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СОЦІАЛЬНІСТЬ І КОМУНІКАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Зв’язок соціальності і комунікації є прямим – соціальність 
формується, проявляється, реалізується через комунікацію. Говорячи  
словами А. Хора, «аби зрозуміти себе, людині необхідно бути 
зрозумілим іншим. Аби бути зрозумілим іншим, необхідно зрозуміти 
іншого» Актуальним  контекстом дослідження сучасних соціальності й 
комунікації є глобалізація як двосторонній процес зникнення та 
укріплення кордонів. Межі (держав, сімей, особистості…) структурують 
актуальну соціальність, формуючи відношення людини з навколишнім 
світом, так званий «структурний зв'язок». Межі відокремлюють від 
оточення, формують ідентичність (самобутність), регулюють 
комунікативні процеси системи. Сьогодні тема меж є одним із викликів 
сучасності.  

Як цитував З. Бауман слова Мілана Кундери, «єдність людства», 
що її спричинила глобалізація, означає передусім, що «ніхто нікуди не 
може втекти» [4]. Можна продовжити… від «нестерпної легкості 
буття»…Нікуди не можна втекти в глобалізованому світі. Проте 
винахідливості людини немає меж. Вона може втекти, руйнуючи 
соціальність, у душевні хвороби й стани зміненої свідомості – туди 
звідки повернути людину у звичайний соціальний світ надзвичайно 
важко. Проте, якби людина не намагалася, вона не може не спілкуватися, 
адже мовчання, ігнорування – все є повідомленням. Існує внутрішня 
комунікація, діалоги із галюцинаціями. Тому П. Вацлавік формулює 
метакомунікаційну аксіому прагматики людської комунікації: ніхто не 
може не спілкуватися [6]. 

Описуючи зміни, які відбуваються із соціальністю, З. Бауман, 
Ф.Фукуяма, Ж.Бодріяр, звертали увагу на різні «маркери», як то участь у 
суспільному, політичному житті (Бауманівська «агора спустіла»), 
кількість розлучень, правопорушень, самогубств, тероризм («усі ми 
заручники, всі ми терористи» у Бодріяра [5, с.38]), міграція («реванш 
кочівників» у Баумана) і т.п. 

Філософське осмислення феномену самотності, «спів-буття», 
«спів-існування» соціальності було завжди. Діалог з іншим можливий 
настільки, наскільки людина зможе спочатку бути один на один з буттям, 
або бути самотньою. Тільки з метафізичної самотності, за 
М.Мамардашвілі, «можна простягнути руку іншому і опинитися в 



такому ж розумінні, яке розташовано множинно «на багатьох головах» 
[7, с.73].  

Спосіб втратити і знайти себе в іншому бачив Ніцше. Самотній 
йде дорогою до самого себе, але дурна любов до самих себе робить із 
самотності в’язницю. Іншим було усамітнення Заратустри – таке, яке 
філософи, починаючи від Парменіда і Платона, протиставляли 
політичній сфері, яке є єдиним виходом, який бачив М. Гайдеґґер, з 
«неосяжної пошлості» загального повсякденного світу [1]. Подібне 
усамітнення схоже з рушійним мотивом уходу в науку для вчених 
«третього типу», описаних А. Ейнштейном, які тікають туди від відчуття 
тяганини буденного життя, безглуздості його повторюваності, пустоти 
звичайних прагнень, задоволень [7, с.14]. В центрі філософії 
М.Гайдеґґера є самотнє тут-буття людини, частиною структури  якого є 
буття-з-іншими. Людина є самотньою настільки, наскільки є унікальною 
істотою і усвідомлює себе окремою особою за Е.Фроммом. Коли 
необхідно що-небудь оцінювати, приймати власне рішення – людина є 
самотньою, але перенести відокремленості від ближніх людина не може. 
Її щастя залежить від відчуття солідарності з ближніми, з минулими і 
майбутніми поколіннями [8].  

Виклики сучасного глобалізованого світу, з якими раніше 
людство не зустрічалося, описав З.Бауман в роботах «Глобалізація. 
Наслідки для людини і суспільства», «Індивідуалізоване суспільство», 
«Плинні часи: життя в добу непевності» та ін. Реакцію на ці виклики 
описав Ж.Бодріяр у «Фатальних стратегіях». Більшість цих викликів є 
парадоксальними. Прагнення до світового порядку, безпеки обертається 
знеціненням порядку як такого. «В глобалізованому світі порядок стає 
індикатором безпорадності і підлеглості» [3, с.44]. Світ відкритий, світ 
без кордонів, свобода… обертаються зневагою до принципу 
територіального суверенітету і будь-яких державних кордонів. 
«Відкритість» відкритого суспільства сьогодні не лише відкритість у 
самовизначенні вільного соціуму, відверте визнання власної 
недосконалості, тривожність щодо власних недосліджених можливостей, 
які описував К.Попер, а й нездатність «хоч із якоюсь певністю визначити 
власний курс й оборонити уже обраний напрямок» [4, с.16]. Відкритість 
суспільства – відкритість непередбачуваним побічним ефектам 
«негативної глобалізації», як то вибірковій глобалізації торгівлі і 
капіталу та ін.  

Висока інтенсивність повсякденного спілкування, що 
забезпечувалась значною щільністю зв’язків у автономних локальних 
суспільствах, за Ф.Теннісом, визначала переміщення інформації. 
Сьогодні простір не визначає межі комунікації. Джерела інформації все 
більше стають екстериторіальними, а сама інформація реалізуються в 

електронній формі і передається майже миттєво. Як влучно 
охарактеризував Ж.Бодріяр у «Фатальних стратегіях» сучасний стан 
людини: «напружене очікування і повільність є нашими сучасними 
формами трагічного, відколи прискорення зробилося нашою банальною 
умовою» [5, с.18]. «Сьогодні за допомогою електронних засобів зв’язку 
інформація почне циркулювати скрізь із самою швидкістю світла», 
зникає абсолют, що був мірою для всього іншого. «Та за прискоренням 
щось починає цілковито сповільнюватися. Можливо, ми починаємо 
цілковито сповільнюватися» [5, с.17]. Ми шукаємо щось прудкіше, ніж 
комунікація... «Комунікація надто повільна, вона є ефектом повільності, 
вона відбувається через контакт і слово. Погляд поширюється швидше, 
це найголовніший, найпрудкіший з-поміж медіумів. Усе мусить 
розігруватися миттю. Не треба ніякої комунікації» [5, с.7]. 

Принцип «хто володіє інформацією – той володіє світом» 
змінюється. Кількість інформації шалено збільшується з кожним днем, 
створюючи дезінформаційний морок, коли інформація швидко втрачає 
свою актуальність та й істинність її під великим сумнівом. Консумеріат 
занурений в туман нескінченої кількості інформації, в якому неможливо 
роздивитися знання. Знання стають власністю нетократів – нової 
правлячої еліти [2].Відкритий світ передбачає свободу пересування, 
проте саме мобільність і нерухомість визначає структуру глобальної 
влади. Капітал і влада не прив’язані до простору. Як казав З. Бауман, 
«глобалізація може бути визначена різними способами, але «реванш 
кочівників» – один із найбільш вдалих, якщо не найкращій» [3, с.44]. 
Верхівка нової ієрархії влади характеризується здатністю швидко і за 
першої необхідності пересуватися, а нижні рівні не можуть зупинити їх 
своєю нерухомістю. 

Підкреслюється відповідальність кожної людини за реалізацію 
проекту власного життя, проте П. Бурдьє констатує втрату можливості 
контролювати своє сьогоднішнє життя більшістю людей, які живуть у 
глобалізованому світі. Гуманістичні ідеї про право людини на свободу, 
самореалізацію перетворюються на зобов’язання бути 
самоактуалізованою особистістю.  
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