
Наталія Сербіновська  
 

ОСОБЛИВОСТІ Я-РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ У СНОВИДІННЯХ 
 

Теорія Я-репрезентації у сновидінні дуже важлива для вивчення 
несвідомої сфери психіки суб’єкта. Останнім часом ученими звертається 
велика увага на розкриття та опис логіки несвідомого, яка проявляється у 
сновидіннях. Проблему формування Я-репрезентації вивчають, досліджуючи 
прояви таких захисних механізмів психіки, як ідентифікація, проекція, 
регресія за допомогою методу тлумачення сновидінь, що був розроблений 
З. Фрейдом та привертав велику зацікавленість його учнів, психоаналітиків 
та вчених у різні часи. А саме його у своїй практиці застосовували та 
вдосконалювали К.Г. Юнг, В. Кохут, К. Абрахам, О. Ранк, Г. Закс, В. Мазін. 
Цей метод базується на техніці вільних асоціацій, якій З. Фрейд надав 
великого значення вважаючи, що: «Вільне асоціювання – руда, з якої за 
допомогою тлумачення можна здобути дорогоцінний метал». Від чого 
залежить здобуття «дорогоцінного металлу» та взагалі його вид? 

З. Фрейд зазначав, що тлумачення сновидінь аналітиком залежить як 
від його уявлення про функцію сновидіння, про теорію генезису сновидіння 
та від модифікації сновидіння до моменту, коли про нього повідомляють, які 
саме сновидіння запам’ятовує пацієнт, як він до них ставиться, як говорить 
про них – це фактори з яких буде складатися інтерпретація [2, 189]. 

Взагалі З. Фрейд визначав: сновидіння – передусім психічний феномен, 
який нагадує тимчасовий психоз (божевілля) з усіма його нісенітницями, 
маніями та ілюзіями. У сновидінні «Я» поступово відокремлюється від 
реальності зовнішнього і сповзає у внутрішню. Психічним подразником 
сновидіння є незадоволене інфантильне бажання, що було витіснене у 
несвідоме, а задоволення бажань становить зміст сновидінь, а саме 
переживання задоволення у формі галюцинацій [2, 216]. 

Але, на нашу думку, недостатньо є дослідженими в інтерпретації 
сновидінь прояви таких механізмів захисту психіки: ідентифікації, регресії та 
проекції. Якщо ж визнавати головною функцією сновидіння тільки 
задоволення бажань, якої дотримувався З. Фрейд, то неврахування таких 
проявів може позбавити психолога цінного матеріалу при дослідженні сфери 
несвідомого суб’єкта. Цінними є ідеї К.Г. Юнга, який вперше звернувся до 
теорії Я-репрезентації та увів у свій метод тлумачення сновидінь «Я» як 
суб’єктивний елемент.  

Метою нашого дослідження є порівняльна характеристика 
інтерпретації сновидінь З. Фрейдом та К. Юнгом. 

Сформувавши єдиний принцип пояснення роботи сновидінь 
(перетворення латентного сновидіння на явне) теорією здійснення бажань 
З. Фрейд викликав незгоду багатьох аналітиків. Тоді вчений був змушений 
докласти теоретичні та концептуальні зусилля для розширення своєї теорії, 
внаслідок чого стало можливим включити у теорію задоволення бажань, 
суперечливі їй сновидіння, на основі розуміння сновидіння як компромісу 



між різними тенденціями, що несуть відповідальність за форму сновидіння та 
локалізуються у Над-Я [1, 262].  

Також З. Фрейд помітив ще дві особливості сновидінь – егоїстичність 
та нарцисизм. Помітивши, що кожне сновидіння має відношення до самого 
сновидця, зазначає: «Сновидіння зовсім егоїстичні. Завжди, коли у змісті 
сновидіння з’являється не моє власне «Я», а тільки яке-небудь чуже обличчя, 
я можу з певністю стверджувати, що моє власне «Я» ховається за цим іншим 
обличчям засобом ідентифікації, я можу вставити своє «Я» в даний контекст» 
[2, 124]. 

Це відбувається завдяки механізму регресії, що повертає нас до того 
стану, який передував розвитку мислення, тобто до стану символічних 
відносин, де наші думки мають примітивну форму вираження, у якій 
панують примітивні властивості психічного життя, початкові вияви нашого 
сексуального життя, а головне, панує давня зверхність «Я». Отже, регресивна 
форма мислення у сновидіннях визначає нарцистичний стан сну та 
відображає втрату інтересу до зовнішнього світу. 

Я-репрезентація здійснюється засобом ідентифікації та проекції. 
Ідентифікація дозволяє моєму «Я» увійти в контакт з певними думками, 
прийняття яких було заборонено моєю цензурою, та робить можливим 
сконденсувати велику кількість мисленнєвого матеріалу.  

Саме регресія у сновидінні дозволяє сновидцю представити себе у 
вигляді декількох персонажів уві сні. Це полегшує подолання кордонів між 
«Я» і «Ти», між суб’єктом і об’єктом, і робить їх взаємозамінними у 
двосторонній ідентифікації у сюжеті сновидіння. Виникнення магічних 
бажань дозволяє об’єктам у сновидіннях, як у чарівних казках, 
трансформуватися за бажанням. Бути і мати, ідентифікація та бажання не є 
протилежними, а є двома аспектами процесу сновидіння [3, 430]. 

У сновидіннях, коли дійсно з’являється образ сновидця (власне «Я») у 
певних ситуаціях означає, що це якась інша людина засобом ідентифікації 
ховається за моїм «Я». В такому випадку відбувається проекція, що 
примушує переносити на самого себе певний прихований елемент, що 
прив’язаний до тієї чи іншої людини [1, 235]. 

У сновидіннях, у яких образ сновидця (власне «Я») з’являється разом з 
іншими людьми, також відбувається ідентифікація з тими елементами, 
думками людей, що не приймаються цензурою сновидця. 

Для полегшення вияву ідентифікації з певною людиною у сновидіння 
З. Фрейд формулює правило: «Особистість, яка переживає у сновидінні 
емоцію,  яку я сам відчуваю у своєму сновидінні,  і є тією людиною,  за якою 
ховається моє «Я». Якщо ж образ сновидця зовсім не з’являється у 
сновидінні, то своє «Я» слід шукати в особі, яка грає ведучу роль у 
ситуаціях» [2, 229]. 

Отже, «Я» сновидця може з’являтися у одному і тому ж сновидінні 
більше одного разу: особисто, відкрито або ж приховано за іншими особами. 
Оскільки у сновидінь своя особлива мова, яку З. Фрейд описав як таку, що 
має архаїчні риси та багата на символи й образи, вона перетворює загальність 



чи схожість у зорові образи. Замість вербального оформлення думки, 
наприклад «Я схожий на...» чи «Я хотів би бути схожим на...», у сновидця 
з’являється портрет особи, з чиєю красою, силою, агресивністю, розумом і 
т.д. він хотів би ідентифікуватися. Цей багатообразний процес робить 
можливим розвиток людства та навчання на прикладах. З. Фрейд підкреслює, 
що первинна ідентифікація є прямим чи початковим способом пов’язування 
почуттів з об’єктом, що виникає раніше інших об’єктних відносин та має 
первинне організуюче значення у розвитку людства [3, 437]. 

Сновидець наче розподіляє свої думки, наміри та дії між різними 
особами у сновидінні. 

К.Г. Юнг у своїй теорії сновидінь, яка відрізнялася від фрейдівської, 
увів «Я» як суб’єктивний елемент та розглядав Я-репрезентацію як прояв 
архетипічних змістів. «Я» стоїть у центрі асиміляції несвідомих архетипічних 
образів, що складають життєвий цикл людини. Все особистісне втілене у 
архетипах, інтерпретація яких також надає об’єктам більш глибокого змісту. 
Тому інші особи у сновидіннях розглядаються не як замінники «Я» сновидця, 
а як представники архетипічних патернів, тобто схем, що керують життям та 
визначають форму, якої набувають інтраперсональні афективні та когнітивні 
процеси, а також міжособистісний досвід та дії [5, 85]. 

К. Юнг виділяв інтерпретацію сновидіння на суб’єктивному та 
об’єктивному рівнях. На об’єктивному – порівняння образів сновидіння з 
реальними об’єктами. Вона є аналітичною, оскільки поділяє зміст сновидіння 
на комплекси пам’яті, які відносяться до зовнішніх ситуацій. На 
суб’єктивному рівні – інтерпретація «посилає» кожну ситуацію сновидіння та 
людей, які в ній задіяні, до самого сновидця. Вона є синтетичною, тому що 
відділяє комплекси пом’яті від зовнішніх причин, розглядає їх як тенденції 
чи компоненти суб’єкта і знову об’єднує їх з цим суб’єктом. «У будь-якому 
досвіді я переживаю не тільки об’єкт, а перш за все і більше всього самого 
себе, що, звичайно, передбачає, що я знаю про цей досвід» [4, 96]. Тому в 
такому випадку всі змісти сновидінь розглядаються як символи 
суб’єктивного змісту. 

К. Юнг убачав функцію сновидінь у поновленні душевної рівноваги 
сновидця, а не в задоволенні бажань, так як убачав З. Фрейд. Людині сняться 
саме ті сни, що потрібні для тонкої регуляції психічного балансу. Це 
допоміжна, компенсаторна функція у психічному саморегулюванні. Ні один 
символ, що уві сні не можна відокремлювати від особистості, тому ні один 
сон не може бути тлумаченим прямо і однозначно, як це робить 
енциклопедичний словник, роз’яснюючи поняття за поняттям [1, 267]. 

Фрейдистська психоаналітична інтерпретація сновидінь не могла 
розглядати Я-репрезентацію як прояв архетипічних змістів. Але деякі 
аналітики схилялися до думки, що образи себе дійсно мають архаїчні змісти. 
Це підтвердив у своїх дослідженнях В. Кохут, який відкрив тип сновидінь 
«сновидіння про свій власний стан». Їх інтерпретація зводилася до 
пластичної репрезентації загрози дезінтеграції «Я». Наприклад, сновидіння 
про польоти означали дезінтегрованість, загрозливу репрезентацію 



грандіозного Я, що прирівнювалась до психозу [1, 305]. 
Отже, сновидіння можна розглядати як Я-репрезентацію, яка 

сновидцем здійснюється тією мірою, в якій він виражає свою суб’єктивну 
точку зору відносно частини свого власного світу мовою образів. Його 
суб’єктивний погляд на самого себе і на ту частину свого життя, яка 
представлена у сновидінні, орієнтована, навіть незалежно від регресії, на Его. 

Якщо представити сновидця як режисера сновидіння (драми), то можна 
сказати, що інші персонажі драми, їх слова, їх дії вигадані та інсценовані 
драматургом, але тією мірою, наскільки вони не суперечать характеристикам 
та обставинам, що дані автором сновидіння. Концепція сновидіння як 
способу Я-репрезентації повинна сприяти розширенню розуміння процесу 
сновидіння. У латентних думках сновидіння і бажаннях ми бачимо несвідомі 
елементи «Я», що містять описання проблеми і задіяні у конфлікті, і навіть 
спроби вирішення проблеми у сновидіннях. Ми також бачимо уявлення 
сновидця про себе, про своє тіло, про патерни своєї поведінки. 

Співвідношення між вирішенням проблем у теперішньому та 
минулому не тільки виявляє витісненні бажання та конфлікти, але й також є 
репетицію майбутніх дій. Коли сновидіння розуміють як Я-репрезентацію у 
всіх своїх доступних аспектах, аналітик буде сприйнятливим до того, що 
найбільш є важливим для сновидця і що допоможе пацієнту досягнути нових 
і кращих способів бачення речей та удосконалювати патерни поведінки. 

Порівняльна характеристика інтерпретації сновидінь З. Фрейда та 
К. Юнга дала змогу виявити особливості Я-репрезентації, які слід 
враховувати практичним психологам при здійсненні тлумачення сновидінь, 
що несе не тільки терапевтичну користь (виявлення змісту латентних думок 
та аналіз змісту витісненого несвідомого за допомогою асоціацій), а й може 
здійснити зміни у теперішньому і майбутньому індивіда. 
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