
символиста-предэкспрессиониста Дж. Энсора конца 1880-90-х гг.).
Этот аспект «невыраженности» художественного метода романтизма на 

раннем этапе совершенно не содержит моментов «ущербности», поскольку от 
«высокого», «зрелого» романтизма Берлиоза, Мейербера, Шопена.

Осуществляемого  творчеством  композиторов  либо  композиторов-
исполнителей  в  одном  лице,  «ранний»  романтизм  отличается 
стилистической  комплексностью  его  проявления  (кстати,  отсюда  в 
музыкальном романтизме единство литературно-художественной собственно 
музыкальной деятельностей, причем, с акцентом на литературную в раннем 
романтизме Гофмана, с акцентом на музыкальной деятельности у Берлиоза, 
Шумана, Листа, Вагнера и т.д.).
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КУЛЬТУРА WEB-КОМУНІКАЦІЇ
В СВІТЛІ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСЯГНЕННЯ 

Окреслено  контури  філософського  аналізу  web-комунікацій  у  
діалогічному  вимірі,  наведено  домінанти  крос-культурних  комунікацій  в  
сучасному соціумі.

Ключові  слова:  web-комунікації, web-діалог,  мережева  свідомість,  
мережевий ефект

Культура  –  дзеркало  світоглядної  орієнтації  особистості  та  показник 
усвідомлення  складних  стосунків  у  суспільстві,  зв’язків  між  людиною  і 
природою,  людиною  і  всесвітом.  У  процесі  історичного  поступу  людства 
розвивається  його  духовність,  відбуваються  трансформації  в  культурі.  Як 
переконливо свого часу зазначав Бертран Рассел (1872 — 1970) — відомий 
англійський  філософ,  математик  і  громадський  діяч,  лауреат  Нобелівської 
премії 1950 року, «щоб зрозуміти якусь добу чи якийсь народ, треба зрозуміти 
їхню філософію, а щоб зрозуміти їхню філософію, ми повинні самі бути до 
якоїсь міри філософами. Тут є  взаємна обумовленість:  умови життя людей 
багато в чому визначають їхню філософію, але й навпаки — їхня філософія 
багато в чому визначає ті умови життя» [1, 5]. 

Внаслідок  техніко-технологічного  поступу  відбуваються  активні 
трансформації  соціальних зв’язків  між людьми,  постійно змінюються типи 
спілкування, форми комунікацій. Отже, сучасне суспільство – це суспільство, 
яке неуявне поза е-комунікацією, і, навіть, позначається як Суспільство  Web 
2.0. Саме тому культурний потенціал сучасного соціуму, що презентує себе у  
web-просторі (соціальні мережі, персональні блоги, форуми тощо), – складає 
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проблему, оскільки,  з  одного  боку,  виступає  своєрідним  каталізатором 
міжособистісних,  міжетнічних,  міжрегіональних  та,  в  решті,  міжнародних 
непорозумінь,  а,  з  іншого,  –  має  яскраво  виражений  філософський  вимір, 
оскільки всім людям, не залежно від їхньої етнічної приналежності, властиві 
однакові  закономірності  мислення,  що  може  розглядатися  як  основа 
створення  благодатного  клімату  для  позитивного  міжкультурного  обміну. 
Тому  на  сьогодні  актуальним предметом  наукового  вивчення  вважаємо 
мережеву  культуру  і  мережеву  свідомість як  взаємно обумовлені  чинники  
крос-культурних комунікацій у сучасному соціумі. 

У  культурі  техногенної  цивілізації,  як  відзначають  дослідники 
(О. Наконечна,  Л.  Озадовська  )  [2  -  3],  з  її  високим  рівнем  соціальної 
динаміки  та  темпами  прогресу,  стрімкими  соціальними  змінами,  виникає 
особливий  тип  особистості  –  людина,  що  відчуває  потребу  пошуку 
внутрішнього  “домена”  (за  висловом  Дж.  Фаулза),  який  би  інтегрував 
мозаїчність (курсив наш – С.К.) соціокультурного буття [4;141], що, на наш 
погляд, детермінована мережевою свідомістю веб-комунікантів в Інтернет-
просторі.  Цим «доменом» здатний виступити «діалог», зокрема,  web-діалог. 
Як вважає українська дослідниця О.  Наконечна,  «діалог є  синонімом спів-
буття і  самотворення, в якому індивіди одночасно виступають вибраними і 
такими,  що  вибирають,  страждаючими  і  активними,  бо  вони  самі  мають 
визначити  й  обрати,  як  саме  змінювати  своє  життя,  розкриваючи  нові, 
непередбачувані  навіть  для  самих  себе,  грані  особистості»  [2;  17].  Адже 
діалогічність  буття  сучасної  людини постає  формою «мислення і  пізнання 
дійсності.  У цьому разі діалог розглядається не просто як реальна розмова 
двох його учасників, а як поліфонія різних голосів, що існують у різні часи», - 
стверджує Л. Озадовська [3;12]. До того ж саме «поліфонія різних голосів» 
створює той мережевий ефект (networkeffect), до якого варто прагнути як до 
позитивного  зворотного  зв’язку (positivefeedback)  у  міжкультурних  web-
комунікаціях. 

Отже,  «доміном»  або  «константою»  культури  web-комунікацій  в 
сучасному соціумі вважаємо  web-діалог. Сучасні мислителі наполягають на 
тому,  що  ми  здатні  осягнути  сутність  людини,  принаймні  підійти  до  неї, 
шляхом  розкриття  її  ставлення  до  іншого  буття,  спілкування  з  іншими 
людьми,  тобто  тоді,  коли  навчимося  розуміти  її  діалогічну  природу. 
Діалогічний комунікативний зв’язок  визначає  всю сукупність  міжлюдських 
стосунків,  тобто  сферу  інтерсуб’єктивного,  взятого  на  всіх  його  рівнях: 
міжіндивідуальному,  культурному,  соціальному,  міжетнічному,  правовому, 
етичному тощо. 

Інтерсуб’єктивність, наголошує Н. Лазарович, виступає як корелятивний 
зв’язок прагнення до самоідентифікації кожної особи. Вона визначається як 
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одна з вихідних онтологічних підвалин людського буття і створює умови для 
автентичного співіснування,  такого,  що ґрунтується  на  першовитоках спів-
буття людської спільноти [5;58]. 
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Очерчены  контуры  философского  анализа  web-коммуникаций  в  
диалогическом  измерении,  приведены  доминанты  кросс-культурных  
коммуникаций в современном социуме.

Ключові  слова:  web-комуникации, web-диалог,  сетевое  сознание,  
сетевой эффект

Outlines the contours of philosophical analysis of web-communications in 
dialogue prism; shown dominants of cross-cultural communication in a modern 
society. 

Key words: web-communication, web-dialogue, network awareness, the 
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ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Розглянуті  культурологічні  та  політичні  аспекти  розвитку  сучасної  
української державності.
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