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Lan ce Strate * 

A Itiberidő megtapasztalása: 
A számítógéphasználat mint 

tevékenység és esemény 

Ma már nem kell Albert Einsteinnek (1954) lenni ahhoz, hogy az ember tudja: a tér és az idő. egy
mástól függő és elválaszthatatlan dolgok: a fizikai világ egyetlen jelenségének két aspektusa van. És 
nem kell hozzá Kenneth Burke (1945), Harold Innis (1951), vagy EdwardT. Hall (1959, 1984), hogy 
felismerjük: ugyanez igaz a társadalmi világra is; 

Ebből elég világosan kö:vetkezik; hogy a számítógépes tevékenységgel és a számítógéppel közve
tített kommunikációval együtt emlegetett kibertérnek szintén van egy ellenpárja: a kiberidő. De míg 
a kibertér fogalma népszerűnek és jól használhatónak bizonyult, addig akiberidő koncepciója szin
te teljesen ismeretlen Jp.aradt. Következésképpen hajlamosak vagyunk a számítógépes tech11ológia 

· és a fizikai tér hagyományos fogalmai közötti hasonlóságokat hangsúlyozni: a számítógépes médiát 
"hol" -.nak és nem "mikor" -nak tekintjük. 

Hasonló okokból hajlamosak vagyunk arra is, hogy a számítógépes technikának a telekommuni
kációval és a telematikával való összefonódására koncentráljunk a kibertérre, mely az üzenetek és 
adatok térben és nem időben való továbbításának mellékterméke. Ez az aránytalanság nemcsak 
abban hátráltat bennünket, hogy helyesen mérjük fel a számítógépes média hatását, hanem a politi
kai és gazdasági döntéshozást is befolyásolja, mert a politikusok,. a kormányzati tisztviselők és a 
kommunikációs iparág képviselői ,a szállítás és az információs sztráda térbeli metaforája alapján 

, gondolkodnak. Továbbá: bár a számítógépes kommunikációra irányuló nagyobb figyelem akibertér 
fogalmához vezet minket, ha azonban a számítógépes világ kultúrája, a közössé ge kés a személyisé-

• A szerző a Fordham University kommunikáci,ó tanszékének tanársegédje. Társszerkesztője (Ronald Jacobsan és 
S,tephanie B. Gibsan mellett) az 1995 őszén megjelenő Communication and Cyberspace: Social Intemction in an 
Electric Environment című tanulínánykötetnek. Az alábbi cikk ebben az antoÍógiában található; 
A tanulmány magyar változata a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. 

replika 219 



- ----------~~--~-------

gek form•tód,sa, az egymás felismerésére szolgáló közos jelzésrendszer felé fordítjuk a figydmün
ket, akkor mlndenképpen meg kell fontolnunk a kiberidő fogalmának bevezetését. 

Nem azt akarom ezzel állítani, hogy az idő fogalmát eddig teljesen figyelmen kívül hagyták a 
szá:nítógépes technológiáról folytatottvitákb4n,-de a vele kapcsolatos elmélkedések eddig megle
hetősen esetlegesek és szétszórtak voltak. Ezért az a szándékom, hogy sokkal szisztematikusabban 
l~ tok ~ek! a_kib~ridő fe~edezé~éne~ ~idő ál~alános fogalmáról és a vele kapcsolatos viszonyunk
ro! mar regota es sokat 1rtak (Iasd peldaul: Wh!trow, 1980, 1988), és ebben a tanulmányban is meg
említek néhány példát azokból az elméletekből és érvekből, melyek a számítógépes média tanulmá
nyozásához felhasználható időfogalmakkal kapcsolatosak. 

, A _,,~i~er~d~" !o~al}TI~ ~~.I?nböző jelensé~ekből tevődik össze. Előszörmegemlíthetjük a 
s~.a~l~o~ep .'?omer~f~~kc!Oj,at, aztahogyan letrehoz egy belső időmértéket, és ahogyan méri a 
kulvilag Idejenek mulasat azert, hogy összehangolja az eseményeket és a műveleteket. Másod
s~~r: a ~z~mí:ógép~e~ ~int ~é~iumnak v~n ábrázolási funkciója is, melyhez valós, képzeletbe
h es sz1mbohkus tortenesek 1dofogal~atarsul, valamint a múlt, ajelen és a jövő érzése. Har
~adszor: van egy szubjektív időérzékünk, miközben számítógéppel vagy számítógépen keresz
t~! ~ol?ozunk; a számí~óg~pes'?~~~a mi~t az emberi tevékenység egy formája, és mint olyan 
tortenes, amely befolyaso!Ja az 1dorol valo felfogásunkat, az ön- és a közösségtudatunkat. 
~~~?er és, a szá~ító~~~ közöt~i, v~gy, az emberek között számí~ógépes közvetítéssel folyó kom

mumkacw feltetelez1 az 1do használatat es megtapasztalását ("kiberkronemika"). Általánosan is
mert tény például, hogy az elektronikus levelezés és a számítógépes konferenciázás a kommuniká
ció aszinkron formái: a résztvevőknek nem kell ugyanabban az időben vennis adni az információ
kat. Ez a rugalmasság - az elektronikus üzenetek átvitelének gyorsaságával együtt - az e-mailt 
különösen hatékony kommunikációs eszközzé teszi a személyek közötti információcserében. 
(Sp.roull ~ Kiesler, 1991. 21-24.) A hálózaton folytatott csoportos kommunikációnál az e-mail 
as~mkro?.Je~le~e m~at~ sok i~őfüggő információ elvész: például az, hogy mennyi ideig tart, vagy 
mikor vahk 1dőszeruve egy reszfeladat elvégzése. Ez hanyag viselkedéshez vezethet, elveszhet a 
csoport működése feletti ellenőrzés, és esetleg még a feladat befejezéséhez szükséges idő is megnö
vekedhet, de ugyanakkor megvan a kreativitás, a részvevők körének és a végeredménnyel való elé
gedettség növek~d~sének a lehetős~ge is. (Uo., 52-53.) Bár az aszinkron kommunikáció garantálja, 
ho~ az az e-mail uzenet, melyet eppen olvasunk, valamikor a múltban íródott, az ember mégb 
hajlamos arra, hogy a jelenből származónak tekintse. 

Ez a "jelen-érzés" akkor is fellép het, amikor valamilyen B BS-en vagy listserver archívumban más 
emberek korábbi beszélgetéseit olvassuk. Derdy (1993) magyarázata szerint: ... ahogy az olvasó oda
v~ssza lapozgat az élénk on-line beszélgetések között, egy különösen életszerű dolgot tapasztal: az a 
':ta, :une.~y~ek .. k~~d~te ese~le? hetekr,e, hónapokra vagy akár évekre nyúlik vissza, s amelynek szó
Vlccelt, kotozkodo kijelentese1t, szemelyes vallomásait, a tárgytól való eltévelyedéseit és a tinédzse
rekre jel~emző ,e~s~.ros .. "böl~sesség~it" épp most olvassa, jelen idejűnek tűnik-mint ahogy, illiköz
ben a szoveg veg1ggordul a kepernyon, az olvasó számára valóban a jelenhez tartozik. (Uo., 561.) 

Ahogyan a kiberidóöen a múlt, a jelen és a jövő összemosódik, az idő folyásáról alkotott ké
pünk eltorzul. N é hány másodperces várakozás esetleg végtelenü! hosszúnak tűnik, miközben szin
te repül az idő, amikor az ember elmerül a számítógép világában. Belemerülve ezekbe a mikrovi
lágokba, az idő mintha lelassulna a külvilághoz képest; szinte olyan, mintha Einstein relativitásel
mélete - az a tény, hogy minél nagyobb a sebesség, annál lassabb az idő relatív múlása - a 
~ip~rse~~s~égű info~ztrádán "utazókra" isérvényes lenne. Ahogy Rifkin (1987) írja: Az igazgató 
~o ,;!de~j~tekos,ok k~pesek teljesen kikapcsalni az órák_ által mutatott időt és a saját szubjektív 
1doerzekuket, es teljesen bele tudnak merülni a játék világának idejébe. Általános jelenség a 
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számítógépes játékok megszállottjai között, hogy órákat töltenek a gép előtt anélkül, hogy bármi
féle fogalmuk lenne az idő múlásáról. 

CraigBrod szerint, aki egyike a számítógéppel kapcsolatos lelki bajokra specializálódott pszicho
lógusok egyre népesebb táborának: ... olyan emberek, akik számítógéppel dolgozókkal élnek együtt, 
gyakran számolnak be arról, hogy az idővel kapcsolatos viták sokszor o~o~n~k.sW:Iód~s~k~t; Azok: 
akik hosszú ideig használnak számítógépeket, gyakran szenvednek a ket vilag ideje kozott1 allaodo 
ingázástóL Ahogyan egyre jobban és jobban belemerülnek a számítógép új "időzónájába", egyre 
kevésbé képesek újra és újra visszaállítani magukat a valódi világ idó'beli mértékéhez és szabályai
hoz. Az időbeli skizofrénia új formájának áldozataivá válnak, csapdába esnek két különböző időod-
entációjú világ között. (Uo., 25.) -

Az idővel kapcsolatos másfajta tapasztalatok vagy a másfajta időkkel való tapasztalatok analógi
ákat sugallnak akiberidő és Mircea Eliade (1959, 1974) "szentséges" idő fogalma között: a számító
gépnek végtelen időbeli tehetőségei vannak, melyeket csak ki kell aknázni. Villámgyors időszilán
kok, sebes időcsomagok, lassú időhurkok; programok, melyek úgy nyílnak ki, mint egy legyező, attól 
függően, hogy mennyi képkockát engedélyezünk nekik. Michaux úgy beszél az időrő!, mint ami 
"pillanatok tömegéből áll". Paul Virilio "intenzív" ideje többé már soha nem lehet teljes, mert "a 
végtelenségig szétdarabolódott annyi pillanatra, pillanatnyiságra, amennyit a kommunikációs tech
nikák éppen lehetővé tesznek". 

A számítógép a "valós idő" otthona is: 30 képfrissítés másodpercenként; erre az időre pontosan 
illik Eliade meghatározása a "szentséges" időről. A vallásos emberek kétfajta időben élnek, melyek 
közüla fontosabbik, a "szentséges" idő, a körkörös idő paradox tulajdonságaival rendelkezik: meg
fordítható és visszanyerhető, egyfajta örökkévaló jelen, ami rendszeresen újra megszületik a rítusok 
segítségéveL A "valós idő" is a szimbólumok örökös jelenléte, megfordítható és visszanyerhető; 
ontológiai idő, amely soha nem meríthető ki, és bármikor újjászülhető. Eliade "szentséges" idejé
nek nincs történelme. Ez egy olyan ido, melynek "nincs lefolyása", melynek nincs hagyományos 
értelemben vett időtartama. (Stenger, 1991, 55.) Akiberidő fogalmamint egyfajta "metaidő" magá
ban foglalhatja a "szentséges idő" koncepcióját. 

Bár a kibertérbe való belépést általában nem tekintik éppen vallásos cselekedetnek, de az em
bernek van egy olyan érzése, hogy ez az elektronikus környezet valamilyen mitikus táj, egy elvará
zsolt birodalom, melyben hatalmuk van a varázsigéknek, ahol értelmesek a tárgyak, mindennapos a 
halálból való feltámadás (pl. egy játékban), és lehetségesnek tűnik a dolgok fölötti tökéletes uralko
dás. (Davis, 1993; Rayward & Wollen, 1993; Rheingold,l993.) Ebben az értelemben állítja Douglas 
Rushkoff (1994) azt, hogy "az ember teljesen kiugrik a történelemből, és beleveti magát Kiberia 
időtlen dimenzióiba" (4. o.). A Kiberia a kibervilág szó egy variációja, de ő beleérti a New Age 
miszticizmusát, a pszichedelikus drogok világát és a rave kultúrát is. Ezek az asszociációk nem telje
sen alaptalanak: a virtuális valóság a legközelebbi szimulációja annak, ahogyan egy időtől, helytől, 
sőt személyazonosságtól megfosztott világ kinézne. A kábítószerek és a VR egyaránt lehetőséget 
adnak egy új, nemlineáris valóság megteremtésére, ahol az önkifejezés egy közösségi esemény (p. 
58.). Nem csoda ezek után, hogy Timothy Leary a "virtual reality" lelkes híve. 

Rushkoff ezeket a virtuális környezeteket úgy ábrázolja, mint a "szentséges" helyek egyik formá
ját, és a virtuális időt, mint a "szentséges" idő egy formáját: misztikus, Zen-szerű tapasztalatként 
Érdemes megjegyezni, hogy az egyszerre ígéri az idő fogalmának eltörlését, az idődenséget (zéró 
hosszúságú idő), s ugyanakkor annak végtelen, nemlineáris. kiterjesztését. Akiberidőben tapasztalt 
ideiglenes kizökkenés alapvető érzés a számítógépes tevékenység közben, hasonló a vallásos elra
gadtatás, a drogok okozta hallucináció vagy az alvás állapotához. A kiberidő valamilyen módon 
rokonságban van a szentséges idővel, a mitikus idővel és az álom idejével. (Kirk, 1974.) S miközben 
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már közhely az audiovizuális eszközökkel szerzett élményt az álombéli állapothoz hasonlítani, egyet
len más média sem nyújtja az aktív, személyes jelenlétnek azt az érzését, amit a számító gép, egyetlen 
más eszköz sem teszi lehetövé, hogy megalkossuk és megismerjük személyiségünk más változatait: 
álombéli önmagunkat. 

Számos kutató felhívta már a figyelmet arra, hogy a számítógéppel közvetített kommunikáció 
nagyon sok játékra és kísérletezésre kínállehetőséget a különbözö szerepekkel, személyiségekkel és 
egyéniségekkel. {Rheingold, 1993; Sproull & Kiesler, 1991; Stone, 1991.) A kibervilág belejátszik az 
én szétdarabolásába, feltöltődésébe vagy megsokszorozásába {Gergen, 1991), sa személyiség de
centralizálásába. (Poster, 1990.) Idővel álombeli másolataink seregével vesszük körbe magunkat. 
Más értelemben is igaz ez: az álombeli másolataink önmagunk idealizált változatai, fantáziaváltoza
tok, melyek egy napon- a virtuális valóság technológiai segítségéve!- idealizált testi tulajdonságok
kal is rendelkeznek majd. {Rheingold, 1991.) 

A pszichoanalízis szakirodalma szerint nyilvánvaló kapcsolatvan az alteregó, az árnyék, a tükör
kép fogalma és a nárcizmusra való hajlam között (Rank, 1971 ); így a virtuális másolataink beépül
nek nárcisztikus struktúráinkba. (Lasch, 1979.) Kiber-hasonmásaink digitális lények, nem húsból és 
vérből vannak, hanem adatból és információból. Nem hat rájuk az idő, nem szenvednek az örege
déstől és a betegségektöl, tulajdonképpen halhatatlanak (Novak, 1991); a pszichoanalízisben az 
alteregó a halált vagy annak tagadását is jelképezheti. Míg a fizikai lényünk ki van téve az idő rom
boló hatásának, addig az álombeli másaink uralkodnak a kiberidö felett. Az alteregó néha fenyege
tést is jelent, önmagunk ijesztő tükörképe, vagy egy "nger", aki el akarja foglalni a helyünket (Rank, 
1971.) . 

A lábertérben élő alteregónk egy elektronikus lenyomat, melyet magunk után hagytunk, s melyet 
másokviaszbábuként vizsgáinak, figyelnek, és rajta keresztül információt gyűjtenek rólunk; ez az a 
lenyomat, amellyel például egy hitelkérelem elbírálásakor szembesülünk {Gandy, 1993.) Az ada
tokból felépülö másolatunkkal való találkozás mindig zavaró, mert azt az igyekezetet tükrözi, hogy 
zéródimenziós lényekké redukáljanak bennünket, hogy minden egyedi tulajdonságunkat és életünk 
történetét igen/nem válaszokká egyszerűsítsék le. Ezzel a kihívással szembesülve gyakran úgy pró" 
báljuk meg visszakövetelni a siemélyiségünk integritását, hogy felháborodásunkat fejezzük ki a ma
gánéletünk megsértése ellen, és- különösen akkor, ha a "nger" rossz képet muta:t rólunk- tiltako
zunk a pontatlansága ellen. Ez rendszerint vegyes eredménnyeljár, s úgy tűnik, hogy egy mindent 
felügyelni kívánó társadalomban az ellenállás egyetlen logikus módja az álnevek használatának ősi 
gyakorlata. 

Aniikor a magánélet eltűnik a viaszbábok világában, az egyetlen hely, ahová elrejtőzhetünk, az 
álarcok sokasága; az alteregók nemzedékein keresztül a rendszert saját fegy\rerével győzhetjük le 
úgy, hogy az adatgyűjtőket elárasztjuk és eldugítjuk az információkkal (spamming). On-line klónja" 
ink többs'ége azonban nemami akaratunk függvénye. Ha térben gondolkodunk, akkor is logikusnak 
látszik a következtetés, hogy az én egyre több részre osztódik, ahogy az ember egyre több időt tölt el 
egyre több emberrel koinmunikálva. (Gergen, 1991.) Ha az idő már nanoszekundumokban mérhe
tö, és olyan dolgok, mint az üzenetek küldése és fogadása, egyre rövidebb időt igényelnek,·a kom
munikációs kötelezettségeink egyre növekednek, s úgy érezzük, hogy egyre több és több irányba 
húznak bennünket. · 

Ahogy akiberidőben a múlt nem halványodik el, úgy nem fakulnak a múltbéli kapcsolatok sem, 
és önmagunk korábbi másolatai sem, melyek tovább élnek az elektronikus levelek, a levelezöcso
portok és B BS-ek archímuvaíban: Ez a kibernetikus klónozás-úgy tűnik-élősegítheti az egyéniség 
felbomlását, a többszörös személyiségbölszármazó zavarokat és a tudathasadásos viselkedést. Mi
vel mind több időt töltünk a kibervilágban, és egyrejobban megtapasztaljuk a kiberidöt, a Iegegysze-
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rűbb talán, ha boldogan elviseljük ezt az állapoto t, és megtanulunk v~ le me~birkózn~ v~l~hogy, va~ 
esetleg kihasználhatjuk arra is, hogy egy sokkal összetettebb, sokdunenzws szemelyts~get alakit
sunk ki magunknak. Az biztos, hogy egyre több lehetőség~~ lesz _ar~a, h?gy szembetal~lk~~zunk ~ 
tudatalattinkkal a kibervilágban élő alteregóinkon keresztül. A szamtt~gepes ko~~ru~ácto a~on 

r ' rögtönző jellege sokkal inkább alkalmas a tudatalatti elme kozvetlen vtzsgalatara, mmt a 
~:e~~~~ szembe való beszélgetés óvatos folyamata, vagy a gondosan komponált íro~t go~dolato~: 
A flaming, az indulatos hangú levelezés szembesít bennünket önmagunkkal ;a?J a~ arn~ekunkka , 
a nemi szerepeserévet való on-line kísérletezés közben megmutatkoznak valod~ haJlamamk. 

Az lt 'k e' s az álombeli hasonmások szarosan kötödnek a tudatalattihoz. Sherry Turkle 
a erego . , . .. " . h ·1 k nk 

(1984 1986) magát a számítógépet ts "masodik onmagunknak nevezt, mert aJ amosa v~~ 
egyta{ta Rorschach-tesztként használni: belevetítjük magunk a tech~i~á~a. Ahogy a t~c~n?l?gta~~l 
ka csalatos viszonyunk megváltozik, a számítógéppel való kommurukacto helyett a szamtto~~p vtla-

'bp f 1 ' kommunika'ció kerül előtérbe a komputer a második énünk lakóhelyévé vahk; egy 
ga an oyo ' . " · l'· h h l' 
álomtájjá Ezért a kibertérben való találkozás önmagunkkalidovel a psztchaana tzts ez .ason o 
terápiás f~nkciót is elláthat Ráadásul, ahogy Walter Ong (1982) írja,.~ o_ráli~ kultúrákban ktsebb a 
távolsá a tudatos és tudat alatti én között, mint az írásban kommumkalo~~l. . , . 

Az í~ás és a nyomtatásban való publikálás lehetővé teszi, h~gy az ember ontu~atosa~ v~sgalJ.a .. a 
tudatos énjét, de ennek az az ára, hogy elnyomjuk a tudatalattmkat.. ~ elektrom~~ medta -_kul~
nösen a számítógépes kommunikáció- felszabadította a tudatalattlt, ~s ~~ek __ a kov.~tkezn:enye!t 
nem mindig könnyű elviselni. A legközvetlenebb hatás ~ _sze~~~yt~~ .ossz~to~e~e~ese es 
fraktálosodása. Idővel azonban olyan, a tudatos és a tudatalatti en koz?tt UJfaJta szmtezts Jel~nhet 
nie g egyre jobban integrált agyi állapot, olyan, amivel Carl Jung (1971) ts foglalko~~tt ~ ~u~~rub,an. 
Aho' Ong (1982)megfogalmazta: "az emberi tudat kibontakozik" (178. o.), ~.a ftztkatl~nyunk es a 
kibe~óoen létrehozott álombeli lényünk közötti szintézisen keresztül egy UJ tudatossag bukkan-

hat fel. · h l' ' 'd' kh A tudatossággal kapcsolatos hatásokon kívül a számítógép a~ban ts ason tt mas, ~e tu?,Io oz, 
ho megváltoztatja a közösséghez való viszonyunka t. Az emben kapcsolato~ ezen .UJ fo~~~a,utal
va ~ary Gumpert (1987) "médiaközösségekről", Kenneth Gergen (~991) "szunbohkus k~zos~egek
ről", Howar d Rheingold (1993) pedig "virtuális közösségekr~~" ~es_z~l. Nem szabad elfeleJ~e~t, h?~ 

k.. .. ' "több mint egy csoport vagy egy gyülekezet. A kozossegt kapcsolatok csak az t.do ~ul~ 
a" ozosseg ' . . k'bbru·· l t f l"destes sával alakulhatnak ki; nem annyira térbeli közelséget igényelnek, mmt m a . re ~e,, eJ ~ .. .. " 
fokozatosságot. A hagyományos közösségek, a falvak és a törzsek rendszermt stabtl es elkulonulo 
szerveződések. , 

Ezt a közösségfogalmatúj technológiáink nyilvánvalóan aláássák, ahogy az emberek es~ c~opor
tok világméretű hálózatokba kapcsolódnak be; az elektronikus törzsek szét vannak szoro~v~ a 
kibertérben. Akiberidő különös tulajdonságai révén lehetövé teszi, hogy egyszerre s.ok szervezodes
ben is részt vegyünk, hogy gyakran és nehézség nélk~l válto~assunk csoportokat, s vtszo~ylag szor.os 
kapcsolatokat alakítsunk ki egészen rövid idő alatt ts. A vtsz?nyokna~ ez. a .rugalmassaga ~gyfaJt_a 
folyékony" törzsiséget eredményez. A hipersebességek koraban a torzst VIszonyok f?rmatla~~' 

':n dóan változóvá megsokszorozottá és egymást átfedővé válnak. Ez nem a homog~n, "gl?_bal~s 
~al~~ hanem inkább egymással összekapcsolt törzsi hálók sűrű szövevénye: sokdune~~os. ~s 
fraktálszerű. A mikrovilág valóban egy kicsiny világot jelent, egy olyan helyet, ah~l a valadt vtlag 
6 szintű elkülönülése (lásd: Milgram, 1974) a nullához közelít. Ugy,anak~or t~rmeszetesen egyre 
nagyobb az esélye annak, hogyviaszfigurákká válunk. Ahogy Kr?~er es ":e~~st_e~ (19,;4) megfogal
mazta: az információért információval kell fizetned; sőt magad ts tnformacmva valsz. (ll.~.) ~r~ 
utalnak ezzel, hogy mi magunk leszünk a saját "befektethető tőkénk", de az árfolyamunk a tarsasagt 
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viszonyaink függvénye lesz; az határozza majd meg az értékünket, hogy mennyi a kapcsolataink 
száma, milyen szövetségeknek és hálózatoknak vagyunk a tagja, mennyi alteregót mozgatunk a 
kibertérben, milyen ügyesen tudunk hipersebességgel navigálni a hálózatokon, mennyi "nomád" 
életerőnk van. (Critical Arts Ensemble, 1994.) 

A nyomtatott média elősegíthette az individualizmust (McLuhan, 1962, 1964), de a számítógép
pel közvetített kultúra a hálózato t, a törzsi szövetségeket és a virtuális ( s esetleg globális) közössé
gek különböző formáit támogatja. A hálózatot rendszerint térbeli fogalmakkal írják Ie, de nem 
szabad elfelejtenünk, hogy az idő is hálózat: különböző események közötti kapcsolatok hálózata. A 
kiberidő behálózott idő, és egyben az idő különböző felfogásainak hálója is. Egyfajta "metaidőként" 
bizonyos felszabadító lehetőségek rejlenek benne. De fenyeget is bennünket az összefüggések el
vesztésével és túlterheléssel, a jelzések láncának (a jel és a jelzett közötti kapcsolat, ill. a két jel 
közötti viszony, mely a jelentést létrehozza) széttörésével; ez az a tudathasadásos összeomlás, ami a 
posztmodern helyzettel van kapcsolatban. (Jameson, 1991.) 

A kiberidő nem szünteti meg, hanem inkább magába olvasztja az egydimenziós (az órák és a 
naptárak által mutatott) időt és a történelmi idő érzését, mely olyan hosszú idő alatt fejlődött ki 
bennünk. Nem kell elveszítenünk a kapcsolatunkat az egydimenziós idővel, hanem inkább egyfajta 
horgonyként használhatjuk egy stabilabb és összefüggőbb időérzékhez. Egyensúlyra kell töreked
nünk ezekben a folyamatokban; olyan egyensúlyra, amely magában foglalja akiberidő zéródimenzi
ós tendenciáit is. Az időtlenség egy régen vágyott élmény, de nem szabad, hogy a történelem és a 
hagyományok feláldozásával valósuljon meg, s semmiképpen sem a jövő rovására. Végül is az a 
mód, ahogyan használjuk és megtapasztaljuk az időt, a kultúránk túlélésének kulcsa. 
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