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MOTO:

“Societatea postmodernă nu e o civilizaŃie a aşteptării…Trăind
într-o idolatrie a prezentului, subiectul contemporan renunŃă să
decline trecutul şi să imagineze viitorul. Nu ştie acest subiect prea
zorit, că-şi pierde timpul grăbindu-se.”(Brunner, 2000, p.49)
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PREFAłĂ
În tumultul prezentului şi alergărilor zilnice, între o întâlnire de
afaceri şi una personală, oamenii se “ciocnesc” generic şi
conjunctural, iar relaŃiile dintre ei se consolidează sau se
pulverizează. Sunt atât de mulŃi factori care influenŃează relaŃiile
dintre oameni şi atât de puŃine relaŃii care realmente
supravieŃuiesc timpului şi lipsei de timp, încât capitalul afectiv al
fiecăruia are de suferit.
Am întâlnit oameni şi am uitat că i-am întâlnit. Am întâlnit
oameni şi relaŃia s-a stins în timp şi cu timpul. Au mai rămas
oameni aproape de mine şi eu aproape de ei, şi facem eforturi ca
să nu ne pierdem. Dar se întâmplă să ne pierdem tocmai în
promisiunea că vom petrece mai mult timp împreună, că ne vom
fi aproape la modul concret şi nu la cel ideatic-abstract, că suntem
semnificativi şi contăm unii pentru alŃii.
Uneori mă întreb dacă promisiunile nu au fost inventate tocmai
pentru a ne ascunde de inevitabil. Alteori, constat că a mai trecut
o săptămână în care mai mult am vorbit la telefon sau am scris email-uri decât să stau realmente lângă oameni. Uneori, cad în
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păcatul de a crede că o oră pe messenger compensează o zi / o
săptămână / o lună de relaŃie directă, unul pentru celălalt.
Am o agendă care îmi spune cu cine mă întâlnesc, unde şi pentru
ce şi alta care îmi aminteşte când trebuie să spun “La MulŃi Ani!”,
şi cui. Îmi rămâne un sentiment gol de tristeŃe de câte ori închid
telefonul cu impresia că am mai bifat o legătură. Nu fac parte din
categoria celor care lucrează de dimineaŃa până seara, nu trăiesc
pentru carieră şi vreau să cred că îmi doresc mai mult oameni,
decât obiecte. Cu toate acestea, mă surprind atât de des că “nu am
timp”, încât chestiunea temporală devine una de ordin valoric.
De aici sentimentul straniu că nu mai avem timp…să avem timp,
să fim cu noi şi cu ceilalŃi, să rămânem în timp şi dincolo de timp.
Frânturi de viaŃă, printre care ajungi să te întrebi ce contează cu
adevărat şi în esenŃă, cine eşti.
Îmi povestea odată o persoană “de succes” cum resimte clivajul
dintre alergătura zilnică, dătătoare de scop (confundat cu sens) şi
momentele de răgaz cu el însuşi, reduse la minutele din fiecare
seară când, înainte de culcare, îl sperie rămânerea cu sine. Sunt
clipele sale de spaimă şi sinceritate, când realizează că viaŃa i-ar
putea fi, în esenŃă, o mare farsă. Ca el sunt mulŃi şi suntem toŃi,
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prinşi între obligaŃii şi răspunderi, dornici să ne facem un rost cât
mai repede şi, din păcate, în termeni exclusiv pragmatici.
Astfel de gânduri circumscrise unei psihologii ceva mai reflexive,
au stat la baza nevoii de a scrie o lucrare despre oameni şi timp.
Cu sentimentul că “viaŃa e în altă parte” şi nu asta înseamnă cu
adevărat a fi aproape de oameni, dar convinsă fiind că se poate şi
altfel, am încercat să dau glas dinamicii timp-spaŃiu, în specificul
postmodern al vremurilor noastre de freamăt, irosire şi nădejde.
Fără pretenŃia rigorilor ştiinŃifice respectate întru totul, rămâne
sentimentul izbăvitor al întoarcerii spre sine şi al redobândirii
celorlalŃi. Din dorul unor vremuri cu timp pentru viaŃă.
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ABSTRACT
While passing from a rough modernism to an easier one,
especially in postmodernism, we are witnessing a shift of interest
from the conquest of space (using Time) to time annihilation
(through the irrelevance of Space). Today's society is a society of
consuming and consumption, up to the dissolving of subjective
into object and objective distortions between the private and the
public space. On a background of inadequate separation, the
private space becomes a deprived space of superficial contact
with the frightening “other”. Nowadays, the time crisis conceals
the modern man fear of reflection and tranquility, while the social
environment – beyond its devaluation, remains a frame for
relationships to occur and for fear to be surpassed.
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REZUMAT
În trecerea de la “modernitatea grea” la cea “uşoară” şi mai cu
seamă în postmodernism, asistăm la transferarea centrului de
interes de la cucerirea spaŃiului (cu ajutorul timpului) la anihilarea
timpului (prin irelevanŃa spaŃiului). Societatea actuală este o
societate a consumului şi a consumării, până la dizolvarea
subiectivului în obiectiv şi obiectual, cu distorsiuni între spaŃiul
public şi cel privat. Pe fondul insuficientei delimitări, spaŃiul
privat devine un spaŃiu al privării de adâncimea contactelor cu
« alteritatea » care sperie. În zilele noastre, criza timpului
maschează teama omului de reflexie şi răgaz, iar spaŃiul social –
dincolo de devalorizarea lui- rămâne cadrul în care se produce
relaŃionarea şi depăşirea spaimelor legate de aceasta.
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Despre vremuri fără timp

I. ACCEPłIUNI TEORETICE
1. Provocarea spaŃiu-timp
Receptată ca posibilitate, apoi ca o certitudine şi în ultimă instanŃă
ca necesitate, cunoaşterea spaŃiului şi a spaŃiilor sociale, fie ele
investite cu simboluri sau dominate de raŃiuni pragmatice, poate fi
considerată un “joc” de testare a limitelor umane, de împingere
până la verificarea suportabilităŃii de a controla ceea ce s-a creat,
cu riscul (asumat) de a fi doborât de propriile arme. Omul
contemporan nu ar refuza nicidecum o asemenea provocare,
riscul “arderii” sale în lume, datorită şi din cauza spaŃiilor pe care
le “are” ori a celor care “îi lipsesc” având rolul compensator al
capacităŃii (chiar fictive) de focusare pe partea pozitivă, fie ea
clădită pe stări de minus.

2. Dualismul spaŃiu-timp, de data aceasta la nivel generic, a
dobândit o serie de nuanŃe în epoca modernă, nuanŃe care s-au
diversificat în postmodernism. CauzalităŃile sunt multiple şi
inevitabile, iar efectele constatabile şi…contestabile.
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