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КУЛЬТУРА «ПСІ»: ПРОПАГАНДА УТРИМАННЯ ЗАДОВОЛЕННЯ
ТА ЙОГО ЗВОРОТНІЙ БІК – СТРАЖДАННЯ
Тютіна І.В.
У статті розглядається популярна тенденція інтерпретації психологічних понять, що
виправдовує ідею утримання задоволення у якості доречного світоспоглядального орієнтиру.
Обговорюється зворотній бік «принципу задоволення» – антиподу процесу індивідуалізації Ясвідомості. Затверджується позитивна функція страждання – психічного механізму боротьби за
реалізацію особистісних потреб, за досягнення найвищих, духовних радощів.
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Предмет дослідження – гедоністичная інтерпретація цінності людського життя.
Ціль статті - довести тезу, що незмінною складовою принципу задоволення є процес
страждання, який у власній довершеності не є однорідним і складається з трьох фаз.
Сьогодення пропонує культ задоволення. З одного боку, то є логічний висновок
впевненої у собі досвідченої свідомості, яка знаходе себе серед різноманітних
пристроїв, що мали б підвищити перелік новітніх насолод, подовжити час їх
утримання, та поліпшити якості останніх. То мабуть є необхідні заходи зневірливого
розуму, заплутавшого у хитрощах постмодерністських студій. Бажання легкості
буття провокує усунути будь-яку теорію власного існування. Вже не актуальним стає
зауваження Е. Фромма, спрямоване на відкриття сутності насолоди, з його
досвідченим наполяганням на істотних відмінностях останнього від сутності суто
людських феноменів радості та щастя. Що вони, насправді, є протилежними за
змістом – то є вихідною посилкою за для послідовного розгортання теорії
задоволення, з ретельним виведенням дефініцій, та повного обґрунтування методи
досягнення відповідного стану [18, гл. 4]. Навіть коли йдеться про так званий
первинний, базисний рівень потреб, суто біологічної констітуції істоти, у людини
спостерігатимуться значні відмінності від тваринного існування. Виявляється
«біологічна слабкість» людини, яка вказує на недостатню інстинктивну реакцію
механізмів адаптації до безпосереднього середовища. Саме вона виступатиме
умовою «підключення» рівня свідомості, навіть коли йдеться лише про задоволення
простих потреб у їжі, відпочинку та ін. [22, с. 18-66]. Головною треба вважати
потребу саме у необхідності знаходити «вічно нові рішення» протиріч власного
існування, відкривати більш вищі форми єднання з природою, іншою людиною, та
навіть із собою [1, с. 65]. І саме ця потреба виявляється джерелом психічних сил, що
керуватимуть людиної, її пристрастями та афектами [21, с. 15, 11-66]. Тому свідоме
існування завжди обертатиметься для людини творчим процесом, осягненням
новітньої реальності. Ця реальність виокремлюється, на рівні усвідомлення людиною
власного внутрішнього світу, що діє подібно до зовнішнього – засвідчує себе

58
Тютіна І.В.

тягарем, тиском досить неприємних відчуттів і станів. Але, саме вони сплітатимуть
так званий центр свідомості, власне «Я – почуття» людини [8, с. 346-381; 12]. І це
потребує ретельної уваги до тонкощів, до факту фіксування задоволення потреби, що
відбуватиметься супроводжуючись станом затухання почуття «Я», яке раніше
наголошувало на собі у відчутті болю (фізичного, морального, з різним рівнем
напруги). І якщо фізичні потреби людини виявляються реакцією на зовнішнє
середовище з його тиском, та, за звичай, задовольняються моторною реакцією
м’язової активності, що метафорично позначається як «втеча» від проблем, то
потреби, що обумовлені існуванням самого «Я», та укорінені у складному світі
психічної активності самості, хоча й приймають вигляд потреб наголошуючи на собі
«тиском», не можуть бути вирішені тим самим чином [14, с. 202-203]. Так
задовільнення голоду, спраги та сексуального потягу не має наслідком задоволення
людини, не може привести до повного наповнювання «Я-почуття». Всупереч цьому,
саме тоді й виникають «нездоланні проблеми» [18, гл. 3]. Вони низводять до глибин,
до сфери несвідомих перетинань психічного змісту, який заданий конфліктом психобіологичного вантажу, що був актуалізованим у вигляді морального само
ототожнювання та само узгодження, шляхом виокремлення особистісної складової в
процесі соціалізації.
Потреби людини у людському середовищі, спорідненості з іншим, відчуття
реалізації потенційних можливостей (трансценденція), відчуття укоріненості та
ідентичності, потреба у орієнтирах та прихильностях, – все це не тільки бажання, але
необхідна умова людського існування. Коли ж порушеним є гармонійне
впровадження процесу їх реалізації, людина не просто потерпає від негативних
емоційних станів, але, зовсім втрачає здоров’я – душевне, фізичне та психічне. Саме
нарцисизм, перверсивні відхилення (мазохізм, садизм, порушення сексуальної
адаптації, стадний конформізм) або, активна деструктивність – переборювання життя
шляхом знищення самого живого, – постають домінантним фактором у виборі
пріоритетів та цінностей [17, гл. 4]. І перепоною у досягненні задоволення
виявляється не тільки складність змістовного навантаження потреби, вибір, у якій
спосіб має бути досягнута ціль, але й сам тип задоволення, показує себе досить
складним феноменом. Так, коли йдеться про задоволення звільнення від болісної
напруги (Фрейд), мова йде, по-перше, про втручання до механізмів хімічної дії, до
фізіологічних процесів. У цьому разі задоволення досить просто дістати
маніпулюванням часового інтервалу, що має стимулювати ступінь реакції, і це буде
вирішальним у досягненні суб’єктивного відчуття – еквіваленту нібито вирішеної
проблеми. У такому разі для переживання щастя досить почуття зняття напруги [23,
с. 242].
Тоді, коли мова йде про так звані «ірраціональні бажання», виникаючі в наслідок
плутанини на рівні потреб вищого ґатунку, тих, що є репрезентантами Я-свідомості,
підштовхування до рішення за сценарієм «зовнішнього плану» внутрішнього
конфлікту марні, бо такі бажання неспроможні бути задоволені. Оскільки ніщо не
здібне позбавити від негативних почуттів (провина, жах) що є їх супутниками,
унеможливлюючими будь які позитивні стани [11, с. 384]. Чи дійсні, чи ірраціональні
потреби виступають наслідками нестачі, дефіциту, деякій відсутності. Дефіцит же
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тут виступає як пресупозиція та кінцева мета (ціль). Тоді як людське Я, виступаючи
розвиненою структурою, збагачене надбанням взаємодії зі світом, виявляється
структурою наявності, надлишку, надміру. Такі задоволення як радість та щастя не
можуть бути наслідком звичайного поповнення деякої нестачі. Але подією, що
супроводжується синергійним узгодженням складних психічних актів-зусиль. І вони
мають невід’ємною складовою певного виду страждання, що опановується на
феноменальному рівні як супротив усілякому ворожому тиску з зовні. Це є зусилля
виборювання кордонів власної Я-свідомості. Таким чином, почуття щастя набуває
зміст не як наповнення, а як акція, дія, демонстрація «цілісності власного Я». І
протилежним щастю виявлятиметься не горе, чи страждання, а «пригніченість»,
відчуття власного безсилля, виключності з ланцюгу життєвих метаморфоз –
безплідність та марність [1, с. 55; 8, гл. 2; 18, гл. 4].
То є зверхнім, спроба тлумачення потягу до життя тотожнім «принципу
задоволення». Ніби він виступає як базис всієї психічної активності. Такі,
виокремленні з контексту психологічного дискурсу положення, ґрунтуються
виключно на тезі: «Полное и беспрепятственное удовлетворение инстинктивных
желаний создает психическое здоровье и счастье», і всі вони нівелюватимуться
висловом Е. Фромма про те, що «Полное удовлетворение всех инстинктивных
потребностей не только не составляет фундамент счастья, но даже не гарантирует
душевного здоровья» [22, с. 66-283, 165]. У цьому місці пошуки звертають до
витоків. Якщо, за словами З. Фрейда, вихідний принцип психічного життя людини
ховається у потягу до задоволення, тоді не уникнути питання: яке саме задоволення
має бути джерелом та двигуном усієї складної, ієрархізованої системи потреб?
Послідовні роздуми примушують погодитися зі Е. Фроммом, стосовно того, що
усі люди мають бути ідеалістами, та насправді прагнуть до більшого, ніж фізичного
задоволення. І це спрямовує пошуки у безодню душевного, де витоки дієвості умовно
позначені ім’ям двох первинних інстинктів, керуючих складною душевністю –
інстинкт смерті (Танатос) та інстинкт життя (Ерос). Мовою психоаналізу ці
феномени позначені як потяг. Це влучна назва складного явища, поняття, що
намагається охопити гранично збагачений складовими зміст. «Влечение
воспринимается нами как понятие, которое берет начало внутри тела и проникает в
душу, становится своеобразным определителем работы, которую необходимо
проделать психике благодаря ее связи с физическим» [13, с. 206]. Потягом
виявляється душевне представництво неперервного внутрішньо соматичного
подразнення, відмінного від подразника, що виникає від окремого збудження з зовні
[7, с. 42]. Наслідком піднесення потягу до небуття, як домінуючого у психіці людини,
є необхідність підвищення його і над Еросом – репрезентантом принципу
задоволення [1, 57].
Прихована правда стосовно безборонного задовільнення інстинктивних бажань
полягає у тому, що то, поперед усього, це є задовільнення потягу до смерті, небуття.
Стан же плідної активності, стан життя, супроводжується оволодінням прихованими
у несвідомім деструктивними силами. На рівні єкзійстенційної феноменології
окремого Я це оволодіння, перш за все, схоплюється у стані та процесі страждання.
Саме тоді активність самозречення, яка скерована на фіксовані у Я-свідомості власні
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кордони наданого як актуалізованого, наявного, дозволяє реалізувати вищі
задоволення – почуття причетності до народження живого, чуттєвого. Це
відбувається згідно так званої «утрати» себе у любові [5, с. 382, 424; 22, с. 167].
Протилежне любові відчуття захоплення власною цілісністю, яка вже не залишає
місця для вторгнення Іншого як Дійсного (процес, який сам по собі завжди
супроводжується деяким стражданням), має своїми наслідками, як це не виглядатиме
парадоксальним, – саме мученицьку позицію утримання болю, замість афективного
руху боротьби за оновлене Я. І це стає свідоцтвом знесилення, що зростає від
унеможливлювання прориву до відчуженої активності ворожого до себе Я. Це
пояснює, чому рівень задоволення первинних, базисних інстинктів (а з тим і
прагнення до зняття психічної напруги) виявлятиметься рівнем дуже примітивної,
первісної стадії психічної організації. З тим виключається сама можливість
досягнення задоволення, яке повинно ґрунтуватися на втіленні складних потреб
розвинутої особистості. Бо вони являють з себе символічний аналог щеплення
несвідомих потягів, фізіологічних імпульсів та моральних орієнтирів, поданих на
рівні особистісного «Я-почуття» [15].
При зверхнім аналізі проявів душевного життя людини можливо лише фіксувати
зовнішні факти успіху, або поразки у прагненні до задоволення. Складно уявити
ступінь, або вимір досягнутого щастя, оскільки ці характеристики не тільки
суб’єктивні, але вони чуттєво суб’єктивні, тому не матимуть адекватного
символічного аналогу. З. Фрейд, як і більшість людей, концентруватиме увагу на
можливості досягнення «ерзац-щастя», яке можливо віднайти на шляху втечі від
втрати почуття задоволення використовує методу зменшення стану антагоністу –
незадоволення. І хоча цей підхід ґрунтується на принципу «задоволеннянезадоволення», що як пояснював З. Фрейд, у процесі соціалізації модифікується у
«принцип дійсного», метод цей націлений на практику утримання вже досягнутого
задоволення шляхом пожертви деякої долі активності Я-свідомості, має за мету
підтримання стану мінімальної напруги [9, 10].
Таким чином усе різноманіття психічного світу редуцюється З. Фрейдом до рівня
техніки у трьох стратегічних напрямках. Всі вони, по суті, виявляються трьома
різновидами відхилення від страждання. Виходячи з позиції прийняття страждання у
якості акту впровадження процесуальності узгодження різноспрямованих імпульсів
психічного у єдиний центр відокремленого «Я-почуття» – наочний для самої себе
свідомості, коли саме ця процесуальність у-собі-самій виявлятиметься змістовно
акції супротиву негоції особистісного Я, це відбуватиметься за рахунок асиміляції
психічної агресії (прояв потягу до небуття). На рівні зіткнення несвідомого (ядро Я) з
його перефіріїє – власне свідомістю. Процес цей уособлює послідовне, та
обов’язкове, єднання трьох відмінних фаз: по-перше, на рівні несвідомого потягу до
небуття у так званому «інстинкті смерті» (Танатос), що домінує у принципі
задоволення, втілюючи себе у супротиві прагненню до затухання активності,
повернення до первісного стану (рівню психічної організації). Ідеалом та метою, у
такому разі, виступатиме абсолютне ніщо. По-друге, на рівні психобіологичного
реагування, відкритому у свідомості сферою емоцій та відчуттів, страждання як
процес боротьби з власною агресією (енергією руйнування) наголошує на собі
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утриманням афекту, поринанням у чуттєві коливання відповідного стану. І, по-третє,
на рівні рефлексії, втілює синтез попередніх двох позицій, тим утримуючи напрямок
до власної смерті (оскільки вільне прийняття страждання виключає реакцію «втечі
від») і перетворює його свідомим актом самозречення у частку власного Я, а з тим,
виконує цілком продуктивну дію асиміляції деструктивних сил (агресії)
використовує цей потяг цілком творчо – поширює кордони наочного «Я-почуття»
[19, с. 65; 21, с. 11-66; 24]. Таке страждання виявляється позицією особистості, за
якою стоїть не випадкове осягнення власного стану, а свідоме положення, вибір
моральних та ментальних чинників за для поповнення змісту актів свідомості.
Згідно з цим поділом, три стратегії «втечі» від незадоволення по З. Фрейду то є:
по-перше, – «потужне відволікання», стратегія не звертання уваги на власні
негаразди, інтелектуальна практика поринання у інше (приклад – занурення до праці
науковця). У такому разі інтенсивна діяльність на рівні свідомості блокує імпульси
від несвідомого ядра Я, виступає перепоною для їх об’єктивації. За звичай, у цей
спосіб відбувається втеча від відчуття втрати задоволення у соціальній сфері
(сьогодні це віртуальні практики). Цей шлях може бути досить привабливим та мати
успіх, при наявності у людини доволі міцного Я, зміцнілого досить вдалим
осягненням двох інших форм страждання – як потягу, та як стану. Але, він майже
цілком виключає «страждання – позицію», а з тим, не уникає пастки спрямованості
деструктивних сил у зовнішнє середовище, у той час як його власне Я потерпає,
послабши від конформізму. Бо функція страждання активного має своєю суттю
розвинення та оновлення «Я-свідомості/почуття». У такому разі страждання
трансформується у мучеництво, свою недосконалу форму, яка характеризується, поперше, станом абсолютного затухання активності Я, та, по-друге, повним
знесиленням за рахунок порожнечі енергії редуцьованної свідомості.
Друга стратегія – «змінювання задоволення» (самотність). У такому випадку
відбувається спрямування активності у суто негативному напрямку, це так звана
«активність втечі». Діяльність свідомості без препину повинна концентруватися на
ухиленні від фази «страждання – стан», а це може бути досягнуто лише за рахунок
паразитування на емоціях та відчуттях які продуцюватиме інтенсивне використання
змісту свого несвідомого. Такий стан є сурогатом втіленої фантазії. Це відбувається
тому, що за звичай, витоком стану страждання виступають саме відносини з іншими
людьми, тобто жваві емоційні коливання, що за умови норми складають ґрунт для
«почуття життя». Стратегія змінювання може бути доволі плідною при поєднанні з
посиленою фазою «позиції-страждання», бо більше ніж інші прихильна до
відтворення особистісного обрію. Тому пригодна як перспективне посилення
творчого елементу (мистецтво).
Третя стратегія це «не відчуття страждання», або безпосередній вплив на душу
шляхом втручання в тілесні процеси, «вплив на організм» (наркотичні речовини). Ця
стратегія пропонує втечу від «страждання як потягу до небуття». Зовнішні втручання
порушують психічні процеси, та набувая можливості «змінювати нашу чуттєвість»
до стану втрати «здібності відчувати неприємне» – взагалі відкидають шанс
повернення Я з підвалин несвідомого, втратившого, у свою чергу, поводиря та
посередника, свідомість. Цей метод цілком дієвий, маючи за мету повне нівелювання
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процесу страждання, акції цілком свідомої, а з тим і самого «механізму» задоволення,
бо воно має бути супутником само усвідомлювання, наповнювання власного «Япочуття» [20, с. 52; 12, гл. 1, 2].
Висновки. Досягнення задоволення міцно пов’язане з необхідністю опанування
процесом страждання метою якого виступає боротьба особистого Я за свою чуттєву
цілісність, навіть якщо феноменально то є ланцюг жорсткої диференціації (Бадью).
То є боротьба поперед усього, зі власною безоднею потягів, несвідомих плутанин. У
разі відкидання цього боку буттєвості індивідуальної душі почуття задоволення може
бути надано Я лише як галюцинаторний замісник. І тоді – до чого призведе
нестримне поривання утримання задоволення, зупинка процесуальної дискретності
позитивного відчуття? Домінанта задоволення не являється представником посиленої
жаги до повноти життя [20, с. 165]. Навпаки, зворотній бік цього поривання
складатиметься з потягу до власної смерті, який лише зміцніє при наполяганні на
методології «втечі» від негативних відчуттів. Саме тоді деструктивні сили без
перешкод руйнують власне Я: «Беспомощность против внутренних деструктивных
сил представляет собой наибольшую психическую ситуацию опасности известную
для человеческого организма и эта беспомощность является глубочайшим
источником тревоги для человека» [2, с. 90].
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В статье рассматривается популярная тенденция интерпретации психологических понятий,
оправдыавющая идею удержания удовольствия, в качестве приемлемого мировоззренческого ориентира.
Обсуждается обратная сторона «принципа удовольствия» – антипода процесса индивидуализации Ясознания. Утверджается позитивная функция страдания – психического механизма борьбы за
реализацию личностных потребностей, за достижение высших, духовных радостей.
Ключевые слова: удовольствие, мучение, страдание, субъектиавция.
Tyutina I.V. PSY Culture: propaganda of holding pleasure and suffering as its back side // Scientific
Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences.
Sociology. – 2010. – Vol. 23 (62). – № 2. – P. 57-63.
In this article the superficial interpretation of psychological conceptions tendency, which justifies the idea
of holding pleasure in the capacity of acceptable world view direction is considered. The back side of «the
principal of pleasure», the antipode of the process of individualization, is discussed. The positive function of
suffering as the mental mechanism of the struggle for realization of personal needs, for achievement of the
highest spiritual joys is confirmed.
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