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Частина перша

Людина та її доробок
Біографічний огляд як огляд психоаналізу

Юний Едіп. 
Роки виховання почуттів 
(1856–1886)

Зовнішня біографія Зіґмунда Фройда, на проти-
вагу до внутрішньої, яка має в собі всі риси життєвої 
драми, загалом не виглядає надто видовищною та 
незвичною. За десять років до своєї смерти Фройд за-
явив Едварду Бернайсу, що його життя «зовні було спо-
кійним і малозмістовним, із дуже небагатьма датами1, 2». 

Пітер Ґей, біограф Зіґмунда Фройда, лаконічно допо-
внює це судження: «Він народився, студіював, подо-
рожував, одружився, практикував, читав свої лекції, 
публікував, дискутував, зістарівся й помер3». Тут вар-
то згадати й той факт, що Фройд майже все своє жит-
тя, сімдесят вісім років, провів у Відні. З цим містом 
він був пов’язаний бурхливими почуттями любови 
й ненависти. Ось що він писав, коли незадовго перед 
смертю був змушений поїхати з Відня: «Тріумфальне 
почуття звільнення поєднується в мені з жалобою, адже 
____________________________________________________________

1 Курсивом подано цитати з творів, листів і щоденників Зіґмунда 
Фройда, а також назви його творів (прим. перекладача).

2 Л, с. 408. (Усі скорочення, які вживаються в примітках, подано в 
окремому списку).

3 Ґей, с. 6.



6

коли вас випускають із в’язниці, ви все ще її любите1». Не 
надто яскравому професійному та приватному життю 
Фройда відповідає постійна присутність віденського 
міського життя. Саме в цій атмосфері народжувалися 
й визрівали майбутні фройдівські ідеї. І хоча ці ідеї не 
мали в собі нічого специфічно віденського, проте їхнім 
підґрунтям стала саме ця європейська метрополія, яка 
збуджувала у Фройда незвично інтенсивні почуття. 

Сиґізмунд Шломо Фройд, – так було записано бать-
ком у родинній Біблії, – народився 6 травня 1856 року, 
саме у рік смерти свого улюбленого поета Гайнріха 
Гайне. Народився він у моравському містечку Фрай-
берґ (сьогодні Пршибор). Його батько Каламон Якоб 
Фройд, бідний єврейський торговець вовною, 1855 
року одружився втретє2, взявши собі за дружину мо-
лодшу за нього на двадцять років Амалію Натанзон, 
яка після Зіґмунда (так невдовзі той стане себе назива-
ти), подарувала чоловікові ще семеро дітей. 

Якщо ми чітко усвідомимо, яку роль у створеній 
Фройдом психоаналітичній теорії відігравали родинні 
стосунки та взаємозв’язки, Едіповий трикутник, а та-
кож пов’язані з ним пізніші фантазії, то нас не дивува-
тиме те, що родинні стосунки, серед яких ріс Зіґмунд 
Фройд, були надзвичайно складними. Його мати Ама-
лія була молодшою за Емануеля, старшого сина Якоба 
від першого шлюбу, який на той час уже був одруже-
ним і мав своїх дітей. Амалія також була ненабагато 

____________________________________________________________
1 Ф/Айт, с. 903.
2 Про те, був цей шлюб Якоба другим чи третім, серед дослідників 

Фройда досі немає єдности; пор. Маріанна Круль: Фройд і його бать-
ко. Виникнення психоаналізу та нерозв’язані батьківські зв’язки Фрой-
да / Marianne Krüll: Freud und sein Vater.Entstehung der Psychoanalyse 
und Freuds ungelöste Vaterbindung. Frankfurt a. M. 1992, с. 151 і наст. 
стор.; Макс Шур: Зіґмунд Фройд. Життя і смерть / Max Schur: Sigmund 
Freud. Leben und Sterben. Frankfurt a. M. 1973, с. 32 і наст. стор.; Рональд 
Кларк: Зіґмунд Фройд / Ronald W. Clark: Sigmund Freud, Frankfurt a. M. 
1981, с. 17 і наст. стор.; Ґей, с. 4, с. 830.
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старшою за Сиґізмундового другого зведеного брата, 
нежонатого Філіпа. З погляду дитини видавалося пе-
реконливим, що Емануель, Філіп та Амалія, які були 
приблизно одного віку, більше пасували одне до одно-
го, ніж значно старший Якоб до своєї молодої та при-
вабливої дружини. І справді, в праці Фройда «Психо-
патологія щоденного життя» є одна заувага про те, що 
коли народилася його сестра Анна, а Зіґмунду не було 
й трьох років, то при її народженні в нього було уяв-
лення, ніби це не Якоб, а Філіп міг зробити так1, щоб 
його суперниця-сестричка опинилися в животі його 
матері. Напевне, для маленького хлопчика здавало-
ся доволі заплутаним те, що обоє його зведених бра-
тів були певним чином ближчими до матері, ніж сам 
батько, який запросто міг би бути його дідусем. Див-
ним для нього могло бути також і те, що Джон, один 
із синів Емануеля і найкращий друг дитинства Зіґмун-
да, старший за нього всього на рік, був його дядьком. 
Тож, усе це давало достатньо матеріалу для сімейного 
роману2, і біографи Фройда, звичайно, не забарилися 
звернути увагу на ці незвичні обставини3. До заплута-
ностей родинного становища, які впливали на форму-
вання Фройда у фрайберзькі роки, безперечно, нале-
жить і той факт, що батьки найняли для нього няню, 
таку собі «допотопну стару»4, про яку Фройд згадує в 
«Тлумаченні сновидінь».
____________________________________________________________

1 ПЗТ IV, с. 60.
2 Три нариси до теорії сексуальности / Drei Abhandlungen zur Sexual-

theorie, ПЗТ V, с. 127; Родинний роман невротика / Der Familienroman 
der Neurotiker, ПЗТ VII, с. 227 і наст. стор.

3 Пор.: Джонс / Jones I, с. 26 і наст. стор., Зіґфрід Бернфельд та Сюзанна 
Кассірер Бернфельд: Складові Фройдової біографіки / Siegfried Bernfeld 
und Suzanne Cassirer Bernfeld: Bausteine der Freud-Biographik. Frankfurt a. 
M. 1981, с. 78 і наст. стор., Krüll, a. a. O., с. 159 і наст. стор., Clark, a. a. O., 
с. 14 і наст. стор.; натомість Курт Роберт Айсслер був стриманішим: К. 
Р. Айсслер: Біографічний шкіц / K. R. Eissler: Eine biographische Skizze. In: 
Sigmund Freud. Sein Leben in Bildern und Texten. Hg. von Ernst Freud, Lucie 
Freud und Ilse Grubrich-Simitis. Frankfurt a. M. 1976, с. 11.

4 ПЗТ II/III, с. 253.
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«Ця Моніка Заїц, чеська католичка, – пише про неї 
Фройд у листі до Вільяма Фліса від 3 жовтня 1897 року, 
тобто у час його власної «кризи», коли він був готовий 
відкинути свою теорію спокушання, – була моєю настав-
ницею у справах сексуальних і лаялася через те, що я був не-
зґрабним і нічого не вмів (...) Окрім того вона мила мене водою 
з марганцівкою, в якій перед тим милася сама (...); а якось на-
казала мені поцупити в батьків «десятку» [десятикрейцаро-
ву монету] і потім віддати їй1». Улюблена няня Фройда 
заповнила ту прогалину, що залишила його матір, коли 
народила свого другого сина Юліуса, який помер через 
півроку, у квітні 1858 року. За місяць до цього у Відні 
помер молодший брат Амалії, який також звався Юлі-
усом. Цього ж таки року мати Фройда народила дочку 
Анну. Тут треба пам’ятати, що коли Зіґмунд був у віці 
двох-трьох років, Амалія спізнала дві вагітності та дві 
смерті в сім’ї, і тоді стане зрозумілим, що няня відіграва-
ла для Фройда буквально рятівну роль. Її турбота була 
розрадою для хлопчика у час, коли його мати стражда-
ла від депресії (за висловом Андре Ґріна, була «мертвою 
матір’ю»), ігноруючи потребу дитини в підтримці й ро-
зумінні. Коли народилася Анна, няню було звинуваче-
но в крадіжці, і їй довелося покинути родину Фройдів. 
Це стало для Зіґмунда, якому тоді не було й трьох років, 
цілковитою несподіванкою, він плакав од відчаю2 і водно-
час боявся втратити ще й свою матір, яка може піти геть 
або померти3, що для маленької дитини не становить 
великої різниці. Через сорок років Фройд писав, що, зга-
дуючи стару няню, «я відчуваю вдячність за те, що ще в 
такі юні роки вона підготувала мене до життя та дала мені 
засоби для того, щоб жити і переживати труднощі4».

Ми детальніше зупиняємося на цьому біографіч-
ному епізоді передовсім тому, що якраз після смерти 
____________________________________________________________

1 Ф, с. 290.
2 Ф, с. 292.
3 Тлумачення сновидінь / Die Traumdeutung, ПЗТ II/III, с. 260.
4 Ф, с. 289.
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батька, під час «теоретичної» кризи Фройда 1896–1897 
років, саме цей епізод відіграв важливе значення у «ви-
найденні» психоаналізу. А, окрім того, тут привертає 
увагу і той факт, що пізніше Фройд цікавився й іден-
тифікував себе з чоловіками, які мали двох матерів: 
Едіп, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело та Мойсей1. 
Едіп через слова оракула був відірваний від своєї ма-
тері й ріс при чужому королівському дворі. Леонардо, 
здається, тільки в перші роки свого життя доглядала 
рідна мати, пізніше його віддали під опіку названої 
матері. Мікеланджело через місяць після народження 
віддали годувальниці. Його справжня мати померла, 
коли йому було шість років. Мойсея, покинутого своєю 
матір’ю, знайшла дочка фараона, при дворі якого він і 
виріс. Усім цим міфологічним та історичним постатям 
Фройд присвятив у своїх працях проникливі мірку-
вання й надавав їм великої ваги, з чого можна зробити 
певні висновки як про його уявлення про батьківство й 
чоловічість, так і про материнство й жіночість2.

Якщо втрата няні для хлопчика «доедіпівського» 
віку, очевидно, була справжньою травмою, то не менш 
травматичним був і його досвід із частково відсутньою 
і надто заклопотаною матір’ю. З одного боку, Амалія 
Фройд у літературі характеризується як любляча ма-
тір, яка дарувала ближнім своє душевне тепло, і звідси 
робився висновок, що стосунки між матір’ю і сином та-
кож були теплими й сповненими любови3. Та з другого 
____________________________________________________________

1 Пор. Герта Гарш: Ідентифікація з чоловіками, які мали двох матерів: 
Едіп, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Мойсей / Herta E. Harsch: Freuds 
Identifizierung mit Männern, die zwei Mütter hatten: Ödipus, Leonardo da 
Vinci, Michelangelo und Moses. In: Psyche, 48, 1994, с. 124 і наст. стор.

2 Пор. Тлумачення сновидінь / Die Traumdeutung, ПЗТ II/III, с. 264 і 
наст. стор.; Дитячий спогад Леонардо да Вінчі / Eine Kindheitserinnerung 
des Leonardo da Vinci, ПЗТ VIII, с. 127 і наст. стор.; Мойсей у Мікеландже-
ло / Der Moses des Michelangelo, ПЗТ X, с. 171 і наст. стор.; Мойсей як чо-
ловік та монотеїстична релігія / Der Mann Moses und die monotheistische 
Religion, ПЗТ XVI, с. 101 і наст. стор.

3 Пор. Айсслер / Eissler, цит. праця, с. 30, Джонс / Jones II, с. 479.
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боку, існують свідчення, які породжують певні сумніви 
щодо цього. Згідно з цими свідченнями для Амалії був 
властивий вимогливий, егоїстичний і домінантний тип 
поведінки, що вказує на можливість доволі амбівалент-
них почуттів дитини до своєї матері1. Хай там як, але 
Фройд відносно рідко й стримано висловлювався про 
свою матір, а справді з любов’ю – ще рідше. У його тоні 
скорше звучить певна дистанційованість, так ніби не 
Фройд любив свою матір, а вона – його, свого обдарова-
ного первістка: «Якщо ти є незаперечним улюбленцем ма-
тері, то на все життя збережеш певне почуття завойовни-
ка, своєрідну певність в успіху, яка нерідко справді притягує 
успіх2». А в одній примітці до «Тлумачення сновидінь», 
яка була додана пізніше, сказано: «Я завважив, що ті осо-
би, чиї матері надавали їм перевагу й вирізняли серед інших, 
мають в житті особливу певність у собі, наділені незламним 
оптимізмом, який нерідко видається героїчним і примушує 
до справжнього успіху3». «Душевна повага з боку сина, – 
як засвідчує особистий лікар Фройда Макс Шур4, – 
жодним чином не є тим самим, що любов». Але й інші 
джерела говорять радше про дистанцію та повагу, ніж 
про сильні почуття любови. Уже шістнадцятирічним у 
листі до свого друга Едуарда Зільберштайна Фройд ви-
словлював серйозні сумніви щодо материнських якос-
тей Амалії: «Інші матері – й для чого приховувати, що до 
них належать і наші? (...) – турбуються лише про тілесні 
справи своїх синів, контроль над їхнім духовним розвитком 
забрано з їхніх рук5». Врешті варто звернути увагу і на 
той прикметний факт, що коли 1930 року, доживши 
____________________________________________________________

1 Пор. Круль / Krüll, цит. праця, с. 178, Гаррі Т. Гардін: Доля ранніх 
стосунків Фройда зі своєю матір’ю / Harry T. Hardin: Das Schicksal von 
Freuds früher Mutterbeziehung. In: Psyche, 48, 1994, с. 97 і наст. стор. 

2 Спогад про дитинство з «Поезії і правди» / Eine Kindheitserinnerung 
aus «Dichtung und Wahrheit», ПЗТ XII, с. 26. 

3 ПЗТ II/III, с. 404. 
4 Шур / Schur, цит. праця, с. 499. 
5 З, с. 23.
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до похилого віку, Амалія померла, то Фройд відмовив-
ся бути присутнім на її похороні. Натомість він послав 
на похорон свою дочку Анну, з чого можна зробити 
психологічний висновок, що син, відповідно до закону 
відплати, зробив саме те, що свого часу мати заподіяла 
йому самому: він послав до неї «ерзац-сина», так само 
як його мати в період вирішальної фази його дитинства 
більшість часу передавала його «ерзац-матері» – око за 
око, зуб за зуб. Очевидно, з цих свідчень можна зроби-
ти обережний висновок, що Фройд так ніколи до кінця 
й не опрацював своїх несвідомих зв’язків з доволі амбі-
валентною фігурою власної матері1. А не надто висвіт-
лена в його творах жіночість, від дослідження якої він 
відмовився уже в старшому віці, описавши метафорою 
dark continent2, була наслідком тієї міфологічної таємни-
ці, яку все своє життя він пов‘язував з постаттю матері та 
жінки загалом. І навряд чи то була випадковість, коли 
одного разу Марту Бернайс, із якою був заручений, він 
назвав Корделією3, а свою дочку «моя вірна Анна-Антіґо-
на4»? Фройд як чоловік виглядає тут «слабким, дитин-
ним стариганем», сліпцем5 з відомої п’єси. 

«Ця велика подія подіяла на мене дуже див-
ним чином. Жодного болю, жодного суму (...) Я 
не пішов на похорон. Анна і там була замість 
мене. Сьогодні вона разом з подружкою Дороті 
вирушила в швейцарсько-італійський похід, і я 
побажав їй хорошої погоди», – занотовує Фройд 
з нагоди смерти своєї матері.

____________________________________________________________
1 Щоденник 1929–1939. Найкоротша хроніка / Tagebuch 1929–1939. 

Kürzeste Chronik. Hg. und eingeleitet von Michael Molnar. Basel, Frankfurt 
a. M. 1996, с. 136.

2 Темний континент (англ.). Питання нефахового аналізу / Die Frage 
der Laienanalyse, ПЗТ XIV, с. 241. 

3 Л, с. 47. 
4 Л, с. 439. 
5 Вільям Шекспір: Король Лір, IV, 7.


