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În articol este analizată, în plan retrospectiv, problema anxietăţii. Accentul se pune pe abordarea lui C.Darwin, care 

consideră că starea de frică reprezintă un mecanism eficient de adaptare; a lui S.Freud, care consideră că angoasa nu 
este altceva decât o suferinţă conştientă; a lui J.Tayler, care a introdus noţiunea „nivel de anxietate”. Totodată, anxietatea 
este abordată de pe poziţii ştiinţifice sociale şi a behaviorismului.  
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THE RETROSPECTIVE OF THE PROBLEM OF ANXIETY IN PSYCHOLOGY  
In this article there is analyzed the problem of anxiety from retrospective perspective. The article focuses on the 

approach of C.Darwin – the main idea is that the state of anxiety represents an efficient mechanism of adaptation; on the 
approach of S.Freud – the idea is that the anguish is a conscious suffering; the approach of J.Tayler – who proposed the 
notion of "anxiety level". In the same time there is analyzed the concept of anxiety from social and behavioral points of 
view. 

Keywords: state of anxiety, state of panic, emotional background, neurotic anxiety, objective anxiety, moral anxiety, 
emotional sensitivity, psychocorrection. 

 
 
Din cele mai vechi timpuri gânditorii delimitau sentimentul de frică, cum îl percepem noi astăzi, de emoţiile 

provocate de un posibil pericol. Această delimitare o întâlnim deja în opiniile lui Diogene din Sinopa [6]. 
În numeroase lucrări din perioada contemporană, consacrate problemelor de anxietate şi de panică în psi-

hologie, se simte o mare influenţă a teoriei lui S.Schachter, care făcea deosebire între sentimentul de frică 
faţă de un pericol concret şi sentimentul profund, iraţional de frică faţă de „ceva” neclar. Kiorke a început să 
cerceteze fenomenul fricii, deoarece îl considera cauza primordială de convertire a oamenilor spre religie. 

Cercetarea stării de alarmă şi de frică îşi are rădăcinile în operele lui C.Darwin, care considera starea de 
frică drept o particularitate înnăscută atât la oameni, cât şi la animale. În lucrarea Exprimarea emoţiilor la 
oameni şi la animale [11] autorul îşi expune părerea cu privire la rolul important pe care îl joacă frica în 
procesul de selecţie naturală. Frica este un mecanism eficient de adaptare. Pe parcursul vieţii acest mecanism 
se perfecţionează încontinuu, deoarece şanse mai mari de supravieţuire le are acel care reuşeşte să evite sau 
să depăşească cu succes pericolul. C.Darvin a făcut de-asemenea o descriere a reacţiilor tipice exterioare şi 
interioare care se manifestă în situaţia de panică. 

Şi-au păstrat actualitatea până în prezent şi ideile lui Darwin cu referire la premisele înnăscute ale senti-
mentului de frică, funcţiile ei – de preîntâmpinare şi de apărare, formele diverse de manifestare în dependenţă 
de intensitate, de modificările interioare vegetative ale organismului. 

O atenţie deosebită a fost acordată stării de frică în teoria periferică a emoţiei de James-Lange. Dânsul 
considera frica, alături de bucurie şi furie, drept una dintre cele mai puternice emoţii, la baza căreia stă instinctul 
primar al omului. W.James a studiat îndelung „factorii clasici” care declanşează frica, precum zgomotul, 
înălţimea, şerpii, păianjenii, animalele ş.a. Cunoscutul filosof a subliniat, la fel ca şi Darwin, rolul primordial 
al instinctelor ca sursă de declanşare a stărilor afective negative. Însă, spre deosebire de C.Darwin, W.James 
considera frica mai mult un factor negativ decât pozitiv. 

Mai târziu, John Bowlby, cunoscut medic psihiatru, a inclus în lista obiectelor susceptibile să stârnească 
frica şi alţi factori: singurătatea, necunoscutul, apropierea bruscă, schimbarea bruscă a stimulenţilor şi dure-
rea [1]. Spre deosebire de W.James, J.Bowlby era solidar cu Darwin în ce priveşte funcţia pozitivă sau nega-
tivă a fricii. Autorul considera că asemenea situaţii prezintă într-adevăr un pericol, iar apariţia sentimentului 
de frică nu este ceva „patologic sau infantil”. 

Starea de panică a fost abordată din punct de vedere psihologic pentru prima oară în lucrările lui S.Freud [2]. 
Prin modalitatea sa de a interpreta neliniştea şi frica, S.Freud se apropie de S.Schachter, considerând frica  
o reacţie la un pericol concret, cunoscut, iar neliniştea – manifestare a reacţiei la un pericol nedeterminat, 
necunoscut. 
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Pentru S.Freud [16] problema anxietăţii este una principală, iar dezlegarea ei ne va ajuta să înţelegem mai 
bine şi alte aspecte ale psihicului uman. 

În caracteristica pe care o face anxietăţii, S.Freud [15] subliniază fonul emoţional neplăcut, senzaţia de 
incertitudine şi neajutorare. Starea de angoasă el o consideră că anticipare a unui pericol. De asemenea, ea 
este însoţită de o serie de factori somatici, cum ar fi accelerarea bătăilor de inimă. În lucrările sale de mai 
târziu a ajuns la concluzia că angoasa este nu altceva decât o suferinţă conştientă, de care depinde în mod 
direct abilitatea persoanei de a evita sau a depăşi pericolul. 

Un rol important S.Freud atribuie experienţei, pe care individul o acumulează trecând prin anumite situaţii 
de neajutorare. Angoasa, după părerea autorului, reprezintă repetarea acestei experienţe în fantezia individu-
lui. În legătură cu aceasta, un loc important capătă teoria sa cu privire la trauma naşterii, de altfel susţinută şi 
de mulţi alţi autori [9, 10 ş.a.]. Cu toate că S.Freud nu insistă asupra naşterii ca fiind trauma principală, totuşi 
acest fapt nu e lipsit de un anumit misticism. Apariţia angoasei de timpuriu, din fragedă copilărie, demon-
strează că organismul uman este deja predispus fiziologic spre a dezvolta asemenea stări. Apare întrebarea: 
ar putea fi naşterea o traumă pentru făt, dacă organismul lui (în primul rând, sistemul nervos) nu ar fi avut 
capacitatea de a deosebi asemenea situaţii, de a le „înţelege” fiziologic? Iar dacă presupunem că organismul 
poate să le deosebească, atunci pentru el este indiferent dacă a fost sau nu o traumă. De aici reiese că trauma-
tismele natale mai puţin influenţează diferenţele individuale. 

S.Freud distinge următoarele categorii de angoasă: „obiectivă”, „nevrotică”, „morală”. La prima categorie 
el include frica reală, care reprezintă reacţia organismului în faţa unui pericol extern real, obiectiv. Angoasa 
nevrotică se caracterizează printr-un flux involuntar al conştiinţei de a nega sentimentul de alarmă [16]. 
Asemenea tip de angoasă este cauzat de consecinţele negative ale pericolului, care, la rândul lor, duc la un 
comportament necontrolat. 

Angoasa nevrotică, după părerea autorului, se poate manifesta în trei forme diferite – „liber plutitoare”, 
„în fobie” şi „în isterie”. Prima dintre aceste forme se apropie mult de interpretarea modernă a noţiunii de 
anxietate ca „predispuneri, trăsături, achizionate independent sau în urma unor situaţii tensionate de nelinişte”. 
Însuşi S.Freud o aprecia ca o stare de alarmă, care nu dispare, ci are tendinţa de a se fixa în orice moment de 
un obiect mai mult sau mai puţin potrivit, indiferent de natura lui. 

Luând în considerare acest fapt, S.Freud susţine că separarea angoasei obiective de angoasa nevrotică este 
convenţională. 

Continuator al tezelor lui S.Freud a fost unica lui fiică, Anna Freud, care a acordat o atenţie sporită aspec-
tului teoretic şi practic al stării de angoasă la copii. La fel ca şi Sigmund Freud, ea considera acest fenomen 
drept unul central, reieşind din rolul pe care îl are acesta în apariţia nevrozelor la copii. A.Freud [14] a avut  
o atitudine mai rezervată faţă de eficienţa psihocorecţiei în raport cu procesul de profilactică a nevrozelor, 
astfel recunoscând imposibilitatea de a influenţa puterea instinctului.  

Un spaţiu important în teoriile învăţării îl ocupă problema de nelinişte şi frică. Conform acestei tradiţii, 
atât starea de nelinişte, cât şi cea de frică, se formează la nivel de reflexe condiţionate. J.Watson [13] consi-
dera că frica, de rând cu furia şi dragostea, este o emoţie înnăscută, modelată ontogenetic, odată cu extinde-
rea câmpului de obiecte, pe baza reflexelor condiţionate.  

Studiind diferite căi de depăşire a fricii, J.Watson a ajuns la concluzia că frica dobândită este cu mult mai 
stabilă. E uşor a o declanşa şi e foarte greu a te debarasa de ea. 

Reprezentanţii ştiinţelor sociale de învăţare (O.Mowrer, G.Mandler, H.Miller, I.G. Sarason, S.B. Sarason, 
J.Dollard ş.a.) au acceptat ca bază ideea că stimulii, neutri la început, dacă sunt „învăţaţi”, ajung să se trans-
forme în stimuli emoţionali şi astfel să provoace starea de angoasă. Susţinătorii acestei şcoli au remarcat rolul 
decisiv al anxietăţii în socializarea individului. Funcţia de bază a anxietăţii, după părerea lui Mowrer [3], este 
de a semnala. Astfel, rolul ei constă în consolidarea reacţiilor, menite să preîntâmpine sau să diminueze frica. 

O altă direcţie a şcolii de învăţare este reprezentată de C.V. Spanz şi J.Taylor, care au introdus noţiunea 
„nivel de anxietate”. Ei apreciază anxietatea ca un comportament dobândit, destul de stabil [17]. J.Taylor [5] 
menţionează că există o legătură de interdependenţă între anxietate şi sensibilitatea emoţională. 

C.V. Spanz susţine că anumite reacţii fiziologice ale organismului uman, care pot fi observate cu uşurinţă 
dintr-o parte, ne vorbesc deja despre apariţia angoasei. Pornind de la acest fapt, J.Taylor a elaborat un test 
pentru măsurarea nivelului de anxietate, cunoscut sub denumirea de Manifest Anxiety Scale (MAS). Această 
scală este populară în toată lumea şi până la momentul de faţă este recunoscută ca cel mai sigur instrument 
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de măsurare a gradului de anxietate. Scala a fost elaborată în baza MMPI, iar afirmaţiile selectate corespund 
reprezentărilor clinice despre reacţiile cronice de anxietate. Scala a fost publicată în anul 1953. 

Testul MAS a fost elaborat pentru a ajuta cercetătorii din domeniu să prognozeze rezultatul activităţii. De 
exemplu, în cazul analizei raportului dintre anxietate şi activitate, se consideră că anxietatea stabilă intensifică 
activitatea în cele mai simple situaţii şi o inhibă în situaţiile mai complicate. Însă, s-a demonstrat că această 
constatare nu este valabilă în cazul copiilor şi oamenilor dotaţi, cu un nivel intelectual înalt. În prezent a fost 
acceptată sintagma „zona optimală” individuală, care presupune o influenţare individualizată a anxietăţii în 
vederea realizării cu succes a activităţii [17, 8]. 

Starea de anxietate este considerată de majoritatea cercetătorilor, în acelaşi rând de teoriile învăţării, drept 
cauza principală a apariţiei nevrozei. Asemenea dereglări apar în urma stabilizării unor modele comportamen-
tale neadaptive la situaţiile de stres. Unica cale de a depăşi anxietatea şi de a se elibera de spaime şi nevroze 
este „reînvăţarea”. 

În abordarea behavioristă există mai multe tehnici şi traininguri, a căror eficienţă a fost deja demonstrată [12]. 
În ultimul timp acţiunea terapeutică apelează nu doar la simptome, ci încearcă să creeze condiţii prielnice 
pentru a educa persoanei încrederea în sine, pentru a schimba atitudinea ei faţă de propriul comportament şi 
faţă de oamenii din jur.  

Destul de minuţios a fost cercetată problema privind apariţia anxietăţii în cazurile de încercare (anxietatea 
de examen). Cu ajutorul testului de anxietate elaborat de S.B. Sarazon [4] a fost stabilită legătura direct pro-
porţională dintre notele mici de la examene şi gradul înalt de anxietate. În timpul testărilor de control, la 
subiecţii anxioşi s-a observat o schimbare a accentelor – de la percepţia situaţională la percepţia subiectivă. 
Acest fapt i-a determinat pe autori să conchidă că anxietatea de examen apare în rezultatul dobândirii/învăţării 
de reacţii neadecvate în situaţii asemănătoare. Cu toate acestea, schimbarea percepţiei poate fi o trăsătură 
caracteristică persoanei şi să nu depindă de specificul situaţiei, cum ar fi, de exemplu, orientarea spre acţiune 
sau orientarea spre suferinţa interioară [7]. 
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