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Abstract

The article reviews some items of the modern sociology. “Person-Civil Society” inter -
relation is discussed according to various collective subjects, like status, corporation,
professional community. The society divided into various collective groups reflects on
personality. One of the important aspects of civic life is psychological process of
individual identification that promotes personal integration into social institutions
and society as a whole.

Поняття громадянського суспiльства сьогоднi є одним iз ключових еле -
ментiв для розумiння вiдносин суспiльства, держави та особистостi. Сут -
тєвого значення набуло розрiзнення громадянського суспiльства i держави.
Воно вiдiграє особливу роль для особистостi, яка живе у  суспiльствi, що
трансформується.

Історiя розробки концепцiї громадянського суспiльства свiдчить про
доволi широкий спектр думок дослiдникiв у тлумаченнi цiєї складної проб -
леми. Розвиток поняття громадянського суспiльства можна простежити у
теоретичних концепцiях Т.Гоббса, Дж.Локка, А.Фергюсона, Ф.Хатчiсона,
Т.Пейна, А. де Токвiля, Дж.С.Мiлля, Г.В.Ф.Гегеля, Е.Геллнера.

Становлення iдеї громадянського суспiльства та її iсторичну еволюцiю
дослiджували захiднi, росiйськi та вiтчизнянi науковцi: А.Арато [1], К.Га -
джiєв [2], О.Кравченко [3], В.Вiтюк [4], В.Тимошенко [5], Т.Ковальчук [5],
Ю.Корнiлов [6], М.Мокляк [7], В.Степаненко [8]. Не заглиблюючись у це
питання, слiд  вiдзначити, що в теоретичному планi найбiльш  дискусiйними 
були i залишаються питання, що стосуються поняття i сутностi гро ма -
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дянського суспiльства, його взаємовiдносин з державою, його принципiв та
iнститутiв. Разом з тим, незважаючи на неоднозначне розумiння цих питань, 
суть даного  iсторичного феномена звичайно зводять до того, що людина не
веде подвiйне життя — в полiтичнiй спiльнотi, де вона визнає себе су -
спiльною iстотою, i в громадянському суспiльствi, де вона дiє  як приватна
особа, як iндивiд.

У довiднику “Соцiологiя: короткий енциклопедичний словник” на ве -
дено таке визначення: “Громадянське суспiльство — асоцiацiя вiльних гро -
мадян, що взаємодiють мiж собою виключно на ґрунтi власних iнтересiв,
правових норм та спiльно погоджених чи вироблених регуляторiв (ком -
промiс тощо). Поняття “громадянське суспiльство” характеризує цiлiснiсть
суспiльного життя стосовно полiтичних структур, передусiм держави. Гро -
мадянське суспiльство поєднує економiчнi, соцiальнi, культурнi, духовнi,
родинно-побутовi вiдносини та iнститути, а також передбачає певнi сво -
боди, права та обов’язки  особистостi як необхiднi умови її ствердження та
самореалiзацiї в громадському життi. Поняття держави та громадянського
суспiльства теоретично розчленовують цiлiсний соцiальний органiзм на двi
взаємопов’язанi та взаємообумовленi сторони — полiтичну i соцiальну сфе -
ру життя” [9, с. 108].

Для розумiння сутi громадянського суспiльства особливе значення має
питання про його складовi (iнститути чи структури).

Бiльшiсть дослiдникiв дотримуються думки, що iнститутами гро ма -
дянського суспiльства є сiм’я, рiзнi заклади освiти, церква, приватна влас -
нiсть, iнститут  багатопартiйностi, ЗМІ, науковi, професiйнi та iншi об’єд -
нання, асоцiацiї, органiзацiї, якi забезпечують економiчнi, професiональнi,
культурнi, полiтичнi та iншi iнтереси й потреби рiзних соцiальних верств,
груп та окремих iндивiдiв.

Неоднозначнiсть у питаннi про складовi громадянського суспiльства
пояснюється поплутуванням таких понять, як принципи, на яких ґрун -
тується громадянське суспiльство, та iнститути, якi реалiзують цi принципи
на практицi. До основоположних  принципiв функцiонування громадян -
ського суспiльства слiд вiднести економiчний i полiтичний плюралiзм, осо -
бисту свободу, публiчнiсть i загальну поiнформованiсть, справедливiсть i
суворе виконання законiв.

Єднає рiзнi пiдходи до проблеми громадянського суспiльства iдея  iн -
дивiдуальної свободи, самоцiнностi кожної особистостi. І хоча концепцiя
громадянського суспiльства виходила з того, що дане суспiльство за без -
печує права людини, а держава — права  громадянина, в обох випадках
iдеться про права особистостi на самореалiзацiю як основну умову iсну -
вання як громадянського суспiльства, так i правової держави. Отже, ви -
хiдним елементом у конструкцiї громадянського суспiльства є особистiсть,
а складовими цiєї конструкцiї є всi тi численнi iнститути, якi сприяють
реалiзацiї особистiстю її iнтересiв.

Процес становлення громадянського суспiльства вiдбувається одно -
часно iз цiннiсними змiнами, що їх зазнають i людина, i суспiльство, i
держава. Передумовою  безконфлiктного розвитку вiдносин мiж людиною,
суспiльством i державою є певна рiвновага, яка гарантує незалежнiсть iнди -
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вiда вiд зовнiшнiх зазiхань. За умови, що цей iндивiд узгоджує свою пове -
дiнку з iнтересами суспiльства i держави.

Вiдносини iндивiда з суспiльством коливаються в широкому дiапазонi:
вiд повного злиття (наприклад, буржуа XVIII столiття повнiстю ото тож -
нював себе з усiма проявами громадянського суспiльства) до абсолютного
вiдчуження (пролетарi цього ж перiоду вiдчували себе знедоленими, iз -
гоями, а за сучасною термiнологiєю — марґiналами). Тому саме через вiд -
носини “iндивiд — суспiльство”, через мiру самоiдентифiкацiї iндивiда iз
суспiльством утверджувалася громадянськiсть особистостi. 

З огляду на нашу тему цiкавою є iдея Платона щодо особистiсних
пiдвалин державного i суспiльного ладу. Вiн видiлив та описав п’ять типiв
державного устрою, якi ґрунтуються на вiдповiдних базових типах гро -
мадян з певними характерними рисами: 1) аристократiї (iдеальнiй державi,
владi кращих) вiдповiдає “аристократична людина”, основними рисами якої 
є мудрiсть, мужнiсть, розсудливiсть i справедливiсть; 2) тимократiї (владi
воякiв) — “тимократична людина” (головнi риси — честолюбство, не роз -
важливiсть, авантюрнiсть); 3) олiгархiї (владi багатих) — “олiгархiчна лю -
дина” (що вiдрiзняється прагненням до наживи); 4) тиранiї (одноосiбнiй
деспотичнiй владi) — “тиранiчна людина” (якiй притаманнi деспотизм, жор -
стокiсть, аморальнiсть); 5) демократiї (владi народу) — “демократична лю -
дина” (що характеризується розгнузданiстю, розбещенiстю, безсором нiс -
тю) [10, с. 241–270]. Утвердження певного ладу пов’язане з домiнуванням у
суспiльствi вiдповiдного типу особистостi.

Проблема особистiсного пiдґрунтя суспiльства не залишилася також
поза увагою Арiстотеля. Вiн ототожнював суспiльство з державою i вва -
жав, що “всяка держава, як i первиннi об’єднання, — природне утворення”,
оскiль ки “людина (за своєю природою) є iстота полiтична”, а не “са мо -
достатня” [11, с. 16–17]. 

Оптимальний стан суспiльства Арiстотель виводив iз “взаємного спiл -
кування”, яке, своєю чергою, спирається на почуття “взаємної приязнi”.
Мiра участi особи у державному життi залежить не вiд походження, а вiд
“по лiтичної доброчинностi” — вiд користi, яку приносить iндивiд у су спiль -
ст во [11, с. 80]. Пiдтримання оптимального стану такого спiлкування зале -
жить насамперед вiд активної та конструктивної участi громадян. Взiр -
цевим гро мадянином Арiстотель вважав тiльки того, “хто бере участь в
управлiннi й чинить послух. Однак, можливо, сутність поняття “громадя -
нин” змiнюється з огляду на змiну форми державного устрою” [11, с. 88].
Тобто грома дян ськiсть залежить вiд об’єктивних чинникiв. Вiдповiдати
цим кри терiям може людина середнього достатку, яка здатна дати лад своїм
госпо дарським справам, i, вiдповiдно, “тi держави мають найкращий устрiй,
де середня верства становить значну кiлькiсть i користується бiльшим
впли вом по рiвняно з обома крайнiми верствами населення” [11, с. 116].
Дане посту лювання перегукується iз поширеною сьогоднi думкою, що
запорукою iсну вання громадянського суспiльства є мiцний середнiй клас.

За доби Вiдродження з’являються першi паростки громадянського су -
спiльства в iталiйських мiстах-республiках. Макiавеллi формулює три важ -
ливi цiнностi громадянського суспiльства: мир i безпека громадян, задо -
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волення їх вiд свого майна i багатства, право кожного мати й вiдстоювати
свої переконання. Тому Макiавеллi  у своєму творi “Володар” радить пра -
вителям брати до уваги наведенi людськi потреби для успiшного держав -
ного правлiння [12].

Найпершi пiдвалини концепцiї громадянського суспiльства заклав анг -
лiйський мислитель Т.Гоббс [13]. Причини виникнення та iснування су -
спiльства вiн пов’язував iз природою i якостями людини як iстоти розумної,
а водночас  егоїстичної. Оскiльки вся людська поведiнка мотивується осо -
бистою корисливiстю, суспiльство слiд розглядати як засiб для її задо -
волення. У своєму природному станi люди, за Гоббсом, не можуть зберегти
мир i тому постають перед загрозою взаємознищення [13, с. 96]. І тут зав -
дяки iнстинкту самозбереження люди розумiють, що потрiбно вийти зi
стану “вiйни всiх проти всiх”. У зв’язку з цим Гоббс обґрунтовує концепцiю
договiрного походження полiтичної влади [13, с. 132–133]. Держава ви -
никає  на основi суспiльного договору мiж людьми. Тобто люди були ви -
мушенi укласти суспiльний договiр, вiддавши частину прав суверену заради 
безпеки життя. Громадянське суспiльство (societas civilis), яке з’являється
внаслiдок цього договору, вiн розглядає як еквiвалент держави (civitas) та її
законiв. Крiм цього, Гоббс оперує поняттями громадянина (пiдданого) та
громадянської особи (persona civilis), що належать до спiвтовариства гро -
мадян, утвореного за певними iнтересами.

Вагомий внесок у розвиток iдей становлення громадянського су спiль -
ства зробив англiйський лiберал Дж. Локк. Як передумову виникнення
громадянського суспiльства вiн розглядав природний стан людей — “стан
повної свободи у керуваннi своїми дiями, порядкуваннi власним майном та
особою” , “стан рiвностi, за якого вся влада та компетенцiя є взаємними” [14,
с.131]. Але на вiдмiну вiд концепцiї Гоббса, природний стан не трактується
Локком так однозначно як “стан свавiлля”. На думку останнього, при -
родний стан регулюється “законом природи”, що вимагає миру i збереження 
всього людства та пiдтримується мiрою своїх можливостей кожною лю -
диною. Зрозумiло, що така упорядкованiсть має нестабiльний характер,
тому намагання уникнути стану вiйни є причиною виникнення грома -
дянського суспiльства. В цьому аспектi позицiя Локка близька до позицiї
Гобб са. Водночас Локк бiльше наголошує особистiснi засади жит тєдi яль -
ностi громадянського суспiльства, первиннiсть особистiсного начала щодо
ко лективного чи державного. Вiн переконаний, що “кожна людина … є
вiльною вiд природи, i нiщо, крiм її власної згоди, не в змозi пiдкорити її
якiй-небудь земнiй владi” [14, c. 192]. Локк видiляє два рiзновиди такої
згоди — “мовчазну згоду” (яка обмежується вже самим фактом визнання
законiв суспiльства) i “виражену згоду”, яка робить людину справжнiм
членом суспiльства. Тобто йдеться про активну громадянську позицiю
особистостi як умову оптимальної життєдiяльностi громадянського су -
спiльства.

Одним iз яскравих представникiв доби Просвiтництва, яка видiляється
рацiоналiзмом, був Ж.-Ж. Руссо [15]. Його iдеї у своїх витоках  близькi до
положень Гоббса. Спочатку Руссо виходив з iндивiдуалiстичної природи
людини, але внаслiдок еволюцiї поглядiв дiйшов думки, що пiдґрунтя здiб -
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ностей iндивiдiв перебуває в суспiльствi. “Цей перехiд вiд природного до
громадянського викликає вельми помiтнi змiни в людинi, вiддаючи спра -
ведливостi те мiсце в людськiй поведiнцi, яке ранiше належало iнстинктовi,
а також надiляючи людськi дiї моральнiстю, якої їм ранiше бракувало” [15,
c. 26]. Отже, в суспiльствi iндивiди дiстають свої духовнi й моральнi здiб -
ностi й через нього стають особистостями, отримуючи “моральну свободу,
котра перетворює людину на справжню володарку самої себе. Бо спонука,
спри чинена самим лише твоїм жаданням, — це рабство, а покiрнiсть зако -
новi, який ти власноруч поставив над собою, — свобода” [15, c. 27]. Упо ряд -
кованiсть вiдносин у суспiльствi i державi залежить вiд чотирьох родiв
законiв: полiтичних, громадянських, юридичних та, за твердженням Руссо,
найважливiших — моралi, звичаїв i громадської думки. Останнiй “ви кар -
буваний не на мармурi чи бронзi, а в серцях громадян” [15, c. 65]. Отже,
можна з певнiстю стверджувати, що Руссо визнає важливу роль таких фе -
номенiв, якi за наших часiв науковцi визначають як “полiтичну культуру” та
“громадську думку”. 

Інший французький мислитель А. де Токвiль розумiв громадянське
суспiльство як особливу, позадержавну сферу соцiуму, а саме як царину
поширення позадержавних громадських та полiтичних асоцiацiй [16]. Вiн
також вважав, що для збереження свободи у демократичному суспiльствi
потрiбно, щоб у людей був певний смак до неї, щоб на  практицi сформувався 
волелюбний спосiб спiвжиття. На його думку, за умов демократiї зникає
слухнянiсть i довiра до зовнiшнiх авторитетiв, i  лише апелювання людей до
власного розуму може сприяти спiвробiтництву. Токвiль зазначав, що недо -
статньо запровадити вiльнi iнституцiї, вибори, партiї, парламент. Необ -
хiдно, щоб людям була властива схильнiсть до незалежностi, до певного
опору офiцiйнiй владi, коли вона на такий опiр заслуговує.

Проблеми громадянської свободи i влади суспiльства над iндивiдом
можна знайти у працях Дж.С. Мiлля [див.: 17, c. 617]. За Мiллем, су -
спiльство може втручатися в дiї iндивiда тiльки заради самозбереження.
Тому свобода думки, право бути радше переконуваним, нiж при мушуваним, 
є невiд’ємною якiстю морально зрiлої особистостi. І саме лiберальне су -
спiльство визнає це право, а також формує свої iнституцiї в такий спосiб,
щоб реалiзувати це право. Сенс полiтичної свободи Мiлль убачав у тому, що
iндивiд може вiльно обговорювати громадськi питання, брати участь у полi -
тичних рiшеннях, дотримуватися своїх моральних переконань i перебирати
на себе  вiдповiдальнiсть за наслiдки своїх дiй.

Особлива заслуга в розробцi концепцiї громадянського суспiльства на -
лежить Г.В.Ф.Гегелю [18]. На основi систематизацiї всього спадку анг -
лiйської, французької та нiмецької суспiльно-полiтичної думки Гегель дi -
йшов висновку, що “громадянське суспiльство є диференцiацiя, яка стоїть
мiж сiм’єю та державою, хоча розвиток громадянського суспiльства при -
ходить пiзнiше, нiж розвиток держави; оскiльки в якостi диференцiацiї воно
передбачає державу, яку воно, щоби iснувати, повинно мати перед собою як
щось самостiйне” [18, c. 228]. Тому поняття “громадянське суспiльство”
вужче, нiж поняття “суспiльство”.
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Критикуючи абстрактний iндивiдуалiзм як вираження духу французь -
кої революцiї, Гегель виходив з того, що громадянин є суспiльною iстотою,
котра для виявлення своєї моральної значущостi має вiдiгравати певну роль
у життi громадянського суспiльства. Онтологiчну природу громадянського
суспiльства Гегель виводив iз особистiсного начала, але наголошував роль
соцiальних чинникiв, оскiльки “в громадянськiм суспiльствi кожний для
себе — цiль, всi iншi для нього нiщо. Однак без спiввiдношення з iншими
(курс. мiй. — О.Р.) вiн не може досягнути своїх цiлей у всьому їх обсязi: цi
iншi є суть, а тому засоби для цiлi особливого” [18, c. 228].

Свободу Гегель вважав не стiльки iндивiдуальним обдаруванням, скiль -
ки статусом, що надається iндивiдовi через правовi й етичнi iнституцiї, якi
пiдтримує спiльнота. Тому iндивiд має бути “опосередкованим” через довгу
низку асоцiацiй (станiв, корпорацiй) [18, c. 245]. Моральний свiтогляд iн -
дивiда, на думку Гегеля, невiддiльний вiд свiтогляду суспiльства, складовою 
якого є iндивiд, i вiд взаємовiдносин усерединi того суспiльства, до якого вiн
належить через громадянство, суспiльний клас. Розмiрковуючи про гро -
мадянське суспiльство, Гегель заперечував ототожнення економiчних по -
треб iз бiологiчними. Потреби, насправдi, є станом духу i залежать вiд
суспiльного тлумачення, економiчної системи, прийнятого в тому чи тому
суспiльствi способу життя й моральних оцiнок. Звiдси виходить, що бiд -
нiсть залежить вiд оцiнки людини суспiльством, а також вiд того, як вона
сама себе оцiнює.

Особливий пiдхiд до проблеми громадянського суспiльства просте жу -
ється у марксизмi. Вслiд за Гегелем К.Маркс розглядав громадянське су -
спiльство як iсторичний феномен, як результат iсторичного розвитку, а не
як даний природою стан [19]. Як i Гегель, Маркс пов’язує становлення
громадянського суспiльства з розвитком його економiчних передумов, зо -
крема зi свободою приватної власностi. Однак, якщо Гегель уявляє собi
громадянське суспiльство як утiлення системи суспiльних потреб, вiдносин
та iнститутiв, то Маркс зводить громадянське суспiльство лише до еко -
номiчної сфери суспiльства. Причому саме громадянське суспiльство має
перехiдний характер, оскiльки воно породжує пролетарiат — могильника
буржуазного суспiльства, яке Маркс ототожнював з громадянським [19].

Концепцiя вiдчуження людини, викладена Марксом у раннiх працях,
дуже важлива з соцiально-психологiчної точки зору для розумiння кризи
або втрати самоiдентичностi особистостi. І хоча Маркс наголошував со -
цiально-економiчнi, а не соцiопсихологiчнi аспекти проблеми, вiдчуження
робiтника вiд засобiв виробництва, на його думку, в пiдсумку призводить до
вiдчуження iндивiда вiд собi подiбних [20, c. 89–90].

Значення iндивiда, за Марксом, зумовлене, головним чином, його на -
лежнiстю до класу, бо iдеї iндивiда є, передусiм, вiдображенням iдей, по -
роджених його класом. Тому права людини, якi гарантуються громадян -
ським суспiльством, звiльняють людину лише тiєю мiрою, якою вона iден -
тифiкує себе зi своїм класом, а отже, фундаментальний принцип Марксової
соцiологiї полягає в тому, що людська свiдомiсть ґрунтується на певних
матерiальних умовах.
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Альтернативу марксiвськiй концепцiї вiдчуження можна знайти у пра -
цях класика соцiологiї Е.Дюркгейма. На його думку, суспiльство немис -
лиме без солiдарностi, яка може набувати рiзних форм — родинної, про -
фесiйної, нацiональної. Джерелом почуття солiдарностi є суспiльний подiл
працi, який iнтегрує членiв суспiльства, робить їх взаємозалежними [21].
Дюрк гейм розрiзняє два типи соцiальної солiдарностi: 1) механiчну со -
лiдарнiсть, властиву недиференцiйованим суспiльствам (на кшталт ор -
ди), зв’язок iндивiдiв з якими є безпосереднiм; 2) органiчну солiдарнiсть,
влас тиву iндустрiальним диференцiйованим суспiльствам, зв’язок iн ди вi -
дiв з якими опосередкований соцiальними групами та спiльнотами. Другий
тип соцiальної солiдарностi є ознакою розвинутих громадянських су -
спiльств.

Наприкiнцi XIX i в першiй половинi XX столiття дискусiї щодо вiд -
носин особистостi i громадянського суспiльства вщухли, але в другiй по -
ловинi ХХ столiття знову актуалiзувалося питання про мiсце держави та
особистостi щодо громадянського суспiльства. Одна з лiнiй розвитку кон -
цепцiї громадянського суспiльства — лiберальна — в центр ставить свободу.
Сучаснi лiберали, зокрема Д.Роулз [22], Р.Нозiк [23] та Р.Дворкiн [24],
вважають свободу вищою з усiх цiнностей. Громадянське суспiльство є
гарантом iндивiдуальних прав i свобод, їх охоронцем вiд зазiхань держави.
Таким чином, громадянське суспiльство є своєрiдним буфером мiж iнд и -
вiдом та державою. Вiльна i незалежна особистiсть є центральною фiгурою
для лiбералiв.

Інший погляд на концепцiю громадянського суспiльства мали пред -
ставники соцiал-демократичної традицiї. Це такi сучаснi теоретики (їх ще
називають комунiтаристами), як Е.Макiнтайр [25], М.Волзер [26]. На їхню
думку, громадянське суспiльство є серцевиною полiтики держави, яка по -
винна забезпечувати функцiонування громадянських iнститутiв.

Комунiтаристи звинувачують лiбералiв у тому, що останнi, пропагуючи
автономнiсть особистостi, не беруть до уваги, що iдентичнiсть особистостей
визначається їхньою належнiстю до певного суспiльства i культурних тра -
дицiй. Люди є членами певних спiльнот, i на них накладають вiдбиток
традицiї  та  цiнностi  цих спiльнот.  Лiберали ж,  на противагу
комунiтаристам, зображують людину як атомiстичну, самодостатню iстоту,
чиї здiбностi сформованi незалежно вiд суспiльної взаємодiї. Тобто
лiберали нехтують тiєю обставиною, що люди не обирають свою
iдентичнiсть, а виходять з тiєї ролi, яку вони вiдiграють у суспiльствi [27].

Лiбералiзм у вiдповiдь на комунiтаристський виклик зазнав еволюцiї.
Так, Р.Нозiк визнав, що слiд зважати на тi зв’язки, якi пов’язують члена
полiтичної спiльноти з його спiвгромадянами, а Р.Дворкiн зробив спробу
пов’язати цiннiсть спiльностi з цiнностями свободи та рiвностi. Але най -
цiкавiшi висновки iз заочної дискусiї лiбералiв i комунiтаристiв зробив
Ч.Тейлор, здiйснивши синтез вихiдних теоретичних постулатiв обох течiй
(iндивiдуалiстського автономiзму та соцiально-культурної iнтегрованостi)
[27]. Як стверджує Тейлор, “кожне полiтичне суспiльство потребує певних
жертв i вимагає певної дисциплiни з боку його членiв — вони повиннi
сплачувати податки або служити в армiї i загалом зазнавати певних об -
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межень. У деспотичних суспiльствах, де загальна маса громадян пiдпо -
рядковується владi одного володаря або клiки, необхiдна дисциплiна за -
пановує з примусу. Щоб зробити суспiльство вiльним, цей примус необ -
хiдно змiнити на щось iнше. Це може бути лише добровiльне ототожнення
(iдентифiкацiя. — О.Р.) громадян iз полiсом, вiдчуття того, що полiтичнi
iнституцiї в їхньому суспiльствi є вираженням їх самих” [27, c. 551]. Власне,
умова виникнення i розквiту громадянського суспiльства полягає не у спри -
чиненому ззовнi страховi, а в наявностi внутрiшнього самоототожнення
громадян як iз суспiльством у цiлому, так i з окремими його колективними
суб’єктами, iнституцiями, адже “дисциплiна, яка за деспотичного режиму
нав’язувалася ззовнi страхом, повинна за його вiдсутностi забезпечуватися
iзсередини, а це може зробити лише патрiотична iдентифiкацiя” [27, c. 558].
Внаслiдок цього громадянське суспiльство є джерелом певних проблем для
особистостi (якщо вона не звикла в ньому жити i не може себе в ньому
вiднайти), бо вимагає полiтичної та громадянської активностi, тодi як авто -
ритарне суспiльство звiльняє вiд цього, зокрема вiд необхiдностi самостiйно 
думати та робити вибiр. З огляду на те, що “участь у самоуправлiннi” “на -
дихається спiльними iдентифiкацiями”, необхiднi “дослiдження вiдно шен -
ня мiж iдентичнiстю та спiльнотою i розрiзнення рiзноманiтних можли -
востей, зокрема вiрогiдне мiсце МИ-iдентичностей по вiдношенню до прос -
то конвергентних Я-iдентичностей” [27, c. 557–558]. 

Подiбну позицiю стосовно проблеми вiдносин “особистiсть — гро ма -
дянське суспiльство” посiдає американський соцiолог Дж.Александер, який 
продовжив постгоббсiанську лiберальну традицiю, використавши пiдхiд до
громадянського суспiльства, що наголошує важливу роль соцiальної (ко -
лективної) солiдарностi, але водночас не заперечує значення iнди вiду аль -
ного волюнтаризму. Вiн “схильний розумiти громадянське суспiльство як
пiдґрунтя, що вможливлює визначення соцiальної солiдарностi за до по -
могою унiверсалiстських термiнiв. Ця “МИ-сутнiсть” нацiональної спiль -
ноти у найглибшому сенсi означає вiдчуття єднання з “кожним членом” цiєї
спiльноти, що виходить за межi особистих зобов’язань, вiдданостi груповим
i сектантським iнтересам. Тiльки у такому розумiннi солiдарнiсть може як
запорука iдентичностi об’єднувати людей, вiдокремлених релiгiєю, кла со -
вими або расовими ознаками. Бiльше того, лише цей рiзновид єднання та
унiфiкацiї дає змогу iндивiдам у цiй спiльнотi вiдчути себе вiдповiдальними
за свої “природнi” права” [28, с. 29–30]. Александер застосовує пiдхiд, який
виходить iз парадоксальностi громадянського суспiльства, суть якої зво -
диться до того, що останнє є “вимiром соцiальної органiзацiї, укорiненим
водночас у радикальнiй iндивiдуалiзацiї i в безкомпромiсному ко лек ти -
вiзмi” [28, c.36]. Ідеться про вiчну проблему порядку в громадянському
суспiльствi за умов iндивiдуальної свободи, i дослiджувати її пропонується
через аналiз явища громадянської (патрiотичної, полiтичної) iдентифiкацiї
громадян.

Досить оригiнально висвiтлив проблему особистостi у громадянському
суспiльствi Е.Геллнер [29]. На його думку, подiл працi та ринок формують
новий тип людини. Для позначення його Геллнер пропонує термiн “мо -
дулярна людина”. Модулярна людина — це особистiсть, здатна свiдомо
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змiнювати форми дiяльностi та асоцiативностi у просторi та часi, керуючись
засадами розуму та власним iнтересом. Модулярна людина може посiдати
певне мiсце в ефективних iнститутах, асоцiацiях та тимчасових спiлках, якi
мають конкретнi цiлi, може також виходити з них, не побоюючись жодних
звинувачень чи санкцiй. Тобто така сучасна людина готова до будь-яких
змiн у своїй дiяльностi. Сутнiсть модулярностi — це здатнiсть у межах
даного культурного поля розв’язувати найрiзноманiтнiшi завдання. 

Слiд зазначити, що сама по собi належнiсть iндивiдiв до певної асоцiацiї
ще не надає їм автоматично рис, якi притаманнi членам громадянського
суспiльства. Досягнення особистiстю “громадянськостi”, перетворення без -
правних i покiрних пiдданих у свiдомих громадян становить процес фор -
мування iсторичного типу особистостi, яка може бути залученою до струк -
тур громадянського суспiльства. Таким чином, саме iснування гро мад ян -
ського суспiльства стає можливим лише за наявностi вiльних рiвноправних
особистостей, якi мають право вiльного асоцiювання i вiдповiднi полiтичнi
установки. І якщо Ч.Тейлор, Дж.Александер i комунiтаристи говорили пе -
реважно про важливiсть iдентифiкацiй особистостi iз громадянським су -
спiльством у цiлому (патрiотична iдентифiкацiя, соцiальна солiдарнiсть),
то в концепцiї Геллнера акценти помiтно змiщенi в бiк рiзних асоцiативних
iдентифiкацiй особистостi (з окремими iнституцiями, асоцiацiями, гру па -
ми), адже саме асоцiативнi iдентифiкацiї є умовою iнституцiйного, полi -
тичного та iдеологiчного плюралiзму, а отже, життєздатностi громадян -
ського суспiльства.

Як зазначає росiйський соцiолог В.Вiтюк, не слiд поплутувати статус
громадянина i статус члена громадянського суспiльства: якщо перший ви -
значає мiсце особистостi в державi, то другий характеризує її позадержавнi
вiдносини та зв’язки. Держава забезпечує права людини як громадянина, а
громадянське суспiльство — його природнi права [4, c. 46–47]. Людина, яка
не володiє громадянською  самосвiдомiстю, не здатна стати повноцiнним
членом  громадянського суспiльства. Далi В.Вiтюк робить сумний ви сно -
вок: народи, якi iсторично не розвинутi, тобто якi не досягли певного рiвня
громадянськостi, не в змозi сформувати громадянське суспiльство, навiть
якщо якась частина полiтичної елiти до цього прагне, ґрунтуючись на теорiї i 
досвiдi iнших країн.

Отже, виходить замкнуте коло: громадянське суспiльство неможливе
без особистостей, якi володiють громадянською самосвiдомiстю — осо бис -
тостi iз свiдомою “громадянськiстю” не можуть виникнути без соцiалiзацiї
за посередництва громадянських iнститутiв. А якщо немає нi першого, нi
другого ?

На дане запитання вiдносно оптимiстичну вiдповiдь дає Дж.Сорос [30].
У своїй теоретичнiй моделi взаємодiї вiдкритого та закритого суспiльств вiн
видiлив два аспекти. Один характеризує спосiб мислення  людей, а другий — 
справжнiй стан речей. Цi два аспекти взаємодiють рефлективно: спосiб
мислення впливає на справжнiй стан справ, i навпаки, причому мiж ними
нiколи не буває цiлковитої вiдповiдностi.

Подiливши умовно суспiльства на органiстичне, закрите i вiдкрите,
Сорос вважає, що кожному iз цих суспiльств притаманний особливий спо -
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сiб мислення — вiдповiдно традицiйний, догматичний i критичний. При
цьому вiн вводить в обiг таке питання, як змiна. Змiна як поняття вимагає
абстрактного осмислення. Усвiдомлення змiн пов’язане iз способом мис -
лення, що характеризується використанням абстракцiй, а вiдсутнiсть усвi -
домлення вiддзеркалює брак абстракцiй. Завдяки цiй лiнiї можна про сте -
жити два рiзнi способи мислення. При цьому Сорос розмежовує незмiнне у
його первiсному виглядi (органiстичне суспiльство та традицiйний спосiб
мислення) та незмiнне, привнесене в еволюцiйному процесi (закрите су -
спiльство та догматичний спосiб мислення).

Не спиняючись на розкриттi сутi двох останнiх типiв людей, яких об’єд -
нує незмiннiсть суспiльних процесiв, слiд зазначити, що за вiдсутностi змiн
свiдомостi доводиться мати справу лише з однiєю сукупнiстю обставин:
тiєю, яка iснує на даний момент; свiдомостi потрiбно оперувати лише кон -
кретними вiдомостями, а всякого ускладнення, що постає через вико ри -
стання абстракцiй, особистiсть прагне уникнути.

Однак у мiнливому  свiтi людинi треба навчитися думати не лише про
речi, якими вони є, а й про те, якими вони були та якими можуть стати. При
цьому абстракцiї вiдкривають реальнiсть для рiзних iнтерпретацiй. Ство -
рюючи дедалi новi й новi проблеми, абстракцiї призводять до того, що розум
реагує на цi проблеми з новою енергiєю, i, зрештою, думка досягає такого
ступеня складностi та витонченостi, який був би немислимим за тра ди -
цiйного способу мислення. І хоча мiнливий свiт не дає нам такої по всяк -
часної певностi, як незмiнне суспiльство, але такий критичний спосiб мис -
лення дає змогу пiдступити до реальностi набагато ближче. Тому цiлком
можливо, що критичний спосiб мислення, описаний Соросом, який виникає 
у мiнливих суспiльствах, що трансформуються, призведе до появи моду -
лярної особистостi, за Геллнером. Звичайно, це лише один iз чинникiв
впливу на свiдомiсть особистостi, але саме вiн має  визначальне значення.

Отже, взаємовiдносини особистостi й громадянського суспiльства яв -
ляють собою не тiльки складний iдейно-полiтичний клубок проблем, а й
вагомий потенцiал для розв’язання теоретичних питань. Очевидним стає те, 
що для дослiдження системи вiдносин “особистiсть — громадянське су -
спiльство” необхiдний комплексний  пiдхiд до даної проблеми. Адже зро -
зумiло, що в органiстичному, незмiнному суспiльствi наявна безперечна
належнiсть до даного соцiуму, ототожнення кожного iндивiда з колективом
(спiввiдношення з iншими, за Гегелем). Тодi як у змiнному (навiть якщо i не
вiдкритому) суспiльствi iдентифiкацiя має вже не такий однозначний  ха -
рактер. Високий рiвень солiдарностi членiв громадянського суспiльства
можливий лише за наявностi у них сильного почуття належностi до даної
спiльноти, почуття згуртованостi у данiй спiльнотi.

Аналiз iдейно-теоретичних пiдходiв до питання щодо особистiсних пi д -
валин громадянського суспiльства дав змогу зробити важливi висновки i
виявити концептуально продуктивнi iдеї. Насамперед пiдтверджена ак -
туальнiсть самої постановки вказаного питання, оскiльки з’ясовано, що
особистiсному базису громадянського суспiльства значну увагу придiляли
теоретики минулого i сьогодення. Виявилося, що взаємовiдносини “осо -
бистiсть — громадянське суспiльство” розглядаються багатьма науковцями
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як опосередкованi рiзними колективними суб’єктами промiжних маc шта -
бiв — станами фiлософiв, воїнiв i виробникiв (Платон), групами заможних,
“середнiх” i бiдних (Арiстотель), громадянськими особами (Гоббс), стана -
ми i корпорацiями (Гегель), класами (Маркс), професiйними спiльнотами
(Дюрк гейм). Така диференцiйованiсть громадянського суспiльства на рiзнi
види колективних утворень вiдбивається на особистостi. Остання ото тож -
нює себе не тiльки з цiлiсним суспiльством (“механiчна солiдарнiсть” за
Дюркгеймом; соцiальна солiдарнiсть у тлумаченнi комунiтаристiв, Тейлора
й Александера), а й iз окремими його колективними суб’єктами (“органiчна
солiдарнiсть” за Дюркгеймом, “модулярна особистiсть” за  Геллнером). Мi -
ра такого ототожнення (iдентифiкацiї) може коливатися мiж двома по -
люсами: “вiдчуженням” (за Марксом) та “солiдарнiстю” (за Дюркгеймом).
Ступiнь диференцiйованостi (розгалуженостi) даного ототожнення (iден -
тифiкацiї або “модулярностi”) певною мiрою вiдображає ступiнь зрiлостi
громадянського суспiльства. Для громадянського суспiльства, як i для су -
спiльства в цiлому (за соцiологiчною iнтерпретацiєю), важливою є проб -
лема упорядкованостi вiдносин мiж рiзними суб’єктами за умов свободи.
Вищезгадана iдентифiкацiя є одним iз чинникiв забезпечення упоряд кова -
ностi й цiлiсностi (без примусу) соцiуму.
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