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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО БЕЗПЕКИ ЯК МОВНОГО ФЕНОМЕНА 

Турбан В.В. Психологічний підхід до безпеки як мовного феномена. У статті 
досліджуються питання теоретичної основи психологічного виміру безпеки як мовного 
феномена. Показано, що соціально-психологічний світ особистості детермінується 
соціальною системою. Зокрема аналізуються складники цієї детермінації – соціалізація 
особистості, цінності, когнітивні й афективні аспекти; окремо відзначимо значущість 
образно-рольових форм, які створені системою, і на які орієнтується особистість у своїй 
діяльності. На основі цього, зміна системи, уможливлюється лише завдяки 
трансформації ціннісно-смислового простору, до якого соціалізується особистість. 
Аналізується основи системного підходу, де акцентується увага на тому, що соціальні 
системи індиферентні щодо волі та мотивацій особистісно-та соціально-психологічного 
плану. Підкреслюється, що психологічний світ особистості в кожній із систем є цілком 
відмінним і унікальним. 

Ключові слова: соціальна система, системна самодостатність, особистість, 
соціальна група, цінності, соціалізація. 

Турбан В.В. Психологический подход к безопасности как языкового 
феномена. В статье исследуются вопросы теоретической основы психологического 
измерения безопасности как языкового феномена. Показано, что социально-
психологический мир личности детерминируется социальной системой. В частности 
анализируются составляющие этой детерминации – социализация личности, ценности, 
когнитивные и аффективные аспекты; отдельно отметим значимость образно-ролевых 
форм, созданных системой, и на которые ориентируется личность в своей деятельности. 
На основе этого, изменение системы, становится возможным только благодаря 
трансформации ценностно-смыслового пространства, к которому социализируется 
личность. Анализируется основы системного подхода, где акцентируется внимание на 
том, что социальные системы индифферентны относительно воли и мотиваций 
личностно-и социально-психологического плана. Подчеркивается, что психологический 
мир личности в каждой из систем есть отличающимся и уникальным. 

Ключевые слова: социальная система, системная самодостаточность, личность, 
социальная группа, ценности, социализация. 

Постановка проблеми. Проблема формування теоретичних основ психологічного 
розуміння суті особистісної та національної безпеки та ефективної стратегії її 
забезпечення для України як молодої незалежної держави стала надзвичайно 
актуальною. Така актуальність випливала з факту стрімких трансформаційних процесів, 
які переживала країна, та невідворотних викликів і ризиків, що пов’язані з пошуками нової 
форми державності, нових економічних відносин та нової національної ідентичності. 
Одностороння відмова від ядерної зброї посилювала вразливість молодої країни та її 
залежність від зовнішніх потужних геополітичних гравців, а існування Росії з її сценаріями 
поступового повернення до радянських ідеологічних схем та практик посилювало ризики 
для воєнного аспекту національної безпеки. 
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Однак, незважаючи на потенційні загрози, період існування України до 2014 року 
вважаємо відносно спокійним, оскільки він ніким не ставився під сумнів, та й узагалі 
країна знаходилась у фазі відносної економічної та політичної стабільності. Саме в цей 
період закладались основи українського безпекознавства та зусиллями вітчизняних 
вчених здійснені глибокі концептуальні розробки в цій галузі.  

Ситуація набула різких змін після того, як Російська Федерація здійснила анексію 
Криму та вдалася до прямої агресії на Донбасі. Удар, нанесений Україні, полягав не 
просто у втраті територій, а переконливо продемонстрував набагато вагоміші виклики та 
загрози для держави – загрози втрати суверенітету над усіма своїми територіями та 
навіть загрозу втрату самої державності. Крім того, стала зрозумілою помилковість 
попередніх розробок із проблем національної безпеки в плані виявлення найбільш 
страшних загроз (мова насамперед про фактор Росії) та неефективність стратегій і 
заходів, які ставили за мету попередження та нейтралізацію названих загроз.  

Саме тому проблема безпеки стала на сьогоднішній день набагато актуальнішою, 
ніж була в попередній період існування незалежної української держави. І зазначена 
актуальність поставила завдання радикального перегляду теоретичних підвалин 
національної безпеки України та практичної психології у плані забезпечення 
оптимального стану як національної так і особистісної безпеки.  

Така спрямованість дослідження випливає з того факту, що головне поняття 
безпекознавчих теорій, та й узагалі поняття «безпеки» залишаються туманними та 
невизначеними, насиченими побутовим розумінням та психологізованими уявленнями, 
типовими проявами яких є концепт «захищеності», коли науковий опис непомітно 
підмінюється суб’єктивними та образними уявленнями. Зазначений факт означає, що 
необхідно змінювати методологічні підходи для вироблення нової концептуальної 
матриці опису та розуміння сутності національної безпеки й уже на її основі формувати 
нові стратегії.  

Основні труднощі для психологічного виміру теорії національної безпеки полягають 
у виокремленні об’єкта теоретичного опису, оскільки сфера «національної безпеки» 
межує з методами політологічного знання, та розглядає такі аспекти, як економічний, 
екологічний, соціокультурний, а також аспект національної ідентичності тощо. Інакше 
кажучи, вона поєднує в собі функціонування цілісного соціального організму, що створює 
основну перепону для побудови наукової теорії, а не знання, яке має влучну назву теорій 
«ad hoc» (тобто створених під якусь мету і є не стільки теоріями, скільки гіпотезами або, 
за визначенням К. Поппера, навіть лінгвістичними трюками, що сприймаються на віру).  

Звідси випливає певна довільність теорій національної безпеки, які під якийсь 
концепт (наприклад, «захищеності») намагаються підлаштувати всю теоретичну 
побудову. Внаслідок цього замість заявленого комплексного підходу часто 
спостерігається на виході довільна еклектика. Зазначена ситуація поставила автора 
перед необхідністю знайти метод, який би, по-перше, відокремлював сферу теорії 
національної безпеки від інших форм політологічного знання, а по-друге, надавав 
концептуальний апарат, необхідний для її опису. 

Для виконання цього завдання був використаний метод порівняльного аналізу 
різних безпекознавчих теорій та виявлення основних передумов побудови таких теорій. 
Згаданий аналіз привів до виокремлення таких безпекознавчих парадигм: а) наївного 
об’єктивізму, в рамках якого безпеку розуміють як стан із усталеною кількістю 
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характеристик; б) ідеологічних підходів із сильною суб’єктивістською домінантою 
(ключовим поняттям там є поняття «інтересу»); в) дискурсивного підходу, де «безпека» 
аналізується як суто мовний феномен та частина політичного дискурсу.  

Крім згаданих підходів, існує велика наукова література, присвячена окремим 
аспектам національної безпеки (наприклад, воєнної), а також така, що містить цінний 
емпіричний матеріал для подальших теоретичних узагальнень, але в переважній своїй 
більшості спирається на інтуїтивні уявлення про сутність національної безпеки 
(наприклад, про «державний суверенітет» як її невід’ємну складову), тож є достатніми 
для дослідження конкретних вимірів національної безпеки. Такі теорії ми не розглядали 
в методологічній частині нашого дослідження. Адже за всіх окремих влучних 
спостережень згадані теорії не виходять за рамки теорій типу «ad hoc» і не витримують 
критики з епістемологічної точки зору. Винятком є «мовні» теорії та теорії, що спираються 
на концепцію «концептуальної метафори» Дж. Лакоффа, однак їх можна віднести 
скоріше до сфери політичної лінгвістики, а для безпекознавства вони мають швидше 
допоміжний характер. Зроблений висновок підштовхнув автора до пошуку такого 
теоретичного підходу, за допомогою якого можна було б описати безпеку в її власних 
характеристиках, не вдаючись до психологізованих понять на кшталт «захищеності». 

Потрібну теорію автор знайшов у системному підході. Не можна сказати, що подібні 
підходи не використовувалися в сучасному безпекознавстві, оскільки факт того, що 
суспільство утворює певну соціально-економічну та політичну систему, уже перестав 
бути набутком наукового мислення й став певною очевидністю. Однак таке використання 
часто носить спорадичний характер і системний підхід постає не як основний підхід, а як 
один із використаних наукових методів (проте далеко не основний) серед інших методів 
та підходів. Крім того, під системним підходом часто розуміють його спрощену версію, у 
рамках якої соціальна система трактується як система інститутів (зокрема інститутів, 
безпосередньо пов’язаних із безпекою) та організацій (наприклад, таке тлумачення 
подане в докторській дисертації О. Дзьобана «Національна безпека в умовах соціальних 
трансформацій (теоретико-методологічний аналіз» (2005 р.).  

На відміну від зазначених типів використання системних підходів ми спираємося на 
системну теорію як основну теорію інтерпретації феноменів безпеки. Крім того, ми 
обрали одну з найбільш глибоких та евристично плідних різновидів системного підходу – 
теорію соціальних систем Н. Лумана, яка ще не застосовувалась у вітчизняному 
безпекознавстві. По-перше, вважаємо, що саме підхід Н. Лумана та вироблений у його 
рамках розвинений концептуальний апарат дають можливість здійснити операцію 
специфікації щодо феномену безпеки. По-друге, величезна перевага такого підходу 
полягає у вихідному положенні про те, що складна система (на відміну від простих або 
«технічних» систем) існує та функціонує за рахунок своїх власних операцій, а це підвищує 
ступінь взаємозв’язку складових системи та їх взаємної кореляції. 

Нарешті, така теорія, бувши застосованою щодо соціальної системи, органічно 
поєднує економічні, політичні та ідентифікаційні складові останньої, що у разі 
застосування згаданої теорії до національної безпеки дозволяє розглянути зазначені 
аспекти як органічну цілісність, а не як механічний конгломерат «елементів» (як це 
спостерігається практично в усіх долуманівських концепціях системного підходу).  

У ході нашого дослідження ми спиралися на ряд підходів, а саме: 1) світ-системний 
аналіз І. Валлерстайна; 2) концепція формування національної ідентичності Е. Балібара; 
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3) історико-культурний підхід; 4) теорії ідеологій та соціальних міфологій; 
5) епістемологічний підхід; 6) порівняльний підхід. Однак необхідно зазначити, що всі 
перелічені підходи є підпорядкованими системній теорії в редакції Н. Лумана.  

Формулювання мети і завдань статті. Відтак ми ставимо за мету дослідити 
теоретичні основи психологічного виміру безпеки як мовного феномена. Об’єктом є 
безпека особистості та суспільства. Предметом є психологічний вимір теорії систем як 
пізнавальної парадигми безпеки особистості та суспільства.  

Виклад результатів дослідження. Уводячи в теорію національної безпеки таке 
утворення, як «концептуальний персонаж», О. Андрєєва фактично впритул підійшла до 
розуміння «безпеки» як суто «мовного феномену». Постулюючи суто ідеологічну природу 
безпекознавчої теорії, вона використовувала певні метафори, однак не здогадалася 
доповнити свої інтуїції посиланням на чітку теорію «концептуальної метафори» 
Дж.Лакоффа. Проте необхідно зазначити, що в Україні цей аспект уже розглядався в 
цікавій статті Т. В. Коноваленко «Міжнародні безпекові організації крізь призму теорії 
концептуальної метафори» [2], у якій стисло, але досить містко викладено основні пункти 
застосування означеної теорії в сучасному безпекознавстві. Зокрема чітко показано, що 
до цього напряму дуже близька методологія так званого дискурс-аналізу, у рамках якого 
не просто констатується ідеологічна домінанта в дискурсах особистості, політиків (тобто 
«мова»), а й відзначається фундаментальний факт зворотного впливу мови на 
формування самої соціально-політичної реальності, або феномен трансформації мови 
в саму реальність. Крім того, у статті докладно аналізуються такі можливості на прикладі 
змістовної статті В. І. Герасимова та М. В. Ільїна «Політичний дискурс-аналіз», де також 
знаходимо багато цінних думок щодо впливу мови на соціальну реальність. Так, автори 
згадують велику кількість наукових шкіл та напрямків, у яких ця особливість тією чи іншою 
мірою спостерігається. Зокрема вони цитують Дж. Г. Міда, який робить 
«фундаментальний висновок» про те, що символізація неможлива поза рамками 
конкретного соціального контексту, тобто вона створює об’єкти, які лише й існують у 
цьому контексті [1,с. 64]. У статті Т. Коноваленко також обґрунтовується зворотне 
судження, що ці об’єкти самі створюють цей контекст, однак вона не акцентує на цьому 
уваги [2]. 

Аналогічний висновок знаходимо й у Креса, який указує на факт того, що соціальні 
інститути «виробляють специфічні модуси мовлення по відношенню до певних сфер 
життя суспільства», тобто визначають те, що є прийнятним або неприйнятним по 
відношенню до даної сфери суспільного життя [1, с. 64]. Однак у згаданій статті 
наводяться й більш «радикальні» версії цього підходу, зокрема концепції про 
вирішальний вплив «мовної комунікації» на формування соціального мислення та, 
врешті-решт, самої соціальної реальності. Так, говорячи про основи «дискурс-аналізу», 
автори статті зазначають: «Однією з широко представлених в аналізі соціального 
дискурсу гіпотез є гіпотеза про вплив мови на політичне мислення. Її можна віднести до 
найбільш цікавих варіантів гіпотези Сепіра-Уорфа [1, с. 68]. У праці Т. Коноваленко 
робиться висновок про те, що згідно з цими положенням саме людське мислення 
«здійснюється на основі систем мовної комунікації, ці системи допомагають 
конституювати як їх концептуальні світи, так і структури влади, або соціальні світи, з ними 
пов’язані» [2, с. 92]. Російські ж автори додають, що «концептуальні та соціальні світи є 
при цьому контекстами один одного» [1, с. 68]. 
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Ми згодні з тезою Т. Коноваленко про те, що «соціоутворювальна функція» мови 
осмислена не лише в рамках професійних лінгвістів та напрямку соціального дискурс-
аналізу, а й інтелектуалами більш широкого спектра (зокрема письменниками та 
філософами, які аналізували феномен ідеологічної свідомості. Цікавим моментом такого 
аналізу стало те, що в ньому «ідеологічна свідомість» розглядалась не просто як «хибна 
свідомість», що спотворює реальність, а й як така, що цю спотворену реальність 
створює. Іншими словами, маємо такий ланцюжок причин та наслідків: «мовна 
реальність» – «мисленнєва реальність», або «ідеологічна реальність» (тобто реальність, 
створена мовою) – соціальна реальність». Ланцюжок демонструє, яким чином мовні 
конструкції мають не лише пізнавально-комунікативний вимір, а й вимір онтологічний 
[2, с. 93].  

«Зворотний вплив мови» на формування соціальної реальності можна побачити на 
прикладі Дж. Орвела, який цілком у дусі гіпотези Сепіра-Уорфа у романі «1984» виклав 
свою концепцію «новомови», яка завдяки блокуванню звичного механізму створення слів 
та концептів породжує певний (причому дуже звужений!) горизонт політичного мислення 
й «тоталітарну реальність». У такому контексті цікавим орвелівським парафразом є ідеї 
М. Мамардашвілі (між іншим, останній полюбляв згадувати Орвела) радянської 
реальності як виключно «мовної реальності». Зокрема згадував феномен так званого 
«мовного прискорення», у якому Росія проходила певні стадії історичного розвитку, але 
тільки «в мові», лише в соціальній уяві, у фіктивній соціальній реальності, яка 
створювалася такою «ідеологічною мовою».  

Цінність невеликої праці української дослідниці полягає в тому, що вона вперше 
ввела в обіг на українському ґрунті ідеї британського теоретика П. Чілтона. Зокрема 
проаналізувала можливість застосування його концептуальних побудов щодо 
взаємозв’язку інституцій міжнародної безпеки з мовно-концептуальними основами 
«безпекового мислення».  

Отже, праці британського дослідника П. Чілтона дійсно цікаві для нас тим, що він не 
лише безпосередньо зв’язав методологію дискурс-аналізу з теорією «когнітивної 
метафори» Дж. Лакофа [4], а й зробив спробу застосувати результати цього аналізу до 
вирішення проблеми «національної і міжнародної безпеки». Однак перед тим, як перейти 
до аналізу основних «безпекових метафор» у викладі Чілтона, наведемо деякі 
положення самого Дж. Лакофа, що викладені в книзі «Жінки, вогонь та небезпечні речі. 
Що категорії мови нам говорять про мислення» [3]. Не будемо докладно аналізувати твір 
(величезний за обсягом) одного з найвидатніших філософів сучасності, але зупинимося 
на тому розділі, який став джерелом висновків П. Чілтона. Ідеться про розділ «Когнітивна 
семантика», де аналізується «базовий рівень взаємодії людини з середовищем, у якому 
задіяний її безпосередній тілесний досвід. Лакоф відзначає, що ця тематика була 
детально опрацьована у творах таких дослідників, як Берлін, Рош, Ханн, Мервіс та 
Тверські.  

Саме на згаданому рівні виникають базові метафори, які потім були використані 
Чілтоном як метафори «безпеки». Передусім, мова про метафору Контейнера (або 
Вмістилища), першим прикладом якої є «образно-кінестетичне сприйняття власного 
тіла» [3, с. 353]. Крім цієї метафори з тілесним досвідом, згідно з думкою Лакофа, 
пов’язані й такі: Частина/Ціле, Зв’язок, Центр/Периферія, Джерело – Шлях – Мета. 
Більшість з перелічених метафор у дещо модифікованому вигляді ввійшла в набір 
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основних «безпекових метафор» у концепції Чілтона. Ці метафори, описані в праці 
«Метафори безпеки: дискурс «холодної війни» від стримування до спільного дому» [5]. Із 
точки зору Чілтона в основі «метафоричної концептуалізації міжнародних відносин, 
оборони та безпеки» [5, с. 128] лежать чотири схеми: 

1. Схема «КОНТЕЙНЕРА» (CONTAINER). Містить у собі три базові елементи – 
внутрішню частину, де задіяна метафора «Центр/Периферія», потім – «прикордонна 
поверхня» та «зовнішнє середовище». У перспективі теорії систем, основи якої 
викладемо детально дещо пізніше, таким чином фіксується межа між «Системою» та 
«зовнішнім світом». Услід за Лакофом Чілтон слушно вважає, що ця схема є основою для 
позиціонування в просторі як індивідуального тіла людини, так і такого утворення, як 
національна держава. Саме з нею він пов’язує концепти «оборона», «захист» або 
«прикриття». 

2. Схема «ТРОПИ» (PATH). Містить у концентрованому вигляді тріаду Лакофа 
«джерело – шлях – мета». Чілтон поз’яснює, що тріада пов’язана з асоціативним 
сприйняттям Руху: є тропа Руху, напрямок (Шлях) до мети, призначення (власне Мета). 
До цієї схеми, стверджує англійський автор, належать і такі риторичні фігури, як «місія» 
або «призначення». Додамо, що метафора «тропи» має досить опосередковане 
відношення до національної безпеки, більш властива геополітиці й виступає формою 
ідентифікації тієї чи іншої держави в її міжнародних відносинах та плануванні таких 
відносин. 

3. Схема «СИЛИ» (FORCE). Із самої етимології випливає, що сутність цієї схеми 
полягає в різних модифікаціях проявів сили: спротив, тиск, рівновага, протидія силі, 
оборона, стримування, залякування тощо. Очевидно, що така метафора на відміну від 
суто просторової метафори вмістилища має динамічний характер і може бути пов’язана 
з фізичними явищами.  

4. Схема «ЗВ’ЯЗКУ» (LINK). Також має суто просторовий характер «тілесного 
досвіду» (про що йшлося в оригіналі Лакофа) та фіксує взаємозв’язок між «живими 
істотами та предметами». Чілтон вважає, що ця схема є дуже важливою при описі 
соціальних та міждержавних відносин (угоди, міждержавні союзи, традиції певного типу 
відносин на кшталт «дружніх відносин»). Вважаємо за потрібне зазначити, що й 
метафора «зв’язку» має відношення не лише до проблеми безпеки, а фіксує й весь 
спектр міжнародних відносин. Питання полягає в тому, чи можемо ми виділити 
специфічний тип зв’язків, який конкретизує суто безпекову проблематику? Наприклад, чи 
можна віднести такі категорії безпеки, як «виклик», «ризик» та «загроза», до 
метафоричної схеми «зв’язків»? Із деякою мірою припущення можна, але, на наш погляд, 
подібна конкретизація мало що дає для збагачення теоретичної бази науки про 
національну безпеку.  

Але сам Чілтон вважає, що за допомогою виробленого ним апарату можна надати 
нетривіальну інтерпретацію будь-яким концепціям і парадигмам національної та 
міжнародної безпеки. Більше того, будь-який «безпековий дискурс» може бути 
збагачений за допомогою тієї чи іншої комбінації з наведених схем. Згідно з Чілтоном, 
особливу роль відіграють схеми «контейнеру» та «зв’язку», що він і демонструє на 
прикладах доктрин «політичного реалізму» Х. Дж. Моргентау та «неореалізму» К. Уолтса. 

Яким чином можемо використати положення Чілтона для досягнення нашої мети? 
Із чим ми можемо посперечатися або що можемо додати до його концепції? Потрібно 
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одразу ж відзначити, що британський дослідник спромігся дуже ґрунтовно, послідовно та 
системно дати перелік базових метафор національної та міжнародної безпеки. Можна 
навіть сказати, що він практично вичерпав можливі варіанти метафоричних конструкцій 
та побудованих на них сценаріїв їх реалізації в політичній практиці та практиці 
міжнародних відносин. Проте можемо посперечатися навіть із Чілтоном, який увів 
додаткову метафору «архітектури», що стала модним висловом сучасного 
«безпекового» жаргону та «безпекової» риторики. 

Зокрема він зафіксував, що метафора «Дому», запущена в публічний дискурс у 
період горбачовської «перебудови», не зовсім відповідає метафорі «контейнера». Саме 
тут ми змушені відкоригувати положення автора та висунути ним тезу про те, що всі 
архітектурні метафори («спільноєвропейський Дім», «німецький Дім»), які Чілтон 
протиставляє метафорі «контейнера», насправді є нічим іншим, як модифікацією того 
самого «контейнера». Скажемо більше, Чілтон вважає, що поняття «Європи» не зовсім 
відповідає образу «контейнера» і для певних політичних реалій ця характеристика 
відносно слушна. Проте логіка інституціоналізації європейських країн в «Європейський 
Союз», перетворення Європи з віртуальної Ідеї та віртуальної єдності в різновид 
конфедеративної державності можна охарактеризовати як процес поступової 
«контейнеризації» європейських країн. 

Відтак риторика Горбачова була направлена не на те, щоб протиставити щось 
«європейському контейнеру», а лише на те, щоб цей контейнер розширити за рахунок 
входження в нього Радянського Союзу. Тож бачимо, що метафорична схема 
«контейнера» виходить за межі «безпекового дискурсу» і охоплює набагато ширшу 
сферу політичної та навіть цивілізаційної ідентичності. Саме ця схема, на наш погляд, 
дозволяє зрозуміти зусилля Європейської Союзу огородити себе міцним «інституційним 
парканом» із метою запобігання входження до цього політико-цивілізаційного утворення 
Чужого, а також дозволяє зрозуміти й політику ЄС щодо України та Туреччини. Україна 
не визнається Євросоюзом навіть потенційно «своєю» як за своєю політико-правовою 
інфраструктурою, так за цивілізаційним виміром, тоді як Туреччина не відповідає 
європейським вимогам більше у плані цивілізаційному.  

З вищесказаного робимо висновок, що Чілтон провів серйозну методологічну 
розвідку, результати якої мають більш потужні пояснювальні можливості, ніж ті, що 
містяться у звичних поняттях сучасного безпекознавства. Наприклад, у всіх визначеннях, 
де фігурує слово «захищеність», має місце (імпліцитно чи експліцитно) образ 
«контейнера». Саме про нього йшлося в першому підрозділі, коли ми вказали на той 
факт, що майже у всіх концептах сфера «безпеки» асоціюється зі сферою просторового 
відокремлення від «загроз» і що подібний образ є укоріненим в архаїчній свідомості та її 
бінарних опозиціях на кшталт «свій/чужий», «дім/ліс», «дім/зовнішній світ». Таке 
відокремлення може бути універсалізованим у чілтонівській схемі «контейнера». 

Там, де акцент робиться на формулюванні системного набору характеристик 
безпеки як «стану», який у свою чергу, передбачає такі образи, як «рівновага», «баланс», 
«гомеостази» (тобто образи відверто взяті з фізики), такі конструкції базуються на 
метафоричній схемі «сили». Якщо розглянути концепцію Бетлера в річищі метафоричних 
схем Чілтона, то побачимо – характеристика «територіальної цілісності» як невід’ємної 
частини національної безпеки однозначно спирається на схему «контейнера», а 
характеристика незалежності/суверенітету теж використовує цю метафору.  
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Аналогічно вирішальну роль відіграє ця схема й у характеристиці «ідентичності» 
(оскільки остання передбачає дві «підметафори» – образ збереження «захищеності» від 
чужих форм ідентичності та образ певної «віртуальної капсули», яка надає поняттю 
ідентичності певних квазіпросторових характеристик). Певною мірою на неї спирається й 
така дифузна характеристика, як «національні інтереси», де складова «контейнера» (за 
наявності інших складових, наприклад схеми «сили» та схеми «тропи») виявляє себе або 
в забезпеченні певного статус-кво захищеності від зовнішніх загроз, або в розширенні 
передбачуваного контейнера до таких меж, щоб стало можливим запобігання 
потенційних загроз цій «захищеності». Що ж до останньої характеристики національної 
безпеки, яка у Бетлера асоціюється з «економічним розвитком», то вона вочевидь 
спирається на схему «тропи», хоча, з нашої точки зору, її було б правильніше асоціювати 
не стільки з чисто просторовою характеристикою, скільки з відомою в історії та культурі 
метафорою «шляху» як динамічного поступального процесу.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Підбиваючи підсумки нашого 
аналізу результатів застосування методології дискурс-аналізу для розуміння сутності 
національної безпеки, зазначимо, що незважаючи на цікаві результати та пояснення 
особливостей суспільного сприйняття безпеки, здобуті в рамках цього підходу, дискурс-
аналіз має серйозні методологічні вади. З нашої точки зору, основна з них полягає в 
абсолютизації «мовного фактора», зокрема в твердженні, що мова породжує соціальну 
реальність. Так, дійсно, мова має зворотний вплив не лише на свідомість людей, а й на 
розвиток соціально-політичних інституцій. Однак цей вплив не є вирішальним (як 
вважали Сепір та Уорф і теоретики «лінгвістичного повороту»). Мова не може створити 
соціальні інститути, що спираються на власну «логіку» та власні закони, які не 
підпорядковуються правилам використання мов та метафор. А в річищі теорії безпеки 
досягнення дискурс-аналізу й теорії концептуальної метафори пояснюють лише те, як 
особистість/особистості сприймають стан безпеки (звідси безкінечні варіації на теми 
«захищеності» та більш витончений її аналог у вигляді метафори «контейнера»). Але 
така методологія нічого нам не дає для розуміння того, чим є безпека в реальності, 
оскільки вона повністю ототожнює «метафору» й «реальність».  

У соціогуманітарних науках особливе значення має системний підхід. Це є 
парадигма, згідно з якою соціальні інститути розглядаються не лише в їхньому 
інституційно-функціональному вимірі, а як система – цілісне, логічно узгоджене, 
самодостатнє утворення. Зокрема, виокремлюються дві системи – імперська та 
демократична. 

Актуальним є психологічний вимір соціальних систем. Бо очевидним є, що 
психологічний світ особистості в кожній із систем є цілком відмінним. Теоретики 
системного підходу акцентують увагу на тому, що соціальні системи індиферентні щодо 
волі та мотивацій особистісно-та соціально-психологічного плану. Тобто, вони 
наполягають, що ані особистість, ані соціальна група не спроможні змінити системи. 
Особистість є лише елементом системи. Відтак, особистість або «обслуговує» систему, 
або знищується нею.  

Головний висновок цієї статті наступний: соціально-психологічний світ особистості 
детермінується соціальною системою. Складник цієї детермінації – соціалізація 
особистості, цінності, когнітивні й афективні аспекти; окремо відзначимо значущість 
образно-рольових форм, які створені системою, і на які орієнтується особистість у своїй 



Актуальні проблеми психології .  Психологія  обдарованості  

62 

діяльності. Таким чином, зміна системи, зокрема, перехід від імперської до 
демократичної системи, уможливлюється лише завдяки трансформації ціннісно-
смислового простору, до якого соціалізується особистість. 

Перспективою подальшого дослідження проблеми у науковому і практичному 
аспектах вважаємо дослідження ціннісно-смислового простору особистості. 

Список використаних джерел: 
1. Герасимов В.И., Ильин М.В. Политический дискурс-анализ. Политическая наука. 

Политический дискурс: История и современные исследования. 2002. № 3. С.61-71. 
2. Коноваленко Т.В. Міжнародні без пекові організації крізь призму теорії концептуальної 

метафори. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2009. Вип. 84 (частина друга). С.88-
94. 

3. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории язика говорят нам о 
мышлении. Москва: Языки славянской культуры, 2004. 792 с.  

4. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем. Москва: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.  
5. Чилтон П.Э. Метафоры безопасности: дискурс холодной войны от сдерживания к общему 

дому. Политическая наука. Политический дискурс: история и совремнные исследования. 
Москва: РАН ИНИОН, 2002. С. 125-138. 

References transliterated 
1. Gerasimov V.I., Ilin M.V. Politicheskij diskurs-analiz. Politicheskaya nauka. Politicheskij diskurs: 

Istoriya i sovremennye issledovaniya. 2002. № 3. S.61-71. 
2. Konovalenko T.V. Mizhnarodni bez pekovi organizaciyi kriz prizmu teoriyi konceptualnoyi 

metafori. Aktualni problemi mizhnarodnih vidnosin. 2009. Vip. 84 (chastina druga). S.88-94. 
3. Lakoff Dzh. Zhenshiny, ogon i opasnye veshi. Chto kategorii yazika govoryat nam o myshlenii. 

Moskva: Yazyki slavyanskoj kultury, 2004. 792 s.  
4. Lakoff Dzh. Metafory, kotorymi my zhivem. Moskva: Editorial URSS, 2004. 256 s.  
5. Chilton P.E. Metafory bezopasnosti: diskurs holodnoj vojny ot sderzhivaniya k obshemu domu. 

Politicheskaya nauka. Politicheskij diskurs: istoriya i sovremnnye issledovaniya. Moskva: RAN 
INION, 2002. S. 125-138. 

Turban V.V. The psychological approach to safety as a language phenomenon. The article 
examines the theoretical basis of the psychological dimension of safety as a linguistic phenomenon. 
The systemic approach is especially important for the social sciences and humanities. This is a 
paradigm according to which social institutions are considered not via their institutional tasks and 
functions, but as a system - a holistic, logically consistent, self-sufficient formation. In particular, two 
systems can be differentiated: imperial and democratic. 

The article shows that an individual’s social-psychological world is determined by the social 
system, where they live. In particular, the article analyzes the components of such determination - 
personal socialization, values, cognitive and affective aspects; the importance of image-role forms, 
created by the system and on which an individual focuses in their activities, is noted especially. 
Therefore, the system can be changed only through the transformation of the value-semantic space 
of personal socialization. The basics of the systemic approach are analyzed, and it is emphasised that 
social systems are indifferent to an individual’s and society’s will and motivations. It is emphasized 
that an individual’s psychological world in each systems is quite different and unique. 

Key words: social system, systemic self-sufficiency, personality, social group, values, 
socialization.  


