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ПРОБЛЕМА СТРАХУ У ФІЛОСОФІЇ С. К’ЄРКЕГОРА  

 

Серен К'єркегор – данський філософ, ірраціоналіст, предтеча філософського 
напряму «екзистенціалізму». Головною проблемою філософії С. К'єркегора є 
одиничне, внутрішнє, тимчасове існування людини – екзистенція. Особливе місце 
у філософії С. К'єркегора займає роль страху, відчаю, вільного вибору на шляху до 
віри – вищого способу існування людини у світі. «Страх» – одне з центральних 
понять філософії С. К’єркегора. До основних творів філософа відносяться «Або – 
або», «Страх і тремтіння», «Поняття страху», «Хвороба до смерті».  

Філософсько-психологічний нарис С. К'єркегора «Поняття страху» 
присвячений проблемі першородного гріха, що лежить в основі страху. За думкою 
С. К'єркегора, через гріх Адама гріх увійшов у світ, а через гріх кожної людини 
страх входить у свідомість кожного індивіда. Але страх також є станом, що 
передує всякому гріху. Найперший гріх, гріх Адама, відкрив, разом зі страхом, 
дорогу смерті. Навіть ще не згрішивши, людина вже може зіткнутися із 
занепокоєнням, несвідомим страхом, тривогою, що не знаходять свого джерела і 
приводу в зовнішньому світі. C. К'єркегор розрізняє звичайний «емпіричний» 
страх-боязнь (Furcht) і невизначений несвідомий страх-тугу (Angst). Перший вид 
страху властивий не лише людині а й тваринам. Це – страх перед конкретними 
предметами і обставинами. Другий вид страху специфічно людський. Страх-туга 
з'являється тоді, коли людина дізнається що вона не є вічною. Це – метафізичний 
страх і його предмет – ніщо. «Тільки плодів дерева, які серед раю, сказав Бог, не 
їжте їх і не торкайтеся до них, щоб вам не померти» (Буття, 3.3). Адам, будучи 
невинним, звичайно ж, не знає, що значить померти. Однак він відчуває, що це 
щось жахливе, і тому, він перебуває в страху – страху перед Ніщо. 

С. К'єркегор розглядає поняття страху діалектично. З одного боку людина 
боїться можливості, яка закладена в страху, але з іншого – вона якраз і прагне 
реалізувати цю можливість, оскільки остання є забороненою. У цьому закладена 
двозначність страху. Через страх людина стає винною, і водночас вона є 
невинною, оскільки страх – це сила, яку вона не любила, яка є чужою для неї. За 
словами самого С. К'єркегора: «… хто через страх стає наскрізь винним, все ж є 
невинним, бо він же сам став таким, але страх, чужа сила, підштовхнула його до 
цього, сила, яку він не любив, ні, сила, яку він боявся; і все ж він винен, бо він 
занурився в страх, який він все ж любив, хоч і боявся». У цьому полягає 
естетичний аспект страху, який пов’язаний з чуттєвістю. С. К'єркегор розрізняє 
«об'єктивний страх» і «суб'єктивний страх». «Об'єктивний страх» – це страх, 
присутній у роді, а «суб'єктивний страх» – це страх, присутній у окремому 
суб'єкті. В кожному наступному роді покладається більше чуттєвості, ніж у 
попередньому. Тому, страх в подальшого індивіда більш піддається рефлексії, ніж 
у попереднього. Отже, в кожному наступному індивіді збільшується якась 
схильність до гріха. Але при переході від роду до роду страх кількісно 
збільшується і Ніщо страху поступово переходить в якесь Щось. 
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АЛГОРИТМИ ПЕТРІ ЯК МЕТОД КОНСТРУЮВАННЯ  
КОЛЕКТИВНОЇ ДУМКИ  

 
Споконвіку колективна думка була критерієм вчинків і дій як окремих членів 

суспільства, так і соціуму загалом. В інформаційному суспільстві кількість 
способів впливу на колективну думку суттєво збільшилась, а самі методи стали 
більш прихованими. 

Колективна думка – соціально-психологічне явище, яке виявляється як 
сукупність оціночних думок, у яких виражається відношення більшості членів 
колективу до соціальних подій. Значну увагу цьому питанню приділяли у своїх 
роботах Г. Лейбон, Г. Тард, Д. Бел, Д. Рісман. Вони зробили великий внесок у 
розвиток психології мас, яка вивчає колективну думку як пріоритетну складову 
масової свідомості.  

Разом з тим й донині залишається дискусійним питання про не психологічні 
інструменти управління колективною думкою, оскільки з часом вони потребують 
корекції та перегляду їх ефективності. Для того, щоб вийти за межі психологічних 
моделей впливу, суспільство слід тлумачити як мережу. У цьому випадку до нього 
можна застосувати деякі елементи математичної теорії ігор та теорії розподілених 
алгоритмів. Одним із способів моделювання колективної думки мережевого 
соціуму є алгоритми Петрі. 

Алгоритм Петрі складається з 3 елементів: сукупності місць (S), які 
характеризують стан системи; переходів (Т) – дії та відношення; зв’язки елементів 
і дій (F). Будучи підданими формалізації, алгоритми Петрі зв’язують стани 
системи та доступні для неї дії. Оскільки цей зв’язок є ізоморфним, то вплив на 
одну складову цього відношення, змінює значення іншої автоматично, без 
необхідності організації доступу до нього.  

Використовуючи таку особливість мережевої алгоритмізації соціальної 
реальності, можна обійти необхідність застосування психологічних прийомів при 
формуванні колективної думки. Адже, знаючи мережеву конфігурацію, об’єктом 
маніпуляції можна обрати не соціального суб’єкта, а елементи соціальної 
інфраструктури. Для того щоб змусити думку розгортатись в певному напрямку 
необхідно вчинити певну дію, враховуючи місце де вона буде відбуватись. 
Виконання такої дії створить новий емоційний тон, внаслідок чого хід колективної 
думки зміниться.  

Важливим фактором у теорії Петрі є явище злиття місць та переходів. Якщо в 
одній системі досягнуто бажаного стану, то в іншій – він буде досягнутий 
автоматично. Це означає, що одним і тим же способом можна впивати на 
становлення думок різних колективів. При цьому атомарний перехід у сітці 
залишається непомітною подією, що й стає умовою адаптації суспільної 
свідомості до сприйняття описаних мережевих методів впливу на неї. 
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