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Celem niniejszych rozważań jest analiza ogólnie rozumianego zjawiska autostrady w 

kontekście przyspieszenia. Przy czym, w tym przypadku nie chodzi o dosłowne rozumienie 

pojęcia przyspieszenia, czyli możliwości rozwijania dużych prędkości, jakie autostrada 

stwarza, chodzi raczej o cechę rzeczywistości w jakiej funkcjonujmy. Sytuację tę bardzo 

trafnie opisuje Alvin Toffler w Szoku przyszłości: „przyspieszenie wywołuje poczucie 

nietrwałości, przelotności zdarzeń. Znajduje to odbicie w naszej świadomości i w sposób 

zasadniczy zmienia nasz stosunek do innych ludzi, do rzeczy, do całego otaczającego nas 

świata idei, sztuki i wszelkich wartości.”1Jeżeli zaakceptujemy implikację wynikającą z 

założenia A. Tofflera, że przyspieszenie jest czynnikiem modyfikującym wszelkie przejawy 

współczesnej rzeczywistości,  możemy pokusić się o przebadanie zjawiska autostrady właśnie 

z tego punku widzenia. Wpływ przyspieszenia będzie tu analizowany, po pierwsze, jako 

czynnik sprawczy  - szybkość życia wymusza konieczność szybkiego przemieszczania się, 

stąd pojawianie się autostrad – jako dróg szybkiego ruchu, po drugie, jako czynnik 

modyfikujący przestrzeń, zmieniający paradygmat drogi. Drugiemu z tych zagadnień zostanie 

poświęcona szczególna uwaga, tego zagadnienia dotyczy również główna teza niniejszych 

rozważań.  

Ze względu na to, że zjawisko przyspieszenia wyznacza horyzont pojęciowy, 

niniejszej analizy, konieczne wydaje się na wstępie doprecyzowanie, ram interpretacyjnych 

oraz uszczegółowienie pola denotacyjnego. Do opisu zostaną wykorzystane poglądy 

wymienianego już wcześniej A. Tofflera, Thomasa H. Eriksena, Zygmunta Baumana oraz 

twórcy dromologii, czyli nauki o przyspieszeniu, Paula Virillio. 

Zdaniem A. Tofflera najbardziej dotkliwa choroba naszej cywilizacji, którą on nazywa  

szokiem  przyszłości, albo porażeniem przyszłością jest efektem procesu nakładania się nowej 

kultury na starą, kultury przemysłowej na superprzemysłową. 2Przejawem tego nakładania się 

kultur jest ekspansja zmian dokonujących się we wszystkich sferach życia społecznego, przy 

czym ilość tych zmian przesądza o ich tempie. „Strumień zmian płynie z takim 

przyspieszeniem, że wywiera to zasadniczy wpływ na nasze postrzeganie czasu, 
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rewolucjonizuje tempo życia codziennego i zmienia zasadniczo sposób <<odczuwania>> 

otaczającego nas świata. Przestaliśmy   <<odczuwać>> życie, tak  jak odczuwał je człowiek 

w przeszłości.” 3Przyspieszenie analizuje jako stosunek ilości dokonujących się zmian do 

arbitralnie ustalonego odcinka czasu i stosując to kryterium pokazuje, jak zmienia się tempo 

ogłaszania wynalazków, rozwoju technologii szczególnie dotyczy to środków transportu i 

dziedzin informatycznych. Tempo przyspieszenia zmian wpływa na codzienne doświadczenie 

człowieka, z jednej strony jest to poczucie skracania się czasu, bo czas jaki możemy 

poświęcić na pojedynczą zmianę jest bardzo ograniczony, stąd wrażenie, że raczej coś się 

zdarza, niż dzieje. Z drugiej strony zmiany te są wszechogarniające, tj. nie dotyczą jednej 

dziedziny czy sfery życia. Mamy do czynienia z czymś co A. Toffler nazywa inwazją 

nowości, która przekracza możliwości przystosowawcze. W efekcie, ludzie swoją egzystencje 

postrzegają jako ciągły stan przejściowości. Przejawami tej przejściowości jest duża 

mobilność ludności, tymczasowość relacji ludzkich, jednorazowości używanych 

przedmiotów, „krótkoterminowość” przyswajanych informacji, niestałość struktur 

organizacyjnych, wielość subkultur, głód nowych przeżyć4 czy wręcz eskalowanie silnych 

doznań,5 albo  zwiększająca się ilość konfliktów lokalnych.6 

Dla T. H. Eriksena efekt przyspieszenia jest kontynuacją procesów rozwoju 

cywilizacyjnego, których efektem jest stan określany  globalizacją. Rewolucja informacyjna, 

której jesteśmy świadkami, jest tylko przejściem od wcześniejszych form przyspieszenia, do 

których zalicza pismo, pieniądze, druk, zegar, do ery informatycznej. Wszystkie, wymienione 

wcześniej elementy przyczyniły się do oderwania komunikacji od jej bezpośredniego 

kontekstu. Za sprawą pisma możliwe stało się kumulowanie wiedzy, pieniądz stał się 

swoistego rodzaju kryterium wartościowania, natomiast zegar przyczynił się  do tego, że czas 

stał się mierzalny i uniwersalny, a skoro można go mierzyć, to można również oszczędzać. 

Tak oczywiste dla nas powiedzenie czas to pieniądz stało się „fundamentem tyrani chwili”7. 

Jego zdaniem sama globalizacja jest tylko kolejną formą przyspieszenia, która zmniejsza 

odległości a czasami ją zupełnie eliminuje. Dzieje się tak głównie za sprawą bardzo szybko 

rozwijającej się technologii informatycznej, która rewolucjonizuje sferę komunikowania. „W 

epoce komunikacji bezprzewodowej nie ma już związku pomiędzy odległością a czasem 

trwania. […]Czas jako środek budowania dystansu i bliskości przestał istnieć”. 8 

Przyspieszenie XIX wieku było spowodowane rewolucją przemysłową, natomiast 

przyspieszenie XXI wieku to efekt technologii informacyjnej, która jest jednocześnie 

przyczyną i skutkiem, tym co różni przyspieszenie XIX od XXI jest jego szybkość. „Zmiany, 

czy <<postęp>>, następują teraz tak szybko, że trudno rozsądnie się do nich ustosunkować. 
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A jeśli coś dzieje się cały czas, to nie dzieje się nic. Głównym czynnikiem powstawania tej 

sytuacji jest szybkość […].9To właśnie szybkość jest czynnikiem nadającym przyspieszeniu 

nowej jakości. T. H. Eriksen wymienia kilka zasad typowych dla przyspieszenia XXI wieku. 

Szybkość zapełnia wszystkie luki w czasie, zasada ta odwołuje się do pojęcia czasu 

powolnego i czasu szybkiego. Czas powolny to czas, w którym istnieją w miarę czytelne 

granice pomiędzy przeszłością, teraźniejszością a przyszłością, natomiast czas szybki to ciągła 

presja zmieniającej się chwili, to poczucie nieustającego teraz. Konsekwencją takiego stanu 

rzeczy jest tendencja zastępowania „tego co powolne”, „tym co szybkie” – „papieros zastąpił 

fajkę, płatki kukurydziane – owsiankę, poczta elektroniczna zastępuje korespondencję na 

papierze, a dwuminutowe skróty wiadomości są jednym z najbardziej wziętych produktów w 

dziedzinie mediów10.” 11  Kolejną konsekwencją szybkości życia są uproszczenia, których 

celem jest zapewnienie łatwości życia. Jest to jeden z argumentów, do którego najczęściej 

odwołują się  twórcy reklam, np. producent tosterów reklamuje się – już nie musisz myśleć, 

którą stronę tosta masz posmarować, my ją specjalnie dla ciebie zaznaczamy.  T. H. Eriksen 

podaje przykład, który jego zdaniem najlepiej opisuje te tendencje, jest to parodia konkursu 

autorstwa Monty Pythona na  najlepsze streszczenie W poszukiwaniu straconego czasu 

Prousta, konkurs wygrywa dziewczyna z największym biustem. Ta, można by powiedzieć, 

obsesja kondensacji osiąga apogeum w nasyceniu naszego życia przedmiotami instant. 

Efektem szybkości, na który zwraca uwagę T. H. Eriksen, jest także utrata precyzji, dotyczy 

to w szczególności rozmywania się znaczeń w  myśleniu o rzeczywistości. Konsekwencją 

tego jest pewnego rodzaju „pustka znaczeniowa”, widać to, np. w polityce, współcześni 

politycy nie muszą mieć żadnych przekonań, żeby z powodzeniem uprawiać swój zawód. I w 

końcu przyspieszenie doprowadzi do punktu, w którym czas rozumiany jako trwanie będzie 

zbliżał się do zera – „kiedy czas podzielimy na odpowiednio małe kawałki, w końcu przestanie 

istnieć jako ciągłość. Na koniec nie ma już nic, poza rozkrzyczaną, przepełnioną chwilą, która 

tkwi w miejscu z szaloną prędkością.” 12  

Zaprezentowane powyżej koncepcje przyspieszenia A. Tofflera, T. H. Eriksena, 

rozpatrują ten problem w kontekście szerszych zmian cywilizacyjnych, w kolejnych  dwóch 

podejściach przyspieszenie jest analizowane głównie w zestawieniu z kategoriami czasu i 

przestrzeni. 

Z. Bauman uważa, że najlepszą metaforą oddającą istotę współczesnej rzeczywistości 

jest pojęcie płynności. Oto jego uzasadnienie: „cechy płynów oznaczają, mówiąc po prostu, że 

ciecze w odróżnieniu od ciała stałych, z trudnością  zachowują swój kształt. Płyny by tak rzec, 

nie organizują ani przestrzeni ani czasu. Ciała stałe posiadają wyraźnie wymiary 
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przestrzenne, ale neutralizują rolę czasu, ograniczając tym samym jego znaczenie (skutecznie 

opierają się upływowi czasu lub czynią go nieistotnym). Płyny nie zachowują zbyt długo 

swojego kształtu, nieustannie gotowe (i chętne), by go zmienić. Dla nich liczy się bardziej 

upływ czasu niż przestrzeń, którą akurat zajmują – tak czy inaczej tylko <<tymczasowo>>. 

Ciała stałe unieważniają w pewnym sensie czas; w przypadku płynów natomiast czas ma 

kluczowe znaczenie.”13   

W nowoczesności, zatem ważny jest czas i jego upływ a nie przestrzeń. Tak 

oczywisty, od czasów Immanuela Kanta,  związek czasu i przestrzeni, jako apriorycznych 

form poznania zmysłowego, organizujących ludzkie doświadczenie, zostaje rozerwany. To 

właśnie wtedy możemy mówić o początku nowoczesności, kiedy  czas i przestrzeń stały się 

od siebie niezależne, niezależne w takim sensie, że stały się odrębnymi kategoriami 

planowania i działania. Zdaniem Z. Baumana w nowoczesności czas zyskuje swoją historię, 

„którą zawdzięcza stale zwiększającej się „nośności” czasu – wydłużaniu się połaci 

przestrzeni, które można „pokonywać”, „przebywać”, „przemierzać” lub podbić w ciągu 

określonego czasu. Czas zyskuje swoją historię odkąd prędkość przemieszczania się w 

przestrzeni (w odróżnieniu od samej – wyjątkowo nieelastycznej -  przestrzeni, której nie 

sposób rozciągnąć i która nie chce się kurczyć) staje się kwestia pomysłowości, wyobraźni i 

zaradności człowieka.”14 Możliwości technologiczne spowodowały, że czas podróży przestał 

być pochodną odległości a stał się pochodną sposobu w jaki odległość tę pokonujemy. Nie 

mają znaczenia kategorie „blisko”, „daleko”, kiedy technologicznie możliwe staje się 

pominięcie wymiaru przestrzennego. W takim sensie przestrzeń staje się wymiarem 

zredukowanym, redukcja ta dotyczy zarówno sposobu przemieszczania się, ale także 

komunikowania.15 

Paul Virillio, twórca tzw. dromologii, nauki o szybkości i przyspieszeniu zajmuje się 

analizą rozwoju technologii ukierunkowanej na zwiększanie prędkości, i konsekwencji z tego 

wynikających.  Pokazuje między innymi jak dysponowanie środkami o dużej szybkości 

działania jest powiązane  z posiadaniem władzy. Ze względu na zakres podejmowanych w 

niniejszym artykule rozważań istotnym wątkiem  jego teorii jest wpływ prędkości na sposób 

postrzegania odległości. Jego zdaniem, „za każdym razem, gdy dokonujemy przyspieszenia, 

nie tylko zmniejszamy wymiar świata, lecz niweczymy również przemieszczanie i parametry 

ruchu, czyniąc bezużytecznym gest ruchomego ciała. Z tego samego powodu tracimy 

pośredniczącą wartość <<działania>> na rzeczy natychmiastowości <<interakcji>>. W ten 

sposób wielkie prędkości zastępują wielkie odległości, a powierzchnia, ogromne połacie 

ziemskiego globu, ustępują miejsca sferom globalnej prędkości.” 16  
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Dwie pierwsze z przytoczonych tu koncepcji pokazują szersze tło zmian, których 

efektem jest przyspieszenie, one też odwołują się do wątku sugerowanego wcześniej, że 

szybkość życia wymusza szybkość przemieszczania się – autostrada jest drogą, której celem 

jest stworzenie takiej możliwości. Dwie pozostałe odnoszą się do konsekwencji tych zmian, 

ale analizowanych już w kategoriach przestrzeń – czas, a dokładnie autostrada – 

przyspieszenie. 

Celem tego wprowadzenia było uzasadnienie możliwości postawienia głównej tezy 

tych rozważań. Wobec powyższego możemy przyjąć, że autostrada jest rodzajem przestrzeni, 

w której dochodzi do redukcji jej  przestrzenności, jest miejscem wydziedziczonym z 

odległości czyli  rozciągłości, cechy, która stanowi o jej przestrzenności. I to właśnie 

przyspieszenie jest czynnikiem modyfikującym jej przestrzenność. Najprostszym przejawem 

takiego stanu rzeczy jest potoczne doświadczenie każdego z nas, kiedy rozmawiamy o 

przebyciu jakiegoś odcinka drogi pytamy nie o to, jak to jest daleko, ale ile czasu zajął nam 

przejazd. To czas stał się kategorią  pomiaru odległości, a autostrada jak, żadna inna droga 

jest tego najlepszym przykładem, ponieważ jest ona drogą, która z istoty zakłada prędkości 

poruszania się, skracania, redukowania, pozbawiania znaczenia odległości pomiędzy 

miejscem A a miejscem B. Konsekwencji takiego stanu rzeczy jest wiele, niemniej jednak w 

niniejszych rozważaniach dwóm z nich zostanie poświęcona szczególna uwaga.  

Po pierwsze, autostrada redukując własną przestrzenność staje się miejscem bez 

własności, rodzajem niby miejsca17 czy nie – miejsca (non-places)18. Każde z tych pojęć 

pozwala wydobyć inne aspekty tej redukcji.  

Po drugie, stosowanie kategorii czasu w odniesieniu do odległości zmienia 

paradygmat podróżowania.  

 Autostrada jako niby miejsce jest miejscem przeźroczystym. Niby miejsce jest to 

rodzaj przestrzeni, która jest jednocześnie przestrzenią publiczną i niepubliczną. Jest 

publiczna w takim sensie, że duża ilość osób ma do niej dostęp, ale jest także przestrzenią 

zniechęcająca do dłuższego pobytu, jest obszarem zniechęcającym do  oswojenia jej. Jak 

pisze Z. Bauman są to przestrzenie, które istnieją po to, „aby można  ją było możliwie szybko 

przemierzyć i pozostawić za sobą.” 19W takim sensie można mówić o ich przestrzennym 

zredukowaniu, są ale ich istnienie jest bez znaczenia, ba nasza uwaga jest skierowana na 

miejsce z którego wyruszamy i miejsce do którego zmierzamy. W niby miejscu akceptuje się 

obecność innych, ale ma ona wymiar czysto fizyczny. Jest to obecność innych przy 

zachowaniu pełnej ich anonimowości. Niby miejsca są pozbawione wszelkich oznak 

przynależności, w takim sensie są niczyje, nie wymagają również przyswojenia sobie żadnych 
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zasad współbycia z innymi, oprócz czysto instrumentalnych reguł użycia, w przypadku 

autostrady, limity prędkości, zasady zmiany pasa ruchu itd., można zatem  uznać je za miejsca 

niewidoczne, pozbawione znaczenia.  

George Ritzer wprowadza pojęcie nie-miejsca dla zaznaczenia rodzaju przestrzeni bez 

znaczenia, bo poddanej unifikacji i standaryzacji. W zrozumieniu tego zagadnienia może 

pomóc zjawisko opisywane przez niego w Magicznym świecie konsumpcji, jego zdaniem tym 

co jest typowe dla ponowoczesności, to tzw. dedyferencjacja czyli brak rozróżnienia rzeczy i 

miejsc. Miejsca implodują20, zlewają się ze sobą, tracąc przy tym swoją specyfikę. Autostrada 

jako przestrzeń poddana dużej standaryzacji jest dotknięta tą „chorobą”, bo brak w niej oznak 

różnicujących, można powiedzieć, że jest przestrzenią „zawsze taka samą”. Unifikacja 

autostrady dotyczy sposobu oznakowania, kurtyn zabezpieczających, częstej izolacji od 

dużych skupisk ludzkich, itd. Gdyby pokusić się o eksperyment i pokazać komuś kawałek 

autostrady w dowolnym miejscu na ziemi, na którym nie byłyby widoczne żadne oznaczniki 

miejsca typu –X 20 km, można przypuszczać, że osoba tam miałaby poważny problem z 

rozpoznaniem miejsca w którym jest.  

W przytoczonych powyżej interpretacjach widać wspólne wątki, redukcji znaczenia 

ale widać też elementy różnicujące. Koncepcja niby miejsca uwypukla aspekt obojętności jej 

użytkowników wobec miejsca, brak znaczenia wiąże się z niedostrzeganiem, nie 

przywiązywaniem uwagi, pomijaniem cech jej przestrzenności. Natomiast w przypadku nie 

miejsca, chodzi o unifikację cech tego typu przestrzeni. Można przyjąć, że jeden aspekt 

wynika z drugiego, bo unifikacja autostrady jako przestrzeni jest konsekwencją pozostawania 

przestrzenią obojętną, przestrzenią w której czas jest  podstawowym kryterium pomiaru 

odległości, eliminowanie z doświadczenia wymiaru rozciągłości doprowadza do redukcji tego 

miejsca, staje się ono niby miejscem.  

Konsekwencją takiej nonszalancji wobec autostrady jako przestrzeni staje się zmiana 

paradygmatu podróży. Zmiana tego paradygmatu dotyczy wielu innych zjawisk, i w tym 

przypadku autostrada jest tylko pretekstem do analizy tych zmian. 

Za podróżowanie przyjmuje się dobrowolną praktykę opuszczania „domu”, 

przemieszczania się  w przestrzeni, którego celem jest samo przemieszczanie.21 Podróżowanie 

jest „mobilnością przestrzenną, której rezultatem jest zmiana środowiska, przynajmniej 

społecznego i geograficznego, a często też kulturowego i naturalnego.”22 Podróżowanie jest 

zatem przemieszczaniem się z jednego miejsca w inne, jest wyjeżdżaniem, przemierzaniem 

drogi i przyjeżdżaniem, ale autostrada powoduje, że podróż staje się wyjazdem i przyjazdem 
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w nowe miejsce. Przyspieszenie redukując przestrzenność autostrady, redukuje jednocześnie 

środkowy element podróży. Jakie mogą być tego konsekwencje? 

Współczesne analizy socjologiczne poświęcone podróżowaniu czy raczej turystyce, 

która stała się nowoczesnym rodzajem podróżowania, pokazują modele tego, co obecnie 

uznaje się za podróż, przykładem mogą być koncepcje D. Boorstina czy Deana MacCannella. 

Zdaniem D. Boorstina współcześni turyści nie potrafią doświadczać rzeczywistości 

bezpośrednio, to co poznają w trakcie wojaży jest sztucznie wykreowaną rzeczywistością, 

pseudo-wydarzeniem, którego celem jest sprawianie przyjemności. Tak strywializowane 

podróżowanie odbywa się przy pełnej izolacji, od rzeczywistości odwiedzanych miejsc, tym 

co gwarantuje tę izolacje to życie w turystycznej „bańce” (bubble), „bańce” szybkich dróg, 

wygodnych, klimatyzowanych hoteli, które są w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby swoich 

klientów bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.  

Podobną wizję kreuje D. MacCannellend w swojej pracy Turysta. Nowa teoria klasy 

próżniaczej. Wychodzi jednak od zdefiniowania turystyki jako współczesnej wersji obrzędu, 

„nowoczesne wycieczki z przewodnikiem są, używając terminologii Goffmana, rozległymi 

systemami działań obejmujących długą serię obowiązkowych obrzędów.”23Obrzędy te 

polegają na konieczności dokonywania określonych czynności w określonych miejscach, 

będąc tam musisz to a to…itd. Obrzędy te D. MacCannellend, określa wręcz sakralizacją, na 

którą składa się kilka etapów takich jak nazywanie, ujęcie w ramy i podniesienie, 

umieszczenie na ołtarzu, mechaniczna reprodukcja oraz reprodukcja społeczna. Nie sam 

proces sakralizacji jest problemem, problemem jest to, że często ma on charakter 

instytucjonalny, obiekty turystycznych doznań są przedmiotami wykreowanymi, stają się, 

czymś co nazywa inscenizowanym autentyzmem.  

 Z kolei Eric Cohen dokonuje typologii turystów pod kątem dwóch kategorii obcości i 

swojskości. Pierwszy rodzaj to tzw. zorganizowany masowy turysta, który minimalizuje 

doświadczenie obcości, a maksymalizuje poczucie swojskości, E. Cohen za D. Boorstinem do 

opisu tego typu turysty wykorzystuje pojęcie bańki środowiskowej  (environmental bubble). 

Drugi typ to indywidualny masowy turysta, jest to również podróż w środowiskowej bańce, 

ale nastawiona na większy kontakt z obcością. Trzeci typ to odkrywca (explorer) jest to 

turysta, który ma odwagę wyjść z bańki, jest gotowy na doświadczanie obcości, ale w 

ograniczonym zakresie. I ostatni typ to tzw. turysta dryfujący (dryfter) ten typ podróżnika jest 

rodzajem wędrowca otwartego na wszystko, co może przynieść sytuacja niezorganizowanej 

podróży.24 E. Cohen ma pełną świadomość tego, że współczesna turystyka ma charakter 
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zinstytucjonalizowany, czyli w większości przypadków ogranicza się do dwóch pierwszych 

typów.  

Przyczyn przytoczonych opisów współczesnego podejścia do podróży jest wiele 

niewątpliwie za  jedną z nich można uznać zmianę  paradygmatu drogi, który jest efektem 

pojawienia się autostrad.   

Do zrozumienia tego zagadnienia zostanie wykorzystana koncepcja obrzędu przejścia 

Victora Turnera przyjęta za Arnoldem van Gennapem.25 A. Gennap przyjmuje, że każde  

przejście lub przemiana posiada trzy fazy: oddzielenie, fazę liminalną i włączenie. 

Oddzielenie to faza składająca się z symbolicznych zachowań oznaczających odłączenie się 

jednostki od grupy, faza liminalna, to stan bycia pomiędzy i ostatnia faza, to ponowne 

włączenie będące przejściem. V. Turner fazę oddzielenia i włączenia określa mianem 

struktury, natomiast fazę liminalną, communitas.26 Communitas jest przeciwieństwem 

struktury, czyli ściśle zdefiniowanych, akceptowanych zachowań, jest to stan progowy 

wychodzenia z jednej struktury i wchodzenia w nową, ale de facto communitas jest 

warunkiem obrzędu przejścia, wejście w nową strukturę jest możliwe tylko wtedy, kiedy 

niejako dokona się oczyszczenie ze starej struktury.   

Jeżeli tymi kategoriami przeanalizujemy proces podróżowania to wyjazd jest 

wychodzeniem z jednej struktury, przemierzanie odległości jest stanem communitas, a 

przyjazd jest zatopieniem się w nową strukturę. Jednak jak wspomniano wcześniej, 

możliwości jakie daje autostrada powodują, redukcję procesu podróży do dwóch faz: wyjazdu 

i przyjazdu. Wyeliminowanie czy też raczej pozbawienie znaczenia stanu bycia pomiędzy 

uniemożliwia oderwanie się od tego co E. Cohen nazywa swojskością i wejścia w to, co 

nazywa obcością. Brak elementu środkowego podróży powoduje wchodzenie w nową kulturę 

z bagażem własnej kultury. Perspektywa ta może co najmniej wywoływać zniekształcenia 

odbioru, lub wręcz sprzyjać izolacji a nie otwarciu poznawczemu. Brak elementu rozbudzania 

ciekawości, „wżywania się”, jak trafnie proces communitas nazwał Tomasz Mann w 

Czarodziejskiej górze, przesądza o tym, że podróżowanie przeistacza się w konsumowanie 

miejsc spreparowanych przez przemysł turystyczny. Podróże już nie kształcą, bo obecność w 

innych miejscach nic nie zmienia, podróż została sprowadzona do prostej czynności 

kolekcjonerskiej, byłem tu, a tu, lub byłem tu dwa razy, itd.  Można uznać to za kolejny 

przykład wypierania czasu powolnego przez czas szybki, o którym mówił T. H. Ericsen, 

kolejny przykład uproszczeń znaczeniowych wymuszanych przez przyspieszenie. 

W taki sposób autostrada redukuje jedno z najbardziej ludzkich doświadczeń – 

ciekawość, czyli bezinteresowne poznawanie otoczenia. 
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