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ÚVODEM
Slovy jednoho z největších ﬁlozofů 20. století, Medvídka
Pú: Nevíme, že si vytváříme vzpomínky, víme jen to, že se
máme báječně.
Stejně jsem prožitky vnímal do letošního roku, jenže nyní je to jinak.
Letos mi bylo čtyřicet. Něco se láme.
Minulý týden jsem si přímo uprostřed čela objevil chlup. Nikoli
jeden chlup, který se rozhodl přestěhovat mimo obočí. Ne, myslím
tím jedince, co chtěl dát sbohem civilizaci. Vymanit se ze systému.
Vypravit se do neznáma. Takový Thoreau v obočí. Čtyřicítka na
krku znamená, že se vaší novou kamarádkou stává pinzeta.
Po čtyřicítce se vám změní i vyjadřování. Teď už smíte používat
obrat „v dnešní době“. Vnímáte jinak barvy: vlasy nejsou šedivé, jsou
totiž charismaticky prošedivělé. Nacházíte zálibu v nových věcech:
jako např. ponechání otevřených dvířek trouby po opečení zeleniny,
abyste „využili to teplo“.
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Ovšem věk čtyřiceti let také znamená, že jste statisticky
v polovině svého života. Muži se v Dánsku průměrně dožívají
přibližně osmdesáti let, a zatímco příliš nevěřím v posmrtný život,
silně věřím ve smysl užívání si života plnými doušky před smrtí.
Dosud mi tento život poskytl 40 let, tedy 480 měsíců čili
14 610 dní. Některé uplynou a nezanechají za sebou výraznou
stopu – a jiné radostné okamžiky nás provázejí navždy. Životy
nesestávají z uplynulých dní, nýbrž z dní, jež nám utkví v paměti
napořád. Což mě přivedlo k úvaze: Které z těch 14 610 dní si
pamatuju já? A proč? Jak můžu v budoucnu vytvářet další
nezapomenutelné dny? Jak zachráníme hezké okamžiky z minulosti
a vytvoříme si šťastné vzpomínky v současnosti?
Vybavím si každou první pusu – ale jen stěží z paměti vylovím,
co jsem dělal v březnu roku 2007. Vzpomínám si, když jsem
poprvé ochutnal mango – nicméně netuším, jaké jídlo jsem jedl
v deseti letech. Pamatuju si vůni polní trávy, na níž jsem si hrával
s ostatními dětmi – jenže jen s vypětím všech sil bych z hlavy
vydoloval jejich jména.
Takže co vlastně tvoří vzpomínky? Čím to, že úryvek hudby,
vůně, chuť nám dokážou připomenout něco, co jsme pustili z hlavy?
A jak se naučíme vytvářet příjemné vzpomínky a lépe je udržíme?
Snažil jsem se tyto otázky klást a hledat na ně odpovědi z pozice
badatele v oblasti štěstí. Mou profesí je zkoumat štěstí, pochopit, co
lidem dělá radost, odhalit hezký život a porozumět tomu, jak si ho
zlepšit. V Institutu pro výzkum štěstí, což je think tank věnovaný
duševní pohodě, štěstí a kvalitě života, zkoumáme zdroje štěstí
a snažíme se zlepšit kvalitu života lidem po celém světě.
Některé dny si pamatujeme, protože byly smutné. Jsou součástí
naší lidské zkušenosti, součástí paměti a formovaly naši osobnost.
Nicméně můj hlavní zájem jakožto badatele na poli štěstí tkví ve
zkoumání přísad k vytvoření radostných vzpomínek.

7

Rešerše štěstí přinesla úvahu, že lidé jsou šťastnější, pokud mají
tendenci na minulost nahlížet pozitivně, nostalgicky. Nostalgie je
univerzální odvěká lidská emoce a odborníci po celém světě dnes
zkoumají, jak může generovat kladné pocity, zvýšit sebedůvěru
a posílit pocit, že jsme milováni. Z toho vyplývá, že dlouhodobé
štěstí může záviset na schopnosti udělat si ze života hezký příběh.
Zaměřil jsem svůj výzkum na hledání podstaty hezkých
reminiscencí. Ptát se na ně bylo ošemetné. Jak se totiž neznámého
člověka zeptáte na jeho život, aniž byste zněli úplně jako Hannibal
Lecter? „Pověz mi o svém dětství, Clarice.“
Zároveň jsem se tyto otázky snažil zodpovědět jako archeolog,
ponořil jsem se do vlastní minulosti a pátral po ztracených
pokladech v podobě příjemných vzpomínek.
Navštívil jsem domov svého dětství – domov, který rodina
prodala před dvaceti lety – a zjišťoval, jak vůně místa spouští
vzpomínky. Děkuju novým majitelům, kteří mi nepřirazili dveře
před nosem, když jsem jim položil otázku: „Můžu jít dál a očuchat si
váš dům?“
Při hledání ztracených pokladů jsem pochopil, že naše dětské
vzpomínky vznikaly, utvářely se a vybavují se ve spolupráci
s rodiči. Moje máma zemřela před dvaceti lety a s ní zmizel
celý kontinent vzpomínek. V tomto kontextu je můj příběh také
hledáním Atlantidy. Boj o ztracené reminiscence.
Toužil jsem si ty uplynulé příhody vybavit a vzkřísit je, protože
jsou základními kameny osobnosti. Jsou lepidlem, díky němuž
chápeme a prožíváme, že jsme v průběhu času stále týž člověk.
Jsou naší superschopností, díky níž cestujeme v čase a zároveň nás
osvobozuje od mezí přítomného okamžiku. Formují naši osobnost
i chování. Ovlivňují náladu a pomáhají nám snít o budoucnosti.
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1000 Š ŤA STNÝCH VZPOM ÍN E K
V roce 2018 jsme v Institutu pro výzkum štěstí provedli
obrovskou globální studii na téma hezkých reminiscencí.
Nazvali jsme ji Studie šťastných vzpomínek.
„Prosím, popište nám jednu radostnou vzpomínku,“ vyzývali
jsme dotazované. Nehledali jsme žádnou konkrétní, takže jsme
jednoduše lidi žádali, aby uvedli první veselou příhodu, která je
napadne.
Reakce, které nám přišly, mě dostaly. Zmíněná studie je,
pokud vím, největší celosvětovou sbírkou radostných vzpomínek
k dnešnímu datu.
Obdrželi jsme přes tisíc odpovědí z celého světa. Napsali nám
lidé ze 75 zemí, od Belgie, Brazílie a Botswany po Norsko, Nepál
a Nový Zéland. Radostné vzpomínky k nám proudily.
Jednalo se o veselé okamžiky z různých koutů světa, různých
generací, genderů, od smutných lidí i těch, kteří žijí naplno.
Nicméně navzdory odlišným zdrojům jsem se s každou jednou
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šťastnou vzpomínkou identiﬁ koval. Chápal jsem, proč na ten
konkrétní okamžik dotyčný rád myslí. Možná jsme Dánové, Korejci
nebo Jihoafričané, ale v první řadě jsme lidé.
Při bližším zkoumání příjemných vzpomínek se nám do příběhů
pozvolna vloudil vzorec. Tázaní si vybavovali zážitky, které pro ně
byly nové, smysluplné, emocionální a zapojovaly smysly.
Například 23 % jejich vzpomínek tvořily nové a výjimečné
zážitky, jako je první návštěva cizí země, 37 % byly smysluplné
zážitky jako svatby a porody a 62 % zahrnovalo několik smyslových
vjemů, třeba jedna žena viděla, cítila a ochutnala papričky poblano,
které její máma opékala na kamnech, když byla dotyčná malá.
Zároveň jsme se dotazovaných ptali, proč si podle nich zrovna
tento prožitek pamatují, a 7 % uvedlo, že se ze vzpomínky stala
historka či je zachycená v pamětech, deníku nebo na fotograﬁích.

Nové
a výjimečné:
23 %

Vjemové:
62 %

Pozornost:
100 %

Smysluplné:
37 %

Emocionální:
56 %

Vítězství a boj:
22 %

Vyprávění:
36 %

Zachycené:
7%

Info: Jedna vzpomínka může spadat do více kategorií.

10

Dozvěděli jsme se o vzpomínkách na významné dny v životech
dotazovaných: byla to vyprávění o svatebních dnech nebo prvních
krůčcích dcery.
Dozvěděli jsme se o vzpomínkách na prosté věci: jak dotyční
cítili sluneční paprsky na kůži, dopřávali si sendviče se sýrem
a kyselou okurkou při sledování fotbalu s tátou nebo se probudili
vedle milované osoby.
Dozvěděli jsme se o vzpomínkách na životní dobrodružství:
příběhy o psích spřeženích, cestě o samotě do Itálie nebo
přestěhování do Amsterdamu.
A o vzpomínkách na úlety: skoky do stohu, děla střílející
pomeranče nebo pokusy otevřít lahev vína teniskou na zamrzlém
jezeře.
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Přišly nám také vzpomínky na vítězství: zkoušky, u nichž
dotazovaní obstáli, tehdy, když proti všem očekáváním vyhráli
fotbal nebo když se odvážili vzít do rukou mikrofon na pódiu
a podělit se o to, co napsali.
Některé vzpomínky se dotýkaly všedního dne, sledování
slunečního svitu za oknem, cesty do knihkupectví nebo odpoledne,
kdy vzpomínající s mámou usedli s koláčem ke sledování britského
sitkomu Zachovávat dekorum (v němž se namyšlená Hyacintha
Bucket snaží přesvědčit svět o tom, že se její příjmení vyslovuje
„buket“).
Jiné vzpomínky dokládaly sepjetí s přírodou: plavání ve
švýcarském jezeře o půlnoci za svitu měsíce a hvězd, túra norskou
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divočinou nebo pohled přes kalifornský Big Sur, aniž by člověk
musel někomu odpovídat – prostě jen on a Paciﬁcký oceán.
Mnoho vzpomínek se pojilo s legrací: bitvy vodními bombami,
koulovačky nebo bruslení na hladkém, vylidněném kluzišti.
A taky se objevovaly vzpomínky na čas s blízkými: objetí
milovaného člověka ve správný okamžik nebo vyzdobení
pracoviště kolegy, který právě prochází těžkým obdobím.
Všechny tyto okamžiky jsou dílky skládačky a přispívají k tomu,
z čeho šťastné vzpomínky sestávají, jaké přísady k nim patří a proč
si pamatujeme právě je. Na jednotlivé ingredience se podíváme ve
zvláštní kapitole.

13

