcija lavinama iaido kardų kovos technikoje, kuri pritaiko senojo 

iai-džitsu fechtavimo stiliaus id÷jas. Šio stiliaus atsiradimo legenda (Gvozdev, 2001: 132) 
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pasakoja apie Hojo Jinsuke, kuris, nor÷damas atkeršyti t÷vo žudikui, ieškojo būdo įveikti 

patyrusį fechtuotoją garbingoje kovoje. Atrod÷, kad garsaus meistriškumo priešininkas būtų 

gal÷jęs nukauti Jinsuke pačiu pirmuoju kirčiu. Vienintel÷ logiškai įmanoma galimyb÷ išvengti 

pralaim÷jimo buvo aplenkti samurajaus ataką. Jinsuke pasisteng÷ ištobulinti vienintelį judesį, 

kuriuo kardas ištraukiamas iš d÷klo, ir tokiu būdu nugal÷jo priešininką. Dvikovos baigtį l÷m÷ 

atakos greitis, kurio pavyko pasiekti į vieną judesį sujungiant kardo ištraukimą iš d÷klo ir pirmąjį 

kirtį. 

Ypač daug d÷mesio veiksmų greičiui ir tikslumui skiriama Rytų kovos menuose, bet greta 

techninio kovos aspekto, būtent Rytų kovos menuose ryškus kovojančiųjų pusių santykių 

principų filosofinis-egzistencinis pagrindimas, taip pat liečiantis bendrus kario kaip 

individualaus asmens gyvenimo ir apskritai santykio su pasauliu principus. Ypač patogių 

pavyzdžių, iliustruojančių ypatingą laiko patyrimą ir savitą santykį su medijomis, gali pateikti 

feodalin÷s Japonijos karių luomo kultūra. Samurajų praktinius gyvenimo principus grind÷     

dzen-budizmo filosofija, kurios prielaidos gali būti aiškinamos ir suprantamos iš teorin÷s 

pozicijos.  

Svarbiausias samurajų gyvensenos bruožas – nuolatin÷s budrumo būsenos ugdymas. 

„Samurajus gyveno pasaulyje, kuris kiekvieną momentą reikalavo nuolatinio vidinio 

pasirengimo, nes bet kurią akimirką jį gal÷jo ištikti būtinyb÷ kautis. Tod÷l karys tiek emociniame 

tiek intelektualiame lygmenyje pakluso disciplinai, vidinei ir išorinei, neatskiriamai nuo jo 

gyvenimo būdo <> Profesionalus meistriškumas buvo jo pagrindinis ir iš tiesų neįkainojamas 

turtas, tikroji jo kaip kario egzistavimo esm÷“. (King, 1999: 206).  

Svarbu žinoti, jog tam, kad tokios praktikos pavyzdžiai iš tiesų tur÷tų prasm÷s, būtina 

atmesti išankstinę nuostatą, kuriančią mistifikuoto antžmogio ar ritualizuoto specifin÷s kultūros 

produkto įvaizdį. Tuo labiau, kad tokia praktika yra prieinama tiek vidinio patyrimo tiek išorinių 

medijų prasme. Šiais laikas mes taip pat galime išm÷ginti dza-dzen meditacijos būdą ir palaikyti 

rankoje kardą.  

Pirmiausiai atkreipkime d÷mesį į kovos su samurajiška katana patirtį. Kardas vaidina 

svarbų vaidmenį kovoje, kadangi jis padidina žmogaus galią ir kartu pagreitina kovos baigtį. 

Japonų katana yra gana ilgas kardas, užaštrintas per visą ašmenų ilgį, skirtas tiek kirsti, tiek durti, 

tod÷l dvikova potencialiai baigiasi po kelių kirčių. Kovos su kardu patirtis yra ypatinga. Pojūtis, 

kurį patiria kovotojas, turintis rankoje tokį ginklą gali būti palygintas su pojūčiu, kuris būdingas 

automobilio vairuotojui. Kai žmogus atsis÷da prie automobilio vairo, tai jau n÷ra tas pats 

žmogus. Dalyvaujant kelio eisme, vairuotojo fizinis savęs pojūtis išsiplečia iki automobilio 

gabaritų pojūčio. Saugus važiavimas pagrįstas būtinybe jausti automobilį, kitaip eismo drausm÷s 

principai netur÷tų galios. Geras vairuotojas mato, girdi, jaučia tiek, kiek tai yra būtina jo paties ir 
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kitų saugumui, t. y. jis turi pasteb÷ti eismo ženklus ir kitus eismo dalyvius, gird÷ti variklio 

veikimą, jausti, kokiu greičiu važiuojant automobilis yra deramai kontroliuojamas. Taigi, 

vairavimo metu pojūčiai ne tik kiekybiškai, bet ir kokybiškai kitokie, nei einant p÷sčiomis. 

Panašiai ir su kitomis tiesiogiai valdomos medijomis. 

McLuhanas (2003: 327) yra linkęs interpretuoti str÷lę kaip žmogaus plaštakos ir rankos 

tęsinį, o šautuvą – akies ir dantų tęsinį. Jam lengvai pavyksta br÷žti tokias analogijas, tačiau 

japonų kardo atveju tai n÷ra lengva. Darbo su kardu patirtį gana sunku perteikti žodžiais ir 

lengvabūdiškais palyginimais. Įdomu tai, kad mokymosi situacijoje, dirbant su kardu, net, kai tai 

yra medinis treniravimosi kardas, pirmiausiai tenka mokytis kontroliuot kardą taip, kad nieko 

nesužeist, nesusižeist pačiam ir nieko nesulaužyt. Prieš pradedant daryti kirtį ar dūrį, ir apskritai 

visuomet tenka įsitikinti ar ne bus padaryta žalos.  

Pratimai su kardu neįtik÷tinai pratęsia erdv÷s pojūtį visomis kryptimis. Turbūt lengviau 

paaiškinti, kod÷l taip atsitinka, nei kalb÷ti apie tiesioginį tokios patirties pojūtį. Katana, 

kurios vaidmenį treniruot÷je atlieka medinis kardas, yra gana ilga, tod÷l jud÷jimo trajektorija 

br÷žia kartais daugiau nei 1 m spindulio lanką. Atliekant bet kurį mokomąjį veiksmą nuolat 

steb÷ti erdvę prieš judančius ašmenis. Net kertant su pasisukimu žvilgsnis stengiasi jud÷ti 

prieš kirtį, kad įsitikintų, įsivaizduojamo taikinio vietoje nieko n÷ra. Bet vien matymo 

neužtenka. Stiprus kertantis smūgis yra atliekamas iš pozicijos, kai kardu užsimojama iš už 

nugaros. Naujokai, mokydamiesi šio veiksmo, iš pradžių užkliudo ką nors už savęs, tuomet 

jiems tenka pratintis kiekvieną sykį prieš pradedant veiksmą pasitikrinti, ar ten nieko n÷ra. 

Tobul÷jant, atsiranda įprotis intuityviai įsiklausyti į tai, kas yra už nugaros ir ko neapr÷pia 

žvilgsnis. Be to, mokantis laikytis saugumo taisyklių, kartu lavinamas pasiruošimas apsiginti 

nuo atakos bet kuria kryptimi. Svarbu tai, kad tam tikrame mokymosi etape pradedi jausti 

save kaip erdv÷s centrą, kuomet erdv÷s pojūtis neapsiriboja tik matymo kampu, nors ir jis 

gerokai išsiplečia.  

Čia verta stabtel÷ti ir atkreipti d÷mesį į laiko patirtį kirčio kardu metu. Prieš darant kirtį 

būsimoji kirčio trajektorija nubr÷žiama žvilgsniu, tuomet padaromas pats kirčio judesys, 

paliekantis sąmon÷je tam tikrą įspūdį. Būtent taip aprašytų vidinį laiko suvokimą Husserlis: 

nusitaikymo metu vyksta protencijos judesys, kirtis yra esamame momente, o įspūdis apie 

padarytą kirtį lieka retencijos lygmenyje. Jei mes steb÷tume šį veiksmą iš šalies, mūsų 

patirtyje išliktų tie patys lygmenys, tačiau steb÷tojo pozicijoje jie tur÷tų kitokį atspalvį: iš 

pradžių matome pasiruošusį kirsti žmogų, v÷liau pastebime, kaip kertant jo pad÷tis 

pasikeičia, tuomet mūsų sąmon÷je lieka naujos pad÷ties pasteb÷tas įspūdis. Vidinio laiko 

suvokimo modelis yra tas pats, tačiau kertančiojo ir stebinčiojo situacijose patirtis yra 

kitokia. Kertančiojo sąmon÷ atsiduria santykyje su kardu, tuo tarpu steb÷tojų sąmon÷ yra 
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santykyje su vizualiu pokyčiu. Laikant kardą rankoje ir atliekant judesį pastebimas ne tik 

vizualus ir taktilinis pokytis, bet ir vidinis valios judesys: pasirengimas, kirčio veiksmas, 

atpalaidavimas. Kertančiajam per÷jimai tarp nusitaikymo, kirčio ir likusio įspūdžio, 

jungiantys juos į vieną momentą, yra tolydesni. Steb÷tojui, skirtingai, nei atliekančiam 

veiksmą, pasyvus d÷mesys fiksuoja tik momentą iki kirčio ir patį kirtį. Tik šis pokytis, 

pastebimas reg÷jimu, bus aktualus steb÷tojui turinys, gautas iš išor÷s. Momentai, kuomet 

kertantysis ruošiasi judesiui ir atsipalaiduoja po sustojimo, savaime jam netur÷s jokios 

laikin÷s reikšm÷s. Steb÷tojui neužteks atpažinti judesio sustojimo momento per÷jimo į 

praeitį, jei jis nepasitelks vidinio savęs paties steb÷jimo turinio.  

Kertančiojo sąmon÷ nukreipta į veikimą. Kartu jo patirtyje telpa ryškus, koncentruotas 

laiko pojūtis. Tuo tarpu, pasyviam steb÷jimui trūksta atidumo laikui.  

Įdomu tai, kad jei lygintume situaciją, kuomet kovotojas atlieka kirtį, ir situaciją, kuomet 

jis analogišką judesį atlieka be kardo, jo patirtis iš esm÷s nesiskirs, kadangi tiek kirtis kardu, tiek 

smūgis ranka žemyn daromi su ta pačia vidine koncentracija. Prisiminant garsų posakį, kad 

kariui nereikalingas kardas, nes jo kardas yra dvasia ištirpusi tuštumoje, peršasi McLuhano 

stiliaus metafora, jog samurajaus kardas yra jo dvasios tęsinys. Tačiau čia labai svarbu pabr÷žti, 

jog, žvelgiant iš Rytų kovos menų bei kitų gimnastin÷s mankštos pobūdžio praktikų taško, n÷ra 

perskyros tarp kūno ir dvasios. Kūnas yra tiesioginis dvasios tęsinys. 

Steb÷tojo laiko patyrimas susidaro iš išorinio ir vidinio steb÷jimo turinio, išorinio patyrimo 

laiko turinio spragoms užpildant vidinio laiko turiniu. Tuo tarpu kovotojui laikas, esantis anapus 

vidinio patyrimo (kurį tam tikra prasme vadintume objektyviu), neatskiriamas nuo vidinio 

steb÷jimo laiko. Tai vyksta ypatingu d÷mesio paskirstymo būdu, kurį suponuoja ne tik kovos 

praktika, bet ir dzenbudizmo filosofija. Šią būseną verta paanalizuoti tam, kad suprastume, į ką 

yra nukreipta vidin÷ kontrol÷. 

 Besimokant kovos veiksmų, iškyla klausimas, kur reikia sutelkti d÷mesį: jei jis būna 

nukreiptas į priešininko jud÷jimą, priešininkas tartum prikausto jį, kai jis būna nukreiptas į 

kirtį, kuriuo reikia nukauti priešininką – d÷mesį tartum įtraukia kirčio id÷ja. Kai d÷mesys 

nukreiptas į kardą – kardas prikausto jį, kai jis nukreiptas į gynybą – gynybos id÷ja pavergia 

jį. Kur bebūtų nukreiptas d÷mesys, pats žmogus neišvengiamai seks jį ir priešininkas būtinai 

tuo pasinaudos. Mokytojai aiškina, kad geriausiai d÷mesį sutelkti svorio centre prie bambos, 

vadinamajame tandene, tai pad÷s prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios situacijos. Tačiau šis 

patarimas taip pat yra ribotas, jei nesuprasime jo esm÷s. Daisetz Suzuki (1993: 429) cituoja 

japonų vienuolį Takuaną: „Nereikia m÷ginti sutelkti d÷mesį kurioje nors vietoje, reikia leisti 

prisipildyti d÷mesio visą jūsų kūną, leisti parsunkti visą jūsų esatį. Kai tai vyksta, jei yra 

poreikis, galite pasinaudoti rankomis, jei patogu – kojomis ir negaišti laiko ir energijos. 
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D÷mesio lokalizavimas reiškia jo užšaldymą. Kai jis liaujasi laisvai jud÷jęs ten, kur reikia, 

tai jau n÷ra tikras d÷mesys“. D÷mesys taip pat gali patekti ne tik į proto, bet ir į bet kokio 

kito psichologinio veiksnio spąstus. Emocinis judesys taip pat trukdo tolydžiam steb÷jimui 

kaip ir minties judesys. Tuomet žmogus delstų, nors situacija reikalautų akimirksnio 

reakcijos. 

Tokios būsenos sąmon÷je kiekvienas kirtis yra vienintelis, nes padarytas kirtis yra jau 

padarytas ir d÷mesys tuoj pat turi būti nekreipta į situaciją. Tarpsnis tarp minties ir atsakomo 

veiksmo turi būti toks mažas, kad, kaip sako kartodamas Takuano žodžius Suzuki (1993: 429), 

net plaukas neprasiskverbtų. Kalbant Husserlio terminais, retencijos judesys neturi prikabinti 

prie esamo momento prisiminimo apie tą momentą ar jo refleksijos. Vienintelis dalykas, kurį 

mes iš tiesų paj÷gūs kontroliuoti, yra esamas momentas, o kovos metu, jame n÷ra vietos 

pašalin÷ms mintims. Ties jomis d÷mesys negali sustoti n÷ akimirkai, nes tuomet, kai taip 

atsitinka, d÷mesys liaujasi būti jūsų d÷mesiu – jis tampa priklausomas nuo vidinio faktoriaus. 

D÷mesį reikia sutelkti į tai, kas yra betarpiškai prieš tave. Tuomet tikslas bus aiškus ir veiksmai, 

kurių reikia imtis, tam, kad jį pasiekti, taip pat aiškus. Fechtavimo situacijoje šis tikslas yra 

nugal÷ti priešininką.      

Vidin÷ intencija siekti šio tikslo leidžia veikti ir sutelkti į jį visus savo veiksmus. 

Sutelkimas jungia į visumą visus pojūčius ir leidžia judesiams vykti tolydžiu srautu. Šio srauto 

vientisumas pasiekiamas ilgai treniruojantis, ugdant pojūčius ir intuiciją ir lavinat judesius.  

Iš pradžių, mokantis žmogui tenka skaidyti bet kokį pratimą fragmentais. Pradžioje 

elementariai mokomasi statyti koją, pasukti ranka atitinkamu kampu, atkreipti d÷mesį į svorio 

centrą ir kv÷pavimą ir pan. Bet, kai išmokstama daryti atskirus veiksmo fragmentus vientisai, 

pratimas gaunasi savaime. Tai vyksta be sąmoningos refleksijos, bet vien tik pasitelkus vidinę 

atpalaiduotą koncentraciją, t. y. sutelkus d÷mesį tik tiek, kad judesiai nenutruktų. Šią būseną 

paaiškina Miyamoto Musashi (2002: 64-65): „Kovos menu kelyje tegul tavo protas nesiskiria 

nuo kasdienio proto. Tiek kasdieniuose, tiek karo įvykiuose tavo protas n÷ kiek neturi skirtis ir 

turi būti aiškus ir atviras, nei per daug įtemptas, nei bent kiek atpalaiduotas. D÷mesį laikyk 

pačiame viduryje, neleisdamas jam nukrypti; tegul jis veikia ramiai, neleisk jam sustoti n÷ 

akimirkai. <> Neleisk savo d÷mesiui nurimti, net kai ilsiesi, bet neleisk jam skub÷ti net tuomet, 

kai tenka veikti greitai. Nei protas neturi būti blaškomas kūno, nei kūnas turi būti blaškomas 

proto; tegul protas būna prisotintas, bet ne truput÷lio neperkrautas. Jei protas pasirodo silpnas 

paviršiuje, jis tur÷tų būti stiprus viduje“.  

Tik tokioje būsenoje atliekamas veiksmas yra nuoseklus ir efektyvus. O tuomet, kai tenka 

mokyti to paties veiksmo naujoką, reikia v÷l iš naujo skaidyti judesį dalimis ir mokyti 
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fragmentais, suprantant, kad kito kelio n÷ra, ir naujokui teks pakartoti tokį pat judesį kelis šimtus 

kartų, kol jis pagaus jud÷jimo principą.   

Toks jud÷jimo vientisumas yra savotiškai panašus į muzikinio kūrinio atlikimą. 

Pasiruošimo procesas yra labai panašus: pirmajame etape nuosekliai vykdomas įtemptas 

techninis darbas, kuomet mokomasi išgauti atskirus garsus. V÷liau stengiamasi įsiminti 

nuoseklią jų eigą. Paskutiniame etape turi atsirasti intelektualinis ir emocinis muzikos turinio 

įvaldymas. Tuomet, atlikimo metu, muzikantui jau nereikia mąstyti apie atskiras natas bei jų 

nuoseklumą, nes atitinkamame etape kūrinys pradeda lietis iš jo sąmon÷s būsenos savaime.  

Kaip jau buvo min÷ta, kovos metu d÷mesys tolygiai paskirstomas į visą erdvę, tačiau šis 

d÷mesys neapsiriboja vien tik reg÷jimo turiniu, tai bendras juslinis d÷mesys koncentruotas į 

savotišką intuiciją. Tuomet, kai d÷mesys neužkliūna už jokio objekto, galima pasteb÷ti laiką, 

kaip grynąją patirties formą (apie kurią kalb÷jo, bet kurios neįvertino Kantas), tačiau tai galima 

atlikti tik išjungus analizuojančio mąstymo mechanizmą. Priešingu atveju žodžių junginys 

„d÷mesys viskam“ privers mintis ir d÷mesį jud÷si tokia kryptim, kad galiausiai atsitiks priešingai 

– d÷mesys apskritai dings.  

 

3.2. Laikas pagal dzeno sąmon÷s teoriją  

 
Šį d÷sningumą gali paaiškinti dzenbudizmo filosofija, kuri leidžia atpalaiduoti sąmonę 

nuo logikos taisyklių bei konceptualaus mąstymo keliamos įtampos ir išlaisvinti „juslinį 

protą“. „Faktai ir patirtis dzene vertinami labiau nei vaizdiniai, simboliai ir sąvokos, – kitais 

žodžiais, esm÷ dzene yra viskas, o forma – niekas. Tod÷l dzenas – tai radikalus empirizmas. 

D÷l to erdv÷ n÷ra kažkas, kas objektyviai tįsta; laiko nevert÷tų laikyti linija, besitęsiančia iš 

praeities per dabartį į ateitį. Dzenui nežinomas toks laikas, ir tod÷l tokios id÷jos, kaip 

amžinyb÷, begalyb÷, beribiškumas ir pan. Dzeno požiūriu, tai yra fantazija, kadangi dzenas 

gyvena faktais.“ (Katsuki, 1993: 400) Atrodo, kad ši logika yra visiškai suprantama, tačiau 

jei mes atkreiptume d÷mesį į save savo kasdieniniame gyvenime, pasteb÷tume, kad visiškai 

nemokame jos taikyti.  

Prisiminkime, kaip Augustinas (žr. 3.1. skyrių) parod÷ klausimo, ką dievas veik÷ prieš 

sukurdamas pasaulį, problemiškumą. Dzenas taip pat parodo, jog šis klausimas yra 

beprasmis, o vidinį nežinojimo nepasitenkinimą galima įveikti tik peržengus įprastą 

priežastingumo ratą, kuris stovi ant subjektyvumo ir objektyvumo priešstatos. Taip pat 

prisiminkime Aristotelio (žr. 3.1. skyrių) žingsnius ieškant pasaulio priežasties, kuomet jis 

pasaulio jud÷jimą lygino su proto jud÷jimu link mąstomojo objekto, kuris yra ne kas kita, 

kaip pats protas. Aristotelio svarstymas apie objektyvaus laiko prigimtį kartu puikiai tinka 
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vidinio laiko prigimčiai paaiškinti – sąmon÷, būdama pati savęs priežastis, išjudina 

priežasčių pasekmių ratą, kuriame pati neranda ramyb÷s.   

Dzenas pasiūlo atsisakyti tokios save mąstančios sąmon÷s. Iš pradžių kalnai yra tik kalnai. 

Tuomet mokytojas paklausia: „Ar kalnai yra tavo galvoje?“ Tuomet mokinys pastebi, jog galvoje 

yra kalnų sąvoka, kurį n÷ra tikri kalnai. Pasirodo, kad „kalnai“ n÷ra kalnai. Tačiau mokytojas dar 

sykį paklausia: „Tai kaip gi kalnai atsiduria tavo galvoje, negi akys pasiima tikrus kalnus ir įdeda 

į galvą?“ Tuomet kalnai v÷l tampa kalnais. 

Tokio pratimo metu dzeno praktika nukreipta į egocentrinio individualaus aš nuslopinimą, 

kurio metu išgyvenamas „grynasis buvimas“. Ši sąvoka nepasiduoda lengvam teoriniam 

aiškinimui. Samadhi būsenoje, kurios siekia praktikuojantieji dzeną, nustojama suvokti laiką, 

erdvę ir priežastingumą, kurie galioja tik tuomet, kai kasdien÷ utilitarin÷ sąmon÷ žvelgia į 

pasaulio dalykus kaip į įrankius, o objektai nagrin÷jami tik galimo jų pritaikymo kontekste. 

Husserliui panašiai pavyksta pažvelgti į sąmonę pašalinant empirinius momentus ir prieinant 

„gryną fenomeną“. Tačiau dzeno požiūriu (Katsuki, 1993: 483), Husserlis kaip ir kiti filosofai 

lieka grynai proto konstrukcijų ir pratimų ribose.  

Husserliui ego yra likutis, atsirandantis po suskliautimo. Anot jo n÷ra sąmon÷s be sąmon÷s 

objektų. Sąmon÷ visuomet nukreipta į objektą. (Husserl, 2005: 43). Husserlis teisingai pastebi, 

jog laiko, kaip ir bet kokio dalyko, patyrimo sąlyga yra sąmon÷. Jis beveik prieina tą mintį, kad 

subjekto perskyros d÷menys n÷ra lygiaverčiai, o prieštaravimas tarp jų atsiranda d÷l subjekto 

iniciatyvos. Objektui nerūpi perskyra – jis tiesiog yra. Tod÷l žvelgiant objektyviai, t. y. 

pamirštant subjekto vaidmenį, šios dichotomijos nelieka. Lygiai, kaip ir subjektui žiūrint pačiam 

į save atrodo, jog perskyros n÷ra tol, kol jis nesuvokia savęs kaip savo steb÷jimo objekto. Turime 

sutikti su tuo, kad sąmonei visuomet būdingas tam tikras nukreiptumas, tačiau jis n÷ra visuomet 

vienodas. Žvelgiant fenomenologiškai, n÷ra tokio dalyko kaip tuščia sąmon÷ arba nepatiriamas 

objektas, tačiau dzeno požiūriu toks kategoriškas teigimas jau atsiriboja nuo tikrov÷s. Dzeno 

mokymas parodo, jog sąmon÷s veikimo būdas yra svarbus, nes tam tikromis sąlygomis sąmon÷s 

nukreiptumas yra artimas tam, ką mes gal÷tume pavadinti tuščia sąmone arba nepatiriamas 

objektas. Kad tai parodytume, būtina apžvelgti tam tikrą sąmon÷s nukreiptumo laipsniškumą, 

kurį gali apibūdinti Rinzai Zenji sąmon÷s kategorijos. Jos paaiškina sąmon÷s d÷snius 

galiojančius, ieškant subjektyvumo-objektyvumo problemos sprendimo. Šias kategorijas 

„Dzenbudizmo praktikoje“ pristato Sekida Katsuki (1993: 534-540): 1) „n÷ra žmogaus, yra 

aplinkyb÷s“; 2) „yra žmogus, n÷ra aplinkybių“; 3) „n÷ra žmogaus, n÷ra aplinkybių“; 4) „yra 

žmogus, yra aplinkyb÷s“. 

Pirmoji kategorija reiškia situaciją, kuomet d÷mesys yra nukreiptas į išorines aplinkybes. 

Tai gali būti bet kokia situacija, kai, pvz., žmogus skaito, žiūri į paveikslą, tiesią ranką 



 41

atidarydamas duris. Tokioje būsenoje žmogus visiškai pamiršta apie save – n÷ra vidinio d÷mesio. 

Atitinkamai, kai laiką stebime išorinių reiškinių kitime, savęs nepastebime. 

Antroji kategorija apibūdina vidinio susikaupimo situaciją, kuomet dvasin÷ j÷ga valdo 

protą. Būtent ši dvasin÷ j÷ga yra emocijų, geb÷jimo spręsti šaltinis. Šioje būsenoje žmogus 

sutelkią d÷mesį į vidinį savo veiksmų pusę, valią, kuria kontroliuojamas d÷mesys. Kai kalbame 

apie vidinį laiko suvokimą, sakydami, kad pačios sąmon÷s jud÷jimas numano savyje trukmę, 

kuri gali būti stebima iš vidaus, mes nagrin÷jame antros kategorijos sąmon÷s būsenos veiksmo 

rezultatus. 

Trečiosios kategorijos būseną yra sunkiausiai paaiškinti. Tai toks dzeno praktikos taškas, 

kuriame praktikuojantysis nefiksuoja jokių išorinių aplinkybių, jo sąmon÷je nevyksta joks 

refleksinis judesys. „Ši būsena n÷ra tuštuma, kurioje nieko n÷ra, apie ją betarpiškai nieko 

nežinoma“ (Katsuki, 1993: 537). Ši būsena yra svarbi tam, kad atsikratyti įprasto mąstymo būdo. 

Jos metu apžįstamas nuo įprasto mąstymo būdo išsivalęs protas. Tokioje būsenoje laikas gali 

pasirodyti toks, koks jis yra iš tiesų, be objektyvumo ar subjektyvumo atspalvio. Ši būsena yra 

savotiškas sprendimas, kurio ieško Augustinas (XI, 13): „Jie bando suprasti tai, kas amžina, bet 

jų širdis ligi šiol skraido tai praeityje, tai ateityje, ir ligi šiol ji yra tuščia. <> Kas sulaikys 

žmogaus širdį, kad ji sustotų ir pamatytų, kaip nejudanti amžinyb÷, neturinti nei ateities, nei 

praeities, liepia atsirasti ateities ir praeities laikui? Ar paj÷gs mano ranka tai aprašyti, ar paj÷gs 

mano liežuvis apsakyti tokį reikšmingą dalyką?“.  

Ketvirtoji kategorija – grįžimo prie kasdienio gyvenimo būsena. Gyvenimas tas pats – jo 

suvokimas kokybiškai kitoks. Ankstesn÷je stadijoje buvo patirtas abejingumas aplinkai ir vidinei 

patirčiai, kuri įprastame gyvenime k÷l÷ mintis ir emocijas. Tačiau šį abejingumą reikia suprasti 

teisingai. Jei medituojant iš židinio iškrenta deganti malka, abejingas, bet tikras protas netrukdo 

akimirksniu įmesti ją atgal į židinį, neleidžiant įsipl÷ksti gaisrui. Dzeno ir kovos menų kontekste 

„abejingas“ reiškia „neabejojantis“. Tokioje būsenoje žinojimas ir sena konceptualaus mąstymo 

patirtis n÷ra pamirštami, tačiau jiems neleidžiama dominuoti. Sąvokos sulaiko prasmę, tuo tarpu 

tikrov÷je prasm÷ yra dinaminio pobūdžio. Ketvirtos kategorijos būsenoje kalb÷jimas yra kitoks, 

nes d÷mesys kalb÷jimui ir tam, apie ką kalbamą, yra kitoks. Apie tokios būsenos atradimą kalba 

Augustinas (XXII. 28): „Sakome: „laikas ir laikas, laikai ir laikai“, „kaip ilgai jis tai kalb÷jo“, 

„kaip ilgai anas tai dar÷“, „kaip ilgai aš jo nemačiau“, „šitam skiemeniui ištarti reikia dvigubai 

daugiau laiko negu anam, trumpam“, mes tai sakome ir girdime, ir suprantame, ir mus supranta. 

Tai aiškiau negu aišku ir paprasčiau negu paprasta, o kartu labai neaišku, ir suprasti tai – 

vadinasi, iš naujo atrasti.“  
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3.3. Laikas be medijų įtakos 

 
Apibendrinkime ankstesnes pastangas suvokti laiką, svarstant kartu su filosofais. 

Aristotelis pasiūlo tokį laiko modelį: laikas yra tod÷l, kad pasaulis juda link mąstomo 

objekto – savęs paties. Iš to seka, kad pasaulis yra pats sau laiko medija.  

Pagal Kanto modelį laikas yra numatomas jau pačios sąmon÷s aktuose, jis yra pati patirties 

forma. Tokia koncepcija apskritai nepalieka vietos įterpti medijos sąvokos laikui nagrin÷ti, 

kadangi laikas kaip turinys n÷ra įmanomas. 

Husserliškas modelis pagrįstas tuo, kad sąmon÷je vyksta tam tikri judesiai, iš to galime 

spręsti apie laiką. Šiuo požiūriu galime interpretuoti, kad sąmonei kaip medijai savaime būdingas 

vidinio laiko turinys, tačiau tuomet mums tenka atsisakyti lyginti šį turinį ir anapus medijos 

egzistuojantį laiką.   

Mums, savo ruožtu, negalima daryti klaidos, ieškant „dzeniškojo modelio“. Svarbu 

suprasti, kad siūlomas būdas žiūr÷ti į pasaulį nesistengiant konkuruoti su filosofin÷mis 

teorijomis, kadangi jų tikslai yra skirtingi. Dzeno sąmon÷s teorija yra verčiau būdas tiems 

tikslams atskirti ir atitinkamai jų metodams pateisinti. Vienu atveju klausdami, kas yra laikas, 

ieškome dalyko. Dzenas nepretenduoja suteikti žinojimą apie laiką, tačiau jis verčiau panaikina 

diskomfortą, atsirandantį d÷l konceptualių perskyrų. 

Bet koks teorinis požiūris atskiria materialiąją pasaulio buvimo pusę, neva aptariant 

galimybę suvokti laiką „patį savaime“. Toks mąstymas įstumia filosofus į begalines diskusijas, 

kurių metu kiekvienas rizikuoja būti apkaltintas idealistu. Dzenas atmeta idealistinio ir 

skeptiškojo požiūrių konflikte gimstančių prieštaravimus, skatinančius tolesnį svarstymą. Tai 

vyksta parodant, jog laiko patyrimas įvyksta be teorinio dalyko matymo, tačiau tai teb÷ra 

žmogiškas sąmoningas žvilgsnis.  

Teorinį dalykų vertinimą, vykstantį konceptualiame mąstyme, judina vidinis aš, kurį 

stengiasi panaikinti dzeno praktika. Šio aš sąlygojamo žmogaus proto sprendimai kartu paskui 

save traukia emocijas trukdančias atkreipti d÷mesį į tikrov÷je čia ir dabar vykstančius reiškinius. 

„Dabar“ momentas kiekvieną akimirką yra kitoks. Praktikuojantis zen apie tai negalvoja, jis tai 

pastebi. „Hagakure“ mokoma:  

„Akivaizdu, jog n÷ra nieko, išskyrus vienintelį dabarties akimirkos tikslą. Visas žmogaus 

gyvenimas – tai nuolatin÷ akimirkų seka. Jei žmogus visiškai suvokia dabarties akimirką, tai jam 

nebereikia nieko veikti ir n÷ra ko siekti. Gyvenk ištikimas vieninteliam dabarties akimirkos 

tikslui. 

Žmon÷s dažnai nepastebi dabarties akimirkų, o kai jos prab÷ga, puola ieškoti, tarsi to būtų 

kažkur už jūrų marių. Tačiau niekam, atrodo, šitai nerūpi. Žmogus, giliai įsisąmoninęs šiuos 
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dalykus, privalo nuolat keliauti nuo vieno išgyvenimo prie kito. Kartą pasiekęs šią sampratą, 

pasikeičia visiems laikams, net jei tai ir pamiršta, jau nebebūna toks kaip kiti. 

Kai žmogus puikiai suvokia, ką reiškia gyventi turint vienintelį tikslą, jis bemaž neturi 

rūpesčių. Ištikimyb÷ šeimininkui taip pat yra šio tikslo dalis.“ (Tsunetomo, 2006: 56) 

Atkreipkime d÷mesį, kad Tsunetomo pabr÷žia, jog ištikimyb÷, viena iš svarbiausių tikro 

samurajaus dorybių, siejama su atsakingu požiūriu į šią akimirką. Tai verta pasiaiškinti 

atkreipiant d÷mesį į ypatingą samurajišką požiūrį į mirtį. „Žmogui kiekvieną dieną vert÷tų 

apgalvoti ir stengtis įsisąmoninti teiginį: „Šiuo metu ir yra dabar“. Sakoma, kad ities keista, kai 

žmogui pavyksta visą gyvenimą išvengti nemalon÷s, nors jis ir gars÷ja neapdairmu. Tod÷l 

Samurajaus kelias diena po dienos yra mirties praktika: apmąstymai apie aplinkybes, 

sąlygojančias mirtį, svajon÷s apie pačius gražiausius mirties būdus ir nuostatos ryžtingai sutikti 

mirtį. Tai itin sunki užduotis, tačiau jeigu žmogus panor÷s, tai lengvai ją vykdys. Svarbu 

niekuomet negalvoti, jog yra neįmanomų dalykų.“ (Tsunetomo, 2006: 61) 

Tsunetomo mini nuoširdumą ir atsainumą, kurie atsiduria priešingose vertybių-antivertybių 

skal÷s pus÷se. Nuoširdumas ir atsakomyb÷ yra savyb÷s, kurios turi prasmę tik šioje akimirkoje. 

Tuo tarpu žmogus, pamirštantis apie tai, jog bendras gyvenimo akimirkų kiekis yra ribotas, kartu 

tinkamai neįvertina savo paties atsakomyb÷s už šią akimirką. Tod÷l savotiškas mirties kultas, 

plačiau pažvelgus, n÷ra vien praktinis psichologinis pasiruošimas mirti. Samurajų etikos 

kodeksas moko gyventi taip, tarytum jau būtum miręs, tam, kad nebūtų jokio vidinio aš 

gailesčio. Galima tarti, kad tokia „žinojimo, kad mirsiu“ būsena yra nenatūrali žmogaus 

prigimčiai (juk niekas nežino, kada iš tiesų mirs) ir skatinanti verčiau abejingumą, nei 

atsakomybę. Tačiau tuomet mes ne visiškai teisingai ją suprantame. Teisingiau ją būtų galima 

suprasti kaip „nežinojimą, kad nemirsiu“. O nežinojimas yra vertingesnis tod÷l, kad tik 

pripažinęs savo nežinojimą žmogus gali išvalyti egocentrinį protą nuo klystančiojo aš ir tik 

atsisakęs savojo aš, žmogus panaikina visus galimus prieštaravimus tarp aš ir pareigos. Tik 

tuomet jis gali nuoširdžiai gerbti t÷vus, tarnauti šeimininkui bei jausti d÷kingumą mokytojui5.  

Tokioje būsenoje žmogus jau negali savęs apgauti tuo, kad suvokus vieną ar kitokia teoriją, 

mums uždaromas kelias į tikrov÷s suvokimą. Juk tikrov÷ vis dar yra čia pat ir kiekvieną akimirką 

leidžia ją steb÷ti ir joje veikti, pvz., paimant į ranką kardą. 

Kai žmogus paima į ranką kardą, mokosi juo naudotis, jo sąmon÷ stebi tai, kas vyksta. 

Kartais atrodo, kad ranka valdo kardą, kartais jaučia, kaip ranka paklusta kardui. Iš vienos pus÷s, 

kardas pratęsia žmogaus j÷gą ir pagreitiną galimos dvikovos baigtį. Tuo pačiu jis leidžia 

maksimaliai suteikti d÷mesį į esamą momentą. Bet pasteb÷kime, kad tą patį d÷mesį galima 

išlaikyti ir be medijos-kardo tarpininkavimo. 

                                                 
5 Ačiū!  
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Praktinis santykis su medija, nukreiptas į laiko patyrimą iš tiesų yra kuriamas iš subjekto 

pad÷ties, tod÷l ir medijos įtaka yra subjektyvus dalykas tiesiogine prasme.  

Medijos įtaka atsiranda tuomet, kai m÷ginama atsiriboti nuo terp÷s, kurioje stebimas laiko 

reiškinys. Juk būtent tuomet atsiranda konceptualus subjekto žvilgsnis, kuris atskiria subjektą 

nuo laiko, pripiešdamas laikui kiekybin÷s arba kokybin÷s kategorijas, nors tos kategorijos yra jo 

paties (žvilgsnio) produktas.  

Tam, kad patirti ir suprasti tikrą laiko, medijos ir žmogaus sąlytį, reikia vidine valios 

pastanga sujungti patirtį su supratimo veiksmu, panašiai, kaip valdant kardo kirtį neatskirti jo 

nuo steb÷jimo. Tuomet dalyko suvokimas, jo prasm÷ pervers ir sujungs visus žmogaus, 

medijuojamo patyrimo ir laiko lygmenis taip pat, kaip valios judesys sujungia sąmonę, kūną ir 

kardą viename veiksme, kuriame kiekvienas iš tų dalykų yra suvokiamas ir prasmingas savo 

paties aktualume. 
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IŠVADOS 

 

1. M÷ginant nagrin÷ti laiko patyrimo situacijas, kurias gal÷tume pavadinti medijuotomis, 

aišk÷ja, jog sunkumai pirmiausiai kyla d÷l pačios medijos apibr÷žimo. Skirtingi medijos 

interpretavimo būdai suponuoja atitinkamą požiūrį į laiką: 

• kai medija vertinama kaip visuomen÷s reiškinys, ji savaime perša visuomeninio ir 

individualaus laiko konfliktą; 

• kai į mediją žiūrima kaip į žmogaus galios ar pojūčio tęsinį, tenka kalb÷ti apie 

„natūralaus“ laiko pojūčio ir „laikrodinio“ supriešinimą, kuomet „laikrodinis“ pojūtis lemia tam 

tikrą nejautrą „natūraliam“ laiko pojūčiui; 

• jeigu interpretuosime McLuhano medijos-pranešimo metaforą, laiką, atitinkamai, 

vertinsime, kaip to pranešimo turinį; 

• vertinant mediją kaip į išorinio reiškinio patyrimo forma, laikas skyla į vidinio patyrimo 

subjektyvųjį ir išorinių aplinkybių objektyvujį laiką.    

Kitaip sakant, tiek medijos samprata, tiek laiko samprata varijuoja priklausomai nuo 

konteksto. Kiekvieną sykį galime tarti, jog medijos sąvoka yra per siaura, ir m÷ginti ieškoti naujų 

būdų ją apibr÷žti. Tačiau, toliau judant tuo pačiu būdu, gal÷sime tik m÷ginti iš naujo aiškinti ją 

naujame kontekste, tačiau kiekvieną sykį vis tiek tur÷sime pripažinti, jo apibr÷žimas yra per 

siauras. Vienintelis bendras visų galimų medijų sampratų bruožas yra tarpininko/terp÷s pobūdis, 

t. y., visuomet priimama nuostata, jog medija savotiškai užstoja realybę ir tik reprezentuoja jos 

turinį, suteikdama jam neadekvačių bruožų.  

2. Atsižvelgiant į tai, vienintelis būdas pagrįstai kalb÷ti apie medijų įtaką savaime numano 

betarpiško, nemedijuoto tikrov÷s patyrimo galimybę. Betarpiško patyrimo rezultatų palyginimas 

su medijuoto patyrimo rezultatais leistų įvertinti medijos įtaką. Tačiau, suprantant mediją kuo 

bendresne prasme, teks pripažinti, jog nemedijuoto laiko patyrimo apskritai negali būti, nes 

patyrimo procese tam tikras objektyvios tikrov÷s turinys perkeliamas į sąmon÷s lygmenį. Šią 

priešstatą fenomenologiniu metodu pam÷gina išspręsti Husserlis, atkreipiantis d÷mesį į tai, kad 

sąmon÷s lygmenyje vykstantys procesai patys savaime numano temporalines charakteristikas. 

Tokio metodo taikymas iš pirmo žvilgsnio įveikia subjektyvumo-objektyvumo dichotomiją, 

tačiau verčia atsisakyti klausimo, kas yra laikas. Tod÷l vien paties metodo neužtenka medijų 

įtakai nagrin÷ti. 

3. Tam, kad mes gal÷tume įvertinti medijų įtaką, reikia pažvelgti į laiką iš dviejų pozicijų: 

iš įprastos žmogiškos sąmoningos būsenos, potencialiai paveiktos medijų, ir betarpiško patyrimo 
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būsenos. Ši būsena turi tenkinti sąmoningo laiko supratimo ir aktyvaus buvimo laike sąlygas. 

Šias sąlygas tenkina kovos meno praktikos situacija. 

4. Žvelgiant iš šios situacijos matome, kad patyrimo rezultatą lemia vidin÷ žmogaus 

intencija patiriamojo reiškinio atžvilgiu. Nepaisant to, kad tą patį reiškinį perteikiančios 

skirtingos patyrimo formos suponuoja empirinio turinio įvairumą, jų poveikis priklauso nuo 

turinį priimančios sąmon÷s būsenos. Dzenbudizmo požiūriu medijų įtaka yra vidin÷s žmogaus 

iniciatyvos, jo paties santykio su medija, konceptualaus mąstymo padarinys. 

5. Galutin÷ išvada yra tokia: iš tiesų mes žinome, kas yra laikas ir galime apie tai kalb÷ti. 

Tačiau tuomet, kai tame kalb÷jime prarandamas aktyvaus dalyvavimo pojūtis, kalb÷jimas 

nebetenka prasm÷s. Jei mes klausime, kur yra riba, mes prarasime ypatingą sąmoningumo ir 

gyvybingumo nuostatą, leidžiančią suprasti reiškinio esmę, nes įsivelsime į klaidinantį 

priežasčių-pasekmių ir begalinių konceptualių perskyrų ratą. Tiesą apie laiką negali būti išsakyta, 

bet turi galimybę būti sakoma. 
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