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ДЕМАСИФІКАЦІЯ МАС-МЕДІА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
(до проблеми дихотомії «елітарне-масове» як комунікаційного парадоксу) 

 
У статті досліджується парадокс розвитку медіа у кінці ХХ – початку ХХІ століття, який полягає у фактичній 

демасифікації ЗМК на тлі глобалізаційних процесів уніфікації та стандартизації і змісту існування одновимірної людини у 
досягненні ідентичності з іншими. 

Ключові слова: маси, одновимірна людина, медіа, масофікація, глобалізація, ідентичність, уніфікація. 
 
В статье исследуется парадокс развития медиа в конце ХХ - начале XXI века, который заключается в фактической 

демассификации СМК на фоне глобализационных процессов унификации, стандартизации и смысла существования 
«одномерного» человека в достижении идентичности с другими.  

Ключевые слова: массы, одномерный человек, медиа, массофикация, глобализация, идентичность, унификация. 
 
The paradox of media development in the late XX – early XXI centuries dealing with mass media ole demasswidening 

phenomenon against global unification processes, stardartigation and the specificity of a «One-dimention» person’s existence towards 
identifications with other. 

Key words: masses, «One-dimention» person, media, masswidening, globalization, identity, unification. 
 

Вступ 
Розподіл преси на «масову» та «якісну» став закономірним завершенням процесу її формування як 

громадсько-політичного феномену, пов’язаного з утвердженням у західних суспільствах демократичних інституцій 
та ринкових відносин. Реформи Жірардена у Франції у першій половині ХІХ століття, продовжені у США вже 
наприкінці його Пулітцером та Херстом не лише сформували масове видання за символічну плату, орієнтоване на 
невибагливі смаки «паризьких зеленщиць», але й сприяли виділенню медіа, розрахованих на вузьке коло еліти (про 
що, вже неодноразово писали як зарубіжні (С.І. Бєглов [2], Г.Ф. Вороненкова [5], Е.А. Іванян [8] та інші), так і 
українські (А.З. Москаленко [12], О.М. Гриценко та В.І. Шкляр [7]) дослідники. 

Однак еволюція масової комунікації та її засобів впродовж століття, поява радіо, а потім і телебачення, які в 
силу своєї природи орієнтувались на всю масу слухачів та глядачів як таких, поступово призводить до зближення 
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цих колись полярних полюсів у розвитку медіа. С.І. Бєглова, посилаючись на західних фахівців, пише про 
поступову їх конвергенцію аж до виникнення синтетичного виду так званих «квалоїдів» (від «quality» (якісний) та 
«tabloid» ( масовий, бульварний) [2, с. 186]. 

Ця еволюція преси виявляється пов’язаною і з тими глибокими трансформаційними процесами, що 
відбуваються у самому суспільстві. Якщо в ХІХ столітті поняття «маси» пов’язувалось з виключно найнижчими 
прошарками суспільства, з люмпенізованим натовпом, а «масове суспільство» асоціювалось виключно з 
уявленнями про ірраціональність колективної свідомості та масових рухів (Е. Шілз [16], Г. Лебон [10]), то у ХХ 
столітті ці поняття втрачають соціальне навантаження, закріпленість за певним класом суспільства. В етапному 
ессеї знаменитого іспанського теоретика Х. Ортеги-і-Гассета «Повстання мас» суспільство представлене як 
поєднання «меншості» та «маси», різниця між якими полягає вже не у соціальному статусі, а у внутрішніх 
характеристиках людей, які до них відносяться. «Меншість» перетворюється на носія внутрішнього достоїнства, 
вона відштовхується від більшості завдяки своїм етичним та соціальним принципам. «Маса» ж являє собою не 
лише більшість, але, що особливо важливо з огляду на обрану нами тему, особливий тип людини. Приналежність 
до «маси» віднині стає психологічною характеристикою, а це означає появу нового соціального типу «людину 
маси», який породжено самим суспільним розвитком Західної Європи [14, с. 89]. 

«Людина маси» не обмежена ніякими заборонами у світі, де відійшли у минуле станові обмеження, вона 
тримає у своїх руках всі економічні та політичні важелі, що і формує її основні психологічні характеристики: 
інфантильність, нездатність до творчості. Преса у цій ситуації все більше перетворюється на товар, а потоки 
однорідної інформації, що проливають на масу, робить її причетною до чогось єдиного, перетворюючись на 
«форму організації повсякденної свідомості» [1]. У свою чергу і маса ставить перед пресою одні і тіж вимоги, що 
дало привід Ж. Бодрійяру уточнити відомий постулат М. Маклюена про «засіб як повідомлення» у такій формі: 
«Маса сама по собі є повідомлення» («mass(age) is the message») [3, с. 93]. 

Постановка проблеми 
Метою розвідки є аналіз процесу поступового зникнення в інформаційній сфері дихотомії «елітарне-масове» 

і створення демасифікованого, інформаційного, сценарного, віртуального світу. 
Основна частина 
Характеризуючи масу у суспільстві другої половини ХХ століття, більшість фахівців схиляється до 

висновку, що вона може розглядатись як самостійна соціальна істота, якій притаманні риси та властивості, яких не 
має кожен окремий індивід, що її утворює. Але оскільки ці індивіди лише «велика кількість людей без особливих 
достоїнств» [14, с. 75], то сукупна маса і наділяє їх спільними рисами, адже основне бажання «масової людини» - 
бути такою, як всі, ідентифікувати себе через спільні уподобання, бажання, устремління. 

Послідовна трансформація громадянського суспільства у світ масового споживання, на яку, як на найбільш 
характерну ознаку порубіжжя ХХ-ХІХ століть, вказує російський фахівець А.І. Неклесса [13, с. 5], знімає проблему 
маніпуляції масою з боку ЗМК. Вони знаходяться у спільному процесі перетворення реальності у її медійний 
«симулякр», що здатен задовольнити нехитрі бажання « людини маси». 

Організатори телевізійних «ток-шоу» запозичують з газет ідеї, на яких потім будується сюжет програм, та 
людей, яких слід на них запросити. Але при цьому всі - і газетярі, і телеведучі і радіожурналісти, і представники 
масової культури залежать від нової техніки і технологій, які давно перетворили мас-медіа на складну, але більш-
менш єдину систему. 

Однак ця система лише взаємодіє з масами – мовчазною більшістю, що давно втратила соціальні ознаки, 
тяжіє до фізичної і статичної форми, яка виглядає зверх соціальною. Нинішня маса починає існувати і 
функціонувати всупереч і поза демократичною репрезентацією, бо парадоксальним чином поєднує в собі зверх 
керованість та катастрофічну загрозу тотальної дерегуляції. Масу (єдину і однорідну за своєю сутністю) вже не 
можна змусити зійти з обраного нею шляху, або замінити його містифікацією. Адже ця маса нічого не створює, 
нікуди не рухається і нічим не зайнята [див.: 6, с.84]. 

Саме виходячи з таких характеристик сучасної маси ( «мовчазної більшості») Е. Тоффлер і приходить до 
парадоксального висновку про початок «демасифікації» як самих ЗМК, так і маси, яка давно вийшла з під їх 
тотального впливу, бо з усього інформаційного різноманіття залишила собі «безкрайній океан індустрії розваг та 
артефактів масової культури» [15, с. 345]. 

Мільйони людей завдяки мас-медіа дізнаються про мільйони фактів, але, як правило, одних і тих же, 
спільних для всіх. І саме це визначає і психологію маси в цілому, і кожного конкретного її представника: бути 
таким, як всі, знати, що знають всі. Тобто сама по собі така маса це – «сукупність роз’єднаних та атомізованих 
суб’єктів», проте їх скріпляє в однорідне ціле масова комунікація, яка перетворюється для мовчазної маси у єдино 
можливу спільну мову, завдяки якій її члени досягають взаємодії і відчувають себе індивідуальностями, хоча і 
такими ж, як і інші. 

Парадокс полягає в тому, що наділені завдяки масовій комунікації однією мовою та однією формою 
свідомості, маса, з одного боку, являє собою «безособистісний колектив», а з іншого, – об’єднує особливого роду 
індивідуальності – «людей без властивостей», як колись назвав свій роман австрійський письменник Р. Музіль 
(див.: [9, с. 21]). 

Цю нову спільноту людей вже цитований А.І. Неклесса назвав «стратою ефірократів», а сама книга про них 
виразно названа «Люди повітря» [13, с. 3]. Йдеться про те, що нинішня цивілізація базується в основному на 
нематеріальному виробництві, в якій значне місце займає індустрія дозвілля і розваг. Створювані нею образи та 
іміджі ніби спрямовані на виділення та збереження індивідуальності, проте це лише хитрощі, пов’язані з 
активізацією попиту на віртуальний товар. Масова комунікація активно створює ілюзію вибору, що повинно 
сприяти реалізації індивіда як неповторної вільної особистості. Насправді репертуар можливостей виявляється 
заздалегідь визначений та обмежений. Завдяки створенню декількох, чітко окреслених образів насправді 
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формуються особистості, об’єднані спільним переживанням та визначеним набором рис. 

У зв’язку з цим підкреслено і особливості соціалізації маси на нинішньому етапі. Колись саме масова 
комунікація, преса як «четверта влада» сприяла не просто утвердженню у суспільстві громадянського начала, але й 
перетворенню, за словами французького соціолога А. Моля, «людини економічної» (homo economicus) в «людину 
соціальну» (homo socialis) у зв’язку з виходом на першорядні ролі «нематеріальних чинників, як сила ідей, влада 
культури, ціна геніальності» [11, с. 87]. 

Нині, на думку О.Л. Вартанової, мова може йти вже не про «людину соціальну», а про «людину медійну» 
(homo mediates) [4, с. 13]. Єдність таких людей полягає у споживанні майже виключно масмедійного та 
маскультурного контенту, ЗМК формують «порядок денний» та зміст інтересів і висновків сучасної людини, а 
нинішня присутність людини у медіапросторі одночасно означає і задоволення її духовних потреб, і залучення її до 
процесу споживання, за рахунок освоєння «повітряних просторів» цифрового космосу. 

Висновки 
Таким чином зняття протистояння «елітарне-масове» в сучасній сфері масової комунікації тісно пов’язане з 

формуванням особливого типу індивіда постіндустріального суспільства «людини маси». Така людина звикла 
лише споживати, тож нездатність творити нові форми змушує її звертатись до минулого. Проте вже створені 
зразки і форми використовуються вибірково. Розповсюдженню підлягають лише такі елементи, що легко 
сприймаються, впізнаються з першого погляду, а відтак і користуються попитом. Завдяки пізнаванню, а також 
своєму універсальному і поставленому на потік відтворенню такий контент стає не лише товаром, але й формою 
організації масової свідомості. Зведення її до певних елементів і породжує особливу «людину без властивостей», 
яка й зменшує «демасифікацію» медіа і маси. 

Подальші перспективи дослідження можуть бути пов’язані з особливостями утвердження індивідуального 
начала комунікатора в Інтернеті. 
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