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Интернет предоставляет великий шанс авторам социальных утопий поделиться своими прозрениями и тут 

же узнать, порой совсем неожиданную, реакцию на них. Полученная таким образом ответная реакция позволяет 
автору откровения в короткие сроки пережить свое Возрождение. 

Интернет открывает ниши, в которых обитает коллективное знание научно-исследовательских и 
образовательных учреждений, которое при прочих обстоятельствах оставалось бы известным лишь ограниченному 
кругу лиц. Психолог из Тюбингенского университета Улрике Кресс, обнаружила, что в Википедии информацию 
осваивают, как в шахте полезные ископаемые. Поводом к такому мнению послужила катастрофа на АЭС в 
Фукушиме. Тогда за десять дней на слово «Фукушима» собралось столько информационного материала, что 
обрабатывать его пришлось команде из почти 50 человек. При этом Кресс опросила экспертов в атомной 
энергетике, и они признали, что материал очень интересный и соответствует высокому научному уровню. Что 
особенно удивило тогда Кресс, так это то, что из 50 членов экспертной команды только половина имела 
специальные знания. «Однако с учетом правил Википедии удалось так организовать общение между людьми, что 
даже те, кто обладал скудной информацией, оказались востребованными».6 

Для Кресс, которая занимается социологическими аспектами новых технологий, Википедия представляет 
феномен, которого до сих пор не было. На вопрос, что движет человеком обсуждать что-либо в Википедии, они 
отвечает: «Личный опыт в конкретном полезном деле. Эта работа позволяет привнести правду в какой-то вопрос. 
По всей видимости, есть насущная потребность у человека быть частью такого процесса».7 
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Будь-який вид медійної практики, представлений у функціональному вигляді як певний набір структурних 
та творчих прийомів і методів впливу на аудиторію, слугує при цьому формуванню в суспільстві певного бачення 
проблем, прийомів поведінки та прийняття рішень, а отже, – суспільної свідомості. Але чим більш суттєвим є 
вплив медійної практики на життя суспільства, тим вищою можна вважати самоорганізацію суспільства. Медійна 
практика як управлінське явище виступає у вигляді управління не лише у зв’язку із потребами об’єкта управління, 
але й через гостру потребу самого суспільства у комунікативному впливі на нього.  

За Ю. Габермасом, медійну практику  коректно розглядати як певний “ідеальний тип комунікації” [1]. 
Наявність такого “ідеального типу комунікації” як допустимої моделі діяльності мас-медій орієнтується на 
соціальну практику та демонструє можливість ціннісного ставлення до самих медій. Дані, які ми отримуємо, 
свідчать про те, що орієнтація на бачення Ю.Габермаса ролі мас-медій в політично-соціальній структурі 
суспільства дозволяє інтерпретувати будь-які рівні зв’язків, що існують між мас-медіями та власниками як 
потужну можливість формувати широкий спектр чинників свідомості аудиторії та – в подальшому – реалізовувати 
її на практиці кожним її представником. 

Проблема національної свідомості, широко піднята в науковому і публіцистичному обріях класиками 
філософської думки, останнім часом не лише опинилась на задвірках наукових пошуків, а у медійній практиці 
стала об’єктом знущальних випадів з боку численних авторів постів у блогах. Звертати особливу увагу на дописи 
заангажованих у презирливе ставлення до українства авторів на кшталт О. Чкаленка, О. Бузіни чи то В. Піховшека 
не вартувало б – але ось зверхність до національної свідомості, продемонстрована професійним українським 
журналістом [2] К. Стогнієм [3], примушує розгорнути дискусію стосовно комунікаційних демонстрацій проблеми 
української національної свідомості    

                                                      
6 Cress, U., Held, C., & Kimmerle, J. (2013). The collective knowledge of social tags: Direct and indirect influences on navigation, 

learning, and information processing. Computers & Education, 60, 59-73. 
7 Там же. 
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За великим рахунком, і до цього самого чергового і розлогого посту пана К. Стогнія “С жуками в трусах, с 

тараканами в голове” можна було б поставитись спокійно. І дійсно – хіба варто серйозно сперечатись із 
журналістом, який без жартів вважає, що в нетоталітарних спільнотах журналістика є четвертою владою. 
Журналістика як тільки стає владою у прямому розумінні (ха!) – продукує ухвали, закони, накази, ухвалює 
бюджети, приймає на роботу, здійснює реєстрацію, влаштовує засідки на автомобілістах в кущах та де-не-де кидає 
у в’язниці політичних опонентів, опікуючись при цьому дивними як для нетоталітарних спільнот першими 
національними телеканалами чи газетами районних рад, – в той самий момент перестає бути журналістикою; а з 
метафоричним розумінням четвертої влади нетоталітарні спільноти пов’язують зовсім не журналістику – вона там 
існує як абсолютно автономний соціальний інститут, – а громадянське суспільство, в межах функціонування якого 
журналістика займає відчутне, але не ексклюзивне місце.  

З цієї ж опери –– “бритоголові журналісти” із кісточками збитих пальців, але без дружби із законом. 
Переплутав пан Стогній соціальні інститути, владу із медіями, хіба що міліцейському офіцерові відомі арії побиття 
чи вбивства журналістами представників влади. Можливо, а все ж смішненько. 

Так само, як і неавторитетність на Заході незалежних журналістів. Шкода, що професійний журналіст не 
чув, скажімо, про фрілансерів – таких собі незалежних від конкретної медії, але із власними солідними джерелами 
та експертами цілком авторитетних та компетентних інформаторів, до послуг яких залюбки і дуже недешево 
звертаються солідні видання та медійні корпорації. Як блогер, пан Стогній мав би знати і про явище авторської 
газетної колонки, а надто колонки тижневої, яку (знов-таки там!) ведуть незалежні журналісти та публіцисти і яка 
– попри конвергентність медій – користується шаленою популярністю читачів, а за авторів колонок між 
власниками медій (там, на клятому Заході, медіа бізнес – це не забавка групки олігархів, а серйозний, 
висококонкурентний і високопрофесійний фах) йде запекла боротьба.       

Не належить особливу увагу звертати і на пасажі а-ля “Я ненавиджу ґранти” та “Ви виконуєте замовлення 
заможних кротів Заходу” – ці пропутінські пісеньки в Україні вже давно відспівали, і повернення до них нагадує 
всенічні заупокійні чування наших бабусь. Особа, яка є професійним журналістом, не може не знати про те, що 
журналістські контексти моделей розвитку подій не є розлогими. Відкидаючи західні традиції, які передбачають 
формування медійного простору за допомогою або ліберальної, або соціально відповідальної моделей медій, пан К. 
Стогній не залишає українським медіям нічого іншого, як перейти на рейки тоталітарної журналістики (ми писали 
вже про це [4]). При цьому найсмішнішим є те, що свій тест, я і інші в межах власного блогу, пан Костянтин 
розмістив власне завдяки “дяді Сему”, який бере відчутну участь у виході “Української правди”. 

Все це – особисті погляди пана Стогнія на журналістські та біляжурналістські справи, які мені видаються 
доволі дивними, але на те і існує формат блогової журналістики, щоби висловлювати своє бачення проблеми і з 
цим баченням не погоджуватись. Але навіть блогова журналістика навряд чи дозволяє переходити межу 
толерантності і плутати приватні розмови із тим, що оприлюднюєш. Пан К. Стогній відверто перейшов межу 
дозволеного навіть у блогових дискусіях; у цьому дещо програмному його тексті доволі чітко виокремлюється 
зверхньо-знущальне ставлення до журналістів, які проявляють бодай якісь елементи національної свідомості.  

До чого тут Ю. Габермас? 
Останнім часом – а надто в контексті конвергентних потенцій масової комунікації (детальніше див.: [5]) 

доводиться чути про крах теорії Ю. Габермаса (наприклад, [6]). Подібні твердження відкривають шлях до 
самопозиціювання багатьох медій у вигляді об’єктів “світоглядного холодцю”, в межах якого радикальний 
скептицизм не лише почуває себе доволі вільно, але й набирає форм неприборканого суб’єктивізму, що (попри моє 
захоплення теорією наявності в межах функціональної наповненості журналістики рядочка про її суб’єктивність, 
але не об’єктивність) межує з відвертою зухвалістю, яка власне через конвергенцію набуває шарму такого собі 
невинного прояву моєї – суб’єктивної ж, звісно – точки зору [7]). 

Подібний індивідуалізм – навіть заохочений конвергенцією – за великим рахунком не потребує зовнішніх 
авторитетів. Принципово уся теорія Ю. Габермаса зводиться до захисту естетики постмодернізму (переконливо у: 
[8]), а войовничий суб’єктивізм мав би відійти на маргінес. При цьому франкфуртський соціолог певен абсолютно, 
що будь-який публічний комунікатор мав би дотримуватись не стільки власної індивідуальної порядності, скільки 
норм суспільної моралі. 

Габермасівська теорія і журналістська діяльність О. Чаленка, В. Піховшека, О. Бузіни чи К. Стогнія, які 
вважають, що в Україні тих, хто мислить проукраїнськи, цілком можна інтегрувати у категорії “нашистів”, 
“бандерлогів”, “ свідомитів”, опинились на грані світоглядного фіаско: для теорії тому, що існують О. Чаленко, 
В. Піховшек, О. Бузіна чи К. Стогній, для практики – тому, що є Ю. Габермас. 

Тупик? Ні, і саме тому, що пан Юрґен врятував загальноліберальний підхід до медій монтуванням у теорію 
масовокомунікативної дії етичного чинника. Продукт політичного суб’єктивізму, інтегрований у журналістський 
текст, виявляється доволі нейтральним щодо тих чи інших ідеологій: загальна сумарність аудиторії, яка (аудиторія) 
мислить настільки строкато, що цілком самостійно вирішує світоглядні проблеми так, як вважає за потрібне, 
призводить до того, що медійний лібералізм має серйозні претензії на сумарну нейтральність, а тому 
універсальність мала б стати певним чинником цементування солідарності антагоністичних медійних позицій. 
Саме в річищі вирішення Ю. Габермасом дилеми про те, як розуміти мас-медіа: як бажаний стан суспільства чи 
засіб реалізації мети, яку ставить перед собою зацікавлений учасник масовокомунікативної діяльності [9, с. 188– 
189], критерії ефективної діяльності мас-медіа проявлялися як діалогічність. 

Втім, подібна модель навряд чи цілком пасуватиме сучасній українській комунікаційній практиці. Очевидна 
деградація українських мас-медій як наслідок тоталітарності політики партії регіонів, все відчутніше впливають і 
на формування аудиторних очікувань. Розмивчаста позиція як влади, так і опозиції в питаннях медійної практики 
(а надто – її контенту), відверті антидемократичні рішення щодо обмеження прав і свобод громадян (див.: [10]), не 
тільки розколюють аудиторні кластери, але й посилюють традиційні для візантійської і чужі для ліберальної 
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культурної ментальності (яка, і це – трагедія української нації – дуже наближена до кордонів України до і після 
1939/1946 років) патерналістські очікування [11, с. 239–240]. Ось чому О. Чаленко, В. Піховшек, О. Бузіна чи К. 
Стогній завжди матимуть свою вдячну аудиторію, яка цілком щиро вважатиме “нашистами”, “ бандерлогами”, 
“свідомитами” проукраїнски налаштованих українців. 
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СТЕРЕОТИПИ СВІДОМОСТІ СУЧАСНОГО СВІТУ 
В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА 

 
Автор аналізує стереотипи свідомості сучасного світу в контексті трансформації свідомості суспільства з позицій 

психології та соціології. На базі аналізу стверджує, що механізми утворення стереотипів мають специфічний характер і 
щільно пов’язані із  змінами у суспільстві. 

Ключові слова: стереотипи, свідомість, трансформація свідомості. 
 
Автор  анализирует  стереотипы  сознания  современного мира  в  контексте  трансформации  сознания  общества  с 

позиций  психологии  и  социологии.  На  базе  анализа утверждает,  что  механизмы  образования  стереотипов имеют  
специфический  характер  и  плотно  связаны  с изменениями  в  обществе. 

Ключевые  слова:  стереотипы,  сознание,  трансформация сознания. 
 
An  author  analyses  the  stereotypes  of  consciousness  of  the modern  world  in  the  context  of  transformation  of 

consciousness  of  society  from  positions  of  psychology  and sociology.  On  the  base  of  analysis  asserts  that  the mechanisms  of  
formation  of  stereotypes  have  specific character  and  densely  related  to  the  changes  in  society. 

Keywords:  stereotypes,  consciousness,  transformation  of consciousness. 
 
 

Проблема, яка досліджується, полягає в тому, що у суспільстві, яке знаходиться вже понад двадцять років у 
стані перманентних змін, відбувається помітна трансформація. Остання тягне за собою зміни не тільки на 
соціальному рівні, але згодом і на генетичному. Нині ми не знаємо того, який ступінь трансформаційних змін 
притаманний сучасному суспільству (у тому числі й українському), дія яких принципів і закономірностей таких 
змін є інмутаційною (тягне негативні зміни суспільства), мутаційною (тягне позитивні зміни суспільства) або 
абмутаційною (не тягне жодних змін суспільства).  

Для пошуку відповідей на поставлені питання було здійснене теоретичне дослідження, мета якого полягає у 
ідентифікації та описі ролі стереотипів, які трансформують свідомість суспільства.  

Об’єктом дослідження було обрано процеси трансформації свідомості суспільства, предметом – стереотипи 
свідомості сучасного світу в контексті трансформації свідомості суспільства. 

Основними методами дослідження стали такі: метод абстрагування, методи аналізу, синтезу тощо.  
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