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Ішмурадова Огулнияз 

 

ПСИХОАНАЛІЗ ЗИГМУНДА ФРЕЙДА 

 

Зигмунд Фрейд народився у єврейській сім’ї Якоба Фрейда та його 

другої дружини Амалії Натансон. Батько народився 18 грудня 1815 року в 

місті Тисмениця (сучасна Івано-Франківська область), в Галичині, і провів 

там перші 25 років свого життя. У Тисмениці він уперше одружився у віці 

19 років, але перша дружина померла передчасно. Потім одружився 

вдруге, дав життя двом старшим братам Зигмунда – Еммануелю і Філіпу. 

Мати – Амалія Натансон – народилася в Україні, в місті Броди на 

Львівщині, виросла в Одесі. 1860 року родина Якоба Фрейда через 

фінансові труднощі перебралась до Відня. У 9 років Зигмунд вступив до 

гімназії Сперл (середня школа), де став одним з найкращих учнів, та 

закінчив її на відмінно в 17 років [1]. 

Історія психоаналізу бере свій початок в 1880-х роках у Відні, коли 

Зигмунд Фрейд працював над розробкою ефективнішого способу 

лікування неврологічних та істеричних захворювань. Дещо раніше Фрейд 

зіткнувся з тим фактом, що частину розумових процесів він не 

усвідомлював як результат його неврологічних консультацій у дитячій 

лікарні, і при цьому він виявив, що у багатьох дітей, які мають розлади 

мовних функцій, відсутні органічні причини для виникнення таких 

симптомів. Пізніше у 1885 році Фрейд проходив стажування в клініці 

Сальпетрієр під керівництвом французького невролога та психіатра Жана-

Мартена Шарко, який справив на нього дуже сильний вплив. Шарко 

звернув увагу на те, що його пацієнтки часто страждали такими 
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соматичними захворювання, як параліч, сліпота, пухлини, не маючи при 

цьому ніяких характерних в таких випадках органічних порушень. Фрейд 

встановив, що у чоловіків також могли виникати подібні психосоматичні 

симптоми. Фрейд також ознайомився з експериментами в галузі лікування 

істерії, які проводив його наставник та колега Йозеф Бреєр. Це лікування 

було поєднання гіпнозу та катарсису, пізніше у цьому методі процеси 

розрядки емоцій отримали назву «абреакція». Уперше термін «психоаналіз» 

Фрейд використав французькою мовою 30 березня 1896 року в 

опублікованій ним статті про етіологію неврозів у «Неврологічному 

Журналі». В 1900 році він видав свою першу самостійну роботу 

«Тлумачення сновидінь», яка присвячувалась аналізу неврозів з 

допомогою вивчення сновидінь аналізанта (пацієнта). Здійснюючи 

дослідження з використанням методу вільних асоціацій, він дійшов 

висновку, що джерелом неврозу більшості аналізантів є пригнічені 

сексуальні бажання (лібідо). При порушеннях розвитку лібідо (наприклад 

при фіксації на матері-едіпів комплекс) воно не може бути вдоволене і 

проявляється у вигляді симптомів психічного захворювання. Також 

невгамований потяг може бути перенаправлено на несексуальні цілі 

(сублімація). Відповідно, у цій концепції прояви заглушених сексуальних 

бажань можуть бути знайдені не тільки в снах та неврозах, але й в 

літературі та мистецтві (а також і в інших породженнях людської 

свідомості). 

У своїх ранніх роботах (до 1920 року) Фрейд як джерело неврозів 

розглядав конфлікт несвідомого стану (який керується «принципом 

задоволення») та свідомості, яка прагне до самозбереження («принцип 

реальності»). Внаслідок цього головна увага зосереджується на конфлікті 

всередині психічної інстанції, яка керується принципом реальності. У 

праці «Я та Воно» Фрейд виділив в структурі психіки три компоненти – 

«Воно» (ід), «Я» (его) та «Над-Я» (супер-его). «Воно» відповідає за 

позасвідомий потяг, «Я» – принцип реальності. «Над-Я» формується в 

процесі засвоєння людиною соціальних норм, панування над психікою 

стає неусвідомленим, приводить до виникнення так званої «совісті» і 

неусвідомленого почуття провини. 

Більша частина сучасних психоаналітиків не визнає пригнічену 

сексуальність джерелом всіх психічних розладів, переважно сексуальне 

трактування образів у снах також викликає сумніви. Водночас 

запроваджене Фрейдом поняття несвідомого, метод пророблення 

прихованих причин симптомів та «економічний» розгляд психічних 

процесів, як взаємодії відособлених інстанцій, лежить в основі більшості 

шкіл сучасного психоаналізу, психотерапії та теорії особистості. Ідея в 

тому, що твори мистецтва можна розглядати як результат невротичних 
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переживань творця та прояву неусвідомленого. Таке тлумачення мало 

величезний вплив на культуру ХХ століття. Теорії Фрейда та його методи 

лікування викликали полеміку у Відні в XX столітті та досі залишаються 

предметом гарячих суперечок. Ідеї Фрейда часто обговорюють та 

аналізують в літературних та філософських роботах на додачу до 

неспинних дискусій в наукових та медичних роботах. Його часто 

називають «батьком психоаналізу» [1; 3]. 

Усупереч традиціям критичного мислення XIX століття Фрейд 

запропонував відмовитись від ролі свідомості як контролера при нагляді за 

психічними процесами. На його думку, свідомість відсікає думки, що 

виникають на периферії, а також образи ще до того, як вони потраплять у 

поле уваги суб’єкта, тоді як при аналізі душевних рухів саме ці думки та 

образи можуть виявитись важливими. Фрейд став використовувати метод 

вільних асоціацій. Пацієнтам пропонувалось розслабитись на кушетці і 

говорити все, що спаде їм на думку, якими би абсурдними, неприємними 

або непристойними вони не здавались з точки зору повсякденних 

стандартів. Коли це відбувалось, виявлялось, що потужні емоційні потяги 

виводили неконтрольоване мислення в напрямку до психічного конфлікту. 

Концепції та вчення Фрейда нерідко забороняли в Радянському 

Союзі та нацистській Німеччині, так як вони суперечили державним 

ідеалам та консервативній моралі тоталітарних держав. Концепції Фрейда 

зачіпають гостро-етичні проблеми 
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