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Andrzej Leder 

Rozdeta banka terazniejszosci.
Kategoria "nadmiaru" a postrzeganie czasu w kulturze wspólczesnej.

Wiele szczególnych postaw, obecnych w spoleczenstwach wspólczesnych, wiazac mozna ze zmiana
podstawowych intuicji dotyczacych czasu. Obsesja pracy, w swiecie anglosaskim nazwana
workoholisme - co w jezyku polskim oddane zostalo jako pracoholizm - jest tego znakomitym
przykladem. Pracoholik przezywa nieustanny lek, ze nie zdazy zrobic wszystkiego w czasie, który
mu jest dany. Jednak to nie sam ogromny wysilek, wkladany w prace, jest nowym aspektem tej
postawy. XIX wieczny robotnik czy Weberowski prostestancki mieszczanin zapewne nie pracowali
mniej, niz dzisiejszy yuppie. Zmiana w naszym sposobie przezywania czasu wiaze sie przede
wszystkim z tym, ze okreslenie "pracoholik" kieruje mysl w strone kategorii psychologicznych, a
nawet medycznych. Trud przestal byc postrzegany jako koniecznosc, czy obowiazek, nakaz o
charakterze moralnym. Pojecie "pracoholizmu" opisuje kogos, kto majac mozliwosc wyboru,
mogac pracowac wiecej lub mniej, nie umie sie ograniczyc, nie umie wybrac. Z tej perspektywy
jego zaangazowanie w prace wydaje sie byc nieadekwatne, jest natretna obsesja, a moze nawet
choroba. Choroba polegajaca na nieumiejetnosci budowania wlasnego rytmu czasowego.

Zmiane sposobu przezywania czasu zauwazyc mozna w wielu obszarach codziennosci. Nowe
modele zycia rodzinnego, budowane za pomoca krótkiego i wszystko mówiacego zdania: "...nie
mam czasu!". Tendencja do tego, zeby w ogóle nie zakladac rodzin, a jednoczesnie poszukiwanie
form wypelniania czasu wolnego rozrywka. Wielka kariera zajec, które - tak jak sporty ekstremalne
- pozwalaja przezyc szybko porcje gwaltownych emocji. Horyzont postrzegania rzeczywistosci,
wypelniony chaotycznymi i niespójnymi przekazami - efekt bezwzglednej walki mediów,
starajacych sie wyrwac dla siebie jak najwiekszy kes swiadomosci kazdego z nas. Ciagle trwajacy
"kryzys wartosci" i oglaszane co pewien czas "powroty do wartosci". Zmiany w organizacji pracy.
Zmiany w sposobie funkcjonowania pieniadza.

Te zjawiska wydaja sie bardzo rózne, opisujace odlegle dziedziny zycia. Sadze jednak, ze wszystkie
zwiazane sa w jakis sposób ze zmiana sposobu przezywania czasu w spoleczenstwach
post-industrialnych. Czy mozna opisac rodzaj doswiadczenia, charakterystyczny dla
wspólczesnosci, który uwarunkowal te zmiane? Zaproponuje rozwazenie doswiadczenia nadmiaru.
Sprobuje pokazac, ze doswiadczenie to jest scisle zwiazane z ontologicznymi zalozeniami, na
których zbudowane jest nowozytne myslenie. Samo uwarunkowane nowozytna perspektywa,

zgodnie z Gadamerowska1) hermeneutyka, okresla jednoczesnie sposób doswiadczania swiata
nazywany wspólczesnym. Problem nadmiaru pojawia sie zawsze wtedy, kiedy rzeczywistosc
wydaje sie byc przeladowana. Kiedy - przesycona rzeczami, znaczeniami i mozliwosciami - zmusza
do tego by zbyt czesto wybierac i jednoczesnie zbyt czesto rezygnowac. Nadmiar to wlasnie tego
rodzaju doswiadczenie: zbyt gesta rzeczywistosc zmuszajaca do wysilku eliminacji na granicy
ludzkich mozliwosci.

Spróbuje bronic tezy, ze istnieje zwiazek pomiedzy problemem nadmiaru a nowymi sposobami
przezywania czasu. Te sposoby przezywania okreslone sa przede wszystkim przez dominacje
terazniejszosci, jednak terazniejszosci przezywanej jako wiecznosc, wyrwanej z linearnego
przeplywu, nie majacej poczatku ani konca. Analize rozpoczniemy od rozwazenia przeslanek
ontologicznych, kryjacych sie za doswiadczeniem nadmiaru. Siegajac do wzorów myslenia
Nietzschego i Heideggera skonfrontujemy je z ontologiami braku rzadzacymi w przeszlych
formacjach kulturowych. W nastepnym ruchu spróbujemy zbadac, na ile tak wylonione przeslanki
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ontologiczne pozwalaja zrozumiec wspólczesny sposób przezywania rzeczywistosci, szczególnie w
jej wymiarze czasowym. Powinny one pozwolic na wytlumaczenie wspomnianych wyzej,
róznorodnych zjawisk, które pojawiaja sie w konfrontacji z nadmiernie nasyconym polem
doswiadczenia. Dyskusja w której próbujemy zabrac glos dotyka bezposrednio pytania o koniec -

lub trwanie - nowozytnosci. Zwolennicy pojecia post-modernizmu, jak na przyklad J.F. Lyotard,2)

sadza ze zmiana sposobu przezywania czasu, zwiazana z regresem narracji, jest istotnym
argumentem na rzecz tezy o koncu epoki nowozytnej, tezy gloszacej "wyczerpanie jej projektu".
Kategorie bezposrednio zwiazane z linearnym sposobem widzenia czasu, a wiec pojecie "postepu"
czy dominacja wielkich projektów emancypacyjnych, mialyby usuwac sie w cien. Jak wiadomo,

teza ta wywolala gwaltowna dyskusje, w której m.in. J.Habermas3) glosil idee nowozytnosci jako
projektu nie w pelni zrealizowanego, a wiec nadal obowiazujacego. Trzeba jednak zauwazyc, ze
przyjecie tej idei oznacza okreslenie naszej pozycji na historycznej osi czasu, w ktorej cos moze byc
juz dokonane, a cos innego dopiero "dokonywac sie". Taka pozycja pozwalalaby nam, podobnie
jak w wielkich projektach XVIII i XIX wieku, odpowiedziec na pytanie skad przychodzimy i dokad
idziemy, a wiec odnalezc sie w naszej podrózy w linearnie uporzadkowanym czasie. Przez
zdefiniowanie tego, czego brak w naszej aktualnej egzystencji - tejze niedokonczonej nowozytnosci
- moglibysmy przewidywac przyszle wypelnienie naszych dzisiejszych nadziei. Ale to jest wlasnie
sposób kategoryzowania czasowosci, który przez krytyków takich jak Lyotard poddawany jest w

watpliwosc. Z drugiej strony, krytyka Habermasa pokazala,4) ze samo uzycie kategorii
post-modernizmu zaklada, w przedrostku post-, linearna czasowosc. Jezeli bowiem po epoce
nowozytnej nastepuje ponowoczesnosc, to znaczy ze mamy tu sekwencyjne, historyczne
nastepstwo projektów kulturowych. Mozna zakladac, ze projekty te róznia sie od siebie w
znacznym stopniu, jednak przyjmuje sie wspólna dla nich os czasowa. Wydaje sie wiec, ze samo
odwolanie do sposobu konceptualizowania czasu nie tlumaczy sie samo, jako zródlo róznic w
kulturze nowoczesnej i ponowoczesnej. Sadze, ze umozliwia to dopiero odniesienie tych koncepcji
do odpowiednich intuicji ontologicznych. Przyjecie linearnego wymiaru czasu historycznego
pozostaje wspólnym zalozeniem, róznica pojawia sie jednak w sposobie odczuwania "wagi
istnienia" - a co za tym idzie wartosciowania - odpowiednich odcinków czasu: przeszlosci,
terazniejszosci lub przyszlosci.

Sposób, w który bedziemy uzywac okreslen "nowozytny" i "wspólczesny" jest wiec bezposrednio
uwiklany w cytowana dyskusje. "Nowozytnosc" wiazemy z dwoma ostatnimi stuleciami, natomiast
spoleczenstwo "wspólczesne" pojawia sie w '60 tych i '70 tych latach oddalajacego sie juz wieku.

Kwestia nadmiaru

Przyjmijmy perspektywe, w której fundamentalnym doswiadczeniem, wokól którego organizowaly
sie praktycznie wszystkie dotychczasowe formacje kulturowe bylo zagadnienie braku. Znaczy to,
ze musialy rozwiazywac problem radzenia sobie z przezyciem skrajnego niedoboru zasobów w
stosunku do potrzeb, z poczuciem braku dóbr, czasu, sil i srodków w konfrontacji z natura, ale
równiez braku wolnosci, mozliwosci, wiedzy i umiejetnosci. Slowem kategoria ta ujmuje wszystkie
te stany, które wyraza sie poprzez slowa: "brak mi..., nie mam...", a które wiaza sie z istotnym
przezyciem ograniczonosci ludzkiego istnienia. Kategoria ta opisuje pewien stan ducha, ale stan
ducha scisle zwiazanym ze sposobem doswiadczania rzeczywistosci. Presja niedoboru jest taka, ze
kultury zachowuja sie jak bohater anegdoty, który na widok szklanki, tylko do polowy wypelnionej
winem, mówi: O, pusta szklanka... . Mozna by twierdzic, ze kategoria braku nie daje sie zawsze
stosowac, skoro w kazdym spoleczenstwie historycznym zawsze byli tacy, którzy w ogóle nie
konfrontowali sie z niedoborami, szczególnie materialnymi. Sadze jednak, ze bogactwo i zbytek
pewnych warstw w najmniejszym stopniu nie zaprzecza sformulowanej powyzej hipotezie o
organizujacej doswiadczenie roli niedoboru. Bowiem bogactwo mniejszosci bylo zawsze forma
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wyrazania sie problemu braków i ograniczen, doswiadczanych przez ogromna wiekszosc. Kultura
danej epoki musiala znalezc "odpowiedz" pozwalajaca sformulowac intuicje odpowiadajace
doswiadczeniu tej wiekszosci.

Kultury musialy wiec zawsze tworzyc wizje, konceptualizujace i legitymizujace sytuacje niedoboru.
Odpowiedzi, które dostarczajac myslowo dostepnej kompensacji doswiadczanego braku,
przywracalyby poczucie równowagi w przezyciu istnienia. Jak to opisal Nietzsche w krytyce tego,

co nazywal nihilizmem swoich wspólczesnych,5) odpowiedzi te zawsze przenosily nadzieje pelni
poza sfere rzeczywistosci obecnej tu i teraz, jak najdalej od tego, co jest królestwem braku.
Przeniesienie nadziei poza bezposrednio dostepna terazniejszosc pociagalo za soba oddalenie w
tamta sfere równiez wizji prawdziwego istnienia, Bytu. Jednak w poszczególnych kulturach

kierunek i sens tego oddalenia byl rózny i zalezny od zalozen metafizycznych,6) przede wszystkim
ontologicznych. Jezeli wiec przyjmiemy, ze to zalozenia ontologiczne, dotyczace prawdziwego
Bytu, determinuja sposób w jaki kazda z kultur definiowala swoja wizje pelni, to róznice miedzy
nimi opisac mozemy odnoszac sie do charakteystycznych dla nich ontologii.

W swoim rozróznieniu spolecznosci antycznych, sredniowiecznych i nowozytnych, Heidegger
zwraca uwage na ich stosunek do tego co moglibysmy okreslic jako zródlo prawdziwego

istnienia.7) W spoleczenstwach tradycyjnych jest ono transcendentne. To co widzialne, zjawiskowe,
jest tylko cieniem prawdziwego istnienia, Bytu. Poczucie braku jest koniecznym atrybutem
nierzeczywistego istnienia w swiecie pozbawionym istotnego znaczenia. Prawdziwe, znaczace
istnienie miesci sie poza sfera niedoboru. Powyzsze dotyczy tak spoleczenstw antycznych jak
sredniowiecznych. W owych spoleczenstwach ciagla zmiana, niestalosc, ruch i przeplyw,

charakterystyczne dla sfery zjawisk jest - jak by to nazwal Husserl - "wzieta w nawias".8)

Kategorie, pozwalajace na uporzadkowanie doswiadczenia omijaja jak gdyby ciagly przeplyw
zjawisk i próbuja odnosic sie do tego, co przeczuwane jest poza naocznym i zmiennym swiatem
fenomenów. Poczucie pelni utozsamiane jest wiec z Bytem transcendentnym, statycznym,
hieratycznym wrecz, przytlaczajacym w swoim znieruchomieniu. W Grecji klasycznej kierunek
poszukiwania pelni okreslony zostal przez Platona w pojeciu anamnesis i oznaczal powrót, cofanie
sie ku skrytym zródlom. Mit wieku zlotego, srebrnego i zelaznego wyraza w sposób obrazowy ten
sam rodzaj wrazliwosci: pelne istnienie ma swoje miejsce w przeszlosci. Kultura sredniowiecznej
Europy projektuje swoja wizje sfery pelni w inny sposób. Wieczny i pozaczasowy byt Boga staje
sie zródlem wszelkich istnien, w nim tez ogniskuje sie nadzieja. Obejmuje ona poczatek i koniec
dziejów. Dzieki obietnicy zbawienia, linearna wizja czasu pozwala na podtrzymanie nadziei wyjscia
ze swiata braku i nedzy. 

Niezaleznie od wielkich róznic, wspólna cecha tych dwóch wizji jest podobne, wysokie
wartosciowanie trwania i niezmiennosci. Zmiana i przeplyw zjawisk jest tylko iluzorycznym
przejawem prawdziwej, niezmiennej natury bytu. Ani czlowiek, ani otaczajacy go swiat zjawiskowy
nie istnieja w sposób mocny. Sa igraszka w reku losu, a pózniej, w sredniowieczu, w reku
wszechmocnego. Mocne istnienie jest skryte, choc stale obecne w tle przezycia swiata. Ten typ
ontologii jest silnie zwiazany z hierarchia wartosci skoncentrowana na tradycji i idealizujaca
przeszlosc.

Pojawienie sie nowozytnej swiadomosci oznaczalo rozpad dotychczas obowiazujacego wzoru
wartosciowania. Proces ten poprzedzony byc musial przez glebokie zmiany w podstawowych
intuicjach ontologicznych. Opisujac je za pomoca pojecia "czasu swiatoobrazu", Martin Heidegger
stawia teze, iz istota tych zmian bylo utozsamienie tego, co sie zjawia, naocznego, z istniejacym.
Ten gest ujawnia sie w renesansowym dazeniu sztuk do jak najwierniejszego przedstawiania tego,
co widzialne, jako prawdziwego. Ten gest znajduje filozoficzna eksplikacje w mysli Kartezjusza, z
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jej postulatem naocznosci jasnej i wyraznej jako miary prawdy. A w filozofii pokartezjanskiej
najsilniej, najbardziej zwiezle wyrazony zostaje przez Berkeley'a w jego slynnym "istniec, to byc
postrzeganym", esse = percipi. 
Problem w tym, ze to, co naoczne, zjawiskowe, zawsze podlega zmianie, powstawaniu i ginieciu,
zawsze jest w ruchu. Ideal bytu stalego i nie podlegajacego zmianom uksztaltowany zostal przez
Parmenidesa wlasnie w opozycji do tej fundamentalnej cechy swiata zjawiskowego. Ten problem, z
którym borykala sie stale mysl pokartezjanska, rozwiazany zostal dopiero - i tylko czesciowo - w
systemie Hegla. Utozsamienie przeplywu zjawisk z Bytem mozliwe jest dzieki wprowadzeniu idei
takiego istnienia, które przechodzi przez rózne formy w drodze do absolutu, synonimu pelni.
Myslenie Heglowskie dominuje w naukach spolecznych Europy mniej wiecej do lat '70 tych czy
nawet '80 tych XX stulecia. Pojawienie sie wspólczesnosci oznacza zmierzch tej dominacji i
zwiazanych z nia zalozen ontologicznych.
Nowozytnosc oznacza wiec substancjalizacje zmiany, ruchu tego co naoczne i bezposrednio
dostepne w obrebie ludzkiego doswiadczenia. W tym obszarze musialo dokonac sie nowozytne
rozwiazanie problemu braku i odniesienia do wizji pelni. Nadzieja nie mogla byc juz umieszczana w
transcendencji, bowiem transcendencja stracila swoja ontologiczna wage. Miejscem realizacji pelni
stala sie przyszlosc, punkt na osi czasu ku któremu zmierzal ruch rzeczy. Ta "oswojona" zmiana,
która miala zamienic terazniejszy swiat niedoboru w przyszle królestwo pelni nazwana zostala
postepem. Czlowiek doswiadczajacy niedoboru stawal sie jednoczesnie podmiotem, który kierowal
strumien istnien ku ostatecznemu spelnieniu. Wobec otaczajacego braku zyskiwal wielka
ontologiczna moc. 
Mozemy wiec rozumiec kulture nowozytna jako forme adaptacji swiadomosci do doswiadczenia
bytu jako zmiany, ciaglego ruchu. Fundamentalne dla niej idee, jak pojecie postepu, swiadomosc
historyczna czy - last but not least - ogromna waga techniki i nauki umozliwialy te adaptacje.
Zauwazmy, ze wszystkie one opieraja sie na fundamencie linearnej koncepcji obiektywnego czasu
dazacego do mocno zdefiniowanego celu. Umieszczajac realizacje ludzkich nadziei w przyszlosci
pojecie postepu nadaje sens ruchowi naprzód i samemu dazeniu do zmiany. Jednoczesnie, jak

zauwaza Habermas za Benjaminem,9) równiez sposób opowiadania historii uwarunkowany jest
przez otwarty ku przyszlosci horyzont naszych terazniejszych nadziei. Tekhne zas pozwala na
kontrolowanie ruchu poprzez wladze nad rzeczami, a wiec swiatem zjawiskowym, budujac
jednoczesnie poczucie nadzwyczajnej mocy i wyjatkowej pozycji czlowieka wsród istnien. Pozwala
to na podtrzymywanie poczucia "mocnego" istnienia, jakie czlowiek sam sobie nadaje mimo utraty
oparcia w transcendencji. 

Idee postepu, historii i technicznej wladzy nad swiatem pozwalaja swiadomosci nowozytnej
postrzegac siebie w ciaglym marszu na rozwijajacej sie linii czasu. Zwrócmy uwage na slowo
ciagly. Zmiana, która trwa ciagle przez kilkaset lat, staje sie rutyna, stala procesu cywilizacyjnego.
Pojawia sie paradoks. Róznorodnosc i zmiennosc, ujmowane jako ruch zmian rozciagniety w
linearnym czasie, staly sie stabilnym elementem doswiadczenia swiadomosci nowozytnej. I wtedy
pojawia sie ponowoczesnosc jako miejsce, w którym kultura uswiadamia sobie ów rutynowy,
monotonny aspekt zmiany. Czlowiek przestaje zachwycac sie swoimi mozliwosciami adaptacyjnymi
i traci swoja ontologiczna moc. 

Wytlumaczmy te teze. W strukturze swiadomosci doswiadczenie, które stale sie powtarza,
przestaje byc zywym przedmiotem uwagi. Staje sie stabilnym, zamknietym elementem i nie zmusza
juz swiadomosci do tworzenia nowych form, które mialyby pozwolic na jego uchwycenie. Takie
strywializowane doswiadczenie usuwa sie w tlo swiadomosci, zostawiajac miejsce dla nowego
doznania. Swiadomosc zas zmuszona jest do wypracowania nowych kategorii, pozwalajacych ujac
to nowe doswiadczenie w pojeciach dyskursu.

Jesli sprobujemy zastosowac te figure myslowa w stosunku do swiadomosci kultury nowozytnej, to
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okaze sie, ze doswiadczenie zmiany przestalo byc zródlem podstawowej konceptualizacji,
wyrazajacej sie w wielkich ideach modernitas. Swiadcza o tym takie zjawiska, jak zalamanie sie
wielkich narracji historycznych, czy kryzys idei postepu. Ruch zmian nie stanowi juz zródla nadziei
eschatologicznych, umiejscawianych w przyszlosci. Natomiast nie zmienila sie zapewne sama
podstawowa intuicja ontologiczna, która utozsamia istnienie z tym co zjawiskowe, naocznie
obecne. Znalazla ona jednak nowe doswiadczenie, warunkujace nowa forme kategoryzacji.
Wspólczesna swiadomosc skupia sie nie na samym ruchu zmian w czasie, a wiec na linearnie
uporzadkowanej zmiennosci bytu. Ta stala sie rutyna, przeszla w tlo. Uwaga wspólczesnosci
ogniskuje sie na róznorodnosci wspólwystepujacej, jednoczasowej, wypelniajacej terazniejszosc,
rozpychajacej ta terazniejszosc w wielowymiarowa przestrzen. 

Róznorodnosc postrzegana tu i teraz, odcieta od przeszlosci i od przyszlosci, wywoluje narastajace
doznanie nadmiaru i przeladowania. Ta róznorodnosc doswiadczana jest jako potencjalna obfitosc,
pozornie dostepna na wyciagniecie reki. Pozornie, bowiem w gruncie rzeczy wymaga ciaglego
wyboru i przezywania uczucia rezygnacji. To wlasnie napiecie pomiedzy wizja spelnienia
dostepnego tu i teraz, a doznaniem jego realnego odroczenia, jest zródlem rozdecia chwili
terazniejszej. Jednoczesne doswiadczanie obfitosci rzeczy, bedacych w zasiegu reki i odsuniecia ich
poza próg wyboru unieruchamia swiadomosc w bezczasowej przestrzeni. Doswiadczenie czasu
przestaje byc skoncentrowane na wymiarze "podluznym" tej przestrzeni, rozpina sie zas na cieciu
"poprzecznym", na uporzadkowanej róznorodnosci. Uwaga porzuca diachronicznosc i koncentruje
sie na synchronicznosci. To co oddalone na linii czasu - czy bedzie to przeszlosc historyczna, czy
wizja przyszlosci - traci atrybut "mocnego" istnienia, skryte za zaslona przeladowanej
terazniejszosci.

Kategoria nadmiaru ma wlasnie opisywac te sytuacje i ten stan ducha. Mysl wspólczesna trudzi sie
nad wypracowaniem form i pojec, które pozwola nadac tej sytuacji forme dyskursywna. Jednak,
zanim jeszcze opisane i wypowiedziane, doswiadczenie rozciagniecia terazniejszosci na
podobienstwo przesyconej kolorami banki mydlanej ma dramatyczne konsekwencje dla ludzkich
losów.

Przytloczenie terazniejszoscia.

Podsumujmy. Dla swiadomosci organizujacej sie wokól doznania niedoboru w chwili terazniejszej i
przenoszacej nadzieje na spelnienie w odlegla, acz osiagalna przyszlosc, kluczowym bylo
opanowanie procesu zmian, wiodacego ku wyczekiwanej arkadii. Konieczne bylo okreslenie
punktu docelowego, jak tez kontrolowanie samego ruchu po wyznaczonej trajektorii. Nowozytna
swiadomosc odpowiedziala na te wyzwania dzieki nowoczesnym naukom. Historyzm nauk
spolecznych pozwalal wyznaczyc kierunek ruchu wiodacego ku spelnieniu. Zas umiejetnosci,
zdobywane dzieki naukom scislym i technice, ucielesnialy mozliwosc opanowania samej praktyki
zmian.
Jednak skutecznosc techniki doprowadzila do radykalnej zmiany srodowiska, okreslajacego nasze
pole doswiadczen. Przemyslowa produkcja dóbr uwolnila wielka czesc populacji w
spoleczenstwach wysoko rozwinietych od codziennej walki o przetrwanie. Jednoczesnie poprzez
rynek nasycila srodowisko wiekszosci tych ludzi ogromna masa rzeczy, paradoksalnie zupelnie
niedostepnych. Niedostepnymi czyni je juz sama ich ilosc, powodujaca, ze wybranie jednej
wymusza rezygnacje z tysiaca. Rewolucja w technikach komunikacyjnych zwielokrotnila to
zjawisko w przestrzeni symbolicznej. Ilosc wiedzy na dowolny temat, która gromadza znawcy,
ludzie zawodowo lub z zamilowania zajmujacy sie okreslonymi dziedzinami, jest wieksza niz suma
ludzkiej madrosci, która gromadzili wielcy renesansu. Ilosc, nie jakosc. Tak jest z z róznymi
dziedzinami kultury slowa, z muzyka, kazda galezia sztuk wizualnych, z dramatem. Nawet z
szachami i brydzem sportowym. Jest brydz dla doroslych, dla dzieci, dla kobiet, szybki, wolny...
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Istnieja czasopisma, zjazdy, turnieje, konferencje. A do tego dochodzi nieskonczona ilosc galezi,
które wyrosly z pnia nauki, ogromna dzungla dziedzin prawa, tysiace obszarów technologii i
produkcji, labirynty medycyny, no i wreszcie swiat komputerów... .

Naplyw informacji, a jednoczesnie "szumu informacyjnego", rzeczywistosc wirtualna,

symulakrycznosc,10) sklaniajaca do poddawania w watpliwosc samej kategorii realnosci - wszystko
to jest zupelnie nowym wyzwaniem dla umyslowosci wspólczesnej. Nadmiar i przesyt bodzców, a
przede wszystkim laczaca sie z tym niekoherencja, stanowia istotna trudnosc wlasnie na poziomie
najbardziej podstawowych funkcji kazdej swiadomosci, na poziomie funkcji selekcyjnej i

integrujacej.11) Mozna by powiedziec, ze specjalizacja istniala zawsze. I ze to, z czym mamy do
czynienia, to po prostu poglebienie owej specjalizacji. Mysle jednak, ze przemiana ilosciowa
przyniosla gleboka zmiane jakosciowa.

Konsekwencje pojawienia sie dostepu do róznorodnosci i nadmiaru w obszarze, który dotychczas
pozostawal calkowicie niedostepny dla ludzkiej ingerencji, w obszarze dziedzictwa biologicznego,
sa wlasciwie jeszcze zupelnie nie znane. Pewne jest jednak, ze niedlugo i w tej dziedzinie wielosc
mozliwosci a jednoczesnie ich ograniczona dostepnosc i konieczne wybory stana sie kolejnym
wyzwaniem dla swiadomosci ludzkiej. Wskutek tych zmian juz teraz watpliwa staje sie kategoria
tozsamosci indywidualnej. Dzis najsilniej zjawisko to pojawia sie tam, gdzie mozliwosc
chirurgicznej zmiany plci pociaga za soba wybór: czy chce byc kobieta, czy mezczyzna? Co, jesli po
latach wspólnego zycia czyjas zona zechce nagle byc mezem? Z drugiej strony, mozliwosci
ingerencji w genetyczna baze czlowieczenstwa - dzisiaj nieprawdopodobnie jednolita - groza
poglebianiem i utrwalaniem róznic miedzy grupami i warstwami, a wiec nasileniem procesu
rozpadu jakiegokolwiek wspólnego projektu antropologicznego. A mozliwosci dzisiejszej
medycyny sa tylko bladym zwiastunem tego, co sie zbliza.

W momencie, w którym w samym punkcie ciezkosci pola doswiadczen niedobór i brak zostaje
zastapiony przez nadmiar i przesyt, postawy i strategie dotychczas skuteczne staja sie
nieadekwatne. W obliczu terazniejszosci przesyconej do granicy naszych zdolnosci percepcyjnych i
poza granice naszych zdolnosci eliminacji, caly nasz aparat swiadomosciowy - nastawiony przeciez
na zaspokajanie braku - dziala tak, jakby nic sie nie zmienilo. Caly czas chcemy zagarniac i
pochlaniac. Kulturowe dziedzictwo, z kategoriami uksztaltowanymi przez problem niedoboru,
modeluje reakcje wspólczesnego czlowieka czyniac go bezradnym wobec zupelnie doswiadczenia
przesyconej rzeczywistosci. Przede wszystkim nie pozwala mu konceptualizowac zmiany regul gry,

nawet jesli intuicyjnie ja czuje.12)

Indywidualne zachowania moga w tej sytuacji ewoluowac w dwóch zupelnie przeciwstawnych
kierunkach, z których kazdy wyraza niemoznosc zaadaptowania sie do nowych warunków. Ci,
którzy sa aktywni, dynamiczni, maja duze umiejetnosci, próbuja zagarnac wszystko, co pojawia sie
w ich polu uwagi. Jednak pole to nie jest juz ustrukturalizowane przez niedobór w terazniejszosci i
horyzont jego zaspokojenia w przyszlosci. Taka struktura tworzyla glebie czasowa, pozwalajaca
uporzadkowac dzialania i zjawiska w linearna sekwencje siegajaca ku realnie przezywanej
przyszlosci. Brak lineranej glebi czasowej wywoluje wrazenie, ze jesli czegos nie bedzie teraz, to
nie bedzie tego nigdy, a to u ludzi aktywnych prowokuje reakcje, która mozna nazwac "wszystko
natychmiast". Brak nowych odruchów i umiejetnosci, warunkujacych umiejetnosc dokonywania
wyborów, prowadzi do pojawiania sie zjawisk od opisu których zaczelismy nasze rozwazania.
Takim fenomenem jest pracoholizm, wynikajacy z koniecznosci szczelnego zapelnieniania
terazniejszosci i jednoczesnej niezdolnosci do pozostawienia czegokolwiek w stanie
niedokonczenia na przyszlosc, której przeciez nie ma. Innym jest brak umiejetnosci koncentrowania
sie na rzeczach dlugotrwalych, jak na przyklad zycie rodzinne, bowiem to, co rozciagniete w
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czasie, ma tendencje by stapiac sie z tlem swiadomosci i znikac z pola uwagi. Pustka emocjonalna
wypelniana jest wtedy doznaniami krótkotrwalymi, ale gwaltownymi, dostarczanymi przez sporty
ekstremalne, substancje psychoaktywne, czy tez aktywnosc seksualna traktowana jako gre. Wiaze
sie z tym niechec, charakterystyczna dla stylu zycia yuppie, do podejmowania jakichkolwiek
dlugofalowych zobowiazan, które w imie przyszlych - a wiec slabo istniejacych - korzysci moglyby
ograniczyc aktualna wolnosc wyboru. 

Poniewaz jednak wybieranie i tak jest konieczne, w zjawiskach tych przejawia sie najprostsza
mozliwa regula: sieganie tylko po to, co bezposrednio uchwytne, unikanie tego, co jakkolwiek
oddalone. Nowa intuicja ontologiczna powoduje, ze sprawy nie dotyczace bezposrednio Ja
indywidualnego, zaposredniczone spolecznie, podobnie jak to, co oddalone w przyszlosc, traca
ceche mocnego istnienia. Tendencje te ujawnia regres zaangazowania w sprawy publiczne, jej
przykladem moze byc chocby obiekt stalej troski politologów - malejaca partycypacja wyborcza. 

Na drugim biegunie reakcji na przesycony horyzont doswiadczen pojawia sie cala grupa zachowan,
których wspólna cecha jest to, ze pozwalaja uniknac tak dokonywania wyborów jak - w
odróznieniu do tych poruszonych wyzej - wszelkiej aktywnosci. Ci, którzy slabo opanowali
umiejetnosci konieczne do zdobywania dóbr i wrazen, nie sa dzisiaj w spoleczenstwach wysoko
rozwinietch zagrozeni natychmiastowym unicestwieniem. Nie umra z glodu czy z zimna. Sa raczej
postawieni w sytuacji osiolka pana Buridana. Iluzja wszystkiego w zasiegu reki uniemozliwia im
wykonanie nawet najmniejszego ruchu w strone chocby minimalnego czegos. Poniewaz nadmiar
realnych mozliwosci jest dla coraz wiekszej czesci ludzi niedostepny, a walka o nie zbyt trudna,
zastepuja go przesytem doznan iluzorycznych. Zjawisko to, nazwane przez Zbigniewa

Brzezinskiego tittytainment,13), polega na dostarczaniu tym, którzy zyja na marginesie aktywnego
spoleczenstwa coraz wiekszej ilosc mozliwych dróg uciekania od rzeczywistosci. Te drogi
udostepniane sa w rzeczywistosciach wirtualnych, tworzonych przez przez elektroniczne srodki
przekazu, w symulakrycznych "kopiach" rzeczywistosci, takich jak centra rozrywki, czy wreszcie

poprzez uzycie substancji chemicznych, narkotyków. Wizja Stanslawa Lema,14) w której masy
ludzkie pograzone sa w narkotycznym snie, otwierajacym obszar spelnienia, nie wydaje sie byc juz
czysta fantastyka. 

Zmiana sposobu przezywania czasu, zwiazana z tym, co nazwalismy problemem nadmiaru, jest
istotnym wyzwaniem dla nauk spolecznych. W obrebie nauk o czlowieku palacymi staja sie pytania,
zwiazane z problemem wyboru w rozdetej przestrzeni chwili terazniejszej. Intuicje te wyraza
precyzyjnie David Harvey, kiedy pisze o zastepowaniu w naukach spolecznych linearnych kategorii
czasowych zaczerpnietych z historii przez wrazliwosc przestrzenna, skoncentrowana na

wspólwystepowaniu, równoczesnosci, a zwiazana z teoria estetyczna15) . Nowa wrazliwosc ma nie
tyle wpisywac wszystkie wybory w obreb wspólnie rozwijajacego sie, uniwersalnego strumienia
czasu, lecz czynic z czasu tylko jeden z wymiarów zlozonej przestrzeni wyborów, w której realizuje
sie indywidualna sztuka zycia. W przestrzeni tej potrzebne sa takie punkty odniesienia, które beda
niezalezne od wszechogarniajacego, historycznie ukierunkowanego procesu zmian, bowiem ten
ostatni na poziomie swiadomosci spolecznej zostal wlasnie "wziety w nawias".

W spolecznosciach tradycyjnych sztuka zycia, ucielesniona w tradycji, przekazywana byla przez
tych, którzy dzieki dlugiemu zyciu "wiedza". W kulturze nowozytnej ich miejsce zajely systemy
edukacyjne. Uksztaltowane w swoich najistotniejszych aspektach w wieku XIX-tym, nadal sa

nosnikami zalozen filozoficznych, w oparciu o które zostaly zbudowane.16). Zgodnie z tymi
przeslankami instytucje edukacyjne w swoich programach skoncentrowane byly na tych dwóch
grupach umiejetnosci, których waga wynikala z opisanej wyzej ontologii niedoboru. Uswiadamiajac
sobie to, co historyczne, czlowiek wyksztalcony mial zyskiwac zrozumienie kierunku, w którym
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przesuwa sie proces zmian, to znaczy mial zdac sobie sprawe z postepu. Zglebiajac nauki
przyrodnicze i techniczne, mial uzyskac narzedzia, które pozwalaly mu ten proces zmian
opanowac. 

Trzeba zauwazyc, ze budowana w ten sposób perspektywa w gruncie rzeczy wyklucza realny
wybór. Bowiem jesli wszyscy jestesmy unoszeni w strumieniu linearnego czasu, który na dodatek
wyznaczony ma z góry kierunek i sens, to jak mozna wybierac swoje wlasne cele? Jesli wszyscy
winnismy byc nosnikami postepu, to wszelki inny wybór obciazony jest potepieniem moralnym, ba

wydaje sie byc wyzwaniem wobec rozumu.17) Sens naszych wyborów jest z góry okreslony i zlewa
sie ze wspólnym celem calej ludzkosci. Koncentracja na przyszlym celu jako realizacji poglebia zas
postrzeganie terazniejszosci jako sfery niedoboru. Czyni nas slepymi na aktualny nacisk
róznorodnosci, na rzeczywistosc nadmiaru. Na tyle skutecznie, ze w chwili w której linearna
struktura czasu slabnie i terazniejszosc zmusza nas do prawdziwych wyborów - arbitralnych w
nietzscheanskim sensie, bo pozbawionych zewnetrznych uzasadnien - jestesmy bezradni. 

Wydaje sie, ze ta przygoda zdarzyla sie kulturze europejskiej i amerykanskiej w trakcie i po
rewolcie lat '60 tych i '70 tych. Heglowska struktura myslenia o celach indywidualnych i
zbiorowych, wpisujaca kazdego w teleologie stawania sie historii, doprowadzona do absurdu, a
nastepnie gwaltownie dezawuujaca sie, zabrala ze soba do grobu charakterystyczne dla
nowozytnosci przekonanie o ontologicznym prymacie przyszlosci. Pozostawila kulture
wspólczesna naprzeciw rozdymajacej sie nadmiarem, przesyconej banki terazniejszosci. Zamiast
szukac odpowiedzi na swoje pytania w takiej czy innej wizji przyszlej pelni, kazdy musi
odpowiadac sam, sam okreslac swoja pozycje w zlozonej strukturze rzeczywistosci obecnej tu i
teraz. Dawne rozwiazania, zwiazane z wielkimi narracjami nowozytnosci, uksztaltowane w
konfrontacji z problemem niedoboru, nie pozwalaja na poradzenie sobie z kwestia nadmiaru. Ich
postawowa slaboscia, okazuje sie to, ze najwazniejsze odpowiedzi przenosza w przyszlosc. Jakby
mówily: wpierw doprowadzmy do spelnienia, gdy osiagniemy je, wszystkie problemy jakos sie

rozwiaza. Ta propozycja, "gnostycka" w rozumieniu Voegelina18) a wiec gloszaca zanik wszelkich
problemów po zapanowaniu raju na ziemi, musi opierac sie na swoistym "wyznaniu wiary",
uksztaltowanym przez ontologie niedoboru. Gdy wiara ta slabnie, a swiadomosc w coraz wiekszym
stopniu skonfrontowana jest z przesycona terazniejszoscia, konieczne staje sie wypracowanie
zupelnie innych kategoryzacji. Ich fundamentem staje sie sztuka indywidualnego wartosciowania
rzeczy i - co za tym idzie - rezygnacji z ogromnej wiekszosci z nich. Sztuka rezygnacji staje sie
koniecznym warunkiem przetrwania, ale jednoczesnie zabarwia cala rzeczywistosc aura nostalgii,
uczucia nieuchronnie zwiazanego z powstrzymywaniem sie. To, jak sadze, tlumaczy intrygujaca
kariere uczucia nostalgii, charkterystyczna dla epoki po-nowoczesnej. 

Sztuka rezygnowania i koncentracji, umiejetnosc budowania szacunku i waloryzowania

efemerycznych rzeczy,19) to wszystko wymaga budowy indywidualnej osi czasowej, linni, która
pozwala jakkolwiek uporzadkowac chaotyczna róznorodnosc i nadac jej glebie przeplywu. Jest to
trud podejmowany przez niewielu, wymaga bowiem samodzielnosci a jednoczesnie pokory. Jego
przeciwienstwem jest narcyzm - rozumiany tutaj jako zjawisko spoleczne - który redukuje
róznorodnosc w obraz rozdetego Ja. Trud budowy wlasnej przestrzeni znaczen i warunkujacego ja
wymiaru czasowego wymaga szczególnego rodzaju umiejetnosci, swoistej madrosci. Sadze, ze
wiele sygnalów wskazuje na to, ze ten typ umiejetnosci zaczyna byc ceniony w cywilizacji
wspólczesnej. Niezaleznie od krytyki, jaka budzi instrumentalizacja umiejetnosci miedzyludzkich i
wiedzy psychologicznej w obszarze wladzy i zarzadzania w ekonomii, niewatpliwe jest zwiekszenie
sie wagi tego aspektu w ksztalceniu i dzialaniu klasy menedzerskiej i politycznej, kosztem wiedzy
czysto technicznej i prawnej. Innym przykladem jest waga, jakiej nabieraja róznego rodzaju
dziedziny poszukiwania siebie, definiowania swojej tozsamosci, takich jak psychoanaliza. Tego
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rodzaju praktyki pozwalaja adeptom budowac swoja wlasna os czasowa, porzadkowac w narracji
wielosc doswiadczen i ostatecznie szukac indywidualnych regul dokonywania wyborów i

rezygnacji20). Jednoczesnie jednak wielosc indywidualnych konstrukcji podmywa fundament

wspólnej intuicji czasu, która, jak pokazal Norbert Elias,21) byla jednym z fundamentów
konstytuowania sie nowozytnosci. Czas byl ujednoliceniem w abstrakcyjnej syntezie róznorodnych
rytmów zycia wielosci ludzi, rytmu kupca i rytmu producenta, rytmu systemów wojskowych i
rytmu systemów edukacyjnych. Tak rozumiany czas przestaje byc w centrum przezywania. Za tym
jednak idzie wynikajaca z doswiadczenia nadmiaru powolna erozja wspólnego jezyka, czy moze
raczej poczucia wspólnoty, mozliwosci wspólnego przezywania, która w jakis sposób laczyla,
spajala calosc kultury, w której zyjemy. Byc moze najwyrazniejsza oznaka zaniku takiego poczucia
wspólnoty jest brak zainteresowania, jakim przedstawiciele i znawcy jednych dziedzin i galezi
obdarzaja inne galezie. Jeszcze niedawno lekarze i inzynierowie sadzili, ze sztuka moze im cos
powiedziec o swiecie. A poeci byli zafascynowani tym, co wymyslali inzynierowie. XX wieczne
awangardy sa tego mocnym swiadectwem. Istnial jakis wspólny projekt, który umieszczalo
duchowy wysilek róznych ludzi we wzajemnym kontekscie. Ten wspólny projekt zwiazany byl z
jednoltym przezyciem rcuhu we wspólnym medium czasu. Presja nadmiaru, hipertrofia
terazniejszosci i koniecznosc budowania czasów indywidualnych uniemozliwia ten kontekst. Czasy
indywidualne wielosci ludzi zakladaja ontologie wielosci swiatów, które, jak monady, wzajemnie

dla siebie sa zamkniete. Znamienna jest pózna refleksja22) jednego z waznych przedstawicieli
awangardy drugiej polowy XX wieku, szczególnie aktywnego w teatralnych poszukiwaniach lat
'60-tych i 70-tych, Richarda Schechnera. Pisze on, ze zasadnicze dla sztuki pytanie nie brzmi dzisiaj
Czy moze zdarzyc sie cos nowego? lecz: Czy to ma jakis sens?
I moze najwazniejsze: Kogo to obchodzi?

1) patrz Hans Georg Gadamer Wahrheit und Methode. (Prawda i metoda), J.C.B Mohr (Paul Siebeck), Tuebingen
1960 (wyd 4 - 1975).
2) Jean-Francois Lyotard Kondycja ponowoczesna, tlum. Malgorzata Kowalska i Jacek Migasinski, Fundacja
Aletheia, Warszawa 1997
3) Juergen Habermas,  Modernizm - niedokoñczony projekt, t³um. Malgorzata Lukasiewicz  w Postmodernizm,
pod red. Ryszarda Nycza, Baran i Suszczynski, Kraków 1997.
4) Juergen Habernas, Filozoficzny dyskurs nowoczesnosci, tlum. Malgorzata Lukasiewicz, Universitas, Kraków
2000.
5) Fryderyk Nietzsche, np. Wola mocy, Antychryst...
6) poslugujemy sie pojeciem metafizyki, wprowadzonym przez Martina Heideggera w znanej pracy Czas
swiatoobrazu, lum. Krzysztof Wolicki, w tomie Budowac, mieszkac, myslec, pod red Krzysztofa Michalskiego,
Czytelnik, Warszawa 1977.
7) ibidem
8) Edmund Husserl, Medytacje kartezjanske
9) Juergen Habermas, Filozoficzny dyskurs nowozytnosci, tlum. Malgorzata Lukasiewicz, Universitas, Kraków
2000, s. 23.  
10) Jean Baudrillard, Precesja symulakrów, 
tlum. Tadeusz Komendant, w Postmodernizm, pod red. Ryszarda Nycza, Baran i Suszczynski, Kraków 1997.
11) Paul Virillo, Esthétique de la disparition, Paris, Galilée, 1989.
12) Istotne jest to, ze ta zmiana regul wcale nie czyni ich latwiejszymi, czy mniej bezwzglednymi, albo ze dotyczy
tylko warstw znajdujacych sie wysoko w hierarchii spolecznej. Moja teza jest taka ze problemy i trudnosci
gleboko zmienily swój charakter, niezaleznie od tego czy dotykaja silnych czy slabych. Nie znaczy to, ze
trudnosci i problemy sa pozorne czy nieirealne. 
13) za Hans-Peter Martin i Harald Schumann, Pulapka globalizacji, Wyd. Dolnoslaskie, Wroclaw 1999, s. 8.
Slowo jest polaczeniem amerykanskiego titts (piersi) i containment (powstrzymywanie) i oznacza cos w rodzaju
"powstrzymywania przez karmienie papka".
14) Stanislaw Lem, Kongres futurologiczny
15) David Harvey, The condition of postmodernity, Blackwell (1990) ,1995, s. 205 i nast.
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16)  zob. M. Heidegger, op. cit., ale tez Thomas S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych
17) Ten sposób myslenia, w wypadku teorii wywodzacych sie z marksizmu poddany juz  zostal wielokrotnie
krytyce, na przyklad przez Poppera (Nedza historycyzmu), czy Kolakowskiego. Jednak dopiero wspólczesnie
zwaraca sie uwage, ze wszelka mysl zakaldajaca ukierunkowany ruch historii, postep, a wiec róniez róznego
rodzaju koncepcje pozytywistyczne i neopozytywistyczne popelnia ten sam grzech.
18) Eric Voegelin, Nowa nauka polityki
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