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MODERN INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF "HAPPINESS" 

THROUGH THE PRISM OF ITS ETHYMOLOGY 

 

The article examines the modern concept of "happiness" through the prism of the 

study of its origin. The etymology of the word reproduces its history through its 

emergence and fixation of primary meaning, sources of origin and change of meaning 

associated with the development of social life, worldview, progress. An analysis of the 

concept of "happiness" as a vision of different peoples, different historical periods. The 

origin of the Proto-Slavic word from the ancient Indian is determined, from which the 

connection "happiness" and "death" follows. The vision and perception of this concept as 

a phenomenon in ancient Roman, Greek and Slavic mythologies are traced. Emphasis is 

placed on modern interpretations and terms that arise to denote "happiness", because it is 

a source of scientific interest in various fields of knowledge. 
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СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ЩАСТЯ» 

КРІЗЬ ПРИЗМУ ЙОГО ЕТИМОЛОГІЇ 

 

Філософська категорія «щастя» у сучасному вимірі зазнає нових осмислень, 

трактувань, наповнень, що зумовлено стрімким розвитком суспільства, зміною 

людської свідомості, світосприйняття. Надзвичайно гостро відбулася переоцінка 

цінностей за особливих умов, що виявилися в період пандемії COVID-19, коли 

населення усіх країн було вимушено знаходитися у замкнутому просторі, проте ці 

перешкоди долалися завдяки технічному прогресу та внутрішнім цінностям, які 

формувалися, переосмислювалися громадянами. Змінювалася ієрархія складових 

поняття «щастя», що зумовлювалося потужною проєкцією макросвіту на мікросвіт 

людини. Актуальним є дослідження походження слова, адже етимологія відновлює 

його історію: виникнення, встановлення первинного значення, його джерела та 

зміну значення крізь трансформацію суспільного буття. 

Пошук раціонального, істинного, правдивого зумовив мету нашого 

дослідження, адже у ядрі, етимології слова закладено його сутнісні риси. Ставимо 

на меті дослідити сучасне поняття «щастя» крізь призму його етимології. 

 Щастя як об’єкт наукових досліджень становило інтерес багатьох 

дослідників. Так, О. Садовенко простежує образ щастя у психологічній картині 
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світу студента; Л. Афанасьєва і Р. Олексенко розглядають його сенс у сучасних 

контекстах індивідуального і суспільного буття. О. Бутник досліджує індекс щастя 

населення в контексті ефективного державного управління, К. Шкурко визначає 

щастя людини як критерій поступального розвитку українського суспільства. 

«Щастя – 1. Стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого 

задоволення життям, відчуття глибокого задоволення та безмежної радості, яких 

зазнає хто-небудь. 2. Досягнення, успіх, удача. 3. Доля, талан» – таке визначення 

подано у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» [1, с. 1637]. 

Етимологічні відповідники слова зафіксовано у давньоіндійській, давньоруській, 

праслов’янській, церковнослов’янській, білоруській, болгарській, українській, 

російській, словацькій, чеській мовах. 

У праслов’янському sъčęstьje розглядають sъ- як споріднене до 

давньоіндійського su-, що трактується як «добрий», решта слова походить від čęstь 

– частина. Тобто початкове значення визначається як «добра частина (частка)», 

«добра доля, що випала людині», «сприятливий жереб». Крім того, su- 

перетворився на с-. Українське слово «смерть» зберегло цей рідкісний суфікс (у 

прикметнику «мертвий» він відсутній). Природна, тобто «хороша» смерть 

позначалася словом «смерть» (su-mert). 

Термін «щастя» у науковий обіг ввели представники грецької філософської 

школи у IV ст. до н. е. – ІІ ст. н. е. Визначаючи етимологію слова на давніх етапах 

розвитку мови можемо зробити висновки щодо конкретного уявлення про життя і 

мислення творців поняття, його усвідомлення. 

У давньоримській міфології існувала богиня щасливої долі, талану – 

Фортуна. Її зображували у вигляді молодої жінки із зав’язаними очима. Вона 

символізувала щасливий випадок удачу [1, с. 1545]. У грецькій міфології подібну 

функцію виконувала богиня Тюхе (Тихе, Тиха, Тихея). Вона вважалася 

покровителькою випадку, щасливого випадку, долі. 

Старогрецьке слово «Eudaimonia» (eu – «добро», daimon – «божество») 

означало, що людина знаходиться під покровительством богів. 

В українській народній творчості щастя теж має персоніфікований характер. 

Оскільки, за народними уявленнями, людина мріє про його супутництво. 

Знаходимо підтверждення у фольклорних джерелах: «Щастя біжить, а нещастя 

летить», «Щастя знає, кого шукає», «Щастя помогає, а горе відбирає», «Щастя 

прийде і на печі знайде» [3, с. 654]. 

У дохристияниських віруваннях Доля – божество-неминучість, божество-

фатум. Неминучість Долі – це світова віра. За народними віруваннями, кожен має 

свою Долю (талан, Божий суд-присуд). Доля призначається людині Богом, ще від 

колиски вона визначає, що неодмінно має статися, бо від неї не втечеш. При 

народженні вона з’являється на небі зіркою, а зі смертю падає додолу. У 

розмовному, застарілому мовленні зустрічаємо слова «планета», «планида», що 

вживаються як синоніми до «долі». 

Пізніше вона ділилася на добру Долю й злу Недолю [3, с. 192–194]. 

Недоля, за давніми віруваннями, уособлювала злу (лиху) силу, яку можуть 

накликати Злидні поряд з Хворобою, Трясцею тощо. Якщо людина не ладить із 

Долею, то на зміну їй прийде Недоля, тобто остання тісно пров’язана із життям 

людини [3, с. 392–393]. 
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Важливу роль у розвитку мови, збагаченні словникового складу відіграють 

похідні слова. Так, від слова «щастя» походять: щастячко, щастити, щасниця 

(щасливець, щасливиця), щасний, щасливити, ущасливлювати, щасливий, 

щасливець, пощасність (щастя, везіння), нещасниця (нещаслива жінка), нещасник 

(нещасливий чоловік), нещасливець. 

Німецьке «Glück» близьке до англійського «luck», тобто «щасливий випадок, 

шанс». Воно з’явилося в Англії у ХV ст. та походило від середньонідерландського 

«gheluc» (скорочено – «luc»), що означало «щастя». 

Нині терміном «ґлюксфоршунґ» позначають науку про щастя, а вчених, які 

його досліджують, у Німеччині іменують «ґлюкфоршерами». Вони вивчають 

економічний аспект цього поняття. Професор Рукриґель стверждує: «Науці про 

щастя вже давно відомо, що валовий внутрішній продукт не є індикатором 

задоволеності населення. Відповідно, його збільшення та економічне зростання – 

це нераціональний курс, від якого урядам давно варто було б відмовитися». Він 

звертає увагу, що рівень впливу доходу населення на рівень добробуту обмежений, 

проте ефективними є такі фактори: «соціальні контакти, активна участь у 

суспільному житті, робота, що приносить задоволення, благодійність та внутрішня 

свобода». Яніс Бандорскі вважає, що теоретично «гомо економікус» може стати 

«гомо щасливікусом» [2]. 

Із квітня 2012 р. мережа ООН публікує доповідь про всесвітнє щастя. 

Критеріями задоволеності резидентів різних держав визначалися такі аспекти: 

рівень свободи, зайнятості, доходів, корупції в державних і комерційних 

структурах, розвитку соціальної сфери тощо. Спеціальний радник Генсека ООН 

Джеррі Сакс на основі проведених досліджень визначив «формулу щастя»: 

«Щасливими є країни, що мають здоровий баланс між добробутом, у 

загальноприйнятому розумінні цього поняття, та соціальним капіталом, під яким 

мається на увазі високий рівень довіри до суспільства, відсутність значної 

нерівності між людьми та впевненість у діях уряду». 

У др. пол. ХХ ст. дослідження основ людського щастя стали надзвичайно 

популярними. Напрям психології, що займається вивченням питань щастя, 

називається позитивною психологією. 

Професор університету Юти, «Доктор Щастя» Ед Дінер визначає, що кожна 

людина має певний «базовий рівень щастя», що пов’язує зі здатністю адаптуватися 

до навколишнього середовища. Майкл Аргайл формулює здатність бути щасливим 

як особистісну рису. 

У часи античності Аристотель стверджував, що щасливою є людина, яка 

слідує власному «даймону», тобто внутрішній природі, нахилам, здібностям. 

Гедоністи розглядають володіння благами, задоволення власних потреб як 

визначальними ознаками щасливої людини. Евдемоністи (евдемонізм – 

філософське поняття, або система етики, яке вимірює щастя відносно моралі) 

основою щастя вважають сенс та самореалізацію, тобто можливість повноцінно 

реалізовувати свої вміння, здібності в конкретних умовах життя і обставинах, 

знаходити «творчий синтез» між відповідністю запитам соціального оточення та 

розвитком власної індивідуальності. 
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Американський дослідник психології щастя Мартін Селігман, професор 

Пенсильванського університету визначив таку «Формулу щастя»: Щастя = 

індивідуальний діапазон + обставини + воля [4]. 

Висновки. Отже, етимологія слова «щастя» відтворює світоглядні уявлення 

людей щодо його сенсу, внутрішнього змісту. Й дотепер воно залишається 

предметом філософських пошуків, проте це не лише умоглядна категорія. Воно є 

джерелом наукових зацікавлень у різних галузях, зокрема фізіології, психології, 

економіки тощо, що безпосередньо пов’язано зі стрімким розвитком суспільства, 

його потреб, впровадженням новітніх технологій. Категорія «щастя» перейшла з 

розряду власної до загальнонародної, світової, зокрема дослідники визначають 

індекс щастя певної країни, рівень задоволеності людей. Високий інтерес до 

осмислення цього поняття сприяв формуванню окремої науки – «ґлюксфоршунґ». 

Досліджуючи походження окремої мовної одиниці, зокрема «щастя» можна 

простежити еволюцію розвитку людини, зокрема, і цивілізації, загалом, зміни 

світоглядних уявлень і бачення себе у цьому вимірі. 
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