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ПЕРЕХІД ВІД ДІАЛОГУ ДО ФАТИЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ВИМІР 

«МЕРЕЖЕВОЇ СОЦІАЛЬНОСТІ» 

Найбільш яскравою прикметою сучасного стану інформаційно-

комунікативної сфери є її ускладнення, самоорганізація і саморозвиток, 

цифрові технології, накопичення баз даних, динамічний розвиток соціальних 

мереж. Глобальний перехід від масової комунікації до « масової само-

комунікації» (mass-self-communication») дає підставу М.Кастельсу взагалі 

робити таке філософське узагальнення, що «нова комунікаційна система 

радикально трансформує простір і час, фундаментальні виміри людського 

життя»[1,с. 28]. 

Проблематика нової інформаційно - комунікативної ситуації вимагає 

філософського осмислення багатьох аспектів цього глобального переходу , і 

головне, як змінюється людина в новій комунікативної реальності, яка, з одного 

боку розширює його можливості до комунікації, з іншого - змінює саму 

комунікацію, багато в чому втрачаючи її справжню суть як діалогу і 

обмежуючи можливості становлення особистості як діяльної творчої істоти. 

Інтернет, і, зокрема, соціальні мережі, створюють нову тканину 

соціально-економічних,культурних і політичних відносин, нові виміри 

соціальності, так звану «мережеву соціальність»(веб-сайти соціальних мереж 

можна розглядати як мережі соціальності).І блоги, сайти соціальних мереж і 

мікроблоги, які західні дослідники називають терміном нові медіа, «соціальні 

медіа (термін «соціальні медіа» вперше був використаний близько1994року 

Джоном Берковичем) посилюють вплив на культурну і соціально-політичну 

сфери. Зростання соціальних медіа в усьому світі просто безпрецедентне. 

І дуже багато питань викликає суперечлива сутність соціальних медіа. З 

одного боку, соціальні медіа дійсно виражають соціальну цінність,стають 
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платформою для «поширення історії про солідарність»[3, с. 3]. З іншого, Ненсі 

К. Бейм пише про те,що "соціальні медіа" являють собою поглинання 

соціального корпоративним», монетизацією соціального і «частиною більш 

великого економічного безправ'я, яке процвітає проміж молодих творчих 

працівників, готових брати участь в їх власній експлуатації»[2, с. 1]. 

Західні дослідники звертають увагу на те ,що зростання практики 

користування інтернет-мережею, блоги і мікроблоги, соціальні контексти 

«індивідуалізації» та «мережевої соціальності», поряд з технологічними 

розробками, пов'язаними з ефектом «присутності», призвели до онлайн-медіа-

культури, в якій все більше домінує фатична комунікація. Тобто, комунікація, 

яка має чисто соціальні (мережеві), а не інформаційні чи діалогічні наміри. 

Вінсет Міллер констатує, що завданням профілю у соціальній мережі є 

перш за все встановити (і продемонструвати) зв'язки, а не передбачити 

діалогічне спілкування, діалог стає перешкодою у прагматичному прагненні 

економії часу, роль стислих повідомлень у фатичному зв'язку збільшується, а 

величезне зростання соціальних мереж сприяє розвитку нових форм 

«опосередкованої видимості». Дослідники,звертають увагу на «сплощення» 

соціальних зв'язків, яке відбувається в «мережевій соціальності. І замість 

поглиблення соціальних зв’язків тенденція соціальних мереж демонструє « 

відхід від громади, розповідей, основної комунікації до соціальних мереж, баз 

даних і фатичного спілкування» [4,с. 397]. Тобто культурною логікою 

цифрового століття стає не наратив як ключова форма культурного 

самовираження в модерну епоху, а база даних. 

Ведення блогу здебільшого ґрунтується на уявленні про те, що 

інформація є товаром, який використовується для створення та підтримки 

відносин [4,с. 389]. За В. Міллером, замість здобуття безпеки за рахунок 

«довіри» і саморозкриття в сучасних умовах мобільності і неформальності 

мережі, соціальна мережа стає інструментальною або ж власне формою товару 

соціальних зв'язків на основі постійного будівництва і реконструкцій 



персональних мереж або контактів.«Людські стосунки стають все більш 

залежними від об’єктів і навіть витісняються ними»[4,с.393]. 

Таким чином, технічні засоби сприяють ситуації пост-соціалізації, коли 

ми використовуємо об'єкти (будь то телефони, або профілі MySpace, або блоги) 

в якості комунікативного тіла аби перебувати в постійному спілкуванні з 

іншими представленими або пост-соціальними об'єктами. Але справжнім 

спілкуванням це назвати складно, бо комунікативні жести не мають мети 

обмінятись важливою інформацією, скоріше просто підтримувати соціальні 

зв'язки. «Комунікації була передана роль простого підтримання постійного 

розширення мереж взаємозв'язків і підтвердження знаходження в режимі он-

лайн»[4,с.397]. 

Соціальними контекстами індивідуалізації в блогінг-культурі є 

«сплощення» соціальних зв'язків ,технологізація спілкування. Егоцентрична 

природа самої мережі створює єдиний контекст, який існує і в якому 

формується ідентичність, всі інші контексти усуваються, а соціальні відносини 

стискаються[4,с.392]. М. Кастельс також вказує на ключову проблему зміни 

ідентичності в світі зростаючих можливостей та інтеграції людських зусиль. «І 

чому ми спостерігаємо в усьому світі протилежну тенденцію, а саме, 

збільшення дистанції між глобалізацією і ідентичністю, між мережею та" Я 

"?[2, с. 28]. 

Як бачимо, дослідники звертають увагу нову модель комунікабельності в 

Інтернеті, нескінченному і необмеженому наборі тексту, зображень, записів 

даних і звукових файлів; комунікації, яка має не інформаційні чи діалогічні 

виміри,а суто соціальні (мережеві), підтримання безперервного контакту. І ця 

зміна приводить до нових якостей соціальності, так званої «мережевої 

соціальності», яка втілює логіку мережі соціальності як нескінченне зростання 

бази даних і веде до «сплощення» соціальних зв'язків і характеризується суто 

фатичними вимірами комунікації. 
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