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СТАНОВЛЕННЯ МАСОВОЇ СВІДОМОСТІ  
ЯК ФЕНОМЕНУ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
З кінця XIX століття однієї з головних проблем психології, філософії і 

культурології стала масова свідомість. Проблема виникнення, масової свідомості 
включає в себе два аспекти. Перший з них – історичний. Він пов'язаний з 
аналізом процесів первісного зародження і подальшого розвитку свідомості в 
історії людства. Деякі дослідники вважають, що маси існували «завжди» і «скрізь» 
(А. Грабовскі), інші вважають, що масові спільноти та їх свідомість – специфічні 
атрибути виключно нового і навіть новітнього часу (К. Маркс)  

Другий аспект проблеми виникнення, масової свідомості – функціональний. 
Він пов'язаний з аналізом процесів щоденного створення цієї свідомості в житті 
сучасних суспільств, тобто з виявленням механізмів і факторів його постійного 
виробництва та розвитку, усвідомлення соціальної та гносеологічної природи 
масової свідомості, його основних властивостей, специфіки і т. д. 

Г. Г. Ділігенський вважає, що «географічне середовище, в якому існує дана 
соціальна спільнота, та її історичне минуле, рівень її матеріального життя і 
характер споживання, умови праці, місце в існуючих соціальних відносинах, 
культура та ідеологія навколишнього її суспільства, політичні інститути та форми 
суспільно-політичного життя, загальна соціально-політична ситуація в країні та в 
світі – всі ці та безліч інших аспектів дійсності, переплітаючись і взаємодіючи, 
утворюють об'єктивну масову свідомості» Що стосується західних філософів, 
вони вважають масову свідомість – практично продуктом інституціоналізованої 
діяльності. По-перше, інформаційні успіхи бурхливо розвивалися в світі засобів 
масової комунікації та масової культури; по-друге, погляди на масу не як на 
активну, здатну до саморозвитку суб'єкта історичної та соціальної поведінки, а 
виключно як на пасивного учасника суспільних процесів. 

Масова свідомість – це виключно психічне явище, що безпосередньо пов’язана 
із сукупністю чуттєвих образів, емоцій, інстинктів, вольових імпульсів, смаків, 
моди, настроїв і т. д. Відповідно до цього поняття, масова культура – це 
своєрідний інструмент, який формує та впливає на масову свідомість. «Більшість 
людей, – писав Ортега-і-Гасет, – не має власної думки. Народ ніколи не мав ніяких 
ідей; він не володіє теоретичним розумінням буття речей. Непристосованість до 
теоретичного мислення заважає йому приймати розумні рішення і складати 
правильні думки. Тому думки треба втискувати в людей під тиском ззовні, як 
мастило в машину Відповідно до цього твердження, можна зробити ще один 
висновок, що саме масова культура була створена для функціонування та 
застосування цього мастила.  
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ПРАГМАТИКА СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ  
В КОНТЕКСТІ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ  

 
Чи все людина робить задля власної вигоди? На це питання тією чи іншою 

мірою відповідають різноманітні течії філософії та, найбільш детально, 
меркантилізм, прагматизм, утилітаризм. Якщо розглядати меркантилізм у 
широкому розумінні, то він виступає власне переважанням матеріальних та 
фінансових інтересів над усіма іншими. Багатство меркантилісти не відділяли від 
грошей тобто, в умовах його формування, від монетарних металів – золота та 
срібла. Відповідно, багатство держави – це кількість дорогоцінних металів, що є 
на її території. Особистісний вимір меркантилізму полягає у переважанні 
фінансових і матеріальних інтересів над іншими ціннісними орієнтаціями, що, з 
одного боку, забезпечує фізичне виживання людини, а з другого боку, відсуває 
моральність на задній план. Показово, що це повинно відбуватися не тільки на 
рівні діяльності, але й переконань. Це відображається у відомому гаслі 
меркантилізму: «Те, у що нам краще вірити і є істинним». Інший напрям 
філософського осмислення цієї проблеми, прагматизм, орієнтує людину на 
досягнення корисних практичних результатів. Втім, на відміну від меркантилізму, 
не завжди пов’язується з матеріальним зиском. Прагматик, прибічник 
прагматизму – це людина, яка вибудовує свою систему поглядів на життя і 
відповідно до мети отримання практично корисних результатів. Наступна течія, 
утилітаризм є багатозначним поняттям, яке залежить від контексту. Для нас 
актуальним є визначення утилітаризму як філософсько-етичного вчення, в основі 
якого лежить оцінювання речей, предметів, процесів, явищ з точки зору їх 
корисності, можливості їх використання для досягнення цілей і задоволення 
потреб. З таких самих позицій розглядається й мораль, основним критерієм якої є 
корисність. Як і попередні напрями, він слугує каталізатором вузького 
практицизму, прагнення діставати з усього безпосередню матеріальну вигоду, 
користь. Близьким за сутністю до названих філософських підходів є психологічна 
концепція біхевіоризму. Ця концепція наполягає, що поведінка людина 
детермінується якимось корисним стимулом, а не усвідомленими мотивами. Будь-
яка поведінка людини підпадає під схему «стимул-реакція», коли позитивні 
стимули підкріплюють бажану поведінку, негативні – навпаки, роблять її такою, 
що приносять людини дискомфорт, неприємності, страждання. В результаті чого 
вона прагне уникати повторення певних поведінкових схем. Отже, описані нами 
течії формувалися на ідеї первинності базових бажань людини. Їхня поширеність в 
сучасному світі пояснюються пануючими сьогодні гедоністичними настроями. За 
таких умов духовні потреби людини «забуваються», а справжнє людське щастя, 
засноване на гармонії із собою і світом, підмінюється ідеєю матеріального успіху 
як критерію «щасливого» життя. 
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