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Co s •asem, který pádí stále rychleji
5. kv•tna 2007, Lidové noviny 
 

Naše civilizace má problém s •asem. Díky technickým vymoženostem bychom ho m•li mít stále více, ale opak je pravdou. A pro• se 
nám zdá, že •ím jsme starší, tím máme •asu mén•?

Fyzici se snaží své veli•iny jasn• popsat a vypo•ítat, jejich základní jednotky uchovávají v zabezpe•ených schránkách. A p•esto se 
nám m•že zdát, že fyzikální veli•iny jsou •ím dál tím pružn•jší. Ješt• p•ed sto lety byl kilometr vcelku konstantní vzdáleností, jejíž 
zdolání trvalo v•tšin• lidí stejn• dlouho, tedy p•ibližn• deset až patnáct minut. O pár let pozd•ji se situace zkomplikovala masovým 
nástupem aut a motocykl•, ve m•stech se vzdálenosti za•aly m••it na po•et zastávek tramvají, autobus• •i metra a dnes je kilometr 
zna•n• relativní m•rná jednotka, jejíž délka závisí na tom, zda jedeme vozem, letíme letadlem nebo jsme na p•ším turistickém výlet•. 
Nyní bude v•tšina fyzik• oponovat: Kilometr je stále ten samý kilometr, jakým byl p•ed lety a nijak jej neovlivní, jak ho vnímáme. 
Vzdálenosti se nezkracují. To, co se zm•nilo, je •as.

A op•t, máme-li být zcela p•esní, ani •as coby fyzikální veli•ina není jiný, než býval. To jen my ho vnímáme jinak. Vskutku, t•žko 
bychom hledali fyzikální jednotku, která by v našem vnímání zaznamenala pronikav•jší prom•nu než práv• •as. Podíváme-li se do 
obrazových p•íloh novin nebo zhlédnemeli •as od •asu n•jakou tu reklamu v televizi, velmi rychle pochopíme, že hlavním problémem 
naší doby je nedostatek •asu. •as jako drahé zboží. •as, kterého je nedostatek nebo prost• není. •as, který si •asto nem•žeme ani 
koupit. •as, který m•žeme ušet•it, budeme-li d•lat to •i ono. To, co je nám nej•ast•ji nabízeno, je úspora •asu. Pokud si koupíme 
rychlejší internet, rychlejší auto, lepší mobilní telefon, rychleji stravitelné jídlo... •as se zrychlil. Doby, strávené sp•chem, chvatem, 
kalupem, nestíhaje to •i ono, je nadbytek, zatímco •as, který máme na svou rodinu, p•átele •i jen prost• na sebe, se stal 
úzkoprofilovým zbožím. Práv• tímto problémem se zabývá ve své knize Tyranie okamžiku norský sociální antropolog Thomas 
Hylland Eriksen.

D•jinný zlom

Tak jako mnoho jiných d•jinných zlom•, i zm•na vnímání •asu p•išla s rozpadem východního bloku. Jejím startérem však nebyla 
politická síla ani spole•enské hnutí, ale informace. V pravém slova smyslu informa•ní velmoc. Internet. Jeho prehistorie sice sahá až 
do 60. let, ale až první polovina 90. let znamenala jeho komer•ní boom. Teprve postupn• jsme za•ali chápat, jaké okno v podob• 
monitoru našeho po•íta•e jsme si ze své pracovny otev•eli. S velikým nadšením jsme poznávali, že už nemusíme chodit na poštu 
posílat dopisy nebo peníze. Už není t•eba b•hat na nádraží, abychom zjistili, kdy nám jede vlak. Najednou nám odpadly hodiny 
strávené ve studovnách. Takto bychom mohli pokra•ovat ješt• dlouho, avšak podstatná otázka zní: Pokud dnes nemusíme d•lat •adu 
v•cí, které jsme d•íve museli, kde je potom onen ušet•ený •as?

Eriksen nachází odpov•• v podstat• ve dvou rovinách. Tu první lze vystihnout termínem zpev•ování norem. Ozna•uje situaci, kdy se 
•ekn•me v n•jakém výrobním provozu nejd•íve poda•í p•ekro•it •asovou normu na vytvo•ení ur•itého výrobku, aby se po •ase tento 
mimo•ádný a ojedin•lý výkon stal normou. A totéž d•láme i my: sami sob•, svým koleg•m, pod•ízeným a paradoxn• i nad•ízeným. 
P•edstavme si na chvíli, že by neexistoval e-mail. Kolik elektronických zpráv, jež denn• napíšeme, bychom poslali jako regulérní 
dopis s tím, že bychom kv•li tomu šli na poštu, koupili známky a pak se vypravili k nejbližší poštovní schránce? A pokud to 
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domyslíme dál, kolik •asu bychom v•novali •tení pošty, pokud bychom •etli jen to, co nám p•inese listonoš? Stejn• bychom se mohli 
zamyslet nad tím, kolika lidem bychom telefonovali, kdybychom byli op•t závislí pouze na telefonních budkách. A kolik lidí by 
volalo nám?

Je mnoho •inností, které dnes d•láme díky tomu, že na n• máme •as. Avšak jsou tyto •innosti skute•n• tak d•ležité? Kdybychom 
otázku domýšleli dál, dostaneme se až k podstat• problému, který podle Thomase Eriksena p•edstavují informace. Ty zabírají v•tšinu 
toho, •ím denn• trávíme •as. Jejich vytvá•ení, t•íd•ní, •tení, poslouchání. Informace jsou komodita jako kterákoliv jiná. Když je jí 
málo, je drahá. Když hodn•, je bezcenná. A práv• rozpoznávání d•ležitých informací od t•ch bezcenných nám zabírá •ím dál více •asu.

Ozna•ení sou•asnosti jako informa•ního v•ku není náhodné. Po osln•ní kosmem v druhé polovin• minulého století jsme se na jeho 
sklonku zamilovali do informací. Všichni je najednou cht•li. Od politických a ekonomických p•es kulturní až po zcela banální jako 
nap•íklad, jak rychle rostou nehty obyvatel•m Pob•eží slonoviny. Média, tento zprost•edkovatel informací, nám naše p•ání splnila. 
Dnes už není problém získat informaci, ale naopak se jí vyhnout. Brodíme se v množství dat, ale •ím dál víc práce nám dá odd•lit 
zrno od plev. A práv• v tomto bod• vidí Eriksen druhý d•vod, pro• je náš •as stále rychlejší. Tedy nejd•íve jsme využili zrychlení toku 
informací k tomu, abychom jich více vst•ebali a zpracovali, a pak jsme se v onom p•ívalu dat za•ali zvolna topit.

Informa•ní dieta

•lov•k je tvor zvídavý, a tak je normální, že má-li dostatek informací, chce další. Avšak tato touha nás m•že zavést až k osudu 
Otesánka, kdy budeme muset hltat i nestravitelná sousta, jen abychom ob•as nalezli n•co výživného. •ešení, které Eriksen nabízí, má 
ve své podstat• velmi blízko k dietologii. Tak jako nem•žeme stále jíst, co bychom cht•li, nem•žeme ani znát vše, co nás zajímá. V 
ur•itém okamžiku je t•eba •íci sám sob• „dost“ a za•ít s informacemi šet•it, by• se zdá, že je jich všude dost, lehce stravitelných a 
hlavn• zdarma. Náš omyl je však v tom, že za informace ve skute•nosti platíme. Stojí nás to nejcenn•jší, co dnes máme, a tím je náš 
volný •as. Na záv•r své knihy Eriksen p•edkládá •adu zajímavých, vtipných, ale i moudrých návod•, jak získat zp•t •as, který jsme už 
ob•tovali. Co t•eba p•inutit odbory a potažmo naše nad•ízené, aby nám umožnili m•síc (mimo naší dovolené) „ne•íst e-maily ani na 
n• neodpovídat“? Naopak Eriksenovy slogany jako „Rychlost je nakažlivá“ nebo „Zpožd•ní jsou skrytá požehnání“ jsou sice 
humornou, avšak místy až k•e•ovitou te•kou za dob•e napsanou knihou o zhoubné rychlosti dnešního sv•ta.

O tom, že je toto téma aktuální, sv•d•í i kniha Bodil Jönssonové Deset myšlenek o •ase. Švédská fyzi•ka a spisovatelka se snaží 
•tená•e p•esv•d•it, že •as není náš nep•ítel, který neustále n•kam chvátá a nechce se nechat chytit, ale naopak náš p•ítel. Ve své knize, 
která je psána zpola jako p•íru•ka •asového managementu, nabízí •tená•i rady, kterak •as mít a užít si jej, místo abychom jej složit• 
„hledali“. Oproti Eriksonov• knize tu však je jeden podstatný rozdíl. Jönssonová v sob• nezap•e fyzika, jehož uvažování o •ase je 
nutn• omezeno v•deckým chápáním. Proto její kniha není tak •tivá, by• se snaží ji otev•ít pro co nejširší okruh •tená•• •adou jasných 
formulací, p•íklad•, kdy nemáme •as, i nabídkou jejich •ešení. Ovšem to, co se v Eriksonov• pojetí jeví jako zevrubná analýza 
problému s p•iznáním zna•né problemati•nosti •ešení, se v knize Deset myšlenek o •ase objevuje v podob• p•ílišného zjednodušení a 
prvoplánových úvah.

Jönssonové kniha se stala ve Skandinávii bestsellerem a skute•n• jazyk i formální •len•ní v mnohém p•ipomínají publikace, které 
zpravidla za•ínají slovem Jak... (být bohatý, š•astný •i zdravý). Há•ek je v tom, že složité problémy nemají jednoduchá •ešení. Pokud 
odborník hovo•í o své oblasti, hrozí dva problémy. Bu• bude nesrozumitelný laické ve•ejnosti, nebo naopak, obávaje se tohoto 
handicapu, celou oblast p•íliš zjednoduší. Práv• tohoto druhého proh•ešku se Jönssonová dopustila. Nepochybuji, že její kniha 
•tená•e zaujme, otázkou však je, nakolik mu bude užite•ná. Autorka nap•íklad vy•ešila problém nedostatku •asu na rodinu tím, že „si 
vzala z práce n•kolikam•sí•ní neplacené volno“. Nevím kolik •tená•• si bude moci tento luxus dovolit.

Pokud však slevíme ze svých o•ekávání, bude pro nás kniha Deset myšlenek o •ase cenným p•ísp•vkem. Zejména pro to, že stejn• 
jako Eriksenova práce jednozna•n• ukazuje na individuální rozm•r vnímání •asu a zacházení s ním. Jinými slovy – jsme to my, každý 
sám za sebe, kdo si vytvá•í sv•j denní plán, v n•mž má bu• •asu málo, nebo hodn•.

•as je skute•n• zvláštní veli•ina. A•koli v•dci jsou schopni hovo•it o objektivním •ase, snad žádný jiný rozm•r nemá tak silný 
subjektivní náboj. •as, respektive to, jak jej vnímáme, se nám prodlužuje, •i zkracuje b•hem dne, týdne i let. A patrn• každý cítí, že 
•ím jsme starší, tím nám •as pádí rychleji a rychleji. Jak je to možné?
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„Pes, který si lehne, kdy chce“

Práv• na tuto otázku se snaží nalézt odpov•• kniha profesora historie a psychologie na univerzit• v nizozemském Groningenu Douwa 
Draaismy Why Life Speeds Up As You Get Older (Pro• se život zrychluje, když stárnete). Draaisma vidí ko•eny zrychlování •asu s 
v•kem v pam•ti. Respektive v jejím charakteru, fungování a •len•ní. Hned zpo•átku své knihy upozor•uje •tená•e, že pam•• je zna•n• 
autonomní •ást psychiky, která si jen máloco nechá na•ídit naší v•lí. Cituje Ceese Nootebooma, který napsal, že „pam•• je jako pes, 
který si lehne, když se mu chce“.

Lidská pam•• se v mnohém liší od té, kterou známe z našich po•íta••. Ne vše, co jsme vid•li, slyšeli •i cítili, si pamatujeme, a naopak 
mnohdy si „vzpomeneme“ i na v•ci, které se vlastn• nestaly. Jen nám je n•kdo p•ed lety •ekl a b•hem •asu jsme nabyli dojmu, že se 
staly nám. Draaisma se ve své knize zabývá tém•• výhradn• tzv. autobiografickou pam•tí. Tedy tou •ástí naší psychiky, kde jsou 
uloženy naše vzpomínky.

Jak autor píše, „autobiografická pam•• je náš nejintimn•jší spole•ník“. Rozsah toho, co si je •lov•k schopen zapamatovat, je dodnes 
prakticky neznámý. Kapacita naší pam•ti se podobá mí•i, do n•hož je stále možné p•ifukovat vzduch. Objem je pak v•cí ryze 
individuální. Draaisma v n•kolika kapitolách seznamuje •tená•e s historií a poznatky experimentální psychologie, která se pam•tí a 
jejím fungováním zabývá. Ukazuje na p•íkladu n•kterých mimo•ádných jedinc•, že pam•• m•že být tak•ka bezmezná. Lidé z tzv. 
absolutní pam•tí si dokázali pamatovat tém•• vše, co vid•li nebo slyšeli. Da• za extrémní schopnost pamatovat si je však vysoká – 
snížená schopnost jiných psychických proces•. Lidé s absolutní pam•tí nejsou schopni žít plnohodnotný život.

Douwa Draaisma se pochopiteln• zabývá i problémem uvedeným v titulu své knihy, tedy jak je možné, že •ím jsme starší, tím se nám 
zdá, že •as letí rychleji. Francouz Paul Janet se v roce 1877 pokusil vysv•tlit tento fenomén teorií, že •ím jsme starší, tím daný •asový 
úsek tvo•í menší •ást našeho života. Pro t•íleté dít• p•edstavuje jeden rok celou t•etinu jeho života. Pro •lov•ka, kterému je padesát, 
však už jen padesátinu. Jean-Marie Guyau, francouzský filozof a psycholog, ve stejné dob• p•irovnal život a rychlost, s jakou jej 
vnímáme ubíhat, k •etízku, který si obtá•íme kolem prstu. •ím více se bude •etízek blížit konci, tím rychleji nám bude obtá•et prst.

Také se vám stalo, že se vám t•sn• p•ed probuzením zdál dlouhý, výpravný a barevný sen? Pak v•zte, že jste snili jen n•kolik vte•in •i 
minut. Jako by se •as p•ed koncem vašeho spánku zrychlil. Snad proto se život postupn•, •ím více se blíží konci, zrychluje, a my tak 
žijeme dlouhé mládí, b•hem n•jž stihneme mnoho zásadních v•cí, a krátké stá•í, kdy už na vše jen vzpomínáme. Douwa Draaisma 
nenabízí jednozna•nou odpov••, nebo• „iluze zrychlování •asu s v•kem se vzpírá v•deckému experimentu“, ale svou velmi seriózní a 
zárove• •tivou knihou nechává •tená•e, aby si mohl vytvo•it vlastní názor.

Tak jako nem•žeme stále jíst, co bychom cht•li, nem•žeme ani znát vše, co nás zajímá. V ur•itém okamžiku je t•eba •íci sám sob• 
„dost“ a za•ít s informacemi šet•it, by• se zdá, že je jich všude dost.

***

Why Life Speeds Up As You Get Older

Douwe Draaisma

Vydalo Cambridge University Press, New York 2006, ISBN 0521691990, 18,99 USD (12,99 GBP), 277 stran.

Deset myšlenek o •ase

Bodil Jönssonová V p•ekladu Jany Holé vydalo nakladatelství Argo, Praha 2007, 118 stran.

Tyranie okamžiku
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Thomas Hylland Eriksen V p•ekladu Daniely Zounkové a Miluše Ju•íkové vydalo nakladatelství Dopln•k, Brno 2005, 167 stran.

O autorovi| Daniel Štrobl, psycholog Autor (*1974) p•sobí jako vojenský psycholog. Zabývá se problematikou posttraumatických 
poruch u voják• mírových i bojových misí.

Daniel Štrobl
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