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Úvod

Hyg? Hýge? Hygé? Není důležité, jak budete „hygge“
vyslovovat, či dokonce hláskovat. Na otázku, jak se
vyslovuje nějaká emoce, by jeden z největších filozofů
naší doby – Medvídek Pú – odpověděl: „Emoci nepíšete,
emoci cítíte.“
Správně napsat a vyslovit „hygge“ je ještě jednoduché. Ale přesně
vysvětlit, o co se jedná, to už je trochu zapeklité. Hygge bývá
popisováno různě, od „umění vytvářet sounáležitost“, „útulna
na duši“ a „schopnosti hodit starosti za hlavu“ přes „vyhledávání
všeho, co nás uklidňuje“, „důvěrnou pospolitost“ až po moje
oblíbené „kakao s rozsvícenou svíčkou“.
Hygge je atmosféra, která nás obklopuje, a vědomé prožívání štěstí.
Je to způsob bytí s lidmi, které máme rádi. Je to pocit domova.
Pocit, že kotvíme v přístavu bezpečí, kde jsme chráněni před světem
a kde si můžeme dovolit být sami sebou. A můžeme si třeba dlouho
povídat o všech těch malých nebo velkých věcech života nebo
klidně a nevtíravě sdílet tichou společnost jeden druhého nebo si
prostě jen tak o samotě vychutnávat šálek horkého čaje či lahodnou
kávu s čepicí napěněného mléka.
Bylo to takhle jednou v prosinci těsně před Vánocemi, kdy jsme
s několika přáteli trávili víkend ve staré dřevěné chatě. Zrovna to
byl nejkratší den v roce. Smrákalo se a okolní krajinu projasňoval
bělostný sníh. Když kolem čtvrté odpoledne slunce zapadlo, neviděli
jsme jej dalších sedmnáct hodin. Celí vymrzlí jsme se vydali
do chaty rozdělat oheň.
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Po výletě jsme byli všichni unavení. Seděli jsme v půlkruhu kolem
krbu, na sobě tlusté svetry a vlněné ponožky, těžkla nám víčka.
Nikdo nic neříkal, jen zpovzdálí doléhalo pobublávání chystané
večeře, v krbu praskalo dřevo a sem tam si někdo usrkl svařeného
vína. Pak jeden z nás prolomil ticho.
„Může tohle být ještě víc hygge?“
„Jo,“ ozvala se po chvíli jedna dívka, „chtělo by to ještě pořádnou
bouřku.“
Museli jsme jí dát za pravdu.
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Klíč ke štěstí?

Mám tu nejlepší práci, o jaké se vám ani nezdá.
Zabývám se totiž tím, co činí lidi šťastnými. V našem
Institutu výzkumu štěstí, což je nezávislý think-tank
zaměřený na životní pohodu, spokojenost a kvalitu
života, zkoumáme příčiny a důsledky lidského štěstí
a pracujeme na zlepšení života lidí ve všech končinách
světa.
Sídlíme v Dánsku a – samozřejmě – pálíme svíčky od pondělí
do pátku a – samozřejmě – naše kanceláře jsme si vybírali tak,
abychom si to mohli udělat hygge. Krb tu ale není. Zatím. Naše
instituce vznikla v Dánsku zcela oprávněně, protože se dlouhodobě
řadíme k nejšťastnějším národům světa. Dánsko rozhodně není
dokonalou utopií a s většími či menšími problémy se musí potýkat
jako všude jinde. Věřím však, že my Dánové můžeme inspirovat
mnohé další země k radostnějšímu vnímání života.
Označení Dánska jako vůbec jedné z nejšťastnějších zemí vyvolalo
v médiích velký zájem. Co týden se mě novináři z The New York Times,
BBC, Guardian, China Daily a Washington Post ptají: „Jak to děláte,
že jste tak vyrovnaní a spokojení?“ a „Co se od vás, co se štěstí týče,
můžeme naučit?“ Delegace starostů, badatelů a politiků ze všech koutů
světa často navštěvují náš Institut výzkumu štěstí ve snaze získat...
no... štěstí. Jaký že to je ten recept na životní pohodu, kvalitu života
a spokojenost, kterých si my Seveřané užíváme. Pro mnohé je to docela
záhada, protože – kromě toho příšerného počasí – v celosvětovém
měřítku Dánové podléhají jedněm z nejvyšších daňových sazeb.
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Zajímavé je, že sociální stát zde má širokou podporu. Tato podpora
pramení z uvědomění, že sociální model proměňuje naše společné
bohatství na blahobyt, na dobrý život. My neplatíme daně, my
investujeme do naší společnosti. Pořizujeme si kvalitu života. Klíčem
k porozumění vysoké míry pociťovaného štěstí je schopnost sociální
péče omezit rizika, nejistoty a úzkost mezi obyvateli a zamezit jejich
extrémní nespokojenosti.
Nicméně nedávno mi došlo, že v dánském receptu na štěstí mohla
být přehlédnuta jedna naprosto zásadní ingredience – hygge.
Slovo „hygge“ pochází z norštiny a je to výraz pro rozpoložení
duševní pohody. Po téměř pět století bylo Dánsko a Norsko jedním
královstvím, než Dánsko v roce 1814 o Norsko přišlo. „Hygge“ se
poprvé objevilo v psané dánštině na počátku 19. století a spojení mezi
hygge a duševní pohodou nebo štěstím možná není náhodné.
Podle celoevropského sociálního průzkumu jsou Dánové nejšťastnější
lidé v Evropě a také ti, kteří se nejčastěji setkávají se svými přáteli
a svou rodinou, jsou vyrovnaní a nejméně stresovaní. Proto je
vzrůstající zájem o hygge naprosto opodstatněný. Novináři projíždějí
Dánskem a pátrají po hygge. Ve Velké Británii se na vysokoškolské
úrovni vyučuje dánské hygge a po celém světě se vynořují jako houby
po dešti hygge pekárny, hygge obchody a hygge kavárny. Ale jak se
to hygge vlastně dělá? A jak souvisí se štěstím? A co to přesně je? To
jsou některé z otázek, na které se vám tato kniha pokusí odpovědět.
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Hygge listina přání:
10 v ě c í , s e k t e rý m i b u d e vá š
domov více hyggelig

1 . 	hy G G ek r o g
Jednou z věcí, kterou potřebuje každý domov, je hyggekrog,
což se dá zhruba přeložit jako „kout“. Je to místo, kde se rádi
zachumláte do deky, s knihou a hrnkem horkého čaje. To moje
je, jak už jsem zmínil, u kuchyňského okna. Přidal jsem pár
polštářů, deku a sobí kožešinu a rád tam po večerech pracuji.
Vlastně mnoho stránek této knihy bylo napsáno právě tam.
Dánové milují svůj důvěrně známý prostor. Každý chce nějaký
mít a hyggekroge jsou běžné ve většině domácností. Když se
budete procházet po městě, všimnete si, že mnoho budov má
arkýřové okno. Vevnitř je skoro určitě zákoutí plné polštářů
a dek, které tamním obyvatelům poskytuje útulné místo
k posezení a odpočinku po dlouhém dni.
Váš hyggekrog nemusí být u okna, nicméně je to opravdu
hyggeligt. Může být kdekoliv v bytě, kde je vám dobře – jen
si to tam hezky po svém zařiďte, abyste vytvořili příjemné
sezení. Nastavte jemné osvětlení a budete mít svůj vlastní
hyggekrog, svůj kousek světa s oblíbenou četbou, kávou, čajem
či vínem jen pro sebe. Vybavit se nábytkem ve stylu hyggeligt
je v Dánsku velká věc. Někteří makléři dokonce využívají
hyggekrog jako taktiku prodeje domů a bytů.
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Láska k útulným, prostorově omezeným zákoutím − podíváme-li se nazpět do minulosti − může pramenit z dob, kdy jsme žili
v jeskyních a bylo důležité je vybírat s ohledem na ochranu
tlupy před nebezpečnými zvířaty a jinými hrozbami. Žít
na malém prostoru bylo výhodnější, protože tělesné teplo
se déle udrželo a navíc nevelké rozměry byly skvělým
místem k úkrytu před velkou zvěří. Co je důvodem obliby
posezení v hyggekrog? Cítíme se v bezpečí – a s výhledem
do dalšího pokoje nebo z okna ven jsme připraveni mít
situaci pod kontrolou. Uvolníme se, protože nejsme vystaveni
nepředvídatelnému.
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2 . 	k r b
Jako dítě jsem měl štěstí. U nás doma byl krb s otevřeným
ohništěm a kamna na dřevo. Mou nejoblíbenější prací
bylo skládání dřeva a rozdělávání ohně. Jsem si jistý, že
nejsem jediný. Podle údajů dánského ministerstva životního
prostředí je v Dánsku kolem 750 000 krbů a kamen na dřevo.
V rámci více než dvou a půl milionu domovů v zemi to
znamená, že tři z deseti se těší tomuto symbolickému srdci
hygge. Pro srovnání − ve Velké Británii si zavedlo kamna
na dřevo kolem milionu domácností, ale s celkovými dvaceti
osmi miliony britských domovů to vychází pouze na jednu
z osmadvaceti.

Domovy s krbem nebo kamny

30 %

Dánsko

12 0

3.5 %

Velká Británie

Proč jsme tedy my Dánové tak posedlí hořícím dřevem?
Pravděpodobně jste již odpověď uhodli. Kvůli hygge? Podle
jedné univerzitní studie mají Dánové kamna na dřevo, protože
jsou levnější variantou. Jenže je to druhý hlavní důvod. Takže −
kvůli hygge. Šedesát šest procent všech dotazovaných uvedlo, že
právě hygge je ten nejpádnější důvod, proč mít kamna na dřevo.
A pokud se budete ptát dál, sedmdesát procent vám potvrdí, že
jednoznačně hyggelig jsou krby – jeden z dotazovaných dokonce
označil krb tím nejvíce hyggelig předmětem užitého umění, který
slouží lidem.
Myslím, že se asi všichni shodneme na tom, že krb lze považovat
za středobod hygge. Je to místo spojené s odpočinkem, s hřejivým
pocitem dokonalého bezpečí a klidu, kde na nás dýchá kouzlo
domova, kde zpevňujeme pouta rodinné a přátelské tlupy.
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3.

s v í č ky
Nejsou svíčky, není hygge. Pokud je to pro vás překvapení, je
potřeba si znovu pročíst první kapitolu.

4.

dřevo
Možná jenom nostalgicky prahneme po svých kořenech,
po tom, co kdysi bylo, ale na dřevěných věcech prostě něco
je. Vůně hořícího dřeva, ale i jenom když škrtnete zápalkou,
bytelný dřevěný psací stůl, povrzávání dřevěné podlahy pod
vašimi kroky. Po letech plastických hraček se znovu staly
populárními dřevěné. Opička Kay Bojesen je toho dokonalým
příkladem. Dřevo působí, že se cítíme blíž přírodě, je prosté
a přirozené stejně jako životní styl hygge.
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5 . 	p ř í r o d a
Dřevo nestačí. Dánové cítí potřebu přestěhovat si domů
celý les. Jakýkoli kus přírody, který najdete, má na semaforu
hygge zelenou. Listy, plody, větvičky, kožešiny... Vlastně se
zkuste zamyslet takto: jak by si zařídila obývák vikinská
veverka? Neváhejte rozložit na lavice, židle a okenní parapety
ovčí kožešiny. Také kůže sobí a hovězí vypadají obzvláště
na podlaze dobře. S láskou Dánů ke svíčkám, dřevěným
a jiným hořlavým věcem není žádné překvapení, že Kodaň
v minulosti několikrát vyhořela do základů. Raději se
ujistěte, že všechna protipožární opatření jsou v pořádku
a provozuschopná.
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6 . 	k n i hy
Komu by se nelíbila police pěkně vyskládaných knih? Dát si
přestávku s dobrou knihou je základním stavebním prvkem
konceptu hygge. Na žánru nezáleží – romantika, sci-fi,
kuchařky nebo i horory, to vše je na polici vítané. Všechny
knihy jsou hyggelig, ale klasikové jako Jane Austenová,
Charlotte Brontëová, Lev Nikolajevič Tolstoj a Charles
Dickens mají své čestné místo. V tom správném věku se
možná vaše děti schoulí spolu s vámi v hyggekrog a budou
chtít, abyste jim je četli. Jen o toho Tolstoje se trochu obávám.
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7. 	ke r a m i k a
Pěkná čajová konvice, váza na jídelním stole, oblíbený hrnek,
ze kterého nejraději pijete, to všechno je hyggelige. Dvěma
ikonickými druhy keramiky a porcelánu jsou značka Kähler,
která vznikla v roce 1839 a o několik desítek let později v roce
1889 udělala velký dojem na Světové výstavě v Paříži (tehdy
byla slavnostně otevřena i Eiffelova věž), a samozřejmě
značka Royal Copenhagen, kterou v roce 1775 založila dánská
královna Juliana Marie. Tato porcelánka zažívá v posledních
letech novou vlnu zájmu díky řadě Blue Fluted Mega.
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8.

M Y SLI d o t ekem
Jak už jste mohli zjistit, hyggelig interiér se nezajímá pouze
o vzhled věcí, ale i o to, jaké jsou tyto věci na dotek. Přejíždět
prsty po dřevěném nábytku, horkém keramickém hrnku nebo
kožešině je zřetelně odlišný pocit od kontaktu s něčím z oceli,
skla nebo umělé hmoty. Zamyslete se nad tím, jak vnímáte
předměty dotekem, a obohaťte svůj domov o různé přírodní
materiály.

9 . 	B a z a r
Úlovky z bazarů jsou v dánských domovech neodmyslitelná
vášeň. V obchodech a obchůdcích méně či více kuriózních,
a samozřejmě i v těch s opravdovými starožitnostmi, můžete
najít prakticky cokoliv. Často jsou doslova magnetickou
výzvou pro sběratele, kteří v moři starého harampádí dokážou
objevit skutečný poklad. Stará lampa, omšelý stůl nebo
židle, kdejaký zajímavý kus nábytku či bytového doplňku
jsou považovány za hyggeligt. V bazarech a vetešnictvích lze
sehnat vše, co je potřebné ke stvoření půvabného domova,
a navíc skutečnost, že všechny ty věci mají minulost, je dělá
ještě přitažlivějšími.
S nimi přicházejí na scénu příběhy a nostalgie. Předměty jsou
více než jejich fyzické vlastnosti, nesou emocionální hodnotu,
vyprávějí. Myslím, že nejoblíbenějšími kusy nábytku v mém bytě
jsou dvě stoličky sloužící jako podnožky. Kdysi jsme je vyrobili
s mým strýcem. Určitě bych něco podobného našel někde
v obchodě, ale to by nebylo ono. Když mi na ně padne oko,
hlavou mi proběhne vzpomínka na jedno odpoledne před deseti
lety, kdy jsem je vyřezal z větve stoletého ořešáku. To je hygge.
Slouží mému pohodlí, jsou ze dřeva a vážou se k něčemu, co
bylo, a už není – v podstatě jsou takovým kinder vajíčkem hygge.
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10. d eky a  p o l š t á ř e
Deky a polštáře jsou nutností v každé hygge domácnosti,
obzvláště během chladných zimních měsíců. Zachumlat se
do deky je rozhodně hyggeligt a člověk to někdy udělá, jenom
že je to příjemné, i když mu zrovna není zima. Pěkně hřát nás
určitě budou vlněné nebo flísové deky, ty z bavlny si necháme
na teplejší dny.
Velké či malé polštáře jsou také hygge nezbytností. Podložit
si záda, opřít si hlavu nebo se zabořit do měkkého polštáře při
čtení oblíbené knihy, kdo by se tomu bránil?
V tomto okamžiku jste vítáni stát se freudiány a upozornit
Dány na to, že hygge se celou svou existencí zdá být zaměřené
na dobré jídlo a slastný pocit v břiše a na všude se povalující
deky, aby nám imitovaly pocit bezpečí. A možná máte pravdu.
Hygge totiž chce dát zodpovědnému, vystresovanému
a na výkon zaměřenému dospělému já pauzičku. Odpočívejte.
Radujte se z obyčejných věcí. Užívejte si každou chvilku
naplno. Nespěchejte. Aspoň teď. A věřte, že vše bude
v pořádku.
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