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БІЛЬШЕ НЕ ЧУМА?  

ДОЛЯ ПСИХОАНАЛІЗУ НА КОНТИНЕНТІ ВІРТУАЛЬНОГО 
 

У 1903 році на одній з перших виставок автомобілів марки 
Mercedes у Берліні імператор Німеччини Вільгельм ІІ коментує 
розробнику: «Так, Ваша машина чудова! Але вона, втім, не 
така й проста. В будь-якому разі я більше вірю в коней». 
Більш прямий скептичний коментар у 1898 році на виставці 
автомобілів промовляє і тогочасний президент Французької 
республіки Фелікс Фор, називаючи побачене «потворними 
візками, які жахливо пахнуть». Втім, автомобілі, як ми мо-
жемо засвідчити, в подальшому стали більш пріоритетним 
засобом пересування, ніж коні та візки. 

Описані події відбуваються, як ви могли помітити, практи-
чно в той же час, як Зигмунд Фройд видає своє «Тлумачення 
сновидінь» (1900 року). Нагадаю, що книга тоді вийшла тиражем 
у 600 екземплярів та неквапно розпродавалася цілих 8 років. 
А сам психоаналіз у той час часто зустрічав таку ж скептичну 
реакцію публіки, що і автомобілі: модна нісенітниця, не більше. 
Втім, доволі скоро З. Фройд пише ще 2 важливі фундамен-
тальні роботи – «Психопатологія буденного життя» (1901) та 
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«Три нариси з теорії сексуальності» (1905) – і уже в 1909 році, 
пливучи на пароході Джордж Вашингтон до Америки, він ска-
же своїм молодим колегам, Карлу Густаву Юнгу та Шандору Фе-
ренці, «вони і не уявляють, яку чуму ми їм веземо». І З. Фройд 
опиняється правим – психоаналіз стає панівною теорією та клі-
нічною практикою на різних континентах на довгі десятиліття, 
пізніше зайнявши почесне місце серед плеяди інших психоте-
рапевтичних напрямків. 

Революційний підхід, наполягання на правді клінічних від-
криттів, спроби описати і переописати, скоригувати свої ж 
теорії психічних процесів, а також готовність застосовувати 
психоаналітичний дискурс для опису багатьох інших сфер буття 
(соціальні процеси, культуральні явища, мистецтво і т.д.) – 
знакові для психоаналізу на його початку. Психоаналіз того 
часу рішуче вдосконалює і наполегливо поширює свою “чуму”. 
Припускаю, що саме задля цього поширення багато чого у 
психоаналітичні теорії для опису психічного життя було запо-
зичене також і з дискурсу технологічного прогресу: поняття 
психічного апарату, механізмів захисту – класичний приклад. 

Втім, ми знаємо також і подібні періоди опору, які на пев-
ний час ставали на заваді новим відкриттям у самому психоа-
налізі. Наприклад, відома доповідь Сабіни Шпільрейн (1912) 
про деструкцію як причину становлення спершу була розгром-
лена З. Фройдом, оскільки йшла в розріз із описаним ним 
принципом задоволення. Однак уже через 8 років він і сам 
визнає існування чогось по той бік принципу задоволення 
(1920) завдяки своїй клінічній практиці та визнає наявність 
смертєпотягу. По суті ми бачимо, що З. Фройду був потрібен 
час на опрацювання того, що спершу було представлене йому 
надто рано. Сюди ж можна віднести початкову неготовність 
адаптувати психоаналітичну техніку до не-невротичних пацієн-
тів, особливо психотиків, що було пізніше блискуче втілене 
практиками наступних поколінь.  
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Цікаво, що такі ж реакції – відторгнення і рішучого «ні», а 
потім із часом поступового прийняття і віднайдення сильних 
сторін – описують у своїх роботах деякі психоаналітики щодо 
свого ставлення до онлайн консультацій (Kudiyarova, 2018; 
Eiguer, 2018). За останнє десятиліття більшає коротких клінічних 
і фундаментальних робіт (Lemma, Caparrotta, 2013; Russell, 
2018; Scharff, et al., 2018), що присвячені психоаналітичній 
практиці у віддаленому форматі. Вони фокусуються на різних 
її аспектах: 

● що означає поява засобу зв’язку та його проявів на сесі-
ях для позасвідомого суб’єкта (так, I. Dettbarn (2018) міркує 
про Skype як про жахаюче, тобто Фройдове “uncanny”, і порів-
нює з караючим суперего; E. Malater (2020) рефлексує щодо 
значення кнопки “leave meeting” у Zoom, яку натискає аналі-
зант в кінці сесії; M. Gerald (2011) вказує на подвійну картинку, 
в якій кожен суб’єкт сесії бачить не лише співрозмовника, але 
і себе самого; D. Neumann (2018) говорить про вплив інтернет-
засобу зв'язку на хід асоціацій та перенесення/контрпере-
несення); 

● як саме брак невербальної інформації (коли неможливо 
спостерігати ціле тіло аналізанта і відповідати йому всім ті-
лом) впливає на комунікацію в аналітичному діалозі (Bayles, 
2012; Merchant, 2016; Brahnam, 2017; Neumann, 2018; Elise, 
2020; Wolson, 2021), включаючи можливість діагностики 
(Biliavska, 2021); 

● як залучення інтернет-гаджету впливає на аналітичну 
увагу і техніку (R. Fishkin та співавтори (2011) піднімають пи-
тання про перехід від “вільно плаваючої уваги” до “уваги у 
вільному плаванні”, яка перескокує на всі іконки і нові пові-
домлення, які спливають на екрані в аналітика, що відволікає 
від слухання; у секційному звіті G. Bodner (2017) розширено 
ідею G. Russel, що віддалений аналіз має справу зі “станами 
розуму”, ніж зі “станами буття”; C. Juhos,  J. Mészáros (2019) 



10 

відзначають вплив віддаленого формату на сетинг роботи; D. 
Lichtenstein (2021) описує зміну ваги зору та слуху в аналітич-
ній роботі); 

● який засіб віддаленого зв’язку може бути пріоритет-
ним (скажімо, D. Miermont-Schilton пропонує Skype для психо-
терапії, але телефонний дзвінок для психоаналізу; тоді як J. 
Churcher доводить ненадійність безпеки Skype);  

● чим викликаний особистий та інституційний опір прово-
дити психоаналіз віддалено (Caparrotta, 2013; Scharff, 2013) та 
які це має наслідки на становлення психоаналізу (Aryan, 
Carlino, 2018); 

● як налагодити етичність (Schön, Kadish, Green, Hanson, 
Kuhn, 2018; Wallwork, 2018) та законність такої практики (на-
приклад, у США аналітик зобов’язаний мати ліцензію на прак-
тику як у власному штаті, так і в штаті, в якому знаходиться 
аналізант, див. Scharff, 2018). 

У 2020 та 2021 році можна спостерігати бум робіт з теми 
позакабінетної практики психоаналізу у зв’язку з дотриманням 
карантинних заборон через пандемію COVID-19. У випадку, 
якщо це перший досвід онлайн-сесій психоаналітиків, клініци-
сти фактично описують наслідки накладання цього подвійного 
досвіду: 1) загальнолюдської кризи через коронавірус та 2) пе-
реходу у віддалений формат роботи, що, як на мене, суттєво 
відрізняє фокус цих спостережень (Kegerreis, 2020; Miermont-
Schilton, Richard, 2020; Rizq, 2020; Pozzi Monzo, Micotti, 2020; 
Castrillón, Marchevsky, 2021; Hart, 2021; Lichtenstein, 2021). 
Втім, більшість авторів відзначила цінність дистанційних сесій 
для підтримки аналітичних стосунків (напр. Rossi, Ferro, 2020; 
Lichtenstein, 2021).  

Кілька власних клінічних спостережень та досліджень 
віддаленої психоаналітичної практики опублікувала у зазначе-
ний період і авторка цих строк (Velykodna, Tsyhanenko, 2020; 
Velykodna, Tsyhanenko, 2021; Velykodna, 2021). В цілому, гадаю, 
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нам ще належить доповнити і систематизувати свої спостере-
ження і рефлексії стосовно онлайн-роботи, аби бути готовими 
до фундаментального вивчення її особливої феноменології.  

Проте, гадаю, що поле психоаналітичних питань щодо Вір-
туального на сьогодні значно ширше за суто етичні та органі-
заційні: 

1. Якщо припустити, що Віртуальне – стало новим конти-
нентом, мегаполісом нашого співмешкання, керованого алго-
ритмами інтернет-мереж, то які нові явища психології мас ми 
можемо тут спостерігати? 

2. Якщо суб’єкт і суб’єкт аналізу віртуалізується – то яким 
є метапсихологія його існування у цьому новому просторі? 

3. Які сліди і наслідки може мати зв’язок між двома у вір-
туальному полі? Зв’язок, такий подібний до сновидіння: де тіло 
знаходиться нерухомим в одній кімнаті, однак бачить, чує, уяв-
ляє і навіть змінюється від віртуального впливу на нього? 

4. І якщо ми вирішимо, що коні вічні, тобто що Віртуаль-
ність – це щось шкідливе, чому важливо протистояти – то чи не 
вартий цей континент того, щоби ми активно поширили там 
свою чуму – запросивши до земного і втіленого у наших психо-
аналітичних кабінетах? 
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