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В статті здійснена спроба сучасного філософського осмислення проблеми 

страждання; розкриті буденний і науково-теоретичний рівні даної проблеми, її 

мультипарадигмальний (медичний, психологічний, релігійний, філософсько-етичний 

аспекти), полісемантичний характер; обгрунтована необхідність вироблення для її вивчення 

міждисциплінарного підходу, з врахуванням різних ділянок гуманітарного знання; визначена 

актуальність дослідження проблеми страждання для України, її філософії, культури, 

суспільства. 

 

Страждання, емоції, гріховність, “страсті”, жертва, недуга, зцілення, очищення, 

любов, співстраждання. 

 

 

Сучасний світ, незважаючи на все прекрасне, добре й світле, що в ньому є і що дарує 

нам радість життя, милування й захоплення новим днем, має й свій зворотній темний бік, де 

знаходять собі місце зло і насильство, кров і ненависть, неправда і ворожнеча. Суб'єктивно і 

об'єктивно обумовлене зло, природні і  соціальні катаклізми на рівні окремої людини 

породжують біль, страждання, проявляються у внутрішніх станах дисгармонії, почутті 

страху, самотності, відчуження тощо. Все це в сукупності формує проблематику людини 

страждаючої і висуває потребу пошуків відповідей на питання: що таке страждання; яка його 

природа і причини; в чому полягає сенс страждання; як його сприймати і подолати. 

Слово страждання на рівні буденної свідомості одразу ж викликає асоціації з 

поняттям муки, болю, печалі. У Великому тлумачному словнику сучасної української мови 
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знаходимо наступне означення: «Страждання – дія за значенням страждати. Страждати – 

зазнавати сильного фізичного болю, мучитись від нього; відчувати наслідки чого-небудь 

(переважно негативного); мати яку-небудь хворобу, недугу; хворіти. Зазнавати моральних 

мук, переживань. Нудьгувати, томитися, кохаючи кого-небудь. Болісно переживати чию-

небудь невдачу, чиєсь нещастя. Зазнавати утисків переслідування. Зазнавати шкоди, збитків. 

Страдник – той, хто зазнає чи зазнав багато фізичних або моральних страждань. 

Канонізований церквою святий, що зазнав мук за віру, мученик» [1]. 

Як бачимо з вищенаведеного, під стражданням на буденному рівні  переважно 

розуміють певні душевні переживання, життєву слабкість, що найчастіше ідентифікується з 

фізичним і моральним болем, мукою, ширше – хворобою; воно сприймається як те, що 

суперечить бажанням і волі людини і оцінюється нею переважно негативно. 

Знайомство з науковою літературою з проблеми страждання одразу дозволяє 

визначити таку основну рису досліджень цього феномену, як мультипарадигмальність, тобто 

наявність різних досліднецьких підходів до тлумачення та розв'язання питань, пов'язаних із 

стражданням. Серед них можна виділити наступні; медичний; психологічний; мистецько-

літературний або навіть культурологічний; релігійний; філософський (етичний, естетичний). 

Дещо забігаючи вперед, наголосимо, що найбільший інтерес до проблеми страждання 

простежується у психології та релігії, а також у споріднених з останньою теології, містиці, 

езотеричних вченнях. Очевидно, пояснення криється у давній історії та специфіці цих сфер 

людського пізнання, для яких душа і всі процеси, що пов'язані з нею, традиційно є 

визначальними. Філософи ж до недавнього часу майже не займались цією проблемою; проте 

певні наробки подібного спрямування можна зустріти в релігійно-філософських концепціях, 

в області практичної філософії, етики, у тих синтезованих формах філософського знання, які 

поєднують у собі елементи медицини, психології і релігії (наприклад, логотерапія, 

софотерапія, патософія) або у синкретичних духовних утвореннях як давнини, так і 

сучасності (наприклад, брагманізм, буддизм, дзен-буддизм). Ця обставина вказує, з одного 

боку, на всю складність даної проблеми, на можливість різних підходів, варіантів її оцінки та 

розв’язання. З іншого боку, це є свідченням її надзвичайної важливості для життя людини. 

Зупинимось детальніше на виділених вище підходах та розуміннях проблеми 

страждання. 

У медицині страждання здебільшого розглядається як патологія. «Патологія (гр. 

pathos - страждання +…логія) – 1) розділ медицини, що визначає хворобливі процеси і стани 

в живому організмі…; 2) відступ від норми, потворна ненормальність” [2]. Отже, 

страждання, як патологія, згідно з медициною є фізичним станом, протилежним здоров’ю, - 
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хворобою. Таким чином, страждання споріднене з поняттям хвороби; а це означає, що  

з’явиляється можливість розширення смислового ряду досліджуваного об’єкту. 

У давні часи, в добу Античності, Гіпократ визначав хворобу як прояв природньої 

боротьби людського організму з шкідливим началом і викликаним ним порушенням [3]. В 

Українському Радянському Енциклопедичному словнику читаємо, що хвороба – це 

порушення життєдіяльності організму під впливом несприятливих чинників внутрішнього і 

зовнішнього середовища; вона закінчується повним чи частковим одуженням або смертю [4]. 

Для психологів страждати – означає бути засмученим, журитись, занепасти духом; 

відчувати самотність, ізольованість, відірваність від людей (особливо від тих, хто піклується 

чи піклувався про них); відчувати себе зазнавшим поразки і відторгнутим, причому це 

відторгнення може бути як дійсним, так і уявним. Дуже часто важливим компонентом 

страждання є незадоволення собою; людина відчуває своє безсилля, їй здається, що час 

зупинився або ледве йде; вона відчуває втрату і почуває себе нещасною. 

В науковій літературі з психології страждання відносять до класу негативних емоцій – 

тобто до тих переживань, хвилювань, які пов'язані з незадоволеними потребами індивіда. 

Одразу ж зазначимо, що негативні емоції вивчені значно краще, ніж позитивні. Це, очевидно, 

пов'язанe з надзвичайною важливістю самої проблеми негативних емоцій, які нерідко 

являють загрозу організмові. 

Зауважимо, що інтерес людства до емоцій і емоційних порушень (до яких можна 

віднести і страждання у значенні хвороби) спостерігається ще з давніх давен. Відомо, що у 

стародавньому Єгипті (4-3 тисячоліття до н.е.) вже існував храм бога Сатурна, де ніби можна 

було вилікуватись від стану туги (меланхолії). Великого значення при лікуванні тут 

надавалось магії. Так, в папірусі Еберса (близько 2 тис. років до н.е.) можна зустріти детальні 

тексти магічних замовлянь такого роду. А в так званому «папірусі гностиків» (2 вік н.е.) вже 

були викладені прийоми гіпнотизації, що мали допомогти в означених випадках. 

В античних мислителів проблема страждання формулюється і вирішується в контексті 

програми загального здоров'я космосу; як втрата душевно-тілесної рівноваги, як хвороба, 

розлад; загроза зі сторони хаосу, порушення космічної гармонії. Тут проблема страждання  

має водночас і медичне, і психологічне, і філософсько-етичне, і релігійне значення. Міфи 

стародавньої Греції описують стан меланхолії у Ореста і кентавра Беллерофонта. Меланхолія 

навіть увійшла в медичний обихід як «хвороба Беллерoфонта». Гомер в «Одісеї» повідав про 

дочку Зевса – Олену, яка добавляла в напої «непентесу». Очевидно, як вказують дослідники, 

це був опій, що допомагав забути про свої печалі [5]. 
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Для піфагорійця душа являє собою гармонію чи, точніше, співзвучність, яка базується 

на цифровому співвідношенні. Страждання, диcгармонію душі вони намагались лікувати 

музикою. На їх думку, музика здатна угамувати гнів, заспокоювати, підвищувати загальний 

емоційний тонус. Такий вплив стародавні греки називали психaгогією або керівництвом по 

очищенню душі [6]. Поняття «очищення» мало тут не лише медичний, але й релігійно-

етичний смисл, що означало здатність музики пом'якшити «неприборканість душі», привести 

її у стан божественної гармонії, гармонії з космосом. Батько медицини, великий Гіпократ з 

Коса, детально описував емоційні порушення. Платон через Сократа визначає страждання як 

межовий стан між життям і смертю, як розлад гармонії і одночасно називає супутником 

пізнання. Дослідженню людських переживань присвятив свій трактат «Про душу» великий 

античний мислитель Арістотель, а у праці «Нікомахова етика» він розглядає страждання як 

якісну характеристику людини, стан душі; як те, що з'являється мимо волі людини; як втрату 

рівноваги, міри; як зло; те, чого уникають [7]. 

У стародавньому Римі в другій половині 1 ст. н.е. Аретеєм були дані досконалі описи 

емоційних розладів. Широке коло даних про емоційні порушення наводяться у працях Целія 

Авреліана. Більшість вчених стародавнього світу наголошували на великому значенні 

психотерапії в лікуванні хворобливих душевних розладів. Вчені стародавнього Китаю 

вважали, що людина має сім основних видів емоцій і особливо виділяли серед них смуток. 

Біблія розповідає про важкий душевний біль, яким страждав вавілонський цар 

Навуходоносор. Протягом семи років він жив осібно від людей, живився травою і не 

підтинав волосся [8]. Як бачимо, проблеми душевного болю, негативних емоцій, страждання 

є гостроактуальними ще з прадавніх часів, а тому мають давні традиції вивчення і 

осмислення. 

Можна багато говорити про досягнення у сфері психології страждання. Але не лише 

це визначає мету даної статті. Тому лише згадаємо, що сьогодні цікаві праці про роль емоцій 

у житті людини належать відомому психологу К.Ізарду. Досліджуючи тісні взаємодії 

страждання з іншими емоціями, частіше негативними, К.Ізард відзначає, що тривале 

страждання, викликане зовнішніми факторами, своїм супутником часто має гнів; а 

страждання, поєднане зі страхом, породжує та формує песимістичний світогляд і настанову, 

понуре відношення до життя і людей. Дослідник вказує, що страждання, в одному зв'язку зі 

страхом, веде до втрати фізичної сміливості; а біль часто служить причиною страждання. 

Якщо існує сильний зв'язок «страждання-страх», то швидше за все утвориться причинний 

ланцюг «біль-страждання-страх» і, як наслідок, людина буде боятися будь-якої ситуації, що 

пов'язана з переживанням болі. К.Ізард наголошує на сигнальній функції страждання, за 
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посередництвом якої сам організм і його соціальне оточення вказують на наявність 

серйозних проблем (підкреслено мною. - Т.Я.), бо страждання має досить відчутний 

негативний вплив на самоконтроль в умовах реалізації поведінки [9]. 

На органічному зв'язку меланхолії і страждання неодноразово наголошував З.Фройд. 

Зокрема, у своїй праці «Смуток і меланхолія» він зазначає, що меланхолія у психічному 

відношенні вирізняється глибокою страждальницькою пригніченістю, зникненням інтересу 

до зовнішнього світу, втратою здатності любити, затримкою будь-якої діяльності і 

пониженням самопочуття, що виражає себе у докорах і образах на власну адресу та 

зростаючим до маячні очікуванням покарання [10]. 

В релігії страждання розглядається як те, що пов'язане з гріховністю людської 

природи, з дією космічних законів (закон всесвітньої справедливості, закон відплати); як те, 

що потребує спокути вини, вимагає очищення від гріха. Найбільш повно релігійний погляд 

на страждання розкривається в буддизмі і християнстві. В одній з статей ми вже згадували 

про це, але більше в культурологічному плані [11]. Зараз спробуємо подати основні релігійні 

ідеї про страждання під філософським кутом зору. Почну з того, що проблема страждання 

лежить в основі багатьох релігійно-філософських поглядів мислителів Індії. Так, 

традиційною для індійської філософсько-релігійної думки є ідея, що наявність страждань у 

світі обумовлена загальною включеністю живих істот у нескінченний ланцюг перероджень 

(«сансара»), а також дією космічного закону «карми», згідно з яким кожна людина дістає 

відплату у відповідності зі своїми добрими чи поганими ділами. Брагманізм, а згодом індуїзм 

вчили, що страждання є карою за гріхи минулих втілень. Буддизм надав цій думці 

абсолютного значення і у вченні Будди про «чотири благородні істини» проголосив, що 

людина самим фактом життя у всіх його проявах приречена на страждання. Тому більшість 

філософських систем давньої Індії бачили головну мету життя людини у досягненні стану 

нірвани, у позбавленні від страждань  як головного атрибуту життя. 

Зупинимося детальніше на концепції страждання у буддизмі. Буддистське розуміння 

страждання фокусується на «чотирьох благородних істинах». Здебільшого ці положення 

формулюються наступним чином: є страждання; існує причина страждання; страждання 

можна зупинити; є шлях звільнення від страждань. У відомого дослідника, індолога 

Ф.Щербатського, зустрічаємо такий перелік основних положень буддизму: 1) існує 

феноменальне буття («dukha”); 2) існує його спонукальна сила (“samudaya”); 3) має місце 

остаточне погашення (“nirodha”); 4) існує шлях для цього (“marga”) [12]. 

Одразу ж зауважу, що більшість буддологів понятійним аналогом страждання в 

буддизмі називають давньоіндійський термін “дукха”. Проте існує й інша точка зору, згідно з 
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якою страждання в іудео-християнській релігійній традиції відіграє типологічно іншу 

функціональну роль, аніж “дукха” в буддизмі. У зв’язку з такою принциповою  

неспівставимістю буддологи пропонують або перекладати “дукха” іншим словом, або взагалі 

відмовитись від цього, а слово давати в транслітерації [13]. 

Отже, буддизм проголосив життя (у всіх його проявах) стражданням. Страждання не 

залежить ні від соціального статусу, ні від матеріального достатку; це – постійний атрибут 

людського життя; більше того, це – форма існування індивіда. Проте подібне існування не є 

істинним, оскільки страждання є протиприродним; тому його необхідно позбутися. 

Слід наголосити, що звільнення від страждань зовсім не означає заперечення життя, 

бо останнє суперечило б вченню про переродженння, що має для буддистів надзвичайно 

важливе значенння. На їх думку, прив’язаність до життя – це результат невідання, в якому 

допускається думка: “Це я, це моє”. Насправді ж немає такого “Я”, яке б складало 

особистість як таку, що наділена емоціями, почуттями, волею, бажаннями. “Я” хибне, тобто 

індивід, який протиставляє себе оточуючим його предметам зовнішнього світу як певну 

самостійну сутність, насправді не є таким. Немає такого субстанціонального начала, як “Я”. 

Таким чином, проголосивши страждання необхідним компонентом будь-якого 

людського життя, формою існування індивіда, буддисти стверджують, що причини 

страждання криються в самому індивіді, в його неправильних поглядах, в його прагненні 

жити. Тому “спасіння” фактично зводиться до самовдосконалення індивіда з метою 

позбавлення власного “Я”. Позбутись власного “Я” – ось основа і мета буддистського вчення 

про спасіння. 

У християнстві спокутувальна жертва Ісуса Христа робить страждання не лише 

платою за гріхи (за гріхи людства), але й запорукою спасіння. Християнський Бог є Богом 

засмучених і гноблених, мучеників і страдників; Його природа полягає в тому, аби підносити 

принижених, напувати спраглих, допомагати скривдженим, оздоровляти хворих, оживляти 

мертвих. Звідси “смуток серця”, “солодкий плач” так само характерні для психології 

християнства, як і ритуальний сміх чи ритуальне голосіння – для психології язичництва, а 

відсторонена усмішка бодхісатв – для психології буддизму. У Новий час християнська  

«журба» перероджується в більш «буржуазну «моральну серйозність»», особливо характерну 

для протестантизму. Бажаним станом цього життя, з точки зору християнства, є не духовна 

анестезія, не спокійна безболісність стоїчного чи буддїйського мудреця, але, навпаки, 

«сердце хворобливе, болісне», напруга боротьби з собою і страждання за інших» [14].   

Зауважимо, що страждання і терпіння Ісуса Христа заради спасіння людей або земні 

біль і муки, що були супутниками цієї божественної місії, увійшли в українську мову, в 
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релігійну і церковну літературу під назвою “страсті Господні”. А поняття 

“страстотерпимість” у християнстві означає “принцип добровільного, покірливого 

перенесення різного роду страждань, насильства, фізичних мук як наслідування прикладу 

Христа, розділення його страждальницької долі, “розп’яття” з ним. Католицизм і православ’я 

оточують у цьому зв’язку особливим ореолом святості так званих мучеників, 

великомучеників і страстотерпців “за віру” [15]. 

Ставлення до дослідження проблеми страждання ніколи не було однозначним, а 

інколи такі студії навіть ледь не заборонялось. Так, в радянські часи в філософії та етиці 

існувало свого роду «табу» на все, що було пов’язане із особистісними негативними 

переживаннями, з духовним незадоволенням людини, з трагізмом людського буття, оскільки 

це було не властивим оптимістично налаштованій, соціально-активній, прогресивно 

перемагаючій “радянській людині”. Тому в одних словниках тієї доби гасла «страждання» 

взагалі не було; в інших же це поняття трактувалося досить спрощено і разом з тим 

заіделогізовано, як таке, що пов'язане з ідеями пролетарської боротьби, соціальної нерівності 

та соціальної справедливості. Зокрема, «Філософський енциклопедичний словник» (1989) 

тлумачить страждання як «перетерплення, протилежність діяльності (виділено нами. -

Т.Я.); стан болі, хвороби, печалі, страху, туги, тривоги» [16]. 

Як бачимо, проблема страждання в філософсько-етичній думці радянського періоду 

не знайшла належного опрацювання й осмислення, замовчувалася і практично не 

розроблялася. А це означало, що тривалий час онтологія людської суб’єктивності, а з нею й 

негативні душевні переживання, моральні аспекти страждання випадали з поля зору 

мислителів. 

Сьогодні ж філософи, навпаки, дедалі більше усвідомлюють необхідність 

дослідження тієї частини онтології, яка б базувалася на знанні про окрему людину як про 

відносно автономний мікрокосм, що має свою індивідуальну екзистенцію. У ній 

екзистенціальна онтологія людської суб»єктивності має органічно включати діалектику 

екзистенціальних суперечностей, таких категорій, як душа і тіло, розум і серце, 

милосердність та егоїзм, надія і відчай, насолода і біль, любов і страждання тощо. Специфіка 

екзистенціальних категорій покликана максимально наблизити філософію, а з нею й інші 

гуманітарні науки, до життя людини, зробити їх більш адекватними природі і запитам живої, 

творчої особистості. 

До подібного висновку приходить і психологічна наука в межах пострадянського 

простору. Так, Л. Воробйова ще у 1995 р. категорично наполягала на тому, що неможливо 

досліджувати душу без врахування її фундаментальної здатності страждати. Зокрема, вона 
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пише: «Визначення людини, яке не бере до уваги її здатності страждати, є неповноцінним, а 

наука чи практика, яка ігнорує цю сутнісну людську здатність, не може бути гуманітарною, 

тобто «людською»…Можна вже зараз позначити деякі з базових онтологічних категорій 

гуманітарної психології. Це символ, досвід страждання…» [17]. Зауважимо, що раніше 

знаменитий радянський психолог Л.Виготський теж намагався збудувати нову за характером  

психологію. Спираючись на ідеї Дільтея, він намагався збагатити категоріальний аппарат 

наукової психології категоріями особистості та міжособистісних стосунків, обгрунтовуючи 

важливість вивчення переживання страждання. На його думку, переживання є ключем до 

всього психічного устрою людини. Тому життєвий шлях людини слід розглядати і вивчати, 

як історію її переживань; а динаміка особистості є драматичним процесом зіткнення і 

протидії, конфліктом характерів, де ледь не домінуюче місце посідає страждання [18]. 

В етиці також постає потреба перегляду ролі й значення негативних переживань для 

морального і духовного розвитку особистості, формування нового понятійного апарату та 

системи морально-етичних цінностей, узгоджених з розумінням страждаючої природи 

людини. На цьому неодноразово наголошує наш сучасник, провідний український філософ 

В.Малахов [19]; а M.Бердяєв ще свого часу визначив, що питання про смисл страждання 

повинно стати основним питанням етики [20]. Сьогодні стало цілком очевидним, що стара 

етика, яка вимагала ілюзорної досконалості, замовчувала і уникала дослідження негативних 

переживань для морального становлення особистості, не здатна продуктивно реагувати і  

вирішувати сучасні проблеми української людини, суспільства і держави. Про це досить 

цікаво і актуально говориться у книзі «Загублена українська людина» нашого співвітчизника 

М.Шлемкевича [21]. 

 Сучасна постановка проблеми страждання вже прозвучала на філософському конгресі 

y Брайтоні (1989 р.), де особливо гостро ставились питання про необхідність осмислення 

негативного досвіду ХХ ст.,  роздумів про його зло і можливі наслідки цього для сьогодення. 

При цьому особливо акцентувалося на двох основних завданнях для філософів:1) 

досліджувати проблематику «людини діячої і людини страждаючої» і 2) пов'язувати цю 

проблематику з етичними роздумами. Як сказав на цьому конгресі Поль Рікер, він етичний 

аспект проблеми страждання пов'язує для себе з проблемою насильства [22]. 

 Добавлю дещо від себе. Аналізуючи безпосередні переживання людини, які в наш час 

прийнято позначати терміном «емоції», можна використовувати поняття «пристрасть», 

«жага», так як вони є похідними однієї з сторін діалектичної суперечності «страждання-

дієвість» (тут можна провести певні аналогії та порівняння з християнським тлумаченням 
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«страстей», про що було згадано попередньо). Ця суперечність розроблялася філософами 

Нового часу і в досить розвинутій формі присутня в «Етиці» Спінози. 

  Як бачимо, людська діяльність в одному з своїх вимірів виступає як постійне 

виникнення і розв'язання суперечності між “людським стражданням» і «людською дієвістю». 

Тут дієвість і страждання не протилежні одне одному, а є необхідними, співвідносними і 

взаємодіючими компонентами діяльності.  

 Інтенсивність прояву страждаючого стану при різних обставинах реалізується по-

різному. Якщо діяльність людини здійснюється в репродуктивних формах, її результати не 

мають значення для індивіда і суспільства, то страждаючий стан реалізується в 

малопомітних формах діяльності. Найбільш рельєфно страждання проявляється в творчості, 

в продуктивних, соціально і духовно значущих формах діяльності. 

 Очевидно, нема необхідності зайвий раз повторяти, що скільки у людини потреб -   

стільки й можливостей випробувати страждання. Підкреслю, що, незважаючи на свою 

всезагальність, страждання завжди проявляють себе індивідуально, в залежності від типу 

темпераменту, характеру, духовності особистості. Тому недаремно кажуть, який хто є - в 

такий спосіб і до такої міри він страждає. Для кращого розуміння себе й інших слід знати і 

пам’ятати: якщо людина не може задовільнити свої потреби, якщо умови ускладнюють 

реалізацію її діянь і, врешті, коли діяння особи не знаходять визнання з боку інших людей та 

суспільства в цілому, а її страждання не викликають спів-страждання інших, то страждання, 

як і діяння, стають формою самовідчуження людини. Страждаючий стан стає домінуючою 

формою реалізації життя людини, етичною нормою відношення людини до людини, людини 

до суспільства, набуває гіпертрофованих форм. Людина вже не спів-страждає іншій, навіть 

самій близькій. Суспільство не страждає за людину, людина - за суспільство. Квітне егоїзм, 

безвілля, байдужість, - тобто все те, що є супутником бездіяльнісного страждання і 

безпристрасної діяльності. В сучасних умовах такі душевні стани людини виступають одним 

із загрожуючих симптомів особистого, суспільного і державного нездоров’я, приковують 

увагу і змушують шукати можливі шляхи оздоровлення. А це, у свою чергу, означає потребу  

усвідомлення кожним з нас усієї серйозності того, що відбувається з нами, нашими 

ближніми, суспільством в цілому, а з ним і готовності понести відповідальність за всі наші 

дії, рішення, які ми приймаємо. Не хотілося б бути звинуваченою в надмірій пафосності, але 

скажу: ми повною мірою є відповідальними перед майбутнім і вічністю за те буття, яке 

творимо. 
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В статті здійснена спроба сучасного філософського осмислення проблеми 

страждання; розкриті буденний і науково-теоретичний рівні даної проблеми, її 

мультипарадигмальний (медичний, психологічний, релігійний, філософсько-етичний 

аспекти), полісемантичний характер; обгрунтована необхідність вироблення для її вивчення 

міждисциплінарного підходу, з врахуванням різних ділянок гуманітарного знання; визначена 

актуальність дослідження проблеми страждання для України, її філософії, культури, 

суспільства. 

 

Страждання, емоції, гріховність, “страсті”, жертва, недуга, зцілення, очищення, 

любов, співстраждання. 

 

 

СТРАДАНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФСКО-

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

 

ТАТЬЯНА ЯРОШЕНКО 

 

В статье сделана попытка современного философского осмысления проблемы 

страдания; раскрыты обыденный и научно-теоретический уровни проблемы, ее 

мультипарадигмальный (медицинский, психологический, религиозный, философско-

этический аспекты), полисемантический характер; обоснована необходимость выработки 

междисциплинарного подхода, с учетом разных сфер гуманитарного знания; определена 

актуальность исследования даной проблемы для Украины, ее философской науки, культуры, 

общества.  
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Страдание, эмоции, греховность, страсть, жертва, болезнь, исцеление, очищение, 

любовь, сострадание. 

 

 

SUFFERING AS THE CONTEMPORARY PROBLEM OF PHILOSOPHICAL-

HUMANITARIAN KNOWLEDGE 

 

Tetiana Yaroshenko 

 

The problem of suffering is examined from the point of view of contemporary philosophical 

thinking. The workaday and scientific-theoretical levels of problem and multiparadigmatical 

character of a suffering problem are interpreted as well, including the medical, psychological, 

religious, philosophical and ethic aspects of suffering and its polisemantical essence. The necessity 

of of establishment of interdisciplinary approach with the taking into account the different fields of 

humanitarian knowledge are substantiated in the article. The actuality of scientific research of 

suffering problem in Ukraine, its philosophy, culture, and society is defined in this article. 

 

Suffering, emotions, sinfulness, passion, sacrifice, illness, recovery, purification, love, co-

suffering. 
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 МОРАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СТАНУ КУЛЬТУРИ І ДУХОВНОСТІ 

 

           ЯРОШЕНКО Т,

   

Кінець ХХ ст. для України був позначений розгортанням процесів національного 

відродження, здобуттям власної незалежної держави, а водночас й поглибленням загальної  

поліструктурної кризи. Оздоровлення культури і духовності українського суспільства, 

пошуки шляхів виходу з кризового стану передбачають поєднання зусиль як усього соціуму, 

так і кожної конкретної людини. В останньому випадку це означає усвідомлення особистістю 

потреби внутрішньої готовності до перебудови і змін, прагнення до самовдосконалення, 

самоактуалізації й самореалізації, до морального й духовного росту. У цьому контексті 

актуалізується сама проблематика страждаючої української людини, людини, яка жадібно 

шукає відповіді на питання смислу свого життя, його узгодженості з цілями і потребами 

суспільства і держави, своєї ціннісної затребуваності у світі та культурі. 

Відношення до дослідження проблеми страждання ніколи не було однозначним, а 

інколи навіть ледь не заборонялося. Так, у радянські часи в філософії та етиці існувало свого 

роду «табу» на все, що було пов’язане із особистісними негативними переживаннями, з 

духовним незадоволенням людини, з трагізмом людського буття, оскільки це було не 

властивим оптимістично налаштованій, соціально-активній, прогресивно перемагаючій 

“радянській людині”. Тому в одних словниках тієї доби гасла «страждання» взагалі не було; 

в інших же це поняття трактувалося досить спрощено і разом з тим заіделогізовано, як таке, 

що пов'язане з ідеями пролетарської боротьби, соціальної нерівності та соціальної 

справедливості. Зокрема, «Філософський енциклопедичний словник» (1989) тлумачить 

страждання як «перетерплення, протилежність діяльності (виділено мною.-Т.Я.); стан 

болі, хвороби, печалі, страху, туги, тривоги» [1]. 

Як бачимо, проблема страждання в філософсько-етичній думці радянського періоду 

не знайшла належного опрацювання й осмислення, замовчувалася і практично не 

розроблялася. А це означало, що тривалий час онтологія людської суб'єктивності, а з нею й 

негативні душевні переживання, моральні аспекти страждання випадали з поля зору 

мислителів. 
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Сьогодні ж філософи, навпаки, дедалі більше усвідомлюють необхідність 

дослідження тієї частини онтології, яка б базувалася на знанні про окрему людину як про 

відносно автономний мікрокосм, що має свою індивідуальну екзистенцію. У ній 

екзистенціальна онтологія людської суб'єктивності буде органічно включати діалектику 

екзистенціальних суперечностей, таких категорій, як душа і тіло, розум і серце, 

милосердність та егоїзм, надія і відчай, насолода і біль, любов і страждання тощо. Специфіка 

екзистенціальних категорій покликана максимально наблизити філософію, а з нею й інші 

гуманітарні науки, до життя людини, зробити їх більш адекватними природі і запитам живої, 

творчої особистості. 

До подібного висновку приходить і психологічна наука в межах пострадянського 

простору. Так, Л.Воробйова ще 1995 року категорично наполягала на тому, що неможливо 

досліджувати душу без врахування її фундаментальної здатності страждати. Зокрема, вона 

пише: «Визначення людини, яке не бере до уваги її здатності страждати, є неповноцінним, а 

наука чи практика, яка ігнорує цю сутнісну людську здатність, не може бути гуманітарною, 

тобто «людською»…Можна вже зараз позначити деякі з базових онтологічних категорій 

гуманітарної психології. Це символ, досвід страждання…» [2]. Зауважу, що ще знаменитий 

радянський психолог Л.Виготський теж намагався збудувати нову психологію. Спираючись 

на ідеї Дільтея, він прагнув збагатити категоріальний апарат наукової психології категоріями 

особистості та міжособистісних стосунків, обгрунтовуючи важливість вивчення 

переживання страждання. На його думку, переживання є ключем до всього психічного 

устрою людини. Тому життєвий шлях людини слід розглядати і вивчати як історію її 

переживань. Динаміка особистості – це драматичний процес зіткнення і протидії, конфлікт 

характерів, де ледь не домінуюче місце посідає страждання [3]. 

В етиці також постає потреба перегляду ролі й значення негативних переживань для 

морального і духовного розвитку особистості, формування нового понятійного апарату та 

системи морально-етичних цінностей, узгоджених із розумінням страждаючої природи 

людини. На цьому неодноразово наголошує наш сучасник, провідний український філософ 

В.Малахов [4]; а М. Бердяєв ще свого часу визначив, що питання про смисл страждання 

повинно стати основним питанням етики [5]. Сьогодні стає цілком очевидним, що стара 

етика, яка вимагала ілюзорної досконалості, замовчувала і уникала дослідження негативних 

переживань для морального становлення особистості, не здатна продуктивно реагувати і  

вирішувати сучасні проблеми української людини, суспільства і держави. Про це досить 

цікаво і актуально говориться у книзі «Загублена українська людина» нашого співвітчизника 

М.Шлемкевича [6]. 
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 Сучасна постановка проблеми страждання прозвучала на філософському конгресі y 

Брайтоні (1989 р.), де особливо гостро ставилися питання про необхідність осмислення 

негативного досвіду ХХ ст.,  роздумів про його зло і можливі наслідки для сьогодення. При 

цьому особливо акцентувалося на двох основних завданнях для філософів: 1) досліджувати  

проблематику «людини діючої і людини страждаючої» і 2) зв’язувати цю проблематику з 

етичними роздумами. Як сказав Поль Рікер на цьому конгресі, він пов'язав для себе етичний 

аспект проблеми страждання  з проблемою насильства [7]. 

 Добавлю дещо від себе. Аналізуючи безпосередні переживання людини, які в наш час 

прийнято позначати терміном «емоції», можна використати поняття «пристрасть», «жага», 

так як воно є похідним однієї з сторін діалектичної суперечності «страждання-дієвість» 

(можна провести певні аналогії, порівняння з християнським тлумаченням «страстей»). Ця 

суперечність розроблялася філософами Нового часу і в досить розвинутій формі присутня в 

«Етиці» Спінози. 

  Як бачимо, людська діяльність в одному з своїх вимірів виступає як постійне 

виникнення і розв’зання суперечності між людським стражданням» і «людською дієвістю». 

Тут дієвість і страждання не протилежні одне одному, а є необхідними співвідносними і 

взаємодіючими компонентами діяльності. 

 Інтенсивність прояву страждаючого стану за різних обставин реалізується по-різному. 

Якщо діяльність людини здійснюється в репродуктивних формах, її результати не мають 

значення для індивіда і суспільства, страждаючий стан реалізується в малопомітних формах 

діяльності. Найбільш рельєфно страждання проявляється у творчості, в продуктивних, 

соціально і духовно значущих формах діяльності. 

 Очевидно, нема необхідності зайвий раз повторювяти, що скільки у людини потреб -   

стільки й можливостей випробувати страждання. Підкреслю, що, незважаючи на свою 

всезагальність, страждання завжди проявляє себе індивідуально, в залежності від типу 

темпераменту, характеру, духовності особистості. Тому недаремно кажуть: який хто є - в 

такий спосіб і до такої міри він страждає. Для кращого розуміння себе й інших слід знати і 

пам'ятати: якщо людина не може задовільнити свої потреби, якщо умови ускладнюють 

реалізацію її діянь і, врешті, коли діяння особи не знаходять визнання з боку інших людей й 

суспільства в цілому, а її страждання не викликають спів-страждання інших, то страждання, 

як і діяння, стають формою самовідчуження людини. Страждаючий стан стає домінуючою 

формою реалізації життя людини, етичною нормою ставлення людини до людини, людини 

до суспільства, набуває гіпертрофованих форм. Людина вже не спів-страждає іншій, навіть 

самій близькій. Суспільство не страждає за людину, людина - за суспільство. Квітне егоїзм, 
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безвілля, байдужість, - тобто все те, що є супутником бездіяльнісного страждання і 

безпристрасної діяльності. В сучасних умовах подібні душевні стани людини виступають 

одним з загрожуючих симптомів особистого, суспільного і державного нездоров’я, 

приковують увагу і заставляють шукати можливі шляхи оздоровлення. А це, у свою чергу, 

означає усвідомлення кожним з нас усієї серйозності того, що відбувається з нами, нашими 

ближніми, суспільством в цілому, а з ним і готовності понести відповідальність за всі наші 

дії, рішення, які ми приймаємо. . Не дуже хотілося б, щоб мене звинуватили в надміру 

пафосності, але скажу: ми є відповідальними перед майбутнім і вічністю за те буття, яке 

творимо. 
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