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УДК 159.922.6

СТАРІСТЬ ЯК ПЕРІОД МУДРОСТІ
І ДУХОВНОГО ПРОСВІТЛЕННЯ ЛЮДИНИ
У статті здійснено теоретичний аналіз підходів до розуміння
старості у психологічній та духовній літературі. Обґрунтовано її
екзистенційну сутність як періоду мудрості і духовного просвітлення людини.
Ключові слова: старість, мудрість, геронтологія, духовний
розвиток.
Сьогодні феномен старості потребує більш глибокого осмислення. Інтерес до цієї проблеми зумовлюється рядом чинників. Зокрема,
в сучасному суспільстві все частіше спостерігаються прояви різних
форм нетерпимості до старих людей з боку молодого покоління,
дискримінації представників цієї вікової категорії, неприйняття
факту власного старіння особами похилого й старечого віку, страху
перед старістю, який виникає в осіб молодого й середнього віку.
Перспектива старіння для багатьох людей є настільки травмуючою,
що вони різними методами намагаються відстрочити цей період, або
ж воліють взагалі нічого не знати про нього. Звідси, виникає потреба
осмислення екзистенційної сутності старості та, відповідно, розроблення нової суспільної стратегій щодо вирішення перерахованих
вище проблем.
Проблеми старості й старіння розробляли такі вчені, як Г. Абрамова, Л. Анциферова, О. Балашова, Л. Бороздіна, М. Гамезо, М. Єрмолаєва, Є. Ісаєв, О. Краснова, О. Лідерс, Н. Логінова, О. Молчанова, Є. Рибалко, К. Шааб, М. Baltes, C. Ryff, J. Smith, U. Staudinger,
A. Freundetal та інші. Однак, геронтологія залишається однією з найменш досліджених галузей психології розвитку.
Метою нашого дослідження є здійснення теоретичного аналізу
підходів до розуміння старості в контексті її екзистенційної сутності.
К. Юнг стверджував, що старість, як завершення людського життя, повинна мати власне значення, а не бути жалюгідним придатком

до інших періодів життя. У зв’язку з цим, К. Юнг вважав помилкою
впроваджувати закони ранніх етапів життя у програму старості.
Результатом психологічної перебудови особистості в старості є поява нової життєвої позиції, цілісності, спрямованості всередину
себе, раціонального, і разом з тим, споглядального підходу до свого
існування, стійкої психічної і моральної рівноваги. Тому, розмірковуючи про нервові зриви при старінні, К. Юнг бачив їх причину в
тому, що в другу половину життя люди вступають непідготовленими.
Роботи С. Грофа і Р. Моуді підтверджують, що прийняття життя і
смерті в цілому не тільки знімає страх смерті, а й прикрашає пізні
роки життя, надає їм особливого сенсу та забарвлення. Прийнявши
неминучість смерті, люди стають більш зосереджені на стані свого
розуму, ніж фізичного тіла, тому вони самі здійснюють заспокійливий
та стримуючий вплив на оточуючих. Близькість до смерті викликає
в них прагнення завершити незакінчені справи, подбати про рідних
[3].
Своє бачення місця старості в загальному процесі онтогенезу
пропонує М. Єрмолаєва. Вона вважає, що старість має особливе
призначення, специфічну роль у системі життєвого циклу людини:
саме старість окреслює загальну перспективу розвитку особистості, забезпечує зв’язок часів і поколінь. Тільки з позиції старості
можна глибоко зрозуміти і пояснити життя як ціле, його сутність і
сенс, його зобов’язання перед попередніми і зв’язок із наступними
поколіннями [3].
Старість – це час відстояного споглядання, солодких спогадів,
вищої духовної зрілості, відновлення втрачених зв’язків, передчуття близького перетворення життя. Мудрі старці долучаються до
таємничої доцільності світу у всій її глибині й доброті, вони вже
проникають поглядом у потойбічне життя і готові благословити свій
земний кінець [4].
З часом індивід досягає повного й чіткого усвідомлення сутності
реальності, людини і своєї власної вищої природи. Старіюча людина
починає розвивати більш послідовні концептуальні погляди, що дозволяє їй краще зрозуміти все, що вона бачить і переживає. На всіх
стадіях розвитку люди можуть прагнути бути етичними і добрими,
але, мабуть, лише містичний досвід зрілої людини і, народжена з

нього мудрість, є запорукою однозначної відповіді на запитання
про те, навіщо бути моральним. Без безпосереднього усвідомлення
єдності особистості зі всіма людьми і всім життям можна тільки
намагатися придумувати способи виправдання морального життя,
розглядаючи й зіставляючи ідеї справедливості і думки різних людей.
Дослідник морального розвитку Л. Кольберг зробив висновок, що
навіть найвищий рівень аргументування справедливості не може
адекватно обґрунтувати необхідність людини бути справедливою,
моральною в несправедливому світі. Моральна орієнтація заснована
на певного роду трансцендентальному або містичному досвіді –
безпосередньому переживанні рівня, на якому внутрішня сутність
людини і всесвіт виявляються єдиним [5].
О. Зінченко вважає, що для цього вікового періоду характерне
досягнення нової форми его-ідентичності та цілісності. Зовнішня
оцінка втрачає своє першорядне значення та значно зменшується
боротьба за визнання соціумом, що зумовлює відхід від дріб’язкових
інтересів та звернення до головних цінностей життя, адекватну переоцінку власних бажань, можливість набуття мудрості. Провідним
видом діяльності в літньому віці виступає особлива внутрішня робота, яка спрямована на сприйняття власного життєвого шляху. Результатом цієї внутрішньої роботи є усвідомлення не лише поточного, а
й усього прожитого життя. Людині літнього віку необхідно виконати
два види роботи, з одного боку, усвідомити необхідність завершити
те, що можна завершити, а з іншого, визнати недосконалість як себе,
так і соціуму, та відчути межі можливого для виконання [2].
Важливим доповненням психологічного осмислення проблеми
старості є аналіз її бачення в релігійній та філософській літературі.
Дослідниця геронтософських аспектів буддизму А. Ангелова вважає,
що хоча старість є вкрай непривабливим фізичним станом, її осмислення в буддійському світогляді позбавлене геронтофобії. Старість
постає яскравим символом ілюзорності та скороминущості людського
світу. Молодість, яка асоціюється зі здоров’ям та красою, в буддійському світогляді не протиставляється старості, адже тлінне тіло в
будь-якому віці може приносити страждання, а людські розчарування
не залежать від віку. Водночас, як молодий вік несе різноманітні спокуси, що ускладнюють духовне пробудження, старечий вік, на думку

буддистів, унаслідок обмеження соціальної діяльності та фізичних
потреб, є сприятливим для духовного життя. Тілесні страждання,
які посилюються на схилі літ, спонукають до смиренного прийняття законів буття. Накопичений життєвий досвід може бути добрим
підґрунтям для зміцнення віри. У християнстві старість постає як
поріг перед кроком у вічність, як перехідний стан, сповнений метафізичного значення, як той буттєвий етап, що найбільше відповідає
християнським ідеалам, адже людина в старості опиняється в умовах, сприятливих до пізнання божественної благодаті. Потенційна
близькість старих до «царства божого» має викликати повагу в решти
людей. Тіло, ослаблене за рахунок хвороб і втрати життєвих сил,
не обтяжує душу, послаблення статевого інстинкту створює більш
сприятливі умови для духовного просвітлення. Духовна старість є
цінним часом, відпущеним для каяття, ступенем на шляху до Бога.
Отже, християнська культура розглядає старість як «метафізичний
вік», перехідний стан між поцейбічним та потойбічними світами,
як період особливої мудрості, що потребує шанобливого ставлення
з боку суспільства, як час, особливо сприятливий для духовного
зростання [1].
Здійснений теоретичний аналіз дозволяє стверджувати, що старість має особливе призначення, виконує специфічну роль у системі
життєвого циклу людини. Усвідомлення екзистенційної сутності
старості дозволить науковцям побудувати модель старості як найкращого періоду для осягнення божественної мудрості, розробити
продуктивні шляхи психологічного супроводу людей цього періоду,
нові суспільні стратегії щодо формування ставлення до старості
та усвідомлення значущості духовного досвіду людей цієї вікової
категорії.
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