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ВСТУП

<tГ:l:Jl'a?� Ху а?� «Г1о!'i? 11е вaJt(un1ь, як саме
ви вил1овлятимете лово /1ygge, - мо:>1(еmе
про rno казап1и 110 буквах. Перефраз,уймо одного
з 11аивида1пнiших фiлософiв нашого Ltacy Вiннi
Пуха, який, коли його запитали, як правильно
називаеп1ься та чи ця емоцiя, вiдповiдае: «Емоцiя
не назuвав111ы""Я, вона вiдччваеться>,.
...
Утiм, домовитися про написання й вимову слова hygge досить
легко. Складнiше - nояснити конкретно, що воно означае. Цим
словом назива€ться. rеть усе - вiд <(мистецтва створювати iнтимну
атмосферу>>, <(затишку душi>> та <<Вiдсутностi подразникiв>> до <<втiхи
вiд наявностi певних речей>>, <<приемного перебування разом>> i мiй лерсональний улюбленець - <<какао при свiчках>>.
Хюrе- це щось радше про атмосферу та досвiд, анi>к про речi. Це
i про nеребування з людьми, яких ми любимо, i про вiдчуrгя дому,
i про те, коли почуваешся в безпецi, захищеним вiд цiлоrо свiту, нiби
в мушлi, тож можеш послабити всi своi захиснi механiзми. Хюrе
може стати нескiнченна бесiда про малозначнi (або й видатнi) речi, чи
навпаки - насолода вiд чиеiсь мовчазноi присутностi, а чи просто
можливiсть побути самим собою за чашкою чаю.
Одного разу в груднi, якраз перед Рiздвом, я проводив вихiднi зi
своiми друзями в старiй тiснiй хатинi. Був найкоротший день року,
осяяний снiжною ковдрою, що вкрила всi довколишнi краевиди.
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Сонце сiло десь близько четвертоi пополуднi, i ми знали, що
не побачимойого свiтла ще сiмнадцять годин, отож заходилися
поратися всерединi хатини, розпалюючи вогонь.
А потiм, дуже змученiй напiвсоннi пiсля прогулянок, ми всiлися
врештi пiвколом бiля камiна, вбранi в широкi светри й вовнянi
шкарпетки. Чути було лише, як булькае гаряча печеня, потрiску
ють iскри, вилiтаючи з полум'я, i ще як хтось сьорбае rлiнтвейн.
Тишу порушив один з моiх друзiв:
Чи могло б тут бути ще бiльше хюrе? - спитав вiн, радше
задля годиться.
- Так, - вiдrукнулася пiсля паузи одна з дiвчат, - якби надворi
щей лютувала завiрюха.
1 ми всi погодилися.
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КЛЮЧ ДО ЩАСТЯ

У мене найкраща в cвimi робота. Я студiюю} що саме
роби1пь людей щасливими. !нститут дослiдження
щастя е незалежним мозковuм центром, який
зосеред:>куеться на добробутi, щастi та якостi
:>tеиття, тут ми вивчаемо причини й нас;1jдкu
людського щастя i працюемо над покращенням
якосп1i J1.сиття людей по всьому cвimi.
Iнституг розташовано в ДанП. 1 так, у нашому oфici горять свiчки
з понедiлка по п' ятницю. 1 так, офiс було обрано частково саме
з огляду на хюrе-чинник. Щоправда, камiна в нас немае. Паки що.
Також наш iнститут заснували й розмiстили в ДанП ще й тому, що
данцi незмiнно присугнi в перелiку найщасливiших нацiй свiту. Данiя
в жадному разi не е досконалою утопiею, i так само, як iншi держави,
вона мае своi виклики й труднощi, але я вiрю в те, що Данiя може
бути натхненним прикладом того, як краiна здатна пiдвищувати якiсть
життя мешканцiв.
Позицiювання ДанП як однiеi з найщасливiших краiн у свiтi спричинюе
величезну цiкавiсть медiа. Щотижня журналiсти з The New York Times,
ВВС, The Guardian, China Daily, The Washington Post та iнших ЗМI
запитують мене, наприклад, <<чому данцi такi щасливi?>> й <<чого ми
можемо навчитися вiд данцiв про щастя?>> Опрiч того, делеrацii мерiв,
дослiдникiв i полiтикiв з ycix куточкiв свiту часто навiдуються до
Iнституту дослiдження щастя в rонитвi за... ну... за щастям - чи
принаймнi за причинами щастя, добробуту та якостi життя, котрими
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люди насолоджуються в Данii. Для багатьох Ц·е дуже заrадкове явище,
адже 1<р1м жахливоi погоди, данцям ще й випало платити чине найви
щi у свiтi податки.
Цiкавим € й те, що люди заrалом пiдтримують таку орiентовану на
добробуr модель. Пiдтримка rрунтусrься на усвiдомленнi того, що
колективний досrаток сniльнот перетворюсrься на загальнодержав
ний добробут. Ми не платимо податкiв - ми iнвестуемо в наше
суспiльсгво. Ми купуемо якiсть життя. Ключ до розумiння висо1<оrо
рiвня добробуту в ДанП пoJU1rae в тому, що така модель спроможна
знизити ризики, непевнiсrь i тривожнiсть серед населения та, як
наслiдон, запобirти заrальному нещастю.
Одначе нещодавно я збаrнув, що ми, можливо, випускаемо з уваrи
ще один важливий складник данського рецепту щастя - хюrе. Саме
це слово походить з норвезькоi та означае <<доброб-ут>>. Упродовж
майже п'яти столiть Норвегiя та Данiя були одним королiвством ми втратили Норвегiю 1814 року. <<Хюrе>> в писемних зrадках
данською знаходимо на початку дев'ятнадцятоrо столiття, i можли
во, зв'язок цьоrо слова з фактичним добробутом i щастям нее про
стим збirом.
Згiдно з европейським соцiальним анкетування1\11, данцi € найщасливj
шими в €вропi людьми. Саме вони найчастiше зустрiчаються зi сво€ю
родиною, друзями, а також почуваються найбiльш миролюбно
i спокiйно. Тоже поважнi причини, чому ми спостерiгаемо зростання
цiкавостi до данськоrо трибу життя. Журналiсти приiздять до Данii
в пошуках хюrе; один британський коледж запровадив хюr'е до своеi
навчальноi проrрами; усюди по свiтi з'являються заснованi на уявленнi
про хюrе пекарнi, кафе й крамниqки. Проте як створити хюrе? Як воно
nов'язанезi щастям? 1 що це взаrалi таке- хюrе? Ось лише кiлька
запитань, на я.кi шукае вiдповiдi ця книжка.
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Жоден рецепт хюrе нее вичерпним без свjчок.
Якщо cnumamu данцiв, що вони найдужче
асоцiюють з хюrе, аж 85 вiдсоткiв назвуть свiчкu.
Данцi мають термiн на позначення того, хто псуе задоволення
iншим, - lyseslukker, дослiвно це означа€ <<той, хто гасить свiчки)>,
i це не просто так. Нема€ швидшого способу створити в примiщеннi
хюrе, анiж засвiтити кiлька свiчок, чи, як ix називають у ДанП,
Jevende lys - <<жив.их свiтел>>. Американський посол у ДанП, Руфус
Гiффорд, каже про данську любов до свiчок таке: <<Розумiете, вони
не тiльки у вiтальнi - вони всюди. У класах, у залах засiдань. I от
ти американець, i ти думаеш: а як же пожежна безлека? Хiба
можна тримати вiдкритий вогонь у класi? А для данцiв це щастя,
емоцiйний комфорт)>,
Американський посол таки щось знае. Зriдно з даними €вропей
ськоi асоцiацП свiчок, Данiя спалюе бiльше свiчок на душу населен
ия, нiж будь-яка iнша краiна €вропи. Кожен данець спалюе
приблизно шiсть кiло свiчкового воску щороку. До порiвняння,
щороку один данець з'Iдае лише три кiло бекону (так, у ДанП ми
зазвичай мiря€мо все за споживанням бекону). Данцi - евролейськi
рекордсмени з використання свiчок. Друге мiсце посjда€ Австрiя,
що спалюе вдвiчi менше свiчкового воску - приблизно 3, 16 кiло
rрама на душу населения щороку. Ароматизованi свiчки, однак,
не надто популярнi. Компанiя ASP-HolmЫad, найстарiший вироб
ник свiчок у Данii, навiть не включила ароматизованi свiчки до сво€i
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продуктовоi лiнiйки. Ароматизованi свiчки вважа
ють за штучнi, а данцi дають леревагу натуральнiй
та орrанiчнiй продукцii. Крiм спалювання свiчок,
данцi також попереду вciei €вропи в купуваннi
органiчних товарiв.
Понад половину мешканцiв ДанН засвiчують свiчки
майже щодня восени та взимку, i тiльки 4 вiдсотки
данцiв кажуть, що зовсiм не палять свiчок - цi данi
спираються на опитування однjеj з провiдних газет
краiни. У rруднi споживання свiчок стрiмко зростае
втричi. 1 це також пора, коли можна побачити
особливу свiчку, котру засвiчують тiльки напередо
днi Рiздва, буквально kalenderlys - рiздвяну свiчку.
Двадцять чотири позначки, кожна на один день
грудня перед Рiздвом, перетворюють П на найпо
вiльнiший годинник зворотного вiдлiку в свiтi.
lнший особливий свiчковий день - 4 травня. Його
ще знають як lysfest, свято свiтла. Надвечiр
4 травня 1945 року ВВС оголосило, що Нiмеччина,
пiд окупацiею якоi Данiя перебувала з 1940-ro,
капiтулювала. Як i в баrатьох iнших краiнах пiд час
Другоi свiтовоi вiйни, в Данii мусили притлумлю
вати воrнi, щоб перешкодити ворожим лiтакам
орiентуватися на свiтло мkт та осель. Тож
дотепер данцi цього дня вiдзначають
повернення свiтла, виставляючи
ввечерi свiчки у вiкнах.

Хоча свiчки являють собою неодмiн
ний складник хюrе, € лиш один недолiк
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у цьому ззгапьному свiчкооому бож uiллi - l<inтява. Дос;1iд>J 1111 я
твердять, що одна засвiч на свiчка забрудню новiтря бiл1,шоtо
кiлькiстю шкiдливих мi1,роча тинок, анiж цiла вулиця з напруж
ним рухом транспорту.

данський iнституr дослiджень будiвництва, вивчивши це nитання,
довiв, що свiчки викидають у повiтря бiльше забрудн1овальних
часток, анiж це вiдбуваеться niд час готування iжi чи курiння цигарок.
Але попри те, що Данiя € краiною, надзвичайно керованою правила
ми, спецiальнi застережнi налiпки на свiчках iще тiлъки попереду.
Нiхто не хоче мати справу з фанатами хюrе. Натомiсть данцi чимраз
бiльше усвiдомлюють, як важливо про_вiтрювати оселю пiсля

спалювання свiчок. Утiм. незважаючи на потенцiйну заrрозу
здоров'ю, данцi й далi споживають непристойну кiлькiсть свiчок.
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