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Пасивність людини в nсихоаналізі З.Фрейда 

Розглядається феномен людськоr бездіяльності в психоаналізі 
З. Фрейда. Особливу увагу приділено основним чинникам тв екзис
тенційним аспектам людської пасивності. 
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Людська діяльність поставала в якості nредмету дослідження досить часто, про
т~: феномен бездіяльності :rюднни виявІfвся на nер11фсрії філософської думки, хоча 
остання nостає одним із наііважливіших чинників сусnільного розвm·ку та існування 
людини. Психозналітичні концеnції змальовували людиву я.к nоєднання свідомих і 
неусвідомлюваних снл, що зумовлюють їі існування; ці сили й чннники ВtІклнкають 
ПОТ'ребу дослідження в ковтсксті сnіввідношення акти~них і паснвннх форм людського 
існу81!ННЯ. 

Вітчизнян і дослідники психоаІІалітнчної філософії (В.Губін, Л.Гуревич, А .Зотов, 
В.Лсйбін, Е.Соколов тн інші) часто випускали феноме::11 людської nасивності із поля 
:юру. В 3зхідній філософії слостсріrаєтьсІІ схожа сюуація [8,с.736-748;9,с.33\ -333], 
а наявні дослідження активності й nасІfвності часто розrлядаюrь дану проблему в 
контексті гендерних nитань [7,с .244,245). 

Слід відз"'ачит11 дос.1ідження Г.Арендт, М.Гайдеfrера, В.Джеймса, Л.Свендсена, 
Е.Фрома, Л.Шу.'1Ьца, де було заnочатковано осмислення людської безліяльності. 
Серед су••асних вітчи:.щяних досліщtиків, що звертаються до осмнсленнк феномену 
людської пасивності, оарто з1·адати роботи А.\ . Бойка, Г.В. Воронової, А.П. Мальцевої, 
С.Л . Нікольськоrо. 

Метою даної статті nост<1с дослі,цження феномсну людської бездіяльності на 
nредметі nсихоаналітичноrо (Ічення З.Фрейда, що передбачає виконання настуnних 
завдань: виокремлення тих форм людської пасивності, що оnинІІJІІІСЬ в центрі уваги 
псІtхоаналізу; аналіз основниJІ чинників людської бездіяльності; визна•1ення сутності 
феномену бсздіяяьності та акu.ентувзнІІя його екзІІстснційних рис. 

13ідомо. шо в якості рушіИноrо чинника людської активності З.Фрейдом було вюна
чено сексуальне начало- ІІібідо. Центральне nоложення концепту лібідо в nоясневні 
чинІІнків активності й лІІ.сивиості людини в перших версіях фреИдіnеькоrо вчення 
можна nобачити, зокрема, при nоstсиенні страху. Страх, nри достатній силі, nаралізує 
людське діяння, а при його тривалій дії знижу(-ться загальна здатніст~> індивіда до 
діяльності, З.Фрейд 1·оворить ІJРО даний вид страху (nерманентну боязливість) ЯJ.: 
про «С1·рах очікування», що є рі:ІJ.Jовидом неярозу і супроводжупься nесимістичними 
настроями, nасивністю та бездіяльністю. Страх, як nостійне очікування небезпеки, no 
суті . є аморфним nочуттям, що, не маt: чіткоrо об' єкта, а тому іі виражаt:тІ,СЯ в nостійній 
бе-.тідставній тривожності [2,е.250-254]. . 

В свою чергу, страх очікуІІаІtнЯ знаход~1ться у тісному зв'язку із процесами лібідоз~ 
ного нлаву і засновник пснхое1налізу зазначав, шо« . .. страх nов'язанІІіі і'3 сексуальним 
обмеженням» [2,с.267]. Так, наnриклад. сексуальна стриманість інд~1 11іда nов'язана саме 
із від•Іугrям страху, тоді як безстрашність nt nідваrа завJІ<д;и суnроводжуються свободою 
дій ДJІя задоволення сексуа;1ьвості. Так нм чином, З. Фрейд діалектично nосднував ro1 

nротистааляв лібі,цо і страх, бо t:трах тлумачиться як nоІІ'язаниИ із nригнічещtм лібідо. 
До того ж, страх. пов'язується із витісненням , тобто ьте::чс1о Я uід негативних 

лсреживинь. Згадана вище nостійна 1J)ияожність розуміється З. Фрейдом як зв'язани 
із nевним сильним переживанням, що відтворюсться в стані страху. ІІайбільш травма· 
тичним для індивіда nерсживанням Фрейд nяажав акт народження людини. Сам факт 
nояви й існування людини в світі постає. для неї nриводом для страху й тривожності, 
оскільки світ уявляється як джерело загрози й небезпеки. Відnовідно, nраrиснн11 сnокою 
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j 03СІt8НЇСТЬ МОЖНа рооумЇТИ ЯК Т3КЇ, ЩО СВО(ІО МСТОІО МЗІО'JЬ СЗМ~ УНSІІСНСНКЯ 33('1)0'311 
з боtсу соіту чєрсз уннкнсин::r самоrо існуе;щня в св Ут і (4,с.І6І, 162). 

Пам'ять про акт народження та nершІ-І~ контакт із світом сутнісно nос-r<:~ют.ь як 
АіапсжтІІка бажwня і! страху. Дrmша часто страwиться через те, шо не може знайтІt 
11 ОТОЧ)'Ю'Іому іі Ч}'Жому світі ronoJmІІн об'<'.кт свосї любові - аласиу матір. Оскіпьrш 
cair ІІС ТОТОЖННЙ матері, він СІІрІtі\МіІЄТt>СSІ ДІІТІІНОЮ ЯІС таtШЙ, ЩО НС МОЖ~ ВІІС1')'Л3'N1 
об'О."'І'ОМ любові. ТЗІ<ІІУ. ЧІІНО.\.1, ВД8Jі0М)' ВІІnад"')' відбуваєт~Я ВІІТЇСІІСНtfЯ лібіJtОЗНОТ'О 
n<m~ry до iнworo, через що інwі лtо:tн тз світ заr.нtО).І nостаюn яІС oб'cxnt сч>аху. З 
Ulworo 6<жу. втрата любові батьків тз"-ож з.-vшwас нарwrснчюІй рубеuь і сnрнlf).ІЗСТЬСЯ 
ДІ{ТІІІ<ОЮ ЯК радІІt•'МЬН8 НСедасrа, nрІІЗВОдІІ'ІИ ДО 8SІНІ1КНЄННЯ 8 НСЇ nочуття 1\СПОІІНОUіН· 
кості. Почуr7'1 неnовноцінності •{ бс3силnявсле іtrдІІВ\;І.адо nасивності і захріллюсться 
Ж>rо nостііtннмн скарrа~ІІ на В.'Іасиу н~зтІtіСТh дocя.rans бажаного (S,c.25,26}. 

Тзtсим чииом, но суті, S"ro'<a Я (свідо.,сості) від власного бажанкя, заnсрс<існня 
8.18CifltX nрщ-нснь та механі'lм ВІmснеІІня rруtfТ)'ІОТЬся на стра.хові . 8 даному внnадІС)'. 
очевидно. /ідеться npo самовідчуження людської особнС'tості, що особливо ІІІtра1НО 
мож~нІ ooooчrrrн у вІІnадк.ах радикзл.ьноrо сnмо-Jвниувачення невротнtсів. МеланхоІtія, 
•к "скраенГ. вшtадок самозвнну.І!<lченttк та nссимі:Jму, також розуміється З.Фpcn.uws 
ЯК nop)'WCIJIJjt В pOЗt10дiJli JІібідо: <<МСЛЗНХОЛИЯ В J1СНХІІЧССІ<ОМ ОТКОШ<:НІІІf 0ТfІІІ'І8ЄТ· 
ся NІубохоіІ страда:tьчес"-о~ удрученнос1·ью, ІІсчє~новснием интереса к внешнему 
1411ру, nотср::іі сnособности пюбнn,. задержкоіі всякой .uея1'СJ\ь~ости " ухудшс:нисм 
самО'ІуІІСТВІІЯ. вмражающІtхся в уnреках 11 оскорблениях no сООС1'8снному адресу 11 
Rар:іСТЗІОЩС:М дО бреда ОЖНДВІНІІІ нака13ННІН> (.:урсІІВ мііі- Д.Ю.) f3,c.l ~). 

Т3юsм ЧІІНО:!tt, З.Фреіtд стеtр.nжував t.-онссрІІЗ'ПІвну, рсІlЮСІІВНу nрирода лІQ;)ськоrо 
Я. що nростежуєт~. зокрема, і 11 сrрахові nюдІІІІІІ <<з6ідиітш>. що особливо nрН'ТЗ~Іан
юtй мСJІанхолікам [З,с. І67] ; дан11й страх nог'язаннй са.~е із острахом лиwsпись без 
'tО!'ОСЬ, еідд;mt ЩОСЬ і ОТОТОЖИІОЄТЬСІІ ІЗ жадібністю. Жадібність С ІІраr·~сНЮІМ зQcpcn11 
те, що еже :-sarw і змовоnьнІfТись ннм, а отже nостає як стрзх новоrо і nр11в'язаність 
до еже надбаного. Праrнення до нового nостзє JІК розвито!\ та дімьність, тоді як 
nраn<сІІЮІ до володінн" втілює конссрва'fІІВНіСТh Я -rn iioro страх nеред всім новим і 
Н<:8Їд0.'ІИМ. ВЄдучu ДО Л3СІІ8НО<:ТЇ. 

8 якості чннннків an:rri'i 1\ nасІІвності, nоста1010 сrосуикн відчуження - немож
ливість отрнмання бажаІ(оrо об'єкта чrt відчуrтя nороджує иенавнсть щодо нього тз 
витіснс•тя бажання, реnресію та уtткнсиня діяльності. Подібне відчуження шoJ.to 
об'с.ктів світу, зрештою, обертається иа самовідчуження, бо, оскільюs об'єкти :Jиaxo
дrsn.cя ІІО33 ммою невроntка, ~таннін nочниас докоря·rн себе самоrо. адаsочись до 
8НТЇСНСНІІІІ боліСНИХ nерСЖІІ8ЗІІl.. 

Оrжс. nроблема суб'<'.І<nrвності внямІІ<'ТЬСІІ nог'JІзаною і~ фсво.\.Іеном людської 
без.ІІЇjІfІЬІІОС'іі. ОСКі1ІЬІ>fІ СЗМе SІЮДСЬІ<С Я МОЖС 6yTSt ОдНІІМ із Іі ЧІІНІІІ1Кі8. 8 ЯКfІСТЇ Сt'З· 
Jtoї, sсонсср8ЗТИвної С1РУ"-'1)'РІІ Я с nерсшкодою аля діяnьності. оскільІСІІ nporncroїn. 
як мінл1rеому світу 'Тах і дsmзмі'ІНІІ~І СІtІІЗ.'І самої людІІІІІІ. Ч11м більше Я відіра;sнс .від 
реалЬИОСТЇ. Від світу j ЙОГО ДІІІ\3МіІ<И, 111М бЇЛЬWІ.>Ю міроЮ ЛроЯ8NІСТМ:Я 113СИІІНіСТЬ 1 а 
деструІ'.-ntвність суб'єктз. Така дi3JІ<:t.-rJt"-a nростсжуЄ'ТМ:Я са.чс через npontcтoяm•я Я 
і nібідо у З.Фрсііда і\ Ж.Лаканз. 

Сnравді. на nізніх стаnах своєї творчосrі З.ФрсІtд дійwов висновку npo нс:sадо
ві;~ьІІість 131\'ОЇ концеnці'і людської nснхікн. що rрунту~-. лнw~ на лібі;.tозшrх nотЯІ"ЗХ. 
оскіnькІІ111КНЙ nідхід нt до-звоnяв ВІІчерnно nоясtщтн nрироду й сутніс-n. зrздattoro 
еищсс:~мовідчуження fltO!UIHІІ . З.ФрсНдз~начав, що саме страх ВІІJІ.ОІtJІсться nрІІЧННОІО 
реnресії (а не обмеження лібідо, як це було раніше), - 'ТОбто nрнrн і'Існня іtrднвідом 
масної актІ'!вності відбува(.-ться саме через nочутrя страху, uскількн страх nолерс.а
жа(' Я npo вебсзnс"'У і змуwу<' до nриоинсн11я діsтьності (6,р.59]. Останнє. nоложеІ-Іня 
с важлнвим, (ІСІ'ЇJІЬІш бере ·~бnсму страху та бездіяnьносrі R конте.кс'І'і зкntВІІосrі 
самоrо Я, 110J1ІІW3\ОЧІІІІСІІС8111 nСІІХОЛОrі•ІІІЇ інтсрІІретації і ДОЗВQ.;ІІ!С рt>ЗГЛІ'\}1.311~ 1110ДCbtt)' 
n3СИІІІІіСJЬ саме В "'QНТСКСТЇ суб'('І,-у•івІІОСТЇ. 

Кр і~ roro. нраrну•ІІІ nоясНІrтІІ nаси11ні та десrрукшвні нахили особнстості, З.ФреіІд 
ВИсунуВ Т&еріlЖСНІІА ЩОДО О ЇСН)'83ІІНЯ 8 ЛЮДІІНі ,l.ВОХ ПJ>ОТІШСЖtШХ ІІСС8Їд0.'11ІХ np;ІrttCHb
ПOT!tf)' ДО ЖJІТТЯ і ПОУЯrу ДО смерті (5,c.70J. Якщо сро-rІІЧНС H3'13JI() 111\І,.'Т)'ІНІЄ 8 Яt<UСТі 
СТ3С:рджуІОЧОІ'О, ПО'JІІТІІЗНОІ'О ЧИІffЩІ(3 JІІОДСЬІ\'ОЇ діJ'-'ІЬН<Х."Ті, 1'0 nparHCIIIISI СМерті rpyH· 
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тується саме на неnрийнятrі рса..;ьного світу та намаганні індивіда уникнуrи власного 
буття в сиіті- через деструІ<Тивність (нимагання зруйнувати світ) або ж nасивність 
(через знищення самого себе). Такі nротилежні версії прагнення смерті об'єднуються 
сnільною відмовою конструктивно перетворювати реальність чи самого себе. 

Прагнення смерті виявляється тісно пов'язаним із бажанням . прагненням (як і 
лібідо), підтвердженням чому є те, що <mринцип задоволенню> у Фрейда протистоїть 
«nринuиnу реальності>>, оскільки керуючись першим людина часто ризикує власним 
життям і тим сам11м слідує прагненню смерті [S,c. l J ]. Подібна діалектика добре про
стежуються на прикладі прагнеНІНІ людини до сну, що містить в собі нодній ну функuію 
реалізації бажалня уві сні (ствердження лібідо) та прагнення залишитись сnлячим 
(прагнення смерті). 

Останнє rю,,оженІІя узгоджується із тезою З.Фрейда про те, шо все існування 
індивіда спрямоване на його nовернення до первинного nасивного і nриємного стану, 
а ріщипя полягає лише в шляхах досЯТlісння цієї мети - через прямий nерсхід до 
небуття через смерть або ж обхідний (культурний) ІІІЛЯХ через еротичне чи сублімацію. 
Прагнення до само:~берсжсння і самоствердженни слугують прагненню смерті і, по 
cyri, мають лише забезnечити індивіду його власний шлях до смерті , що іманентний 
йому самому. З.Фрейд навіть 1:1ідкидап існування в лJQДИні прагнении до вдосконаленнк, 
що тлумачиться ним лише як прагнення задовольнити витіснені бажання об"ідними 
шляхами, оскільки nряма можливість їх реалізації стикається із перешкодами, шо 
призвели до nоnереднього витіснення бажання [5,с.51 ]. 

Справді, бажання nостає в якості nрагнення нав'язливого повторення колишнього 
nере)((ивання, а тому має суrнісно реrресинну nрироду. Мова може й-ти навіть npo 
неприємні nережинання , бо особливо ціннимдля невротика прсдстамяється не сутність 
переживання, а сам факт оволодіння ним. Тому, людський потяг розуміється саме як 
регресія, тобто праrнен ня nовернуrися в поnередній с·rан, хоча сам Фрейд не відкидав 
наявність таких потягів, шо мають nрогресивний, розвиваючий характер. 

Іlр;tгнення смерті nов'язано із стремлінням до сnокою, до зменшення напруги, тоді 
ик nрагнення життя постає як стремління підтриман.ня й відтворення органічного життя 
(Ерос). Дуалізм Я - сексуальність розуміється Фрейдом теnер як дуалізм лраrнеІіня 
до смерті та прагнення ж•1ття; іншими словами, nрагнення ЗІ:ІДонолсння rрунтується 
на несвідомих імnульсах лібідо, ·годі як nрагнення смерті, хоч воно й не усвідомлю· 
ється , nроТе своїм корінням має все ж саме Я, що nрагне уникнути загрозшtвого та 
жахаю•юго бутт11 в світі . Проте, навіть принuиn задоволеІіНЯ стоїть на службі у nраг
нення смерті, оскільки задоволення розуміється З .Фрейдом саме як зняття напруrи, 
пнрішення проблемної cm:yauiї, яка нистуrтас як порушник анугрішнього миру, сnо)(()Ю 
та бездіяльності . Ліяльність є лише феноменом на тлі бсз,1іяльності й слугує засобом 
для досягнення конечного nасивного стану. 

11і:tніше, Ж.Лакан звертав увагу на френдівську ліалсктику житrя й смерті, акцен
туючи, зокрема, нn моменті відчуження, оскіJJьки саме житrя тоди11и виявляється 
відчуженим, бо «завжди ловертаЕ:ться до смерті>> [І ,с.332-ЗЗЗ]. Людська пасивність 
лостаt: у Жака Лакана як самовід•ІуженІІЯ ЛІО,/\Ськоrо Я й nрагнення до небутrя, алжс 
бажання «нічого» nостає як одна із рис інстинкту смерті.- саме про це говориться у 
вислові апатичної особистості : «я нічого не хочу», шо можна розумі111 саме як «я хочу 
нічого», тобто небуття, смерті. 

ПослідСJвнию1 З.Фрейда (К. Юнг, А.Адлер, К.Хорні, Е.Фром) не rтрийня.ли тлу
мачення людини як cyl'O еротичної істоти, існування К)(()Ї rрунтоваІ-Іо на потязі до 
смерті і nрагнули піднести роJ•ь людського Я (свідомості). Справді, стає неможливим 
говорити npo людину в екзистенційному контексті, якщо визнати іі залежність від 
неусвідомлювамих інстинктів. Проте, згадані више сnроби З. Фрейда nереосмислити 
природу страху й пасивності на основі звернення до аналізу Я та мого функцій виразно 
демонструють, що і сам засновник nсихоаналі·3у усвідомлював неабияку роль свідо
мості в існуванні людини. 

Варто заунажити, шо критики фрейдіаського тлумачення людської сутності Ніі 
основі несвідомих структур і nрагнень часто уnускали той факт, що Зигмунд Фрейд 
:ювсім не заnеречував того, що людина в будь-якому випадку здатна обирати й вирі
шувати, на чому ерунтується й сама концеnuія психоаналітичноїтеранії-лікувальний 
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ефект відбувасrься в результаті усвідомлення й nерєuсмислення nаніситом масних 
витісие~их персжив8НЬ, мужності nоглянути в обличчя витісненим страхам, nере
ведення їх із сфери нссвідомоrо у власну свідомість. Сам механізм виrісненвн, nри 
~ному nornядi, вияВJІЯ(:Ться ні чим інuшм як втечею свідомості (Я) від реальності. 
а деякі а81-орн nрямо говорять npo зв ·язок фрсіідівського та с"-зистстtіііноrо розум ін~я 
страху [6,с.99). 

Загалом, незважаючи на nіднесення ролі нссвідомнх чннннків акrнвності й nасsІВ
ності людини. на чому наголошують критІІкн З.Фрей.да, австрійським вченнм було 
ВІ(JІ8JІенотісннй зв'я.зок страху та nроцесів витіснення й самовідчужених із nаснвніс110 
nюд.Іsнн. Бездіяльність людІІЮІ суrнісно nостає як nрагнення людини уникнутн не 
тільки неnриємних переживань, а й зага.1ом власного існумння в світі. Crpax nостає 
е ЯJСОСТЇ фундзмси rальної категорії, що зумовлює людську nасІІаність і nрирода страху 
ю:>ріниться в самій людській ск"ЗН\.'1'СНції, оскільки, як було nоказано, лющІН:І nередусім 
страuщться своrо буrrя в світі . Останні положення заслугоауІоть на nодальшу розроб~>-у, 
оскількн містяn. в собі важюrві еюІІстенuійні моменти. 
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Снитока Д.Ю. Человеческ.я пассиеносто в психоанвлизе З.Фреіtда 
Рассматривается фвномвн чвлсеечвсІ<ой бездеяrттьности в психоанвпизв З. Фрейда. 

Особеннов внименив удепено основнЬІм причинам u зкзиствнциапьнЬІм аспектам 
человсчвск<W пассивности. 

Кпючевьtв спова: че.rюввк. вкnнІвность, пвссивносmь, страх. пи6идо. впвчвние к 
шорти. 

Snit'ko, О. Yu. А Human Pas~Іvlty Іп S. Frвud's Psychoanalysis 
Тhе вuthor considerвd а human inach"vily in /he psychoanalysis Ьу $ . Freud. Specialattention 

concentrated оп the cвusвs and вxistвntial вspects of humгn passivity. 
Кву words: human. act/vlty, passivity, впювtу, 1/bldo. attraction to death. 
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