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Сапармирадова Шабібі 

 

ОСНОВНІ ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ СНОВИДІНЬ ФРЕЙДА 

 

Фрейд стверджує, що перша випадкова думка утримує в собі якраз 

те, що потрібно, і є по суті забутим продовженням спогаду. Пізніше він 

робить застереження, що це не завжди так буває. Те, що думка, яка 

виникає у хворого, не може бути ідентична з забутим уявленням, повністю 

пояснює душевний стан хворого. У хворого під час лікування діють дві 

сили – одна проти іншої: з одного боку, його свідоме прагнення згадати 

забуте, а з іншої – опір, який перешкоджає витісненому або його похідній 

повернутись у свідомість. Якщо цей опір дорівнює нулю або є незначним, 

то забуте без будь-яких змін виникає у підсвідомості. Чим сильніше 

спотворення під впливом опору, тим менше схожості з думкою, яка 

виникає – замінником витісненого та самим витісненим. Все ж, ця думка 

повинна мати хоч якусь схожість із тим, що шукали в силу того, що ця 

думка має те ж саме походження, що й симптом. Якщо опір не дуже 

інтенсивний, то за цією думкою можна дізнатись так звану «істину». 

Випадкова думка повинна мати відношення до витісненої як певний 

натяк [4]. 

Основні позиції теорії сновидінь Фрейда стверджують: 

1. Сновидіння – це спотворений замісник чогось іншого, 

несвідомого; крім явного сновидіння, існує несвідоме приховане 

сновидіння, яке і проявляється в свідомості у вигляді явного 

сновидіння. Вміст несвідомого – це так звані витіснені бажання. 

2. Функція сновидінь – оберігати сон. Сновидіння – це компроміс 

між потребою у сні та намаганнями порушити його несвідомими 

бажаннями; галюцинаційні використання бажань, функція якої – 

оберігати сон. 

3. Сновидіння проходять обробку: перетворення думок в зорові 

образи, згущення, зміщення, вторинна обробка, заміна символом. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616225
http://nbuv.gov.ua/%0bUJRN/NiO_2016_1_16
http://nbuv.gov.ua/%0bUJRN/NiO_2016_1_16
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27531/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
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Теорію сновидінь Фрейд докладно виклав у книзі «Тлумачення 

сновидінь» (1900), – його першій великій роботі з психоаналізу, яка 

залишилась однією із основних його робіт [5]. 

Позасвідомі психічні подразники (приховані сновидіння) діляться на 

дві групи. Частина прихованого сновидіння – це враження за день, 

залишки, уривки яких проявляються у сновидінні. Друга – головна – 

частина прихованого сновидіння знаходиться у позасвідомому (у вузькому 

сенсі цього слова) – у тій сфері психіки, де мешкають позасвідомі бажання. 

У денний період часу ці бажання витісняються, не допускаються в 

свідомість певною інстанцією. (цензура сновидіння, або – в термінах 

пізнішої моделі Фрейда – Над-Я). Вночі ж, коли людина нерухома і 

фізично не спроможна здійснити бажання, котрі витісняються, дія цензури 

ослаблюється і несвідомі бажання проникають в свідомість, тобто в 

сновидіння. Позасвідомі, витіснені бажання-це бажання, просто 

неприйнятні «в етичному, соціальному відношенні». 

Ці бажання егоїстичні. Це: 1) сексуальні бажання (в тому числі – і 

особливо – заборонені етичними та громадськими нормами – наприклад, 

інцест); 2) ненависть (бажання помсти та смерті найближчим та коханим в 

житті – батькам, братам і сестрам, чоловіку чи жінці, навіть власним 

дітям). 

Несвідомі бажання, вдягаючись у фрагменти денних вражень, 

використовуючи їх як матеріал, з’являються у сновидінні. Саме несвідоме 

бажання є активною, рушійною силою прихованого сновидіння, яка 

проштовхує його в явне сновидіння; воно віддає психічну енергію для 

створення сновидіння. 

Щодо явного сновидіння, однак, неважко помітити, що нам сняться 

не одні наші бажання, але й галюцинаторне виконання бажань, тобто ми 

бачимо наші бажання, які здійснились в образній формі (з використанням 

матеріалу денних вражень), неначе вони здійснились наяву. Пояснити цей 

факт допомагає наступна фундаментальна теза Фрейда: функція 

сновидіння – оберігати сон. Саме цим пояснюється видозміна подразників, 

таких, як дзвоник будильника, потрапляючи в сон, в сновидіння – 

сновидіння захищає сон від цього дзвінка, який би мав перервати його. Так 

само і несвідоме психічне подразнення – бажання, яке прорвалось в 

сновидіння, – мало б розбудити людину для того щоб здійснити це 

бажання, людина мала б прокинутись і діяти. Але сновидіння уявляє 

бажання, вже коли воно здійснилось, та дає змогу спати далі. Таким чином, 

сновидіння є галюцинацією, яка виконує бажання, його функція – 

захищати сон [6]. 

Концепції та вчення Фрейда нерідко забороняли в Радянському 

Союзі та нацистській Німеччині, позаяк вони суперечили державним 

ідеалам та консервативній моралі тоталітарних держав. Концепції Фрейда 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4-%D0%AF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
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зачіпають такі гостро-етичні проблеми як: інцест (едіпів комплекс) та 

гомосексуалізм, з точки зору Фрейда табу на проявлення подібних зносин 

є продуктом культури, причини виникнення табу; поява вождя, 

походження монотеїстичних релігій (висування власної версії також 

зустрічало неприйняття у релігійних громадян). У Радянському Союзі 

після революції використання психоаналізу вітали, відкрили державний 

психоаналітичний університет. У середині 20-х виникла бурхлива полеміка 

навколо Фрейда та психоаналізу, питання про те, чи потрібна ця наука 

молодій радянській країні. Врешті-решт психоаналіз оголосили брехнею та 

буржуазним вченням, несумісним з марксизмом. Так, А. Вар’яш вказував, 

що Фрейд «ігнорує економічну структуру суспільства», фройдівське 

розуміння позасвідомого «не здатне пояснити появу класів», а фройдизм у 

цілому не може прийти «до правильних висновків». 

А. Залкінд відзначав «властивий його вченню “сексуальований” 

гегелівський ідеалізм» та еклектизм з «сильним метафізичним присмаком». 

Сталін безпосередньо приклав руку до цього повороту в науці, точніше, 

ініціював процес її політизації та ідеологізації. 

Апогеєм усіх цих знущань над Фрейдом є нацистські 

переслідування. У третьому рейху за дослідження в сфері психоаналізу 

Фрейда таврували як людину, хвору на статеві розбещення, непристойну 

та аморальну. Тільки завдяки особистому втручанню Франкліна Рузвельта 

та інших впливових осіб, а також досить великому викупу, який оплатили 

нацистам, його вдалось вивезти до Англії [7]. 

Отже, позасвідомі, витіснені бажання – це бажання, просто 

неприйнятні «в етичному, соціальному відношенні», тому дуже є 

актуальною проблема співвідношення моралі та підсвідомих бажань в 

поєднанні з соціальною комунікативнісю. 

 

Список використаних джерел 

1. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993. 

2. Лапшин И. И. Философия изобретения и изобретение в философии: 

Введение в историю философии. – М., 1999. 

3. Леві-Строс К. Структурна антропологія // Читанка з історії філософії. 

Кн. 6: Зарубіжна філософія ХХ ст. – К., 1993. 

4. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию? – М., 1990. 

5. Маритен Ж. Философ в мире. – М., 1994. 

6. Маркузе Г. Розум і революція // Читанка з історії філософії. Кн. 6: 

Зарубіжна філософія ХХ ст. – К., 1993. 

7. Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття // Читанка з історії 

філософії. Кн. 6: Зарубіжна філософія ХХ ст. – К., 1993. 

8. Фрейд З. Избранное: в 2 кн. – М., 1990. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%96%D0%BF%D1%96%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83

