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Przezwyciężanie egocentryzmu pozwalazrozumieć, że każdy ma problemy i kłopoty,ale od nas zależy czy przyjmiemy czynnąpostawę w życiu.Mijamy się, w małym stopniu dostrzega-jąc drugiego człowieka, bowiem koncentracjauwagi wiąże się nadmiernie ze zdarzeniamigłównie w świecie wirtualnym. Dominującyu nas liberalizm ekonomiczny uprawnia domyślenia o sobie i własnych interesach.Oczywiście, funkcjonuje również etykachrześcijańska. Miłość bliźniego jest jednymz nakazów, ale w postawach ludzkich zbytrzadko dochodzi do głosu, mimo deklaracji okatolicyzmie.Mijamy się. Zdarzają się spotkania, nie-oczekiwane poznanie kogoś o podobnymrodzaju wrażliwości i uczuciowości. Zdarzająsię poznania osób, których żarliwa postawapełna pasji bliska jest naszej. Ale potemnastępują lata niezrozumiałych przerw wkontaktach, które – zdawało się – miałymocne fundamenty.I znów przypadek, spotkanie po latachwraz z poczuciem, że pożegnaliśmy się wczo-raj, a nie przed laty. Znów rozstanie, zupełnietak, jakby wystarczała świadomość istnieniabratniej duszy w odległej przestrzeni i bezkontaktu innego niż wyobrażeniowy.Czyżby trwałe, systematyczne więzi wy-twarzały się głównie w miejscach pracy orazw domach rodzinnych? Jeśli tak, to znaczy, żejesteśmy skłonni wchodzić we wspólnotyuwarunkowane pewnym przymusem.Mijamy się, a moglibyśmy być o wielemniej osamotnieni niż faktycznie jesteśmy.Odmienne są jednak nasze oczekiwania.Mijamy się, bo nie umiemy być tu i teraz bezreszty. Poruszamy się w świecie rzeczywi-stym, ale w słuchawce przy uchu, wpatrzeniw smartfony. W każdej chwili, gdy kończymyjakąś rozmowę, radośnie odpowiadamy nakolejną – nigdzie nie będąc w pełni. Kłopotteż jest z sentymentami, a raczej ich brakiem.Wiele osób pozbawionych jest takich wzru-szeń. A sentymenty wiążą nas z człowiekiem,ze zwierzętami, z przedmiotami, z tradycjąkulturową. One sprawiają, że tęsknimy dostron rodzinnych, do miast w których przeży-liśmy głębokie wzruszenia i do osób, które

lubimy. Sentymenty nie skierowują naszejuwagi ku przyszłości lecz wywołują chęćpowrotu do czegoś, co minęło.Mijamy się, ale nawet te ułamkoweprzejrzenie się w oczach nieznajomej osoby,miewa znaczenie jako rodzaj lustra. Przeglą-damy się w innych, bowiem na ogół niewystarcza nam aprobata siebie przez siebie.Nawet aprobata, gdy się jest kobietą, dlaswojej zewnętrzności ujrzana w mijającychnas przechodniach dodaje wiary w siebie.W lustrach lubią się przeglądać kobiety imężczyźni. Pytanie czy widzą w nich siebie.Lustra przynoszą często wyobrażone własneodbicie. A może ukazują nam nasze twarzenieco inaczej niż oczekujemy? Lustra pokazu-ją nam siebie w zbliżeniu, zdarza się, żepowiększają i nie można też zapominać okrzywych zwierciadłach.Lustrem może być również twórczość ar-tystyczna oraz twórczość literacka. Jakżewiele bowiem dowiadują się biografowietwórców o ich psychice poprzez analizę dzieł,które po sobie pozostawiają. Dla wielu kobietlustrem staje się mężczyzna. Przypuszczam,że jest to jedna z zasadniczych różnic międzypłciami. Nie wyobrażam sobie mężczyzny,który w kobiecie odnajduje lustro ukierun-kowujące go. Częsta, niewolnicza zależnośćkobiet, to stan troski wyrażającej się w pyta-niu: czy mu się jeszcze podobam? Niepokójten przytłacza, niszczy i deprymuje.Mijamy się – brzmi to nostalgicznie, alezawiera się w tym mijaniu brak uwagi wobecdrugiego człowieka. Nie powinniśmy do-puszczać do tego, by utrwalać więzi intere-sowne, a pozostawiać mocną nutę niespeł-nienia w relacjach ocenianych jako nieważne,a przynoszące impulsy rozwoju duchowego.W miarę rozkwitu cywilizacji wzmaga sięu wielu stan nudy. Ona również rozkwita.Jednym z czynników jest wygoda, bowiemwielu czynności możemy nie wykonywać.Wyręczają je rozmaite wynalazki, by wymie-nić szybkowary, niezdrowe kuchenki mikro-falowe, pralki, kaloryfery. Nie nosi się węgla,nie łupie się drewna, można nie gotować leczżywić się półproduktami. Innymi słowy,zaoszczędza się wiele czasu zwłaszcza jeśliżyje się, na przykład, w Japonii i poziommaterialny pozwala na korzystanie z robo-tów.Co robić z wolnym czasem? Rozwiąza-niem stał się wynalazek: telewizja i w ostat-nich latach – internet. Rzeczywistość wirtu-alna też może jednak nudzić mimo, że decy-denci programów nasycają przekazywanetreści sensacjami. Zdarzenia z pozoru po-zbawione większego znaczenia łatwo jestzamienić w wydarzenia pobudzające emocje.I oto grzęźniemy w świecie banalnym, małoprawdziwym.Oglądałam niedawno w nocy film o„bramkarzach” chroniących dyskoteki idecydujących o możliwości wejścia do nich.Wynikało z tego dokumentu, że jest to spo-sób pozwalający znakomicie intensyfikowaćwłasne życie. Również stali bywalcy dysko-tek stają się zależni od tej formy spędzaniaczasu. Ogłuszający hałas, tłum sobie podob-nych osób oraz rytm sprawiają, że nuda tunie grozi. Zwłaszcza, że są łatwo dostępnenarkotyki, seks i alkohol.

Każdy doświadcza nudy nieinteresującejpracy, obowiązków i kołowrotu zajęć zaczy-nających się codziennie od początku. Nudadręczących pytań fundamentalnych na którenie można znaleźć odpowiedzi. Nuda sprze-ciwu wobec rzeczywistości, której słusznienie chce się zaaprobować z powodu niedo-statku wolności, sprawiedliwości oraz wpły-wu na nią mądrych ludzi.Nuda o charakterze egzystencjalnym do-prowadziła Obłomowa, bohatera powieściIwana Gonczarowa pod tym tytułem, dostanu w którym nie widział sensu, by wsta-wać z łóżka i podejmować codziennie nanowo wysiłek ubierania się, by potem wie-czorem znów przebierać się do snu.Nuda pojawia się wtedy, gdy zanika żar-liwość w wykonywaniu pracy bądź, gdy naprzykład, następuje stan ostrego przemęcze-nia. Nuda pojawia się wtedy, gdy nasze bez-owocne usiłowania przekraczają granicewytrzymałości psychicznej. Ten stan rodzisię także, gdy bariera cierpień o charakterzeuczuciowym prowadzi do refleksji, że po-winniśmy zaprzestać wiary w ziszczenie sięnaszych” marzeń i tęsknot.Przyjął się pogląd zgodnie z którymczłowiek inteligentny się nie nudzi. Dodanina marginesie, że funkcjonuje pogląd wedługktórego nie wypada się nudzić. Widzę tękwestię zupełnie inaczej. Moim zdaniem,nuda nie ma nic wspólnego z poziomeminteligencji.Wiąże się ona bowiem nie z brakiem za-interesowań lecz dotyczy stanu emocjonal-nego. Człowiek wybitnie inteligentny możesię tak samo nudzić, jak człowiek o niskimilorazie inteligencji. Nie o to bowiem chodzi,że brakuje komuś zainteresowań.W międzywojennej Polsce, w środowiskuinteligencji funkcjonował angielski terminspleen. Należało nawet do dobrego tonupoddawać się takiemu nastrojowi. Myślę, żeRóżyc, jeden z bohaterów powieści „NadNiemnem”, doznawał spleenu. Być może wnie tak odległej przyszłości w megamiastach,w których przyjdzie nam żyć, rządzący niedopuszczą do tego, by pojawiał się spleen,bowiem będziemy bez przerwy atakowaniinformacjami i sensacjami. Świat wirtualnyzapanuje niepodzielnie.Przezwycięża nudę zrodzoną z poczuciabezsilności braterstwo. Dochodzi ono dogłosu we wspólnotach zarówno tych, którezwykło się oceniać pozytywnie, jak i tych,ocenianych w kategoriach negatywnych.Chcę przez to powiedzieć, że braterstwo jestjedną z tych wartości, które leżą poza grani-cami dobra i zła. W naszych czasach – wyłą-czając poglądy filozofów chrześcijańskich –stało się jasne dla przedstawicieli innychnurtów filozoficznych Europy, że FryderykNietzsche dokonał przewrotu w sposobiemyślenia. Mianowicie wykazał, że kategoriedobra i zła mają swoje granice i nie powinnosię ich rozciągać na całość przejawówistnienia człowieka. Nie znaczy to, że w tychsferach niepodlegających ocenom moralnym,żyjemy w sposób z nimi sprzeczny.
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