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Dánské štěstí, díl 2  

Jirka Pasz  

Dobrý den, jak se máte? 

Jirka Pasz  

Jste šťastní? Žijete šťastný život? 

Jirka Pasz  

A co lidé okolo vás? 

Jirka Pasz  

Je konec září 6: 30 ráno a já se chystám udělat něco, co jsem v životě neudělal. Vykoupu se v ledovém Severním moři 

při východu slunce. 

Jirka Pasz  

Na obzoru se nad mořem líně táhnou mraky a zakrývají výhled do Švédska, nade mnou prolétávají hejna racků, je 

docela jasno, hladina moře je klidná, ideální ke koupání. 

Jirka Pasz  

Otužilci by mi asi řekli, že to je dneska kafe, ale já nesnáším studenou vodu a zimu, takže to je heroický výkon. 

Jirka Pasz  

A mimo mě, se tu za východu slunce koupe i několik místních, přijedou k moři autem v županech s termoskami plnými 

kafe, otužují se a užívají si rozjezd nového dne. 

Jirka Pasz  

Dozvídám se, že mezi podmínky štěstí patří dobrý smysl pro humor, svoboda, život v bezpečné zemi a dobrý vztah ke 

svému státu. 

Jirka Pasz  

Zjišťuji, že mě dělá šťastným otužování. 

Jirka Pasz  

To je fakt překvapení, ale ledová voda spolehlivě zklidní nervy a zchladí hlavu. 

Jirka Pasz  

Takový paradox.  
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Danish Happiness, part 2  

Jirka Pasz  

Hello, how are you? 

Jirka Pasz  

Are you happy? Are you living a happy life? 

Jirka Pasz  

And what about the people around you? 

Jirka Pasz  

It’s late September, 6:30 a.m., and I am going to do something I have never done before. I am going to have a swim in 

the North Sea at sunrise. 

Jirka Pasz  

Clouds are sluggishly moving across the sky on the horizon, obscuring the view of Sweden. There are seagulls flying 

above me, the sky is quite clear and the sea is placid, which is perfect for swimming. 

Jirka Pasz  

Cold water swimmers might say that the sea is as warm as toast today but I hate cold water so this is a heroic act for 

me. 

Jirka Pasz  

Apart from me, there are a few locals swimming here at dawn. The have driven here, they have brought their 

bathrobes and flasks full of coffee with them and now they are bathing in the cold water and enjoying the beginning 

of the new day. 

Jirka Pasz  

I have learnt that the conditions of happiness include a good sense of humour, freedom, living in a safe country and a 

good relationship to your own country. 

Jirka Pasz  

I can see that cold water swimming makes me happy. 

Jirka Pasz  

It’s really surprising but ice-cold water is sure to calm you down. 

Jirka Pasz  

It’s a paradox.  
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Jirka Pasz  

Podstatu štěstí je totiž možné hledat i hluboko uvnitř mozku a nervového systému. Štěstí je emoce. Kde a jak se v nás 

emoce berou? Co je to za kouzlo, rozebírám s profesorem neurověd Jesperem Mogensen na Kodaňské univerzitě. 

Jesper Mogensen  

Rychlá odpověď by byla, že nevíme. Víme, že určité části mozku jsou aktivní, pokud jsme vystaveni stimulům, které 

různé emoce a pocity spouštějí. Nedá se ale říci, že se podíváte na sken mozku a okamžitě poznáte, že tenhle člověk 

prožívá takovou nebo takovou emoci. Aktivní je totiž obrovský počet mozkových struktur, a to pro každou emoci. 

Jesper Mogensen  

A samozřejmě jsou tu i struktury, které mají souvislost s tělesnými funkcemi s autonomním nervovým systémem. Ten 

se podílí na tepu srdce dýchání emotivní jsme vlastně téměř neustále, a to ovlivňuje i naše tělesné funkce. Mozek i 

tělo jsou jeden mechanismus a emoce jsou závislé na obojím. 

Jesper Mogensen   

Je to teď spíše osobní než vědecký názor, ale veškerá lidská existence je směsice negativních a pozitivních pocitů, 

jednoznačně. 

Jesper Mogensen  

Ale pokud se ptáme, jak mozek operuje s emocemi, tak to opravdu nevíme. My ani nevíme, jak se můj mozek dokáže 

rozhodnout, že mé tělo vstane ze židle, jak se mozek skutečně rozhoduje, to je záhada. 

Jirka Pasz  

Od záhad mozku odpočívám v centru Kodaně. 

Jirka Pasz  

V Dánsku není pořád dobré počasí, popravdě je tu často docela hnusně. 

Jirka Pasz  

Kdykoliv se protrhnou mraky, vždycky se pár Dánů zastaví tam, kde zrovna jsou a prostě si chvíli jen tak vychutnávají 

těch pár vzácných paprsků slunce. 

Jirka Pasz  

V centru města dělám rychlou anketu a ptám se náhodných kolemjdoucích, jestli se cítí šťastní. 

Jirka Pasz  

A od staršího páru se dozvídám, že Dánové jsou šťastný národ, protože mají výborně nastavený a stabilní  
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Jirka Pasz  

The essence of happiness can also be found deep inside the brain and nervous system. Happiness is an emotion. How 

do your emotions arise? I am discussing this magic with Jesper Mogensen, a neuroscience professor at the University 

of Copenhagen.  

Jesper Mogensen  

The briefest answer is that we don’t know. We know that certain parts of the brain are active if we are exposed to 

stimuli which trigger various emotions and feelings. But you can’t say that if you look at a brain scan, you immediately 

see what kind of emotions the person is experiencing. The reason is that for each emotion there is a large number of 

active brain structures. 

Jesper Mogensen  

And of course, there are such structures that are connected with bodily functions and with the autonomic nervous 

system, which contributes to the heartbeat and breathing. We are emotional almost constantly and that affects our 

bodily functions as well. Both the brain and the body are a single mechanism – and emotions depend on both of 

them. 

Jesper Mogensen   

This is more of my own personal rather than scientific opinion, but I think the whole human existence is a mixture of 

negative and positive feelings. 

Jesper Mogensen  

But if you are asking how the brain works with emotions – we really don’t know. We don’t even know how your brain 

manages to decide that your body is going to stand up from a chair. The way the brain decides is a mystery. 

Jirka Pasz  

I am getting a break from the mysteries of the brain in the centre of Copenhagen. 

Jirka Pasz  

The weather in Denmark isn’t always nice. In fact, it’s often terrible. 

Jirka Pasz  

Whenever the clouds break up, a few Danes always stop right where they are to enjoy the few rare rays of the sun for 

a moment. 

Jirka Pasz  

I am doing a short survey in the city centre, asking the passers-by whether they are happy. 

Jirka Pasz  

And I learn from an elderly couple that the Danes are a happy nation because they have an excellent and stable 
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systém ochrany zdraví a životních jistot, a to fakt pro každého. 

Jirka Pasz  

Jiná dvojice si nejvíce váží života v demokracii, kde se respektují zákony. 

Jirka Pasz  

Navíc jsou šťastní i teď. 

Jirka Pasz  

Právě totiž slaví narozeniny.  

Shadí Shannah   

Já se jmenuju Shadí Shannah, a to je arabské jméno, takže trochu nezvyklé. Tatínek je Palestinec, maminka Češka a já 
jsem přijel do Dánska.  

Jirka Pasz  

Blonďatý a modrooký sympaťák dělal 3 roky v Aarhusu doktorát v oboru politologie, zaměřil se na zapojování 

muslimů v boji proti islámskému terorismu. Co říká na dánské štěstí další Čech, který to tu opravdu dobře zná?  

Shadí Shannah   

Já si myslím, že to je takový jako socialismus, že prostě tady mají skvělé sociální zázemí. Hlavně pro rodiny s dětmi je 

to prostě takový život jako v zahradě nebo v parku, všechno zelený samozřejmě, jak tady pořád prší, ale hrozně 

takové klidné. A to, jak Dánové dávají důraz na rovnováhu mezi prací a soukromým životem je něco nevídaného. Tady 

se dbá na to, aby člověk byl prostě v pohodě. Jeden Angličan začal pracovat pro Lego, přijel do Dánska. Lego dánská 

firma u města Billund, a ta manželka jeho povídala, že v pátek hned ten první týden se vrátil muž asi ve tři domů a 

ona, říká Ježíš Marja, to tě už vyhodili, že si přišel ve 3 domů, jako jsme tady teprve týden. On říká, no ne já tam tak 

sedím a koukám, že jsem úplně sám v kanceláři, tak jsem to zabalil a šel domů, protože tam už nikdo nebyl.  

Jirka Pasz  

Na kašně uprostřed jednoho z hlavních náměstí Kodaně sedí dva mladí kluci. Vychutnávají si dánské národní jídlo Hot 

Dog sebou se smaženou cibulkou okurkou a kořeněnou hořčicí. 

Jirka Pasz  

Kluci tvrdí, že užívat si život znamená udržovat si balanc mezi prací a soukromým životem. Zásadní je dovolená. V 

čase, který máte k dispozici pro sebe, se máte sobě taky věnovat. 

Jirka Pasz  

No a dobré kafe, sem tam taky pomůže. 
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system of health and social security protection for everybody. 

Jirka Pasz  

Another couple say they most appreciate living in democracy where the law is respected. 

Jirka Pasz  

And they are happy right now as well. 

Jirka Pasz  

They are celebrating a birthday.  

Shadí Shannah   

My name’s Shadí Shannah, which is an Arabian name, so it’s a bit unusual. My dad is Palestinian, my mother is Czech 
and I moved to Denmark.  

Jirka Pasz  

This nice blond and blue-eyed guy studied in Aarhus for three years for his doctorate in political science, focusing on 

the Muslims’ involvement in fighting Islamic terrorism. What does he, as another Czech person who knows this 

country really well, think of Danish happiness?  

Shadí Shannah   

I think it’s a kind of socialism. Denmark provides excellent social background. Especially for families with children it’s 

like living in a garden or park – everything’s green here because it keeps raining all the time and life here is very 

serene. And the way the Danes put emphasis on work-life balance is incredible. They simply care about their well-

being. I know an Englishman who moved to Denmark and started working for Lego. Lego is a Danish company near 

Billund. And his wife was surprised to see that on his first Friday he got home at about three o’clock, so she said: “Oh, 

my God, have you been given a sack? How come you are at home so early?” And he replied: “Well, I was sitting in the 

office and I suddenly realised that everyone else had left. So I went home since there was nobody else there.”  

Jirka Pasz  

There are two young men sitting at the fountain in the middle of one of the main squares in Copenhagen. They are 

enjoying a Danish national dish: a hot dog with fried onion, cucumber and mustard. 

Jirka Pasz  

They say that enjoying life means keeping a work-life balance. An essential thing is holiday. If you have time for 

yourself, you should really spend it taking care of yourself. 

Jirka Pasz  

And a nice cup of coffee also helps from time to time. 
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Shadí Shannah   

Když přejdu ještě těm věcem, co se mi líbí, tak třeba to, jak fungují jesle a školky. Já vím, že u nás je hrozná debata, 

jako že matky, co dávají děti do školy dřív, než jsou jim tři roky, tak jsou strašný matky a že se to nemůže dělat, a tak, 

což si myslím, že je hloupost. Tak se mi líbí, že jednak jesle jsou úplně na každém rohu, v podstatě nic nestojí, jako 

něco se platí, ale záleží na výšce platu. Je to vysoce dotované od státu, takže každý si může dovolit jesle, to není žádný 

problém. V jeslích se prostě střetávají lidi z různých vrstev společnosti, profesí, různých původu etnických. Mně to 

přijde úplně úžasné, protože v těch jeslích, kde byla moje dcera, tak tam byl Mohamed, kluk ze Sýrie, pak tam byl 

někdo z Íránu, normální etnický Dánové, děti cizinců nebo imigrantů. Člověk se zase utvrdil v tom, jak je to prostě 

všechno sociální konstrukt. Ty rozdíly mezi lidmi, protože malé děti absolutně nevnímají, vůbec si nejsou vědomé 

toho, že druhý dítě má jinou barvu pleti. A když já jsem tady to téma jako sám otevřel, abych ji na to připravil, tak oni 

vůbec nechápou, o čem mluvím, než si uvědomí, že vlastně jo, ona má vlastně černou barvu pleti, ale vlastně o tom 

vůbec nepřemýšlí. 

Hana Nilsen 

Jsem si úplně stoprocentně jistá, že tohle je to správný místo, kde si moje děti vyrůstaly, protože děti tady mají prostě 

krásné dětství, minimálně tady mají možnost krásného dětství. 

Hana Nilsen 

Já jsem jmenuji Hanka Nillsen a dostala jsem se do Dánska, tak, že jsem tady byla studovat na Erasmu. Byla jsem na 

severu Dánska v Alborgu na instituci vzdělávání učitelů. Tady to studium probíhalo absolutně úplně jinak, než na co 

jsme byli zvyklí v Čechách. A tam se mi strašně začala ta země líbit. Přístup učitelů a studentů, to bylo úplně na jiné 

úrovni, než to, co my jsme zažívali v Čechách. My jsme tady prostě třeba seděli ve třídě a najednou se přihlásila jedna 

studentka a říká takhle té učitelce úplně prostě napřímo, mně se ta hodina moc jako nezdála, mě to přišlo takové 

divné, nemohla bys s tím něco udělat? Mohla by si dělat trošku jiný ten program, tady to a tady to, mi moc nesedělo a 

my jsme tam obě seděli s otevřenou pusou a jenom jsme zíraly. Tohle bychom si v životě nemohli lajznout. Prostě u 

nás bychom asi dál nedostudovali. A učitelka prostě zareagovala tak, že, říká jo, no, tak to je zajímavý, tak to asi tady 

zkusíme trošku obměnit, aby to bylo více zajímavé pro vás. Mně se tady líbí přístup k životu prostě, v Dánsku, pokud 

člověk má chuť si ten život žít hezky, tak tomu člověk nic nebrání. V cestě takovému tomu štěstí. Samozřejmě životní 

standardy je takový, že prostě všichni pracující nějakým způsobem ekonomicky vyjdou úplně v pohodě tak, aby prostě 

nemuseli přemýšlet a počítat každou korunu. A obecně prostě přístup dán k životu je takový jako pozitivní, takový 

prostě veselý, no. 

Jirka Pasz  

Hance se líbí přístup Dánů k životu. Mají takový pozitivní životní program. Co když se dá štěstí, tak trochu  
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Shadí Shannah   

Thinking about some other things I like here, it is, for instance, the way crèches and kindergartens work. I know that 

the prevailing opinion in the Czech Republic is that those mothers who enrol their children in kindergarten before 

they turn three are terrible mothers and that they shouldn’t do it, which I think is nonsense. I like the fact that in 

Denmark there are crèches on every corner and they cost basically nothing. I mean you do pay but the amount 

depends on your income. Crèches are subsidised by the state, so anyone can afford it. And people of different social 

classes, professions and ethnicity meet in crèches. I think it’s great because in the crèche where my daughter was, 

there was a boy from Syria, someone from Iran, ethnic Danes as well as children of foreigners or immigrants. That 

confirms that all these differences are just artificial constructs. Small children can see no differences between people. 

They are not aware of the fact that another child has a different colour of skin. And when I started talking about this 

subject to my daughter to prepare her for all that, she had no idea what I was talking about. Children may realise that 

somebody’s black but they don’t really think about it. 

Hana Nilsen 

I am a hundred percent sure that this is the right place for my children to grow up. Their childhood is beautiful, or at 

least they have an opportunity to have a beautiful childhood here. 

Hana Nilsen 

My name’s Hana Nilsen and I came to Denmark as an Erasmus student. I was in Alborg, in the north of Denmark, at a 

teacher education institute. The studies were totally different from what I had been used to in the Czech Republic. 

That was where I really came to love this country. The teachers’ and students’ attitude was totally different from that 

in the Czech Republic. For example, we were in class and suddenly a student raised her hand and told the teacher 

point-blank: “I think the class has been kind of strange. Could you do something with that? You could prepare a 

different programme. I didn’t really like this and that...” And my friend and I were just sitting there with our mouths 

wide open. We would never have dared to do anything like that back home. We probably wouldn’t have completed 

our studies. And the teacher simply said, “well, that’s interesting, maybe I could make some changes to make it more 

interesting for you…” I love the Danish attitude to life. In Denmark, if you want to enjoy life, there’s nothing to 

prevent you from achieving happiness. Of course, the standard of living here is such that everybody who works has 

no problem making ends meet. And generally, the Danes have a positive attitude to life. 

Jirka Pasz  

Hanka likes the Danes’ attitude to life. They have a positive life programme.  Can happiness be  
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tak trochu naprogramovat, co na to neurovědy? Dala by se ke štěstí posunout celá společnost? 

Jesper Mogensen   

Štěstí není z hlediska neurologie vědecký pojem. Ale řekl bych, že je to součet určitých faktorů. Někteří z nás se rodí 

do situace, která předpovídá vyšší úroveň štěstí. Pokud se narodíte do chudé a třeba i problematické rodiny, třeba 

jsou rodiče alkoholici či zneužívají jiné návykové látky. Pokud vás rodiče týrají, pak to nejspíš bude mít negativní 

dopad na vaši spokojenost. Ti, co se rodí do rodin, které takové nejsou, mají větší pravděpodobnost štěstí, ale pozor, 

je tu prostě stále i mnoho dalších faktorů. Zvyšuje to pouze pravděpodobnost.  

Lena Mešanová  

Co se mi na Dánech hodně líbí, je vlastně hele, já začnu možná s tím, co se mi nelíbí a pak to přijde. 

Jirka Pasz  

Lena Mešanová má zajímavý životní příběh. Narodila se v Bělorusku, odkud rodiče odešli v devadesátých letech. 

Chtěli, aby Lena vyrůstala ve svobodě a měla budoucnost, aby se nemusela bát. Vyrůstala v Česku, pak potkala Dána a 

přestěhovala se do Kodaně. Dneska se zabývá tvorbou her, je Game designérka v Kodani dělá šifrovačky a únikovky.  

Lena Mešanová  

Na Dánech mi dost vadí jejich jakoby pasivní agresivita. Místo toho, aby ti řekli běž do háje, tak se ti budou usmívat a 

říkat to nejde, to nejde. To se mi stávalo hrozně často na úřadech nebo ve škole, když se muselo něco prostě vyřešit. 

Prostě vidíš na tom člověku, že ti nechce pomoct, že ho tvůj problém vůbec nezajímá, ale on prostě nasadí masku 

jakoby slušnosti a toho jako fake úsměvu a začne si říkat to nejde. To prostě nejde a ty víš, že to jde, ale oni jenom to 

nejde, a to je takový jako vtipný psychologicky, protože máš pocit, že nemůžeš být na toho člověka naštvaný, když se 

na tebe usmívá. A to mě právě vždycky hrozně iritovalo. Co se mi na Dánech líbí jejich přístup k práci a k životu. Oni si 

vlastně hodně hlídají svůj osobní čas a čas s rodinou. A vlastně je tady normální, že v pátek se jde ve tři odpoledne 

domů, protože se musí vyzvednout děti ze školy. A je tady taky mnohem otevřenější přístup k nahotě. Tady někdy 

ještě před 10 nebo 20 lety, jsem slyšela, že se všichni koupali prostě na pláži nazí, ten přístup je jakoby otevřenější 

vlastně k tomu tělu, k tomu sexu, ke smrti, a moc se nesnaží to nějak jako zaobalovat. 

Jirka Pasz  

Svobodomyslní Dánové. No, myslím si, že to je Šťastný národ. 

Lena Mešanová  

Já si myslím, že jsou spokojený. 
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programmed to a degree? What does neuroscience say to that? Could the whole society be brought closer to 

happiness? 

Jesper Mogensen   

From the point of view of neurology, “happiness” is not a scientific term. I would say it is a combination of several 

factors. Some of us are born into a situation that predicts a higher level of happiness. If you are born into a 

problematic family, your parents might be alcoholics or drug addicts. If your parents abuse you, it is likely to have a 

negative impact on your contentment. Those who are born into families that are not like that have a greater chance 

of being happy but there are still many other factors. It only makes the probability of happiness higher.  

Lena Mešanová  

What do I like about the Danes? Well, I’d rather begin with what I don’t like. 

Jirka Pasz  

Lena Mešanová’s life story is interesting. She was born in Belarus but her parents left the country in the 1990s. They 

wanted her to grow up in freedom and to have a future without fear. She grew up in the Czech Republic but then she 

met a Danish man and moved to Copenhagen. Now she is a game designer – she creates puzzle hunts and escape 

games.  

Lena Mešanová  

What annoys me about the Danes is their kind of passive aggressiveness. Instead of saying “go to hell,” they will smile 

at you saying “this can’t be done.” That happened to me many times when I needed to solve a problem at school or 

at an office. You can see that the person doesn’t want to help you and that they don’t give a damn about your 

problem but they simply put on a mask of politeness and a fake smile and start saying “this can’t be done.” And you 

know it can be done but they keep saying it’s impossible and it’s kind of funny, psychologically, because you feel you 

can’t get angry at them as they are smiling at you. And that has always irritated me. What I do like about the Danes is 

their attitude to work and life. They really value their personal time, the time spent with their family. And it’s normal 

here to leave work at three on Fridays to collect your kids from kindergarten. I’ve heard that about ten or twenty 

years ago there was nothing strange about being naked on the beach. Their attitude to nudity, sex and death is more 

open. They don’t really try to hide these things. 

Jirka Pasz  

The open-minded Danes. I think they must be a happy nation. 

Lena Mešanová  

I think they are content. 
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Hana Nilsen 

Samozřejmě, že si stěžujou učitelé si stěžujou na platy, podmínky vůbec ve školách, stěžujou si, ale řekla bych, že je to 

takový v klidu, no. 

Jirka Pasz  

Není to národní sport jako u nás.  

Hana Nilsen 

Najdete lidi ty najdete na celém světě jsou lidi, kteří prostě nepřijdou nikam, aniž by se na něco nestěžovali. Tady se 

tomu říká fin fem fan, najdi pět chyb, ona to začíná všechno na F, takže na to mají takovou slovní hříčku. Prostě lidi, 

který hledají chyby úplně všude, takoví jsou i tady, v Čechách, i jinde. 

Jirka Pasz  

No a co nějaké překvapení, něco, co si nečekala, co dělají Dánové? Pro mě třeba to, že je vidím se koupat často nahé. 

Hana Nilsen 

No, s tím oni si neberou moc servítky, to je pravda, vždycky se někdo najde a hlavně tam při těch příměstských 

plážích, tak tam mají takový oblasti, kde vyloženě se věnují tomu zimnímu koupání, že jo. 

Hana Nilsen 

Na mě osobně třeba hrozně hezky působí i to, když se můžu jít jenom projít na pláž, není potřeba se tam ani koupat, 

ale prostě se koukat na tu vodu, a tak jako se procházet, tak mi přijde člověk úplně nasává, strašně moc pozitivní 

energie.  

Jirka Pasz  

Moře a koupání se postupně stávají jednou z mých největších radostí v Dánsku. Když pořád slyším, jak si Dánové 

cíleně dělají čas na sebe, snažím se to dělat podobně. A fakt to funguje, pravidelný oddech a pocit spokojenosti nebo 

aspoň ty malé radosti opravdu člověku mění mozek. 

Jesper Mogensen   

Řekl bych, že se myšlenka na programování mozku stala velmi populární. A to i komerčně. Dá se toho dosáhnout 

psychologickými metodami. Když něco zažijete, máte nějakou zkušenost, mění se vám mozek a tím i mysl. Mysl a 

mozek jsou tak úzce propojeny, že když změníte způsob myšlení, změníte tím i mozek, dokonce se dá říct. Doslova 

nemůžeme zažít nic, co by nějak náš mozek neovlivnilo. Strukturální změny jsou nevyhnutelné. Pokud si vzpomenete 

na obsah našeho rozhovoru, váš mozek se změnil. Je jasné, že to nahráváte, ale to se nepočítá. Pokud si vzpomenete 

bez pomoci nahrávky, je to důkaz změny. 



12 

 

 

Hana Nilsen 

Naturally, Danish teachers complain about low salaries and the conditions at schools. They do complain but I’d say 

they are more relaxed. 

Jirka Pasz  

Complaining is not a national sport here.  

Hana Nilsen 

Well, like everywhere in the world, there are people here who will complain about something wherever they are. 

Here it’s called fin fem fan – find five faults; it’s a kind of pun. And such people are in the Czech Republic, too. They 

are everywhere. 

Jirka Pasz  

Is there anything that surprised you about the Danes? For me it’s the fact that they often go swimming naked. 

Hana Nilsen 

Yes, they are uninhibited in this respect. There’s always someone who goes swimming naked, especially on the 

suburban beaches where they often go swimming in cold water. 

Hana Nilsen 

What I find really nice is the fact that I can simply walk along the beach without going swimming. You can just walk 

and watch the water and it seems to me that you absorb a lot of positive energy.  

Jirka Pasz  

The sea and swimming have gradually become some of my greatest passions in Denmark. When I hear that the Danes 

focus on having time for themselves, I’m trying to do the same. And it really works. Regular relaxation and the feeling 

of contentment or at least some small pleasures change your brain. 

Jesper Mogensen   

I think the idea of programming the human brain has become very popular, even commercially. It can be achieved by 

psychological methods. If you experience something, your brain and your mind change. The mind and the brain are 

connected so closely that if you change your way of thinking, you also change your brain. We can’t even experience 

anything without our brain getting affected by it. Structural changes are inevitable. If you can remember the content 

of our conversation, it means that your brain has changed. I know you are recording this but that doesn’t count. If 

you can remember without listening to the recording, it proves a change. 
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Jirka Pasz  

Když už vím, že neurologové jsou teprve na začátku bádání a že se emoce, jako je štěstí, spokojenost a radost musí 

spíše prožívat než pitvat, rozhodnu se prozkoumat štěstí i z jiné perspektivy.  

Alfred Thomas Bordado Sköld 

To je ta velká otázka. Vlastně celá filozofie se zabývá právě tím. Co znamená žít dobrý život, co je dobro? Lidské 

bytosti často chápu dobro jako štěstí. 

Jirka Pasz  

Doc. Alfred Thomas Bordado Sköld je filozof, a v Dánsku se zabývá štěstím nadějí láskou, ale i smutkem a truchlením. 

Alfred Thomas Bordado Sköld 

Štěstí je cíl všeho lidského snažení, ať už je to cokoliv chceme toho dosáhnout. Někteří filozofové chápou štěstí jako 

potěšení. Ten směr se nazývá utilitarismus. Ten říká, že cokoliv nám činí potěšení, má v životě smysl. Cílem člověka je 

maximalizovat pocit štěstí. Vytěžit ze života, co se dá. Pak je tu úplně jiný proud, kdy štěstí není věc maximálního 

osobního blaha a potěšení, ale život v harmonii ostatních ctností prospěšných světu. 

Alfred Thomas Bordado Sköld 

Štěstí jednotlivce spočívá v souznění s ostatními lidmi a tím, co je dobré. Dnešní debata o štěstí je povrchní. Když se 

celá ta bohatá historie chápání a hledání štěstí omezuje na pár otázek, jak štěstí dosáhnout, jak ho maximalizovat. 

Hana Nilsen 

Oni jsou strašný experti na to mít zaplněný kalendář, oni si všechno píšou prostě do kalendáře, jaké plány mají a 

podobně. A už to mají na půl roku dopředu, takže vědí, kdy mají čas a kdy ne. 

Jirka Pasz  

Nedělají přesčasy, pokud to není absolutně nezbytné, mně přijde, že pro ně je priorita si fakt užívat.  

Shadí Shannah   

Jo, ale oni i na tu rodinu nedají dopustit, prostě všechny akce, to je velká rodina. Strejdové a tety a Vánoce, kdy prostě 

20 lidí, někdy i 30, oni si pronajímají třeba velký baráky na to, aby mohli mít společné Vánoce. Je to obrovská tradice 

pro ty rodiny. To užívání si. 
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Jirka Pasz  

Now that I know that neurologists are only at the beginning of their research and that emotions, such as happiness, 

contentment and joy, must be experienced rather than dissected, I have decided to examine happiness from another 

perspective. 

Alfred Thomas Bordado Sköld 

That’s the big question. In fact, this is what all philosophy deals with. What does a good life mean? What is good? 

Humans often regard good as happiness. 

Jirka Pasz  

Alfred Thomas Bordado Sköld is a philosopher and he specialises in subjects like happiness, hope and love as well as 

grief and mourning. 

Alfred Thomas Bordado Sköld 

Happiness is the objective of all human efforts. No matter what exactly it is, we want to achieve it. Some philosophers 

see happiness as pleasure. This line of thought is called utilitarianism. It says that whatever brings you pleasure is 

meaningful in life. Your goal is to maximise happiness and get the most out of life. Then there’s a totally different line 

of thought saying that happiness is not a matter of maximum personal pleasure and benefit; instead, it is life in 

harmony with other virtues that are beneficial to the world. 

Alfred Thomas Bordado Sköld 

An individual’s happiness consists in communion with other people and with what is good. Today’s debate on 

happiness is superficial. The whole rich history of understanding and looking for happiness is being limited to a few 

questions – how to achieve and maximise happiness. 

Hana Nilsen 

The Danes are real specialists in having a full diary. They just write everything in a diary – all their plans and things. 

They plan things half a year beforehand, so they know when they have time and when they don’t. 

Jirka Pasz  

They don’t work overtime unless it’s absolutely necessary. I think their priority is to enjoy themselves.  

Shadí Shannah   

Yes, but they also do care about the family. All their events include the extended family, all uncles and aunts. Twenty 

or thirty people celebrate Christmas together. They even rent big houses to be able to spend Christmas together. 

Enjoying life is a real tradition for families. 
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Jirka Pasz  

Jak k tomu došli, k tomuhle stavu? Protože přece jenom jsou jiní než ostatní národy: historie, tradice, náboženství… 

Hana Nilsen 

Já teď zrovna s mým synem čtu dánskou historii pro děti. Občas mě zarazí popisování těch určitých králů, panovníků, 

co tady byli. Někteří z nich vlastně už tenkrát začali prostě přistupovat k lidem jako k partnerům. To jsou lidi, my je   

potřebujeme, a my si jich musíme vážit. Mně přijde, že se ta tradice a ty jejich myšlenky vyvíjí už strašně moc let, a 

proto to došlo až, kam to došlo, no.  

Alfred Thomas Bordado Sköld 

Když se zrodila v řeckých městských státech demokracie, lidé vlastně převzali svůj osud do vlastních rukou, aby sami 

tvořili lepší svět, necítili se už odevzdaní do vůle bohů, chtěli dosáhnout spokojeného a šťastného života tím, že pro 

sebe vytvoří dobré podmínky. Tehdy sice tu příležitost mělo jen pár lidí, ale zrodilo se demokratické rozhodování, 

které se rozvíjí posledních 2000 let. Deklarace občanských práv za francouzské revoluce dala každému člověku nárok 

na šťastný život, americké vyhlášení nezávislosti zhruba ve stejné době stanovilo právo usilovat o štěstí. Od té doby 

kdokoliv, nejen vybraní jednotlivci a vůdci, ale každý má to právo. Měli bychom tvořit společnost, kdy každý má také 

příležitost žít šťastný život. Tedy je to i politická otázka. 

Jirka Pasz  

Jak se ale politická a historická zkušenost projeví v realitě? Politika se někdy lidem zdá hodně vzdálená, jenže má vliv 

skoro na všechno, co žijeme… 

Hana Nilsen 

Hodně se tu chválí. 

Jirka Pasz  

Lidi se navzájem hodně chválí? 

Hana Nilsen 

No, hlavně odmalička, chválí si třeba otevřenost, chválí si to, že prostě někdo přijde a svěří se s něčím. Na začátku byla 

jedna z těch věcí, která mi vlastně přišla hrozně těžká, že Dánové jsou strašně upřímní, ale zase jakoby neřeší. Řeknou 

něco úplně na rovinu a zase jako dobrý, kámoši, všechno v pohodě jedeme dál. To byla podle mě, asi, jedna z 

nejtěžších věcí pro mě. Taková ta upřímnost tady, protože mě vhrkly okamžitě slzy do očí, člověk to bere strašně 

osobně, ale naučí se to přijmout, přijmout, spláchnout a jít dál. 

Lena Mešanová  

Mně se stalo ze začátku, když jsem se sem přestěhovala, takže vlastně mě furt někdo zabíral můj osobní prostor ve  
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Jirka Pasz  

How did they achieve this state? They are different from other nations: history, traditions, religion… 

Hana Nilsen 

I am now reading a book on Danish history for children with my son. Sometimes I am surprised at what I learn about 

some of the Danish rulers. In fact, some of them already started approaching people as partners. “These are our 

people and we need them and we must respect them.” I think this tradition and their thoughts have developed for 

many, many years, which is why they are now where they are.  

Alfred Thomas Bordado Sköld 

When democracy was born in the poleis of ancient Greece, people began to decide their own fate in order to create a 

better world. They no longer felt to be subject to the will of the gods. They wanted to achieve a content and happy 

life by creating good conditions for themselves. Although only a few people had this opportunity back then, it was the 

beginning of democratic decision-making, which has developed for the past 2,000 years. The declaration of human 

rights in the French Revolution provided every individual with the right for a happy life and the American Declaration 

of Independence, approximately at the same time, established the right to strive for happiness. Since then, 

everybody – not just a few privileged individuals and leaders – have had this right. We should create a society where 

everyone also has the opportunity to live a happy life. So, it is a political issue as well. 

Jirka Pasz  

But how does the political and historical experience manifest itself in reality? To people, politics often seems to be far 

off but it affects almost everything we experience… 

Hana Nilsen 

They praise each other a lot. 

Jirka Pasz  

Do people praise each other a lot? 

Hana Nilsen 

Yes, they praise especially children. They appreciate openness – they appreciate the fact that someone confides 

something to somebody. At first, one of the things that I found terribly difficult was that the Danes are very frank 

with each other but on the other hand they don’t care. They will talk about negative things to you with absolute 

honesty but they don’t think much of it, they are still friends with you. That was one of the most difficult things for 

me at first. I would immediately have tears in my eyes because I took it really personally but then you learn to accept 

that and just go on. 
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Lena Mešanová  

Mně se stalo ze začátku, když jsem se sem přestěhovala, takže vlastně mě furt někdo zabíral můj osobní prostor ve 

veřejném prostoru. Já nevím, já jsem si šla sednout do parku na lavičku, na sluníčko, a okolo mě bylo dalších 10 

laviček a přišel pán a sednul si hned vedle mě. Mně se to nelíbilo, protože jsem prostě chtěla sedět sama, tak jsem se 

zvedla a on mi ještě poděkoval a říkal jo, jo, děkuju, že odcházíte, vy jste seděla na tom sluníčku tady a já úplně jako 

Ježíš Marja, vy jste mě vlastně vytlačil, ale OK. 

Jirka Pasz  

Já jsem na to narazil taky, víš co, mi přišlo, že oni jsou… a teď hledám to slovo. To není neohrabanost, ani neslušnost 

to není… Oni jsou prostě takoví hromotluční. Jak to říct, někdy prostě přesně tak jako procházejí moc blízko. 

Lena Mešanová  

Teda teď se to neděje kvůli Koroně, ale že jsou na tebe nalepený ve frontě, před tebe někam vlezou... Prostě to je 

takové zvláštní hrozně, mám pocit, že jakoby na psychologický úrovni jsou introverti a víc uzavření, že se k nim jako 

těžko dostaneš, ale potom, když jde o to fyzično, tak prostě najednou jsou, no, jak jsi říkal, hromotlukové. 

Alfred Thomas Bordado Sköld 

Já jsem Švéd a vidím i drobné, a myslím, podstatné rozdíly. Třeba, že Dánové jsou víc uvolnění, to je můj dojem po 12 

letech v Dánsku. Je to také už takový dánský zvyk, jsou zvyklí se považovat za šťastné a vnímat svůj život jako šťastný.  

Shadí Shannah   

Já jsem viděl průzkumy, které jsou pravidelně zveřejňované o tom, že Dánové jsou nešťastnější národ a ptal jsem se 

kolegů. Oni se tomu taky trochu smáli a některý s humorem říkali, že to jenom tak ty lidi vyplňují, aby vždycky byli 

první, i když to třeba takhle nemyslí.  

Alfred Thomas Bordado Sköld 

Existují i studie zaměřené na rozdíly mezi národnostmi, které ukazují, že možná lidé ze severských zemí nejsou tolik 

šťastnější. Ale spíš více zdvořilí nebo přesněji, v ostatních zemích v jižní Evropě jsou lidé více upřímní.  

Jesper Mogensen   

Ale v Dánsku je objektivně také mnoho nešťastných lidí. Deformace z povolání mě hned nutí myslet na neurologické a 

psychiatrické pacienty, kteří by nemuseli svou situaci nutně vidět jako šťastnou.  

Alfred Thomas Bordado Sköld 

Jsme prostě vrženi do života v určité době, na konkrétním místě, do společnosti lidí, které jsme si nevybrali.  
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Lena Mešanová  

When I came to live here, it seemed to me that there was always someone occupying my private zone in the public. 

For example, I went to sit on a bench in a park to bask in the sun and there were ten other benches around me but a 

man came and sat right next to me. I didn’t like that because I simply wanted to be alone, so I stood up to walk away 

and he thanked me. He said: “Thank you for leaving. You’ve been sitting here in the sun…” And I was like, Jesus, you 

have actually made me leave, but that’s OK. 

Jirka Pasz  

Yes, I’ve come across that, too. I find the Danes kind of… I don’t know how to say that. It’s not clumsiness or 

impoliteness… They are sort of hulky. I mean they sometimes get too close to you. 

Lena Mešanová  

That isn’t happening now due to the coronavirus but normally they will stand close to each other in queues or 

someone will stand right in front of you… It’s very strange. It seems that psychologically they are introverted and 

withdrawn, which makes it hard for you to approach them, but physically they are, as you say, “hulky.” 

Alfred Thomas Bordado Sköld 

I am Swedish and I can see minor as well as substantial differences. For example, the Danes are more relaxed, which 

is my impression after living in Denmark for twelve years. And it’s also a kind of Danish habit. They are used to 

regarding themselves and their lives as happy.  

Shadí Shannah   

I have seen the regularly published surveys saying that the Danes are the happiest nation in the world and I asked my 

colleagues about it. They laughed at it a bit and some of them said, with humour, that people simply fill in the 

questionnaires to be the first but they might not really mean it.  

Alfred Thomas Bordado Sköld 

Then there are studies focused on differences between nationalities and they show that people from Nordic 

countries are not that much happier. Rather, they are more polite, or to be more precise, in southern Europe people 

are more honest.  

Jesper Mogensen   

Objectively, there are many unhappy people in Denmark. My professional deformation makes me think about 

neurological and psychiatric patients who might not necessarily see their situation as happy.  

Alfred Thomas Bordado Sköld 

We are simply hurled into life at a certain time and in a certain place, into a society of people we haven’t chosen.  
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Ale štěstí jako takové přichází nezávisle na tom, jak moc se snažíte, jak moc si něco přejete, jak pevně držíte otěže. 

Štěstí se 

prostě děje. Stejně jako smůla a neštěstí. Takový návrat k onomu starodávnému odevzdání se osudu, který 

nemůžeme kontrolovat, by mohl být lékem pro současnou, podle mnoha sociologů, nadmíru racionální společnost. 

Nemáme už nic duchovního. Vše je plně kontrolované změřené zvážené, zaškatulkované a takhle chceme kontrolovat 

i štěstí. Děláme z něj komoditu, kterou lze tím či oním způsobem získat. Možná by bylo dobré zaměřit se občas 

intenzivně na jiné hodnoty života: jsem čestný, spravedlivý, vlídný, a láskyplný. Ono se štěstí nikam neztratí, když se 

na něj přestaneme tak upínat. 

Jirka Pasz  

A co vy. Nepřeháníte to s honbou za štěstí?  

Jirka Pasz  

Moje druhá dánská lekce je, že štěstí nedokážeme přesně chápat. Nevíme, jak vzniká v mozku. Nemáme ani 

jednoznačné filozofické odpovědi. Prostě se děje. 

Jirka Pasz  

Každá společnost si musí definovat a naplňovat svou vizi. Podobně na osobní úrovni si každý můžeme definovat a 

vytvářet vlastní štěstí. 
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However, happiness as such comes regardless of how hard you try, how much you want something to happen or how 

tight a reign on your life you keep. Happiness simply happens, just like bad luck and unhappiness. Returning to the 

ancient idea of resigning yourself to your fate, which you can’t control, could be a cure for the modern – according to 

many psychologists – excessively rational society. We no longer have anything spiritual. Everything is fully controlled, 

measured, weighed and labelled, and we would like to control happiness in this way as well. We are turning it into a 

product that you can get in one way or another. Maybe we should sometimes intensively focus on other values, such 

as being honest, fair, kind and affectionate. Happiness won’t disappear if we stop being attached to it so much. 

Jirka Pasz  

What about you and your pursuit of happiness? Aren’t you overdoing it?  

Jirka Pasz  

The second Danish lesson I have learnt is that happiness cannot be understood exactly. We don’t know how it is 

created in the brain. Neither do we have clear philosophical answers. Happiness simply happens. 

Jirka Pasz  

Each society must define and try to accomplish its own vision. Similarly, each of us can define and create their own 

happiness on a personal level. 

 


