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Jsem ten nejpovolanÄ›j&scaron;í Ä•lovÄ›k k tomu, abych napsal nÄ›co o nudÄ›. Mám s nudou zku&scaron;enosti, o kterých se
vám ani nesnilo. UvÄ›domte si, Å¾e máte co do Ä•inÄ›ní s Ä•lovÄ›kem, který sedmnáct let jezdí na festival umÄ›leckých filmÅ¯,
dávají i nÄ›kolik umÄ›leckých filmÅ¯ dennÄ›. S Ä•lovÄ›kem, který nav&scaron;tívil desítky autorských literárních Ä•tení.

A hlavnÄ›: setkáváte se s Ä•lovÄ›kem, který se zúÄ•astnil skuteÄ•né dÄ›tské narozeninové oslavy. VÄ›Å™te mi, o nudÄ› toho
opravdu hodnÄ›. NeÅ¾ zaÄ•neme, je tÅ™eba si ujasnit to základní: Co to vlastnÄ› je nuda? &bdquo;Nuda je jako nemilosrdn
pÅ™ibliÅ¾ování se k epidermis Ä•asu. KaÅ¾dý okamÅ¾ik je roz&scaron;íÅ™en a zvÄ›t&scaron;en jako póry na tváÅ™i,&ldquo
1987 francouzský sociolog a filozof Jean Baudrillard. Myslím, Å¾e to je naprosto výstiÅ¾né: nuda je pÅ™esnÄ› ten pocit, který
zaÅ¾íváte pÅ™i Ä•tení knih s takovýmihle citáty. Od roku 1987 ale uplynula spousta Ä•asu (asi tak tÅ™icet let), Jean Baudrilla
umÅ™el a lidstvo prodÄ›lalo pÅ™ekotný vývoj v oblasti spoleÄ•nosti, vÄ›dy, techniky, nudy a úÄ•etnictví. NÄ›jaké plácání o epid
nestaÄ•í; moderní nuda si Å™íká o moderní definici. A ta zní: &bdquo;Nuda je stav, kdyÅ¾ v&scaron;ichni va&scaron;i pÅ™átel
fejsu postují statusy tak debilní, Å¾e musíte jít na 9gag, Boredpandu nebo Pornhub.&ldquo; ÄŒímÅ¾ chci Å™íct, Å¾e dneska
v&scaron;em tÄ›m moderním technologiím, sociálním sítím a online hrám setsakra tÄ›Å¾ké se poÅ™ádnÄ› nudit. RozhodnÄ› je
tÄ›Å¾ké nudit se sám, kdyÅ¾ máte mobil. K dÅ¯kladnému nudÄ›ní proto potÅ™ebujete alespoÅˆ dva lidi &ndash; nuditele
a nudÄ›nce &ndash; navíc uvrÅ¾ené do situace, kdy nudÄ›nec nemÅ¯Å¾e nuditele jen tak opustit, protoÅ¾e je takÅ™íkajíc v p
nuditele, který nad ním vykonává ze spoleÄ•enského hlediska Ä•innost, vyplývající z jeho dominantního postavení nebo jehoÅ¾
sociální rolí v daném sociálním milieu je blablabla bla. Blabla nudná slova bla blabla bla. Blablabla hádám, Å¾e jste
tuhle vÄ›tu pÅ™eskoÄ•ili blabla bla. Ale to je jedno. Lep&scaron;í bude uvést nÄ›jaký konkrétní pÅ™íklad. Jak moÅ¾ná víte
MichajloviÄ• Dostojevskij kdysi popsal nudu jako &bdquo;touhu zaÅ¾ít touhu&ldquo; (viz &bdquo;Dostojevského slovník
nauÄ•ný&ldquo;, str. 678). Vyjdeme-li z tohoto klasického citátu, mÅ¯Å¾eme dnes nudu definovat jako &bdquo;touhu zaÅ¾ít
nÄ›co jiného, neÅ¾ jalovou pÅ™edná&scaron;ku Ä•lovÄ›ka, co si nedostatek vlastních my&scaron;lenek kompenzuje citacemi
z dÄ›l dávno mrtvých ruských spisovatelÅ¯, které navíc ani neÄ•etl; jen si ty citáty vygoogloval&ldquo;. &ndash; Já vím, Å¾e je
to dlouhá a dost nudná definice, ale pokud tuto definici zaÄ•neme analyzovat ze sémiotického hlediska, nalezneme
nejeden styÄ•ný bod s modelovými situacemi interakcí v sociálních blablabla bla blabla bla bla ty vole dal&scaron;í nudný
odstavec blablabla bla bla blabla blableblu bla blabla tohle uÅ¾ taky nikdo neÄ•te blabla bla. KaÅ¾dopádnÄ›: co moÅ¾ná
nevíte, je, Å¾e existuje nÄ›co jako &bdquo;stupnice nudnosti&ldquo;. PodobnÄ› jako sílu otÅ™esÅ¯ zemÄ› mÄ›Å™íme na tzv. R
stupnici (pojmenované po Charlesi Richterovi, tedy Ä•lovÄ›ku, který vynalezl zemÄ›tÅ™esení), mÅ¯Å¾eme mÄ›Å™it sílu otÅ™e
podle odborné &scaron;kály. Vyvinulo ji specializované nudné vÄ›decké konsorcium, sloÅ¾ené z lidí jako jsou
poji&scaron;Å¥ováci, kritici, co pí&scaron;ou o moderním umÄ›ní, uÄ•itelé a lidé, co ostatním vyprávÄ›jí dÄ›je seriálÅ¯. Tato
pÄ›tistupÅˆová &scaron;kála je pro lep&scaron;í pÅ™edstavu doplnÄ›na typickými ukázkami nudy jednotlivých stupÅˆÅ¯; stupeÅ
odpovídá malé soukromé nudiÄ•ce, stupeÅˆ 5 transglobální nukleární nudÄ› s destruktivním dopadem na celé lidské
pokolení. rybaÅ™enívyprávÄ›ní o rybaÅ™enípsaní o vyprávÄ›ní o rybaÅ™enídÄ›tské narozeninové oslavyhipstÅ™i

KromÄ› této stupnice taky existuje nÄ›co, Ä•emu psychologové Å™íkají odbornÄ› &bdquo;Boredom Proneness Scale&ldquo;
(coÅ¾ je anglicky a znamená to &bdquo;boredomová pronenózní &scaron;kála&ldquo;). Je to vlastnÄ› ukazatel, jak snadno
se necháte znudit. AÅ¾ va&scaron;i pÅ™átelé budou zase na fejs postovat debilní statusy, mÅ¯Å¾ete si pro zabavení najít na
internetu test, který vám Å™ekne, jak moc jste náchylní k nudÄ›. StaÄ•í zadat do Googlu &bdquo;boredomová pronenózní
&scaron;kála&ldquo;. Já jsem si ten test udÄ›lal a zjistil, Å¾e nemám vÅ¯bec Å¾ádný sklon se nudit. No pochopitelnÄ›
&ndash; kdykoli se totiÅ¾ zdá, Å¾e bych nad Dostojevským mohl zaÄ•ít pociÅ¥ovat touhu zaÅ¾ít touhu, mrknu na Pornhub.
FLA&Scaron;KA

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 23 September, 2019, 14:37

