Editorial
Váení pøátelé,
dlouho oèekávané letní mìsíce jsou tady! Nevím, jak vy, ale já se tìím nejen
na sluníèko a pobyt v pøírodì, ale i na detivé dny, kdy koneènì budu mít dùvod
se nìkam zaít se zajímavou kníkou. U od dìtství patøím k vánivým ètenáøùm.
Tak vánivým, e pøi ètení opoutím realitu vedního dne, pøestávám poèítat hodiny a dny a uznávám, e pro své okolí mùu být i nepøíjemná. Balancuji toti na
tenké hranì dvou svìtù, dokud knihu nedoètu a vlastnì si ètený pøíbìh svým
zpùsobem neproiji. A jsem se svého chování zaèala bát. Øíkala jsem mu závislost na knihách. Onehdá jsem ji dokonce konzultovala i s MUDr. Cimickým, ale
taky mi nijak nepomohl. Jen krèil rameny. Neshledal na ní nic kodlivého. Øíkal,
e to má skoro kadý, kdo rád ète a e mi nezbývá, ne se ovládat.
Vypadalo to, e své závislosti neporozumím a do ètení napínavých knih se
budu poutìt radìji jen na oputìných místech nebo v izolaci. Nedávno se mi do
ruky dostal èlánek tìpánky Klumparové Flow v estetickém záitku, aneb o tìstí
ze ètení a v nìm byla schovaná odpovìï, kterou hledám celý ivot.
Co myslela tím FLOW?
V 70. letech minulého století pøiel s pojmem proitku flow chicagský psycholog s maïarským pùvodem Mihaly Csikszentmihalyi (vsadím se, e to jméno nevyslovíte). Krátké a jednoduché slovo flow dobøe popisuje stav optimálního proívání, který se pøekládá jako stav plynutí (respektuji pøeklad, ale mnì je blíe
výraz splývání. Plyne øeka, já v ní leím a ona mì nese, ale berte moji soukromou
polemiku jen pro lepí pochopení). Csikszentmihalyi tvrdí, e ve flow se skrývá
klíè k trvalému proívání pocitu tìstí a svá tvrzení opírá o témìø ètvrt století
zkoumání pomocí metodických nástrojù sociálního výzkumu.
Ve flow se ocitneme, kdy dìláme nìco, co nás tak baví, e se celou svou duí
ponoøíme do své milované èinnosti. Èas nám nádhernì plyne a my nevidíme,
neslyíme. Jsme tak zaujati tím, co dìláme, e jednáme spontánnì, skoro automaticky. Nemusí vùbec jít o nìjakou èinnost, která sleduje nìjaký ná prospìch,
ale samo vykonávání má pro nás hodnotu. Je nìèím osobním a vnitøním, hluboce
se dotýká naí osoby a proívání naeho ivota.
A jak tohle souvisí s mou závislostí na knihách? Samotnou by mì to nenapadlo, ale Csikszentmihalyi zmiòuje, e mezi astné èinnosti patøí i ètení. Noøíme-li se do èetby, mùeme zaít právì popsaný proitek vnitøního tìstí. Troufám si tvrdit, e intuitivnì právì proto se s oèekáváním noøíme do èetby. Vlastní
ètení si vìtina z nás nespojuje s radostí èi s pocitem tìstí, význam èetby se zdùvodòuje obohacováním slovní zásoby a sebevzdìláním, ale jistì jste stejnì jako já
zaili okamiky, kdy jste pøestali vnímat èas a proívali jste vnitøní èasovou dimenzi, kterou lze mìøit jen rytmem èteného a proitého textu.
Günter Kuvert k tomu dodává: Jakmile se sbratøíme s nìjakou knihou, zaijeme unii mystica, splyneme s textem tím, e ho ze stavu zrakové abstrakce v naí
hlavì promìníme v obrazy. V tomto stavu se ztrácejí chaotické úzkostné mylenky,
do due vstupují uspoøádané odvahu dodávající impulzy, které mohou vést k promìnì ivota. V tom spoèívá promìnná síla knihy, na které se zakládá biblioterapie.
Vekerá literatura, fikèní, nefikèní, nároèná, nenároèná - vechny mohou být
podnìtem ke vzniku flow záitku. Teprve teï jsem pochopila tak jednoduchou
vìc, jako proè mám na dovolené potìení i ze ètení velijakých kvárù kvality
nevalné. Ono toti ani tak nejde o obsah èteného, jako o ponoøení se do èteného. A i kdy výsledkem mého ètení není ádné obohacení, pøesto se cítím
psychicky velmi oèitìna.
Pøátelé, já nejsem závislá! Nosím si knihy na hromádku a tìím se na léto.
Mraky se nalévají a obloha krásnì temní!
Chcete-li být alespoò na chvíli astni v tomto bláznivém svìtì, lidé ètìte!
Lenka
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