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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ТЕМИ ВИЖИВАННЯ У 
ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Постановка проблеми. Формування інформаційного суспільства 
серед інших наслідків тягне за собою створення нового комунікативного 
простору для обговорення суспільно значущих питань. Розвиток Мережі 
Інтернет означає не лише нові можливості поширення інформації, а й 
широке впровадження нових комунікативних засобів. Серед 
різноманітних тем віртуальної комунікації можна виокремити теми, що 
перебувають на стику кількох сфер суспільного життя. До останніх 
належить тема виживання в екстремальних умовах -не лише як складова 
професійної діяльності або хобі, а й як оптимальна стратегія поведінки в 
умовах глобальних катаклізмів. В останні роки ця тема набула певної 
популярності в кириличному секторі Інтернету (до якого належить і 
Уанет), про що свідчить поява достатньої кількості Інтернет-ресурсів, 
присвячених виживанню.

Актуальність дослідження обумовлена практично повною 
відсутністю наукових праць, присвячених аналізу причин появи і 
активізації теми виживання в кириличному секторі Інтернету.

Мета статті -  розглянути репрезентацію теми виживання у 
екстремальних умовах в Мережі Інтернет і з'ясувати причини її 
популяризації.

Виклад основного матеріалу. Інтерес до стратегій виживання у 
різних умовах, які завжди цікавили аудиторію через свій зв'язок з 
базовою потребою захисту від фізичних і психологічних небезпек, у наш 
час набуває особливого забарвлення. З однієї сторони, ми живемо у 
постіндустріальному світі з його максимальною захищеністю від 
більшості загроз, актуальних для минулих поколінь. З іншої -  цунамі та 
землетруси, техногенні катастрофи і локальні збройні конфлікти 
регулярно нагадують нам про крихкість тієї скляної стіни цивілізації, яка 
відокремлює нас від сил хаосу. Зрештою, достатньо трьохгодинного 
відключення електроенергії, щоб темні силуети багатоповерхівок у 
вечірній темряві активізували у нашій свідомості усі постапокаліптичні 
сценарії, які так щиро пропонує нам масова культура. І є певна 
парадоксальність у тому, що в останні роки тема виживання в 
екстремальних умовах дедалі частіше порушується у тому 
інформаційному' середовищі, яке у випадку будь-якої катастрофи першим 
припинить своє існування -  тобто в Інтернеті.

Мова йде не про відповідні сторінки державних і недержавних 
структур (напр., Абетку виживання на сайті МНС
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(Ьйр://\у\\г\\'.тп5.еоу.иа/'соп1;епї//аЬс_8игуіуа1.Ьіт1)), а про тематичні 
Інтернет-ресурси, створені аматорами-ентузіастами, такі як 
Вигуіуаі.сот.иа (Ьїїр://5игуіуа1.сот.иа); Школа виживання (ІШр://ехїгете- 
зигуіуа1.сот/іпсіех.рЬр?1ап§:=иа); «Вьіживание в зкстремальньїх 
ситуадиях» (Шр://ехІгеаш1іґе.сот/) тощо. Вони містять конкретні 
рекомендації щодо виживання у різних умовах і природних зонах, такі як 
прийоми отримання вогню, води, їжі, побудови укриттів тощо. Мету 
автори Інтернет-ресурсів пояснюють так: «Наш сайт як раз і покликаний 
спорядити сучасну людину знаннями і навичками виживання в диких 
умовах. < ...>  Навички та знання про поведінку в умовах дикої, ворожої 
природи допоможуть не лише у випадку екстремального автономного 
виживання, але і в будь-якому поході, експедиції або навіть у 
повсякденних, побутових ситуаціях» (ЬПр://ех1тете-
5шлауа1.сот/іпс1ех.рЬр?Іап§=тіа#).

Тема виживання присутня не лише на суто інформаційних, але й на 
комунікативних ресурсах, напр., на форумах при різноманітних Інтернет- 
сторінках і порталах (Ьир://\у\у\у.асїіуе.1уіу.иа/с0ріс-ї2159ЛШПІ; 
Ьйр://іогит.ІУІурог{.сошУ5Ьо\уіЬгеас1.рЬр?1=50619;
Ьйр://тіІ.іп.иа/&гигп/уіе\¥Готт.рЬр?ґ=61 &$іс1=(103Ь6асе489сс 1еЬ35Ь6427е 
с61е1674). Існують і форуми, повністю присвячені цій темі 
(Мр://сіапеї.іп&>/), де розглядаються питання виживання не лише в 
умовах дикої природи, але й під час бойових дій, техногенних катастроф і 
навіть апокаліпсису після третьої світової. Учасники дискусій жваво 
обговорюють, які 100 товарів необхідні для виживання, скільки можна 
протриматися під бетонною плитою і чи з'являться після апокаліпсису 
зомбі. Серед учасників переважають чоловіки, хоча й є представниці 
жіночої статі.

Є цілком зрозумілим, чому подібні питання цікавлять осіб, 
професійна діяльність яких -чи  хоча б хобі -  пов’язані з реальним 
ризиком опинитись у «гарячих точках» чи серед холодного зимового лісу. 
Але аналіз повідомлень свідчить, що таких осіб серед постійних 
відвідувачів відповідних форумів небагато. Можна припустити, що й 
серед читачів відповідних сайтів вони становлять меншість. Окрім того, 
постає питання про практичну цінність викладеної там інформації. Адже 
для реального здобуття навичок виживання мало прочитати кілька статей 
(ще й невідомо ким написаних): необхідні систематичне навчання, 
регулярне тренування і професійні вчителі. Очевидно, що інформація, 
викладена в Мережі, призначена скоріш для «загального розвитку», ніж 
для справжнього самонавчання і тренування, а нескінченні розмови на 
форумах не мають жодних реальних наслідків. З огляду на це можна 
припустити, що відповідні Інтернет-ресурси задовольняють не стільки 
інформаційні, скільки певні психологічні потреби (особливо це впадає в 
очі при ознайомленні з обговоренням оптимальної поведінки після 
глобального катаклізму).
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Унікальність Інтернету багато у чому полягає у його можливості 
надання симулякрів як ілюзій, фантомів, штучного відтворення реально не 
існуючих речей -  наприклад, творчості чи спілкування. Роблячи записи у 
своєму блозі, Інтернет-користувач відчуває ілюзію творчості; розмовляючи 
у чаті з віртуальними друзями, він тішиться ілюзією спілкування. Не 
вирішуючи реальної проблеми, такі симулякри мають терапевтичну 
властивість, позбавляючи особу психологічного дискомфорту. Тому цілком 
ймовірним виглядає припущення, що, читаючи відповідні Інтернет-ресурси 
і особливо спілкуючись з «однодумцями», сучасний городянин 
позбавляється прихованого страху перед можливими кризами, аваріями та 
іншими катаклізмами (аналогічною є й функція такого жанру масової 
культури, як «фільм-катастрофа»). Інтернет-користувач уявляє себе героєм, 
який виживає в умовах зруйнованого міста чи підкорює собі дику природу, 
знімаючи в такий спосіб внутрішню напругу (особи, які не дружать з 
Інтернетом, з тією ж метою можуть переглядати відповідні передачі на 
телеканалі «Дискавері»),

Можлива й інша причина. Як відомо, ще Г.Дебор та Ж..Бодріяр 
виокремлювали гру як значущий компонент дискурсу Постмодерну. У 
сучасному світі Гра виступає в якості тотальної культурної форми [1, с. 
5], вона охоплює всі вікові і соціальні сегменти суспільства. В такому 
контексті віртуальна «гра у виживання» є нічим не гірша за інші 
комп’ютерні та реальні ігри: вона виконує ті ж завдання і не несе 
серйозного навантаження.

Висновок. Таким чином, аналіз Інтернет-ресурсів, присвячених 
виживанню, незалежно від їх спрямованості -  інформаційної чи 
комунікативної -  дозволяє вбачати причини їх популяризації у здатності 
виступати в ролі засобів зниження психологічної напруги або реалізувати 
прагнення до гри дорослої Інтернет-аудиторії.
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