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Відносність відносності: розмиття біполярних моральних категорій у медіадискурсі.  

Медіаантропомодель сучасності – Людина, яка сумнівається 

Дослідження проблеми поширення ідей релятивізму в нашому суспільстві має бути настільки ж актуальним, як 

й вивчення аргументів у питаннях проблеми гуманізації, екуменізму чи інших явищ, яким приділяють велику 

увагу у науковому, суспільному світах. Адже усвідомлення того, що в нашому житті, в ЗМІ, в освіті, особливо 

у вищих навчальних закладах, завівся «дух» відносності, може врятувати майбутні покоління.  

Всі ми прагнемо до об’єктивного пізнання, до істини - таку універсальну людську рису визначає французький 

антрополог Леві-Строс, зауважуючи, що світ як об’єкт думки та засіб задоволення потреб розкривається через  

бінарні опозиції.  

Насправді, важливість принципу біполярності в наш час важко переоцінити, у час, коли люди перестають 

розуміти з якими цінностями вони живуть й де виникає остання межа дозволеного. Звичайно, такі метаморфози 

відбулись не без участі ЗМІ, які сьогодні намагаються виправдати й подати якнайдраматичніше будь-яку 

історію. 

Сергій Кургинян на конференції «Журналістика — категорія моральна» слушно зауважив: «Чому все 

провалюється? Тому що десь все зламалося. У сфері високої любові, у сфері високих смислів. Потім зламалися 

ідеали. Немає ідеалів – немає цілей. Немає цілей – немає цінностей. Немає цінностей – немає норм. Немає норм 

– немає смислів. Немає значення. Немає мови. А далі – комунікації». В основному зустрічаємо критику 

релятивізму, особливо в медіадискрусі. Професор Й. Лось пише: «Цинічне питання Понтія Пилата “Що є 

правда?” (Івана 18:38) нинішні пилати від журналістики релятивізували; вони не тільки натякають на її 

примарність, але й відверто нападають на саму суть правди (суспільствам нав’язано стереотипи “У кожного 

своя правда”, “Абсолютної правди немає”, “Правда відносна”, “Anything goes” та ін..). Але правда не може 

бути справою особистого погляду. Давно наводилися такі аргументи: життя має сенс або немає; людська душа 

або невмируща, або смертна; слово або визволяє, або поневолює». Та чи тільки в цьому сьогодні полягає 

релятивізація цінностей у ЗМІ? 

Ще Ф. Достоєвський намагався в «Щоденнику письменника» віднайти міру справедливості та відносності 

категорій добро-зло. Чи маємо право ми категорично осуджувати винуватця не знаючи його попередньої історії 

та причин, які зумовили його до порушень законів моральних та суспільних? До прикладу, в сучасному 

медіадискурсі цю дискусію несвідомо продовжує канал СТБ з програмою «Один за всіх», де стикаємось із 

різними життєвими ситуаціями. По суті це територія, де глядач й втрачає ту межу дозволеного та зрозумілого, 

відчуття чорного та білого. Глядачі дізнаються про чийсь вчинок – засуджують, з плином програми 

розкриваються різні факти – злочин зроблено через бідність, обставини чи з інших причин – аудиторія розуміє, 

жаліє. Але ж факт складу злочину морального, юридичного, факт гріха залишається незмінним. Та з’явились 

факти – наше ставлення змінилось. Глядач починає сумніватися, вишукувати шляхи, якими піти далі у своєму 



бачені та оцінці ситуації. Глядач у пошуці, глядач розгублений, якщо не має ціннісного підґрунтя. Маємо 

відносність у повноті вияву. За одних обставин – одне рішення, за інших – інше. Ще Ф. Ніцше намагався 

зрозуміти цей феномен – фактів немає, є тільки наші інтерпретації.  

Тому нам слід, скоріше, визнати, вважає Гудмен, що «Все, що ми можемо знати про світ, - говорить він, - 

міститься в правильних його варіантах». Розмиття правдивого бачення сьогодні присутнє повсюди, а особливо 

у ЗМІ, та треба одночасно розуміти, що попри негативізм ситуації, маємо вчитися співпереживанню та 

усвідомленню першопочаткових категорій від яких все йде – від християнської моралі, від чітких доріг добра-

зла, й вже потім намагатися розуміти те, що бачимо й чуємо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


