
APOLOGIA NIERÓBSTWA / APOLOGY OF IDLENESS

Daniel Zieliński 2015



Uwaga / Attention:
 

Przedstawione w niniejszej prezentacji idee są wyłącznie subiektywnymi poglądami autora.
Nie roszczą sobie pretensji do uznania za „prawdy jedynie prawdziwe”

i nie mogą być powodem żadnych roszczeń odszkodowawczych.
/

The ideas from this presentation are just a subjective author's notions
They doesn't lay claim to accept this as a "truly truth"
and can't be the reason for any claims for damages.



interludium

Kurzołapka / przedmiot ucieleśniający przedstawione dalej rozumienie nieróbstwa. W interludiach, dla wzbogacenia, pokażę projekty niezwiązane bezpośrednio z prezentacją.



Lenistwo (laziness)

Nieróbstwo (idleness)

Rozróżnienie pojęć lenistwa i nieróbstwa (lenistwo jest relatywne, wobec założonych zdarzeń, nieróbstwo jest absolutne, nie ma odniesienia), ze wskazaniem na to, że niniejsza prezentacja dotyczy pojęcia nieróbstwa.



interludium

Organizator czasu / narzędzie umożliwiające porcjowanie czasu przez oznaczenie umownych jego odcinków



Krótkie wprowadzenie strukturalne / A brief structural introduction



czas / time

przestrzeń / space (fizyczna i mentalna / fisical & mental)



t

s

tu i teraz / here &now



t

s

percepcyjna przestrzeń zdarzeń / 
perceived space of incidents



t

s

percepcyjny czas zdarzeń /
perceived time of incidents



t

s

percepcyjna realność zdarzeń / 
perceived reality of incidents



Dla uproszczenia wypełnijmy ją równomierną macierzą punktów. Każdy niech oznacza możliwe, postrzeżone zdarzenie. 

s

t



s

t

Niech linia zakończona strzałką oznacza nasze życie. Gdyby dotychczas nie działo się w nim nic (nie było zdarzeń), wykres wyglądałby tak.



s

t

Nadchodzące, dotyczące nas zdarzenia (takie, jak mamy zapisane w kalendarzu), będą trwały w czasie, znajdą się też w naszej, percepcyjnej realności zdarzeń., oznaczmy je poziomymi liniami..



s

t

Wydarzenie zbliża się w czasie. Jeśli chcemy wziąć w nim udział, musimy odpowiednio wcześnie skierować się ku temu zdarzeniu. Na potrzeby wykresu, niech możliwa prędkość podążania to stały kąt 45 deg.



s

t

W chwili nadejścia, będzie to wyglądało tak.



s

t

A w chwili zakończenia, tak. Zauważmy, że wraz z minięciem zdarzenia, nasze percepcyjna realność zdarzeń odkształciła się. Jesteśmy teraz w innym punkcie. Nadchodzące zdarzenia obserwować będziemy z innej perspektywy.



s

t

By wziąć udział w kolejnym zdarzeniu, musimy podążyć w jego kierunku. Ponownie więc odkształcamy naszą, percepcyjną realność zdarzeń.



s

t

Jeżeli swe plany gęsto upakujemy zdarzeniami, czas pomiędzy nimi przeznaczymy na podążanie od jednego, zakończonego, ku następnym, nadchodzącym.



interludium

In-spektor / narzędzie studium relacji interpersonalnych.



s

t

Co się jednak stanie, gdy na swej drodze (od jednego, ku innym wydarzeniom) napotkamy zdarzenie przygodne, niezaplanowane?



s

t

Możemy podążyć za przygodnym zdarzeniom,



s

t

ale stracimy wówczas możliwość uczestnictwa w jednym, lub kilku zdarzeniach zaplanowanych, bo najzwyczajniej nie zdążymy ku nim podążyć (fizycznie, bądź mentalnie). 



Nie lubimy takich sytuacji / We don't like such situations



s

t

Dlatego najpewniej miniemy przygodne zdarzenie, nie biorąc w nicm udziału (nie mamy na to czasu, musimy podążać dalej, ku tym, zaplanowanym).



s

t

Zapamiętajmy tylko jak poszerzyła się nasza, percepcyjna przestrzeń zdarzeń, wskutek uczestnictwa w tych dwóch, konkretnych, zaplanowanych zdarzeniach.



interludium

Rotor / narzędzie wielofunkcyjne.



tymczasem / meanwhile



s

t

Powróćmy do pierwotnego, przykładowegu układu dwóch zdarzeń.



s

t

Gdyby mogły być bardziej rozsunięte w czasie, moglibyśmy podążać ku nim nie tylko jedną, wąską ścieżką, wyznaczoną możliwym kątem podążania ku zdarzeniom.



s

t

Otworzyłyby się wówczas przed nami większe, lub mniejsze obszary potencjalnego nieróbstwa,



s

t

które można by wypełnić kolejnymi, planowanymi zdarzeniami,



s

t

lecz wtedy nieróbstwo pryśnie.



s

t

Można jedynie nie wypełniać ich wcale, otwierając się tym samym na nieskończenie szeroki potok nieplanowanych zdarzeń przygodnych.



s

t

Gdy te przeminą, przebieg naszej, życiowej drogi skomplikuje się a szerokość (horyzont) percepcyjnej przestrzeni zdarzeń - poszerzy ponad to, co byłoby naszym udziałem bez uprzedniego dopuszczenia nieróbstwa.



s

t

Jednak, podobnie, jak wcześniej, poprzez uczestnictwo w przygodnych zdarzeniach, nieróbstwo także zostanie wyrugowane 



interludium

Multikliker / także narzędzie wielofunkcyjne.



s

t

Nieróbstwo w czasie przeszłym nie istnieje więc. Możemy jedynie, nie wytyczając żadnych, planowanych zdarzeń otworzyć przed sobą przepastny potencjał supermasywnego nieróbstwa.



Koniec krótkiego wprowadzenia strukturalnego / The end of the brief structural introduction



interludium

UFO / Uniwersalna Forma Odprężająca (bardzo stare)



ABSOLUT

Nieróbstwo jest absolutem. Nie da się go w pełni doznać ani opisać, gdyż w chwili przejścia z przyszłości (potencjału nieróbstwa) w przeszłość, „coś” dokonuje się jednak i w wyniku tego nieróbstwo zostaje zanegowane.



Ten symbol wskazuje na wspomnianą niemożność doznania i opisu. Nieróbstwo, jeśli istnieje, to noumen.



Przestrzeń czystej twórczości / A space of pure creativity 

Potencjał istnienia nieróbstwa wskazuje na to, że byłoby ono wyśmienitą bazą do wszczęcia i prowadzenia czystej, (nieskrępowanej odium heideggerowskiego „das Man”) kreacji, (zatem, możliwą przestrzenią „Dasein”).



interludium

Gra / bez reguł / narzędzie badania relacji emocjonalnych.



Aktywności rudymentarne / A rudimentary activity

Możemy podjąć próbę zbliżenia się do absolutu nieróbstwa, poprzez opis zdarzeń elementarnych, możliwie bliskich temu absolutowi..



Robot do oglądania telewizji /

interludium

wyręcza w czynności oglądania telewizji.



INDUKCJA / INDUCTION

To pierwsze z możliwych zdarzeń (działań) elementarnych - do rozwinięcia i interpretacji już we własnym zakresie.



I jego symbol dla ułatwienia rozwinięcia i interpretacji umieszczony.



Koncentrator / narzędzie badania relacji przestrzennych.

interludium



INTROSPEKCJA / INTROSPECTION

To drugie z proponowanych zdarzeń (działań) elementarnych.



I odnośny symbol, w odnośnym celu umieszczony.



interludium

Stator - symulator obecności.



interludium



postludium



Dziękuję za uwagę. Thanks for attention. Daniel Zieliński / www.o.diz.pl
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