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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ КРИЗИ ГОРЯ 

Не можна втрачати надію, необхідно зберігати мужність і вірити,  

що безнадійність нашої боротьби не применшує її гідності і змісту. 

В. Франкл 
Вибір даної теми продиктований втратами, що відбувалися останнім 

часом в моєму особистому житті, житті близьких і рідних мені людей, а також у 

житті моєї держави. Вчені вже давно визнали, що здатність справлятися з 

життєвими змінами з’являється при наших перших взаємодіях з матір’ю або 

тими, хто доглядає за нами. Якщо ранні взаємини були, як правило, 

постійними, довірливими і сповненими любові, то у нас є джерело, з якого ми 

можемо черпати сили перед змінами. Протягом всього життя наша здатність 

розлучатися з чимось перебуває в прямій залежності від нашої готовності 

зробити наступний крок, від надійності і підтримки оточуючих нас людей. 

Дуже важливо підтримати близьку нам людину як словом так і ділом. Я дуже 

добре відчула на собі наскільки важливою є така підтримка або її відсутність. 

Будьмо співчутливими, добрими, шляхетними, культурними і просто мудрими! 

Про те як саме мали б поводитися оточуючі ми всі розуміємо і знаємо, але, 

хочеться застерегти, що існує деяка небезпека, якщо занадто приділяти увагу 

людині, що переживає горе, тоді це може заважати процесу «нормального» 

горювання, що може призвести до фіксації на травмі, а в пдальшому до після 

травматичного розладу.  

Криза горя – це перша стадія горювання. Вона починається з моменту 

втрати (чи виявлення факту близької утрати, наприклад, постановки діагнозу 

смертельної хвороби). Наше тіло і свідомість відкидають факт втрати. Щоб 

уникнути зіткнення зі смертю, ми крутимося між запереченням, розщепленням, 

вмовляннями, тривогою і гнівом (фази кризи горя). Кризовий період 
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закінчується тоді, коли ми приймаємо жахливу реальність. Багато хто вважає, 

що з прийняттям незворотнього характеру смерті близької людини горювання 

закінчується. Насправді, саме з того моменту починається друга стадія 

горювання. Тільки прийнявши факт смерті, ми можемо почати складний 

внутрішній процес подолання, в результаті якого втрачені відносини поступово. 

Що стосується стандартної тривалості скорботи, то кожен переживає горе 

різним темпом і з різною інтенсивністю. Однак період неускладненого (що аж 

ніяк не означає безболісного) горювання зазвичай займає від одного до двох 

років. 

Втрата, навіть чогось дрібного, наприклад, ключів від машини, завдає 

удару по нашій ілюзорній впевненості в тому, що ми контролюємо наше життя 

і можемо передбачати хід подій. Коли втрата дуже велика, у нас несвідомо 

реактивуються примітивні страхи безнадії і безпорадності. Саме тут хочу 

зауважити, що тривале переживання цих емоцій може призвести до дуже 

серйозних проблем з власним здоров’ям. Дослідження Уолтера Хайла Уолса 

(1846), Клода Бернара (1895), Г.Сноу (1893), Лоуренса Лешена підтверджують 

роль негативних емоцій у розвитку раку, а саме безнадії і безпорадності. 

Лоуренс Лешен наголошує, що онкологічних хворих виділяють ще такі риси, 

що вже до захворювання вони були схильні до почуттів безнадійності і 

безпорадності.  

На основі багаторічних досліджень талановитий ізраїльський вчений 

(колись радянський) показав, що людині для того щоб вижити у важкі кризові 

моменти життя, потрібно бути активною, незалежно від результату активності, 

тобто чи досягається мета, задля якої активність спрямована чи ні. Інакше, 

відчуття безнадії і безпорадності призведуть до смерті. Тут знову хочу згадати 

знаменитого Віктора Франкла, який говорив, що той, хто знає наскільки 

сильний зв'язок душевного стану людини зі станом її тілесного імунітету, 

зрозуміє, що раптова втрата надії і мужності може мати смертельний результат. 

Всім відомо, що бути людиною - значить жити серед людей, мати 

потребу у спілкування з іншими. Дитина вмирає, якщо людина, яка доглядає за 



нею, не годує і не одягає її. Стаючи трохи старшими, ми розуміємо, що не 

можемо вижити без материнської любові. Сепарація, реальна чи можлива, 

передставляє явну небезпеку. Це перша правда життя, яку ми пізнаємо. І тому 

відразу після втрати нас охоплює паніка - у період кризи горя ми проходимо 

шлях від заперечення до прийняття втрати. Наші реакції є первинною сумішшю 

фізичного і психологічного. Траплялося побачити, що людина, що понесла 

втрату, несвідомо копіює, наприклад, ходу померлого або програє один з його 

жестів. Це явище, відоме як ідентифікація, є несвідомим виразом емоційного 

зв’язку з іншою людиною. Коли шок проходить і ми починаємо усвідомлювати 

реальність, фізичні реакції втрачають свою інтенсивність, хоча під час кризи 

горя часто виникає наполегливе бажання, щоб все повернулося на свої місця. 

Ми висловлюємо надію, коли говоримо: «Мені здається, що вранці я прокинусь 

і зрозумію, що все це було лише поганим сном».  

Не варто думати, що етапи горя переживаються з дотриманням всіх 

нюансів, усіх характерних особливостей, які прописані турецьким психіатром 

Волканом Джемалом Вамиком в цій класифікації. Якщо ми готові до втрати, 

межі цих етапів можуть бути настільки розмиті, що ми їх просто не помічаємо. 

В інших випадках ці етапи можуть чергуватися в хаотичному порядку. «У горі 

ніщо не залишається незмінним», - зауважив автор «Аліси в країні чудес» 

Керолл Льюіс. - «Переживання, що виникають на тій чи іншій фазі, пізніше 

завжди повертаються. І так багато-багато разів». Незважаючи на те, що 

вираження емоцій відрізняється в різних культурних групах, реакції горювання 

виникають у всіх людей.  

Заперечення, пом’якшуючи шок, допомагає нам потроху прийняти 

жахливу правду. Повне заперечення, як правило, незабаром поступається 

місцем реальності. Ми йдемо на панахиду або стоїмо на краю могили на 

похороні, і такі незаперечні факти змушують нас визнати смерть близької 

людини. Однак без подібного зіткнення з реальністю заперечення може стояти 

на своєму. 



Розщеплення. Різновид заперечення, розщеплення - це психологічний 

механізм, який дозволяє одній частини нашого розуму знати про втрату, тоді як 

інша заперечує її. Син, який приїхав додому після замовленої в церкві служби в 

пам'ять про батька, подумав, що йому варто порадитися з батьком з приводу 

відібраних ним псалмів. Розщеплення працює тоді, коли убита горем вдова 

«чує» хруст гравію під колесами машини свого чоловіка, «бачить» його 

прогулюючим з собакою, як він це робив раніше, «відчуває» присутність 

коханого в кімнаті. Розщеплення - настільки поширений феномен, що в деяких 

суспільствах такі «явища» небіжчиків вбудовані у культуру і сприймаються як 

частина нормального процесу «переживання горя». Ті, що залишилися в живих 

очікують «відвідувань» померлих і знаходять у них розраду, розглядаючи їх як 

останній шанс сказати «прощавай».  

Умовляння. Умовляння припускають велику ступінь визнання втрати, що 

відбулася, але опір ще зберігається на такому рівні, що ми укладаємо 

внутрішню угоду, намагаючись обдурити долю. Ми знову і знову прокручуємо 

в умі останні дні, тижні, години перед розлукою, бажаючи змінити хід подій. 

Моменти звинувачення себе та інших зазвичай вказують на певну стадію кризи 

горя. У деяких культурах є навіть загальноприйняті форми вираження провини 

і ритуали покарання горюючих родичів. Волкан Вамик наводить приклад, що у 

ряді примітивних суспільств, таких як плем’я Маорі в Новій Зеландії, родичі 

померлого робили собі надріз на грудях, висловлюючи, таким чином, горе з 

приводу втрати. Якщо смерть була викликана нещасним випадком, родичів 

померлого ритуально били представники іншого племені. Припускалось, що 

вони також могли забирати якісь речі з сімї, щоб компенсувати втрату високо 

шанованого друга. Слід відзначити мудрість ритуалу цих «примітивних» 

людей: він дозволяє знищити минуще почуття провини.  

Тривога. Оскільки втрата когось або чогось важливого викликає почуття 

безпорадності, ми відчуваємо тривогу, коли до нас доходить реальність втрати. 

Тривога - це емоційна температура, що сигналізує про те, що наш психічний 

баланс порушений, так само як підйом температури тіла вказує на проблеми у 



фізичному самопочутті. Тривога є таким великим стресом, що ми робимо 

чималі зусилля, щоб пом'якшити причину нашої паніки.  

Гнів. Будь-яка втрата приводить нас в лють, навіть якщо вона відбулась за 

збігом обставин. «Як тільки я відчувла, що нарешті можу покластися на 

чоловіка, - сказала В. Вамику одна жінка після смерті свого чоловіка, що 

розбився на мотоциклі, - цей сучий син покинув мене». У випадках розлучення 

або догляду когось з родини існує багато шляхів вираження гніву: від зміни 

домашніх замків до великих судових процесів. Але у випадку смерті соціальні 

стандарти західного суспільства не допускають вираження гнівних почуттів. 

Ми рідко розуміємо, що сердимося на того, хто помер або залишив нас. Замість 

цього ми зміщуємо гнів на інших і лаємо медичну бригаду, скаржимося на 

дикцію організатора похорону, приходимо в лють на шлюборозлучному 

процесі. Деяка кількість гніву є здоровим показником того, що ми починаємо 

сприймати факти такими, якими вони є. Однієї хвилі гніву, одного циклу 

заперечення, розщеплення і умовлянь рідко буває достатньо. Ці епізоди подібні 

серії щеплень, необхідних для створення необхідного рівня антитіл. Коли криза 

горя добігає кінця, заперечення і розщеплення поступово відходять.  

Сни під час кризи горя. Сни просочуються з несвідомого, допомагаючи 

нам задовольнити наші бажання, опрацювати поточні проблеми та висловити 

думки, які ми вважаємо неприємлимими під час неспання. Тому під час кризи 

горя сюжетні лінії наших сновидінь відображають конфлікт, пов'язаний з 

прийняттям смерті.  
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