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П
сихологи жартують: 

перш ніж перейти 

до вивчення будь-якої 

концепції особис-

тості, варто спершу вивчити 

біографію її автора, тоді стане 

зрозумілим, чому він розробив 

саме таку теорію. Повне ім’я 

засновника психоаналізу звучить 

як Сигізмунд Шломо Фройд. Він 

народився у місті Фрайберг (нині 

це територія Чеської республіки). 

Його батько був дрібним підпри-

ємцем, справа якого збанкру-

тувала внаслідок індустріальної 

революції в Центральній Європі. 

Коли малому Фройду було 

чотири роки, його сім’я переїхала 

до Ляйпціга, а згодом до Відня. 

Фройд був восьмою дитиною 

в родині. Незважаючи на скрутне 

фінансове становище, батьки 

прагли дати синові гідну освіту. 

З малих років Зігмунд захопився 

читанням, вивчав іноземні мови. 

Це дозволило йому на рік раніше 

за інших вступити до гімназії. 

Батьки пишалися такими здіб-

ностями сина і створювали йому 

найкомфортніші умови. Так, коли 

інші діти навчалися при свічках, 

у Зігмунда була власна гасова 

лампа. Поки Зігмунд виконував 

домашні завдання, іншим було 

суворо заборонено займатися 

музикою, розважатися та 

чинити галас. Після закінчення 

гімназії Фройд довго обирав 

майбутній фах. Хоча вибір 

був не таким вже й великим: 

обрати треба було з комерції, 

юриспруденції та медицини. 

Медицину обрав молодий Фройд 

після того, як ознайомився 

з есе Гете «Природа».

Антисемітські настрої того 

часу посилювалися, і особливо 

гостро Фройд відчув це у сту-

дентські роки. Йому доводилося 

відстоювати власні права, спере-

чатися, часто робити це із засто-

суванням фізичної сили. Пізніше 

він писав: «З раннього дитинс-

тва мене змусили звикнути бути 

в опозиції та перебувати під забо-

роною за «рішенням більшості». 

Це заклало підвалини певної міри 

незалежності в моїх судженнях». 

В університеті він захоплювався 

анатомією, хімією та фізіологією. 

Амбіційний студент зробив перше 

відкриття в Інституті зоологічних 

досліджень – він відкрив сім’яні 

залози у вугрів, а відтак виявив 

їх статевий диморфізм. Найбіль-

ше задоволення молодий вчений 

отримував від лекцій відомого 

фізіолога та психолога Ернеста 

Брюкке; пізніше Фройд почав 

працювати в його лабораторії. 

Саме там у 1870-х роках він поз-

найомився з відомим лікарем 

Йозефом Брейєром, який також 

вважається одним із засновни-

ків психоаналізу. Брейєр став 

наставником Фройда. Здобувши 

диплом, амбіційний Фройд ба-

жав залишитися в університеті 

та займатися наукою, але Брюкке 

порекомендував йому почина-

ти працювати за фахом. Таке 

рішення наукового керівника 

було продиктовано складними 

фінансовими обставини, в яких 

перебував Фройд, адже наукова 

діяльність – це шлях для заможні-

ших. Таке рішення вчителя вчений 

сприйняв як особисту образу, але 

прислухався до поради. Не остан-

нім аргументом стала закоханість 

Зігмунда у Марту Бернайс, яка 

пізніше стала його дружиною. 

Він тверезо усвідомлював, що 

для весілля йому потрібні гроші. 

Спочатку Фройд працював 

у Віденській міській лікарні на 

посаді хірурга, але за два місяці 

пішов – ця робота видалась йому 

морально складною. Потім він 

працював неврологом, і ця галузь 

подобалася йому більше. Він вив-

чав параліч, розлади мовлення. 

Донині актуальними є його роботи, 

присвячені цій тематиці. Термін 

«дитячий церебральний параліч», 

який сьогодні широко використо-

вують, належить його авторству. 

Незважаючи на те, що Фройд 

здобув репутацію кваліфікованого 

лікаря-невролога, він поступово 

розчарувався в медицині. За три 

роки Фройд перейшов на роботу 

у психіатричне відділення, але 

сам він не був задоволений ре-

зультатами своєї роботи. Цей етап 

життя вченого супроводжується 

глибоким відчаєм та депресією. 

У 1884 році до рук Фройда пот-

рапила стаття, в якій було описано 

властивості кокаїну. Там йшло ся 

про те, що він підвищує витри-

валість та зменшує втомлюваність. 

З цього моменту почалися експе-

рименти вченого з наркотиком. 

Спочатку він досліджував влас-

тивості препарату на собі, будучи 

здивованим його знеболюючими 
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властивостями. Пізніше почав 

проводити операції, використо-

вуючи речовину як анестезію, 

згодом почав призначати кокаїн 

друзям та пацієнтам. На той час 

його властивості, в тому числі 

й наркотичні, лише вивчалися, 

тому достовірних відомостей 

про наслідки вживання кокаїну 

не було. Фройд був буквально за-

чарований його властивостями, 

і, зрештою, це призвело до залеж-

ності. Майбутній психоаналітик 

страждав від мігреней, серцевих 

нападів та кровотеч з носа. Поз-

бавитися шкідливої звички йому 

вдалося лише у 1900 році. До речі, 

цей факт ретельно приховував 

офіційний біограф Фройда. Ін-

формація потрапила до широ-

кого загалу після того, як були 

знайдені його особисті листи.

1885 року, здобувши підтримку 

впливових колег, Фройд отримує 

можливість пройти стажування 

в Парижі у відомого психіатра 

Жана Шарко. Перед від’їздом 

він писав своїй коханій Марті: 

«Моя маленька принцесо! О, як це 

буде чудово! Я приїду з грошима… 

Потім від’їду до Парижа, стану 

відомим вченим та повернуся до 

Відня з великим, ні, просто вели-

чезним ореолом над головою, ми 

відразу одружимося, і я вилікую 

усіх невиліковних людей з нерво-

вими хворобами». Жан Шарко в 

ті часи був на піку слави. Майже 

всі його дослідження вивчали іс-

терію та можливості застосування 

гіпнозу при її лікуванні. Вчений 

дозволив молодому австрійсь-

кому лікарю супроводжувати 

його у відрядженнях та пра-

цювати над перекладами його 

робіт німецькою мовою. Того ж 

1885 року він дотримався слова 

та одружився на своїй нареченій, 

яка пізніше подарувала йому шіс-

тьох дітей. Найвідомішою стала 

його донька Анна, яка зажила 

слави, як послідовниця справи 

батька. Ігноруючи власне прави-

ло, яке забороняло працювати 

з друзями та родичами, він сам 

проводив психоаналіз власної 

доньки. Стосунки доньки та бать-

ка були надзвичайно близькими.

Після повернення до Відня 

Фройд починає працювати в інсти-

туті та веде власну медичну прак-

тику. Застосовуючи гіпнотичні 

методи Шарко, вчений продовжує 

цікавитися методами роботи з іс-

терією. Тоді ж його старший коле-

га Йозеф Брейєр розповідає йому 

про специфічну роботу з подібною 

пацієнткою, що дістала назву 

«катарсичного методу». Тобто, па-

цієнт має розповідати лікарю все, 

що його турбує, всі думки, ідеї, 

фантазії, що в нього виникають 

та пов’язані з хворобою. Автори-

тет для Фройда, – доктор Шарко – 

поставився до цієї ідеї скептично, 

але внутрішнє чуття підказувало 

молодому лікарю, що новий ме-

тод є перспективним. Поступово 

розчарувавшись у гіпнозі, він за-

пропонував Брейєру працювати 

разом. Під час роботи майбутній 

батько психоаналізу починав ба-

чити сліпі плями катарсичного 

методу, гіпнозу. Фройд знаходився 

у пошуках того універсального 

коду, що зможе розкрити глиби-

ни людської психіки. Відповідь 

він знайшов у своїй улюбленій 

книзі Людвіга Берне. Там йшлося: 

«Пишіть все, що ви думаєте про 

самих себе, про ваші досягнення, 

про турецьку війну, про Гете, про 

кримінальний кодекс, про ваше 

керівницт во, – і за три дні ви зди-

вуєтеся, як багато криється у вас 

абсолютно нових та невідомих 

ідей». Тепер Фройд почав вико-

ристовувати весь масив інформа-

ції, що надавали його пацієнти для 

розуміння їх психіки. Результатом 

спільної роботи двох лікарів стала 

публікація роботи «Дослідження 

істерії» 1895 року, але ще до мо-

менту її виходу з друку дружба 

та плідна співпраця двох вчених 

була розірвана. Достеменно неві-

домо, що спровокувало конфлікт, 

але офіційній біограф стверджу-

вав, що Йозеф Брейєр не погод-

жувався з ідеями Фройда щодо 

ролі сексуальності серед причин 

виникнення істерії. Фройд змал-

ку звик знаходитися в опозиції 

та відчувати себе білою вороною, 

тож і цього разу не відступався 

від своїх ідей ані на крок. Відразу 

за Брейєром від Фройда відвер-

нулися всі знані та авторитетні 

колеги. Перебуваючи у відчужен-

ні, він знайомиться з німецьким 

отоларингологом Вільгельмом 

Фліссом. Ця дружба стане дуже 

міцною. В 1886 році помирає 

батько Фройда, вчений важко пе-

реживає втрату, як наслідок, по-

мічає в себе усі симптоми неврозу 

та вирішує самостійно займатися 

психоаналізом, зокрема аналізу-

ючи свої сновидіння. Ця внутрішня 

драма заклала підгрунтя до однієї 

з найвідоміших робіт психоаналі-

тика – «Тлумачення сновидінь». 

Вихід цієї праці у 1900 році 

Жан-Мартен Шарко

Фройд та його люба донька Анна

Фройд та його дружина МартаФрФрФрФрФФрФФройойойойойоййддддд тататататааа ййййййогоогогогогггооооооо дрдрдрдрдрдрдрд ужужужужужужининининии аааааа МаМаМаМаММаМаМ ртртртртртр ааааааа

ФрФрФрФрФрФроййоййоййойдддд тататататата ййййогогогоооо люлююлюбабабабабаба ддононоо ькьккаа АнАнАААннананаа
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не дістав шаленого розголосу, 

психіатричне співтовариство вза-

галі проігнорувало цю подію. Але, 

незважаючи на холодну зустріч, 

деякі ідеї автора поступово обго-

ворювалися у медичних колах, ре-

цензії на його роботу друкувалися 

і навколо автора почало формува-

тися коло однодумців. Один з ко-

лишніх пацієнтів Фройда запропо-

нував йому організувати клуб-об-

говорення з іншими медиками. Так 

зародилося відоме віденське пси-

хоаналітичне товариство. Це були 

надзвичайно продуктивні роки: од-

нодумців та прихильників ставало 

більше, Фройд активно друкував-

ся. У 1919 році він був запрошений 

до Сполучених Штатів Америки 

із лекціями. Згодом він сам при-

гадував, як здивувався, коли по-

бачив повну залу зацікавлених 

слухачів по той бік океану. У цей 

момент він зрозумів – це був успіх! 

Це була справжня винагорода 

за його впертість та послідовність, 

за те, що він жодного разу не зва-

жив на критику та зауваження, 

йшов крізь осуд та скепсис колег.

В історію увійшла й організа-

ція психоаналізу. Процедурно під 

час сеансу психоаналізу Фройд 

застосовував кушетку. Це дозво-

ляло пацієнтові краще розслаби-

тися та увійти у стан самоаналізу. 

Психо аналітик мав фіксувати 

основні ідеї пацієнта та дава-

ти їм інтерпретації. Розуміння, 

на думку психоаналітика, і було 

панацеєю. Коли пацієнт доходив 

до вдалої інтерпретації самостійно, 

Фройд, задоволений продуктив-

ною роботою, завжди пропону-

вав пацієнтові сигару. В історію 

увійшов і домашній улюбленець 

аналітика, чау-чау на прізвисько 

Жо-Фі. Фройд настільки любив її, 

що дозволяв собаці знаходитися 

в кабінеті під час сеансів. Сам 

він казав, що собака допомагає 

краще відчувати емоційний стан 

пацієнта, крім того, в нього не 

було потреби слідкувати за го-

динником, адже Жо-Фі чудово 

відчувала час та давала йому 

знак, коли сеанс завершувався.

Після Першої світової війни 

Фройд знову переживає депресію. 

Він мало практикує і багато віль-

ного часу присвячує написанню 

робіт. У нього закінчуються всі 

заощадження. Донька Софія по-

мирає від грипу. Коли ж до влади 

прийшли нацисти, положення 

Фройда погіршилося через пану-

вання антисемітських настроїв. 

Психоаналітична асоціація була 

ліквідована з ініціативи уряду, май-

но її членів конфісковане, а декого 

з учасників репресували. Колеги 

наполегливо радили Фройду за-

лишити країну, але він з характер-

ною йому впертістю відмовлявся.  

У 1938 році після об’єднання Авс-

трії та Німеччини його положення 

значно погіршилося. Після ареш-

ту його доньки Анни та обшуку 

помешкання Фройд вирішує таки 

залишити Третій рейх та виїхати 

до Англії. Але здійснити задумане 

було непросто. В обмін за право 

еміграції уряд вимагав велику 

суму грошей, якої сім’я Фройдів 

не мала. Вирішити проблему до-

помогли впливові друзі науков-

ця. Так його давній друг Вільям 

Буліт, тоді – посол США у Франції, 

клопотав за нього перед прези-

дентом Франкліном Рузвельтом, 

до клопотання також приєдну-

вався німецький посол у Франції 

граф фон Велцек. Загальними 

спробами Фройд таки отримав 

дозвіл залишити країну. Вирішити 

фінансову проблему йому допо-

могла давня подруга, пацієнт ка 

та учениця, Грецька та Датсь-

ка принцеса Марі Бонапарт.

Останні роки свого життя 

Фройд хворів, в нього був діагнос-

тований рак піднебіння. Загалом 

він переніс 33 операції, але суттє-

во його стан вони не покращували. 

Йому видалили частину щелепи 

і він був змушений використову-

вати протез, що залишав болючі 

рани. Він не читав лекції, адже 

мова його стала нерозбірливою. 

Тексти фройдівських лекцій зачи-

тувала донька Анна, яка й догля-

дала батька.  В особливо важкому 

стані він звернувся по допомогу 

до свого друга та лікаря Макса 

Шура з проханням позбавити його 

страждань. 23 вересня 1939 року 

лікар зробив йому ін’єкцію мор-

фію. Після смерті психоаналітика 

його лікар офіційно заявив, що 

не розрахував дозу препарату.
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Зігмунд Фройд 
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