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Анотація Пошук зарубіжними вченими причинної обумовленості страху подано на основі аналізу наукових 
праць і ключових тез провідних учених стосовно проблеми феномену страху в дорослої людини. Основні 
причини страху: невірні уявлення людини про взаємостосунки з Богами (Епікур); співвідношення страху з 
тривогою, сумлінням, надією (Лукрецій Кар); існує тільки два види страху: страх неприємних очікувань і страх 
чужої думки (Платон); страх - будь-яке передбачення майбутнього лиха (Т.Гобс); страх має чисто фізіологічні 
причини і треба шукати їх сліди в мозку людини (Р.Декарт).  
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Аннотация Карпенко Н.В. Анализ детерминант страха зарубежными учеными. Поиск зарубежными 
учеными каузальной обусловленности страха дан на основании анализа научных трудов и ключевых тезисов 
ведущих ученых относительно проблемы феномена страха взрослого человека. Основные причины страха: 
неверные представления человека о взаимосвязях с Богами (Епікур); соотношение страха с тревогой, совестью, 
надеждой (Лукреций Кар); существует только два вида страха - страх неприятных ожиданий и страх чужой 
мысли (Платон); страх - любое предусмотрение будущего бедствия (Т.Гобс); страх имеет чисто 
физиологические причины и надо искать их следы в мозге человека (Р.Декарт).  
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Annotation. Кarpenko N.V. Analysis by the foreign scientists’ determinant of fears. Search by the foreign 
scientists of causal conditionality of fear is given on the basis of analysis of scientific works and key theses of leading 
scientists in relation of problem of the phenomenon of fear at the grown man. Principal causes of pavor: incorrect 
introducings of the person about interrelations with Gods (Epikur); an interrelation of pavor with an alert, conscience, 
hope (Lukretsiy Kar); there are only two aspects of pavor - pavor of unpleasant expectations and pavor of another's idea 
(Platon); pavor - any prediscretion of the future distress (T.Gobs); the pavor has only physiological causes and it is 
necessary to search for their traces in a brain of the person (R.Dekart).  
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Вступ. 
Страх як поширене психологічне явище цікавить зарубіжних і вітчизняних учених не одне тисячоліття 

(філософів, фізіологів, письменників, педагогів психологів) і кожен з них висловлював певну свою думку щодо 
причин страху у дорослої людини. 

Робота виконана за планом НДР національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 
Формулювання цілей роботи.  
Завданням означеної статті є аналіз пошуку вченими витоків та джерел детермінант страху дорослої 

людини.  
Вивчення основних філософських позицій, які на сьогодні найчастіше з усіх покладаються в сутнісне 

русло психологічних концепцій показує, що страхи набуваються людиною в процесі опанування нею явищ 
соціального світу.  

Результати досліджень. 
Аристотель у «Великій етиці» запропонував розглядати страх як результат порушення цілісності певної 

соціальної якості, якою можуть виступати сім'я, дружба, любов, спосіб життя, світогляд тощо. Але у такому 
разі страх одержує і позитивне звучання, як попередження про можливу втрату цих цінностей, як засіб, 
стимулюючий діяльність людини на відтворення їх цілісності у разі руйнування, нарешті, як могутній виховний 
чинник, що реалізується у відповідних, у тому числі художніх, засобах. Очевидно, що це може відбутися лише 
за умови раціонального осмислення і передбачення ситуації страху. «Якщо мужність співвідноситься з 
надмірною самовпевненістю і зі страхами, то необхідно проаналізувати, з якими саме страхами і з якою саме 
самовпевненістю. Скажімо, якщо людина має страх втратити майно (oysian), чи це боягуз? А якщо людина не 
боїться втратити майно, то чи можна назвати це мужністю? Скоріше за все, що ні. Також якщо хтось боїться 
хвороби чи навпаки безрозсудно впевнений у своєму вічному здоров’ї, не можна стверджувати, що той хто 
боїться цієї ситуації – боягуз, а той хто не боїться -  мужній. Він тоді не мужній, а якийсь безумець 
(mainomenos). Отже, мужність полягає не в ігноруванні страху. Мужність проявляється в переборенні страхів… 
скажімо, коли хтось, серед речей, яких усі бояться, буває відважним, той і є мужнім»[1,С.317]. Розглядаючи 
душевні зміни, Аристотель виділяє в них афекти, здібності і набуті властивості. Афектами, до яких відносить і 
страх, він називає все те, що пов’язане з задоволенням або стражданням. 

Т.Гоббс вважав, що причиною зародження страху у осіб зрілого віку, «природним станом людей до 
об’єднання в суспільство, була війна, і не просто війна, а війна всіх проти всіх». Т.Гоббс приходить до 
висновку, що у пошуках людиною критерію природного здійснення різних дій, виступає істинний розум і 
страх, що керує нею в пошуках миру або союзників у війні… Єдина внутрішня сила, що штовхала людей до 
миру, вважає Т.Гоббс, був страх смерті, бажання необхідних для життєвої зручності речей і надія отримати їх 
завдяки своїм стражданням. Якщо право – це свобода кожного вживати свої здібності згідно з розумом, то 
повне право на збереження життя приводить до постійного страху і до постійної небезпеки насильницької 
смерті. Тому замість природного права починає діяти суспільний закон, тобто розумне обмеження цього права з 



метою забезпечення життя і спокою, коли кожний розумно наказує собі утримуватись від того, що може йому 
нашкодити, тобто прищеплює «страх нашкодити собі» 

З творчістю Р.Декарта у філософію у формі дуалізму ввійшло вчення про людину як про істоту, 
пристрасті якої обумовлені, з одного боку, фізіологічними тілесними процесами, а з іншого — психічною 
діяльністю душі. Р.Декарт так пояснює свою позицію: «Останньою і самою найближчою причиною 
пристрастей є те, що духи коливають залозу, що знаходиться в середині мозку... Ті ж самі пристрасті можуть 
бути викликані і предметами, діючими на відчуття, і ці предмети є звичайнісінькими і головними причинами 
пристрастей»[3,622]. Одна і та ж причина, вважає Р.Декарт, може викликати такі рухи тіла, яким душа не 
сприяє і які намагається стримати. Так, при страхові, духи прямують в м'язи, що відповідають за рухи ніг під 
час бігу, але затримуються від бажання бути хоробрим»[3,626]. Власне страх, за Р.Декартом, — це крайній 
ступінь боязкості, подиву, переляку. Головною причиною страху виступає несподіване настання яких-небудь 
непередбачених випадковостей. 

Цікавим є бачення Б.Паскалем основного внутрішнього джерела страху, як суперечності кінцевого 
(тлінного) тіла і нескінченної (нетлінній) душі. Паскаль вважав, що душа людини є нещасною, тому вона не 
знімає сама собою протилежності всіх аналогій: «Душа не знаходить в собі ніякого задоволення. Всякий погляд 
всередину себе приносить їй засмучення. Це примушує її шукати утіхи у нестямі, прив’язуватися до предметів 
зовнішніх, щоб всіляко згладжувати думку про своє дійсне становище. Отримавши радість в цьому самозабутті, 
щоб зробитися нещасною, їй достатньо опинитися віч-на-віч з собою» [7,43] Б.Паскаль робить висновок про 
принципову безуспішність людини знайти своє місце в «страхітливому цьому світі» Уявіть собі натовп людей в 
ланцюгах, засуджених до смерті; щодня деяких з них убивають на очах інших; і ті, що залишаються бачать своє 
власне становище у стані їм подібних і, дивлячись один на одного з відчуттям скорботи і безнадійності, 
чекають своєї черги» - картина стану людства, у якій він  вбачав детермінанти страху. У філософії Б. Спінози 
початковою категорією для пояснення феномена страху -виступають, бажання, що ототожнюються ним із 
самим єством людини. Основними модусами бажання, залежно від його здійснення, виступають такі афекти, як 
задоволення і незадоволення. «Так, — відзначає Б.Спіноза, — якщо ми знаємо про майбутню річ, що вона 
хороша і що вона може трапитися, то внаслідок цього душа приймає форму, яку ми називаємо надією, яка є не 
що інше, як відомий вид задоволення, все ж таки пов'язаний з деяким незадоволенням (смутком). З іншого 
боку, якщо ми очікуємо, що може наступити річ погана, то виникає форма душі, яку ми називаємо страхом» 
[7,67]. Розмірковуючи про походження і природу афектів, Спіноза ставить проблему образного уявлення 
майбутніх або минулих речей, відповідно чому він дає наступне визначення детермінант страху: «Страх... є 
постійне незадоволення.., що виникло з образу сумнівної речі». Такий підхід істотно розширює евристичні 
можливості концепції страху Спінози, оскільки в сферу ситуації детермінант страху потрапляють не тільки 
безпосередньо діючі на людину предмети, але і ті предмети, які можуть в конкретній ситуації тільки мислитися, 
передбачалася. 

Глибоко діалектичні для свого часу роздуми про причини страху Д.Юма. Розглядаючи страх і його 
протилежну форму — надію у ряді інших людських афектів, таких як добро (задоволення) і зло (страждання), 
смуток і радість, Д.Юм знаходить, що страх і надія виникають через невірогідність або вірогідність стану духу: 
«Подія, яка, будучи достовірною, породила б смуток або радість, завжди порушує страх або надію, якщо вона 
тільки ймовірна або недостовірна»[7,110]. Стан вірогідності або невірогідності виникає, як вважає Д.Юм, через 
постійну боротьбу протилежних можливостей реалізації афектів, в ході якої дух не може зупинитися на якому-
небудь одному афекті, стороні суперечності, а невпинно переходить від однієї до іншої. Якщо ж в уяві 
протилежні афекти, наприклад, горе і радість, все ж таки змішуються, то з цього поєднання утворюються 
афекти надії і страху. Гольбах, аналізуючи як детермінанти виникнення страху, основи суспільного життя, 
моральності, політики, стверджує, що в умовах поневолення народу, відсутності в суспільстві свободи, безпеки, 
честі: «Всяка людина, якій нічого боятися, незабаром стає злою, той, хто думає, що він ні в кому не має 
потреби, уявляє, що зможе спокійно вдаватися до всіх схильностей свого серця». Таким чином, страх, — це 
єдина перешкода, яку суспільство може протиставити пристрастям своїх вождів. Без цього останні самі не 
забаряться скористатися тими засобами, які дає їм суспільство, щоб знайти собі співучасників у своїх 
неправедних справах. Гольбах у танатології (науці про смерть) говорить, що страх смерті — це порожня ілюзія, 
але в той же час відзначає чинники, які цей страх підсилюють, а саме церемонії похоронів, вид могили, сумні 
пісні, загальний смуток і скорбота, і людині здається, що все це супроводжуватиме і її після смерті. Гольбах 
висуває положення про те, що всяка людина є боязливою і недовірливою, і всім доводиться так чи інакше 
страждати, переносити позбавлення, випробовувати потрясіння. «Досвід пережитого страждання, — пише 
Гольбах, — викликає в нас тривогу при зустрічі зі всяким невідомим явищем... Наші тривоги і страхи зростають 
пропорційно розмірам розладу, що викликається в нас цими предметами, тобто нашій недосвідченості щодо 
них, нашій природній вразливості й запалу нашої уяви»[7,140]. Саме страх створював богів і їх постійно 
супроводжує жах, а «коли тремтиш від страху, то неможливо міркувати розсудливо». Гольбах робить висновок, 
що страхи зникають з накопиченням досвіду, оскільки лякливою людину роблять неуцтво і слабість. 

Інший представник німецької класичної філософії - І.Кант - аналізуючи феномен страху, вводить для 
його пояснення поняття сили. Сила, вважає І. Кант, виступає властивою будь-якому об'єкту здатністю долати 
перешкоди на шляху його розвитку. Але і кожний інший об'єкт також володіє силою перешкоджаючої експансії 
даного об'єкту. Тому виникають ситуації страху: «Те чому ми прагнемо чинити йому опір є зло і якщо ми 
знаходимо наші сили недостатнім для цього, воно предмет породження страху» [7,151] Разом з реальними 



ситуаціями виникнення страху І.Кант справедливо убачає і можливі, потенціальні ситуації, створювані уявою 
людини: «Можна вважати предмет страшним, та не відчувати перед ним страху, а саме якщо коли ми судимо 
про нього так, що ми уявляємо собі, що якщо ми коли-небудь захочемо чинити йому опір, то всякий опір буде 
марним». І.Кант визначає страх як духовну освіту через відчуття, порушуване душевним хвилюванням. «Це, - 
пише він, - життєве відчуття, що пронизує все тіло там, де тільки відчувається життя». 

В фізіологічній та психологічній науковій літературі різні підходи трактування сутності детермінант і 
природи страху розглядалися відповідно до методологічних позицій, на яких стояли конкретні вчені. 

Одну з перших розгорнутих теорій, що пояснюють сутність і значення емоцій у житті людини 
запропонував Ч.Дарвін [2]. Він відзначав зв’язок між спільністю анатомо-фізіологічної організації різних живих 
істот та зовнішнім вираженням їх емоційних, переживань, еволюцію зовнішніх емоційних проявів разом з 
анатомією. Запропонована ним концепція емоцій отримала назву "еволюційної". Відповідно до неї страх, як і 
більшість емоцій є природженим і виконує в житті організму пристосувальну, біологічну функцію.  

Дуже поширеною стала теорія, що пояснює походження емоцій, їх зв'язок з органічними процесами, 
запропонована майже одночасно американським психологом У.Джеймсом та датським К.Ланге, що пізніше 
отримала назву Джеймса-Ланге [4]. Згідно даної теорії, першопричинами виникнення емоційних станів є зміни 
фізіологічного характеру, що відбуваються в організмі, виникаючи під впливом зовнішніх або внутрішніх 
стимулів, вони в подальшому відображаються в мозку людини через систему зворотних нервових зв'язків та 
породжують відчуття певного емоційного тону. Отже, суттєву роль у виникненні емоцій і зокрема страху, 
відіграють органічні зміни периферичного характеру. "Я абсолютно не можу уявити собі, що емоція страху 
залишиться в нашій свідомості, якщо усунути з нього відчуття, пов'язані з посиленим серцебиттям з коротким 
диханням, тремтінням губ, з розслабленням членів, з морозом по шкірі й із збудженнями в нутрощах», - 
У.Джеймс. Також подає детальний опис таких змін: "Страху нерідко передує подив і так тісно з ним пов'язаний, 
що обидва вони негайно надають дію на відчуття зору і слуху. В обох випадках очі і рот широко 
розкриваються, брови підводяться. Перелякана людина в першу хвилину зупиняється, як укопана, затримуючи 
дихання і залишаючись нерухомою, або пригинається до землі, як би прагнучи інстинктивно залишитися 
непоміченою. Серце б'ється швидко, з силою ударяючись в ребра, хоча вкрай сумнівно, щоб воно при цьому 
працювало більш посилено, ніж звичайно, посилаючи більший проти звичайного приток крові до всіх частин 
тіла, оскільки шкіра при цьому миттєво блідніє, як перед настанням непритомності. Ми можемо переконатися в 
тому, що відчуття сильного страху робить значний вплив на шкіру, звернувши увагу на дивне миттєво 
наступаюче при цьому виділення поту, яке особливе тим, що поверхня шкіри при цьому холодна (звідки виник і 
вираз: холодний піт), тоді як при нормальному виділенні поту з пітних залоз поверхня шкіри гаряча, волосся на 
шкірі стає при цьому «дибки», і м'язи починають тремтіти. У зв'язку з порушенням нормального порядку в 
діяльності серця, дихання стає більш частим. Слинні залози перестають правильно діяти, рот висихає і часто 
відкривається, то знову закривається. «Я помітив також, що при легкому переляку з'являється сильне бажання 
позіхати. Одним з найбільш характерних симптомів страху є тремтіння всіх м'язів тіла, нерідко воно перш за 
все помічається на губах. Внаслідок цього, а також унаслідок сухості рота, голос стає сиплим, глухим, а іноді і 
абсолютно пропадає»[4,84]. 

Засновник одного з найвпливовіших напрямків психології — психоаналізу З.Фрейд не поділяє 
методологічних основ теорії Джеймса-Ланге. Він вважає, що: «...немає нічого, що було б більш віддаленим від 
психологічного розуміння страху, ніж знання нервового шляху по якому йдуть імпульси»[6,54]. З.Фрейд дав 
визначення страху на основі його детермінанти, яке дуже широко використовується фахівцями: «страх... являє 
собою реакцію на сприйняття зовнішньої небезпеки, а саме, очікуваного, передбачуваного ураження, 
пов'язаний з рефлексом втечі, та його можна розглядати, як вираження інстинкту самозбереження»[6,56]. 
Джерелом та праобразом досвіду переживання страху, яке широко використовується, Фрейд вважає акт 
народження: «при якому відбувається таке поєднання неприємних впливів, потягів до розрядки і соматичних 
відчуттів, яке стало в підсвідомості праобразом впливу смертельної небезпеки і з того часу повторюється у 
наших переживаннях, як стан страху»[6,56].  

Критикуючи погляди Джеймса-Ланге У.Кеннон запропонував свою теорію емоцій. Він вважає, що 
емоційні переживання та відповідні їм органічні зміни породжуються одночасно та виникають з одного 
джерела. Таким джерелом— емоційним центром, на думку У.Кеннона, - є таламус, що відіграє важливу роль в 
регулюванні базових органічних процесів та передає імпульси з периферичних і внутрішніх рецепторів в кору 
головного мозку та в зворотному напрямку. Виникнення емоційного переживання є результатом одночасного 
збудження симпатичної нервової системи та кори головного мозку. Досліджуючи емоції збудження при гніві і 
страхові, У.Кеннон наголошував на їх мобілізуючій силі. 

К.Ізард [5] в теорії диференціаціальних емоцій вводить описовий термін «афективно-конгітивна 
орієнтація», який використовує для аналізу певних особистих рис. «Наприклад, комбінація інтерес – страх, 
пов’язана з розумінням того, що уникнення небезпеки і ризик самі по собі можуть бути розвагою, приводить до 
афективно-когнітивної орієнтації пошуку переживань. Проте комбінація стрес-страх може бути пов’язана з 
ризиком, як компонентом дослідницької діяльності, і в цьому випадку афективно-когнітивна орієнтація буде 
допитливістю. Порівнюючи емоції та потреби, він наголошує, що «…емоції, на відміну від потреб, не циклічні: 
ніщо не викликає інтерес, огиду або сором два-три рази на день відповідно травленню або метаболічним 
процесам. Усі емоції впливають на спонукання та інша системи , посилюючи або зменшуючи різні мотивації. 
Наприклад, емоції огиди, страху або  горя можуть редукувати або абсолютно пригнічувати сексуальний потяг. 



Навіть поведінка, мотивована гомеостатичними механізмами, постійно підпадає під вплив таких емоцій, як 
радість, страх, горе»[5,440]. 

Вчені А.Фернандес де Моліна, Р.Ханспергер [8], які вивчали фізіологічні механізми протікання емоцій, 
наголошують на детермінантах страху в реалізації захисних безумовних рефлексів. Біологічна захисна роль 
страху по збереженню життя індивіда диктує два способи уникнення небезпеки, дві тактики захисту: активну та 
пасивну. При активному захисті у тварин мобілізуються всі сили організму для того, щоб якомога швидше 
покинути небезпечну зону; пасивний спосіб захисту – це збереження стану нерухомості, щоб таким чином 
залишитися непомітним для хижака або, щоб власними реакціями не викликати в нього агресивної реакції. За їх 
дослідженнями в центральному механізмі страху приймають участь гіпоталамус та мигдалина. Стосовно 
фізіологічних детермінант страху з’ясувалося, що подразнення точок страху в гіпоталамусі викликає у кішки 
повну картину «чистого» страху без будь-яких ознак болю. При подразненні латерального гіпоталамуса у 
тварин виникають афективно-захисні реакції, а подразнення окремих ядер мигдалини викликає реакцію страху 
та нищівності. [7,36-37]. 

Щодо детермінант страху Кемпинські виділяє чотири групи ситуацій, що викликають установку страху, 
а саме пов’язані: 1)з безпосередньою загрозою існуванню; 2)з соціальною загрозою; 3)з неможливістю 
відтворення власного вибору активності; 4)з порушенням існуючої структури взаємодії з оточуючим світом. А 
отже, в залежності від генезису детермінант, можна говорити про страх біологічний, страх соціальний, страх 
моральний та страх дезінтеграційний». Він зазначає, що саме протікання реакції страху зазвичай не дозволяє 
нам розрізнити з яким саме видом страху ми маємо справу [9,123-125]. Цікавим є його думка про швидкість 
формування різних видів страху: «основні потреби організму можна розташувати в послідовності відповідно з 
об’ємом часу протягом якого незадоволення їх призводить до смерті людини. Для виникнення страху від 
нестачі кисню були б потрібні хвилини, для страху від нестачі води – години, для страху від нестачі їжі - дні. 
Чим коротше період, який людина може прожити без цього, тим швидше наростає страх»[9,130]. 

Я.Рейковський наголошує, що деякі емоції пов'язані з достатньо певними тенденціями до реакцій, які 
"...хоча спонтанно і не стають повністю організованими, але під впливом навчання виникають легше, ніж інші. 
Так, емоція страху сприяє, мабуть, навчанню реакції утікання, а емоція гніву - реакції нападу." Це можна 
проілюструвати даними Кляйнберга, який провів аналіз китайської літератури на предмет опису виразу емоцій. 
Він встановив, що для опису страху, наприклад, використовуються наступні вирази: "Всі тремтіли, а їх обличчя 
були кольору глини"; "Волосся стало дибки, і по тілу побігли мурашки"; "Холодний піт покрив його тіло; він 
безперервно тремтів"; "Її ноги ніби приросли до землі; вона була готова кричати, але вуста її були німі". Всі 
приведені тут описи цілком зрозумілі і європейцю, що вказує на схожість виразу страху у людей різних культур 
[8,215-227]. 

Т.Рібо в роботі "Аналіз уяви. Емоційний фактор" підкреслює зв'язок страху з уявою. "Ніхто не 
заперечуватиме, що страх є типовою формою пригноблюючих або астенічних виявів. Проте чи не породжує він 
всякі примари, незліченні марновірства і релігійні обряди, абсолютно безглузді химерні?»[8,61]. 

Висновки 
Отже, основні тези. Епікур: основна причина страху – невірні уявлення людини про взаємостосунки з 

Богами; Лукрецій Кар: співвідношення страху з тривогою, сумлінням, надією; Платон: існує тільки два види 
страху: страх неприємних очікувань і страх чужої думки; Т.Гобс: страх - будь-яке передбачення майбутнього 
лиха; Р.Декарт: страх має чисто фізіологічні причини і треба шукати їх сліди в мозку людини; Б. Спіноза, Д. 
Юм: відзначали взаємозв'язок страху з афектами задоволення і незадоволення, співвідношення страху з надією; 
Я. Гольбах: страх вважав мотивом, який примушує людину утримуватись від злих дій; З.Фройд: страх менш за 
все залежить від конституції тіла, звільнитись від страху можна тільки за рахунок затримок і обмежень; К. 
Бютнер: прообраз страху, пов'язаний з необхідністю задоволення основних потреб в елементарній безпеці. 

Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем детермінант страху 
зарубіжними вченими. 
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