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ГРО МА ДИ ЯК ПЕР ВИН НІ ЕЛЕ МЕН ТИ 
ГРО МА ДЯН СЬКО ГО СУС ПІЛЬС ТВА   

Abstract. The main point of this article is the search for a possible interconnection
between communities as the primary exponents of the social consciousness and
the development of the civil society in Ukraine. розвитком громадянського
суспільства в сучасній Україні. The author traces just the Ukrainian histori-
cal social preconditions for the social consciousness to manifest itself.

Ста нов лен ня гро ма дян сько го сус пільс тва як пев но го ета пу роз вит ку со ці у му
від бу ва єть ся під впли вом тих со ці аль но� куль тур них ха рак те рис тик, які при та ман ні
кон крет но� іс то рич но му пе рі о ду ча су. Слід заз на чи ти, що од ні єю з най важ ли ві ших
пе ре ду мов роз вит ку гро ма дян ськос ті є вра ху ван ня со ці аль ної іден тич нос ті та особ -
ли вих сус піль них рис, які зу мов лю ють швид кість та якість роз вит ку гро ма дян сько -
го сус пільс тва.   

Як заз на чає А. Ка рась, іс то рич ний рух і со ці аль на ди на мі ка здій сню ють ся нав ко -
ло ут во рен ня стій ких люд ських спіль нот, що ор га ні зу ють ся за прин ци пом доб ро -
віль нос ті. Прик ла да ми мо жуть бу ти і братс тва пер ших хрис ти ян, і чер не чі ор де ни, і
це хо ві асо ці а ції – аж до по лі тич них пар тій і на ці о наль них дер жав. Це дає ро зу мін ня
ба зо во го ха рак те ру сус піль ної єд нос ті у люд сько му жит ті і ста вить під сум нів он то -
ло гіч ну са мо цінніс ть ін ди ві ду а ліс тич ної куль ту ри у ко му ні ка тив них діях [8, с. 48]. 

Як особ ли вий етап роз вит ку со ці у му, гро ма дян ське сус пільс тво є ре зуль та том 
іс то рич но го пе ре бі гу по дій, нас лід ком со ці аль но� куль тур но го роз вит ку спіль но ти.
Ад же для прий нят тя цін нос тей гро ма дян сько го сус пільс тва не об хід ний пев ний 
рі вень сус піль ної сві до мос ті. Крім то го, роз ви ток гро ма дян сько го сус пільс тва пе ред -
ба чає на яв ність по пе ред ніх іс то рич них про я вів гро ма дян ськос ті.  

Л. Крав чен ко та М. Цим ба люк ствер джу ють, що гро ма дян ське сус пільс тво – 
зрі ла ста дія іс то рич но го роз вит ку сус пільс тва [9, с. 19].        

Хо ча іс ну ван ня гро ма дян сько го сус пільс тва пе ред ба чає на яв ність пев них за галь -
них оз нак, спро бу є мо ок рес ли ти влас не ук ра їн ську спе ци фі ку фор му ван ня гро ма -
дян ськос ті. Та кий під хід дасть змо гу не тіль ки зро зу мі ти особ ли вос ті ук ра їн сько го
ва рі ан та гро ма дян сько го сус пільс тва, а й доз во лить сфор му лю ва ти влас ну мо дель
фор му ван ня та роз вит ку ук ра їн сько го сус пільс тва як гро ма дян сько го. 

Біль шість уче них вва жа ють, що у сві ті не іс нує єди ної мо де лі гро ма дян сько го
сус пільс тва, од на ко во при дат ної для всіх кра їн, а є кон крет но� іс то рич ні мо де лі, що
за ле жать від спе ци фі ки ок ре мих куль тур та ци ві лі за цій: ні мець ка, аме ри кан ська,
фран цузь ка то що [9, с. 17]. 

Іс ну ван ня вза є мозв’яз ку між гро ма дян ським сус пільс твом та ті єю со ці аль ною
ба зою, на якій во но фор му єть ся, мож на під твер ди ти від мін нос тя ми у про це сах 
ста нов лен ня гро ма дян ськос ті в різ них кра ї нах. З ін шо го бо ку, та кий вза є мозв’язок
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під твер джу єть ся тим, що у кож ній ок ре мій кра ї ні іс нує влас ний шлях до по бу до ви
гро ма дян сько го сус пільс тва.  

Як спра вед ли во заз на чає Б. По ля руш, під час ана лі зу про це сів ста нов лен ня гро -
ма дян сько го сус пільс тва пот ріб но вра хо ву ва ти спе ци фі ку кож ної кра ї ни, але є
спіль ний для всіх на бір по лі тич них, еко но міч них, куль тур них умов, без яких цей
про цес не мо же роз по ча ти ся [11, с. 79].   

Як ба чи мо, гро ма дян ське сус пільс тво в про це сі сво го роз вит ку по єд нує в со бі
особ ли вос ті со ці у му, на ба зі яко го во но фор му єть ся. Про те, іс ну ван ня за галь них 
оз нак гро ма дян сько го сус пільс тва сут тє во спро щує іден ти фі ка цію та кої ста дії сус -
піль но го роз вит ку та доз во ляє мо де лю ва ти про це си гро ма дян сько го пос ту пу.

Проб ле ма гро ма дян сько го сус пільс тва, що до во лі ак тив но вив ча єть ся в ос тан нє
де ся ти літ тя у зв’яз ку з  проб ле ма ми роз бу до ви ук ра їн ської дер жав нос ті і пе ре хо ду
до де мок ра тії, має чи ма ло ак ту аль них пи тань, од не з яких – про час ви ник нен ня 
гро ма дян сько го сус пільс тва [1, с. 481].

Го во ря чи про час роз вит ку гро ма дян сько го сус пільс тва, не бу де мо зу пи ня ти ся на
виз на чен ні кон крет ної да ти чи іс то рич но го пе рі о ду ча су. Ад же про це си, пов’яза ні з
фор му ван ням гро ма дян сько го сус пільс тва, ма ють до сить ши ро кі ча со ві ме жі. Крім
то го, виз на чен ня кон крет но го пе рі о ду ча су є зруч ним для те о ре тич ної кон ста та ції та
вис віт лен ня хро ног ра фії іс то рич них по дій. Ми ж зо се ре ди мо ува гу на прик ла дах
про я вів гро ма дян ськос ті та гро мад ської сус піль ної вза є мо дії.      

Як заз на чає В.І. Без род на, ряд ав то рів ото тож ню ють гро ма дян ське сус пільс тво із
сус пільс твом вза га лі. Без сум нів но, лю ди на за сво єю при ро дою – сус піль на іс то та,
то му не мож ли во уя ви ти її по за сус пільс твом, по за різ но ма ніт ни ми зв’яз кам з ін ши -
ми людь ми. Од нак це не дає під став для змі шан ня ка те го рій “сус пільс тво” як люд -
ська спіль но та вза га лі і “гро ма дян ське сус пільс тво” як іс то рич ний фе но мен, що 
ви ни кає на пев но му ета пі роз вит ку сус пільс тва [1, с. 481].   

Ви ник нен ня гро ма дян сько го сус пільс тва на пев но му ета пі іс то рич но го роз вит ку
від бу ва єть ся не си ту а тив но. Нав па ки, цим про це сам пе ре дує ряд іс то рич них со ці -
аль но� куль тур них ха рак те рис тик, які і виз на ча ють го тов ність пев но го сус пільс тва
до но вої ста дії роз вит ку – ста дії гро ма дян сько го сус пільс тва. Са ме вив чен ня куль -
тур них та со ці аль них пе ре ду мов гро ма дян ськос ті, які про яв ля ли ся в різ ні іс то рич ні
пе рі о ди, дасть змо гу ок рес ли ти про ект ук ра їн сько го гро ма дян сько го сус пільс тва з
мі ні маль ни ми, не ха рак тер ни ми для ук ра їн сько го сус пільс тва за по зи чен ня ми.    

Як вва жає О. Ма ка рець, гро ма дян ське сус пільс тво – це роз ви ну та фор ма тих 
со ці аль них ор га ніз мів, які бу ли не об хід ни ми сту пе ня ми ста нов лен ня люд сько го 
сус пільс тва вза га лі. На сам пе ред, це рід, сім’я, гро ма да. Са ме в них впер ше ре а лі зо ву -
єть ся сим вол гро ма дян ськос ті, хо ча ре а лі зо ву єть ся по� різ но му [10,  с. 77].   

Звер не мо ува гу на роль гро мад у ста нов лен ні то го, що за раз ми на зи ва є мо гро ма -
дян ським сус пільс твом. (Ав тор аж ні як не за пе ре чує важ ли вість інс ти ту ту сім’ї, та й
сім’ї як та кої у роз вит ку від чут тя гро ма дян ськос ті. Про те вив чен ня сім’ї в кон тек сті
гро ма дян сько го сус пільс тва пот ре бує ок ре мої на у ко во� те о ре тич ної роз від ки.) 
Зва жа ю чи на те му та ос нов ну ідею стат ті, зу пи ни мо ся на вив чен ні гро мад як пер вин -
них ви раз ни ків гро ма дян ськос ті.    
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По нят тя гро ма ди як об’єд нан ня меш кан ців міс та чи се ла (су пут нє по нят тю 
са мов ря ду ван ня, йо го зво рот ний бік) зус трі ча є мо в пам’ят ках ста ро дав ньо го пра ва –
“Русь кій прав ді” та “Ли тов сько му ста ту ті” [5, с. 159].   

Зміс тов не виз на чен ня по нят тя гро ма ди на ве де но в Ен цик ло пе дії Ук ра ї ноз навс -
тва, де йо го ін тер пре та ція чіт ко по яс нює особ ли вос ті вза є мозв’яз ку між гро ма дою,
са мо уп рав лін ням (са мо уп ра вою), гро ма дян ськіс тю та гро ма дян ським сус пільс твом:
“Гро ма да, ос нов на те ри то рі яль но� ад мі ніст рва тив на  оди ни ця, зв’яза на з од ні єю осе -
лею. Напро тя зі іс то рії гро ма да на бу ва ла різ но го со ці аль но го і прав но го зміс ту. 
Іс ну ють та кож ін ші гро ма ди, нап рик лад, цер ков ні або гро ма ди спіль но го ко рис ту -
ван ня май ном з вик лю чен ням не чле нів гро ма ди. У кня жу до бу гро ма ді як те ри то рі -
яль но� ад мі ніс тра тив ній оди ни ці від по ві да ла верв. Кіль ка гро мад-вер вей ста но ви ли
шир шу оди ни цю – во лость. Еле мен ти гро мад ської ор га ні за ції ви яв ля ли ся та кож в
“де сят ках”, “сот нях”, в міс тах – у  “ти ся чах”.

В Га ли чи ні за “русь ко го пра ва” (14–15 вв.) та Ли тов сько му кня зівс тві спо чат -
ку іс ну ва ли шир ші гро ма ди, зде біль шо го во лос ні, з ши ро кою са мо уп ра вою. На
збо рах гро ма ди бра ли участь усі го ло ви дво рищ, так зва ні “му жіє” або “лю ди”; 
во ни оби ра ли го ло ву гро ма ди – “стар ця” або ста рос ту. Гро мад ське ві че, так зва на
“ко па”, ма ла су до во� по лі цій ні фун кції. Гро ма да нес ла кру го ву по ру ку за по дат ки
та за ви да чу зло чин ця. Під тис ком шля хет ських по ряд ків шир ша гро ма да бу ла в
16 в. роз би та на кіль ка дріб них сіл� гро мад, які ще збе рі га ли реш тки гро мад сько -
го са мов ря ду ван ня. Гро ма ди бо ро ли ся за збе ре жен ня ста рих прав (“ста ро ви ни”),
од на че з при хо дом поль сько� ли тов сько го па ну ван ня в ста рі гро ма ди русь ко го
пра ва за во дять но вий лад ні мець ко го пра ва, що поз на чи лось втра тою са мо уп ра -
ви на ко ристь вла ди вій та, нас та нов лю ва но го но сі єм до мі ні яль ної вла ди (па ном,
цер квою, вла дою чи ко ро лем). Звід си гро ма ди ді ли ли ся на пан ські, ко ро лів ські
та ду хов ні. 

В Га ли чи ні, в Кар па тах, іс ну ва ли ще гро ма ди пас ту ші, так зва но го во лось ко го
пра ва, з ви бор ним на чаль ни ком, наз вою “кнєзь”, і з са мо уп ра вою, зу мов ле ною ге ог -
ра фіч ним та еко но міч ним ха рак те ром кра ї ни” [6, с. 442].

Вар то на го ло си ти, що не від’єм ною ха рак те рис ти кою фун кці о ну ван ня гро мад
зав жди бу ло са мов ря ду ван ня, са мос тій не ви рі шен ня влас них со ці аль них проб лем. 

Для більш де таль но го роз гля ду ро лі і міс ця гро мад в іс то рич но му тво рен ні гро -
ма дян ськос ті роз гля не мо особ ли вос ті іс ну ван ня те ри то рі аль но най мен шо го ти пу
гро ма ди – гро ма ди сіль ської.  

Сіль ська гро ма да як ці ліс ний со ці аль но� е ко но міч ний і пра во вий ор га нізм за сво -
їм зміс том по сі дає ви нят ко ве міс це в іс то рії ук ра їн сько го се лянс тва і на ці о наль ної
куль ту ри за га лом. У віт чиз ня ній іс то рі ог ра фії ві до мі різ ні тлу ма чен ня по ход жен ня
ук ра їн ської сіль ської об щи ни, як і те о рія бе зоб щин но го роз вит ку ук ра їн сько го се ла.
У по шу ках ви то ків об щи ни (гро ма ди) дос лід ни ки схо дять ся на то му, що слі ди її в тій
си вій дав ни ні, ко ли плем’я скла да ло ся з ок ре мих сі мей них спіль нот. Ін ди ві ду аль ні
сім’ї гур ту ва ли ся в об щи ни, які в іс то рич них дже ре лах ві до мі під наз ва ми “верв”,
“мир”, рід ше “лю ди”, “се ло”. Най дав ні ші пись мо ві свід чен ня іс ну ван ня гро ма ди 
зна хо ди мо в “Русь кій Прав ді” [7].
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Ва го мість впли ву гро мад на сус піль не жит тя пе ре важ но виз на ча ла ся їх струк ту -
рою, яка змі ню ва ла ся у від по від нос ті до іс то рич но го пе рі о ду ча су та фор ми іс ну ван -
ня гро ма ди.

До скла ду гро мад вхо ди ли ко ро лів ські, по мі щиць кі, мо нас тир ські чи цер ков ні
се ля ни, крім то го – віль ні по се лен ці, а то й мі ща ни, які не ко рис ту ва ли ся Маґ де бур -
зьким пра вом. Їх ста тус за ле жав від то го, яким осо бис тим май ном во ло ді ли се ля ни,
нас кіль ки за леж ни ми бу ли від зем лев лас ни ка. Пог либ лен ня май но вої не рів нос ті
приз во ди ло до де да лі біль шо го роз ша ру ван ня се лян, що не мог ло не поз на чи тись на
їх ній учас ті в гро мад сько му жит ті. Од нак за са ди гро мад сько го са мов ря ду ван ня
спер шу не бу ли та ки ми рег ла мен то ва ни ми, як у нас туп ні сто літ тя в умо вах за не па -
ду гро мад.

Оз на ка ми сіль ської гро ма ди бу ли, на сам пе ред, виз на че на те ри то рія, на яв ність
ви бор но го го ло ви й ін ших чле нів гро мад сько го прав лін ня (“уря ду”), су ду, спіль но го
не ру хо мо го май на, пев них до хо дів і вит рат. Не менш важ ли ви ми бу ли й мо раль ні 
за са ди, зад ля яких від бу ва ло ся гур ту ван ня в од ну спіль но ту: кру го ва по ру ка, ко лек -
тив на від по ві даль ність за кож но го чле на, за по ря док і пра во по ру шен ня, що мог ли
ста ти ся на те ри то рії гро ма ди [7].

Зав дя ки на яв нос ті пра ва ви бо ру та ко лек тив но го ви рі шен ня спіль них пи тань
гро ма ду мож на вва жа ти тим со ці о куль тур ним осе ред ком, у яко му фор му ва ли ся пер -
вин ні оз на ки гро ма дян ськос ті. Ці ка вим є та кож той факт, що прий нят тя ко лек тив -
них рі шень не ма ло фор ми “мі тин гу”. Важ ли ві рі шен ня прий ма ли ся ко ле гі аль но,
про те з вра ху ван ням дум ки ав то ри тет них осіб.     

Крім ви бор них осіб, важ ли ву роль у гро ма ді ві діг ра ва ли ок ре мі її чле ни, наз ва ні
в до ку мен тах “му жа ми”, “людь ми”. Ще лі то пи си зга ду ють про них, на зи ва ю чи 
“луч ші му жі”, “град ські стар ці”. На той час їх ня роль, оче вид но, бу ла важ ли вою, 
то му що на віть кня зі в ок ре мих по лі тич них спра вах спи ра ли ся на їх ній ав то ри тет. 

Важ ко виз на чи ти дос те мен ну роль цих осіб у гро ма ді в піз ні ший пе рі од, од нак ві -
до мо, що во ни як но сії на род них знань і дав ніх зви ча їв бра ли участь у гро мад ських
схо дах, у роз гля ді най важ ли ві ших спір них пи тань. Їх ній го лос бу вав ви рі шаль ним
при ви бо рі міс це вих уря до вих осіб, а та кож у су до вих про це сах. У зв’яз ку з ос тан нім
ін ко ли їх на зи ва ли ще “коп ни ми суд дя ми”.

Важ ли вим ор га ном гро мад сько го прав лін ня бу ли на род ні схо ди ни, ві до мі під
наз вою “ко па” (“ку па”), “гро ма да”, “ве ли ка гро ма да”. Їм від во ди ла ся роль ви рі шен ня
спір них пи тань або роз гля ду різ них су до вих справ, ко лек тив но го ве ден ня слідс тва і
ви не сен ня ви ро ку. Пра во учас ті в “ко пі” ма ли тіль ки го ло ви ро дин них гос по дарств,
“око лич ні су сі ди”. Ін ші осо би, в то му чис лі жін ки, не од ру же ні чо ло ві ки, з’яв ля ли ся
ли ше на ви мо гу ко пи без пра ва го ло су, пе ре важ но як свід ки. На ко пу зап ро шу ва ли
за леж но від важ ли вос ті спра ви ще й од но го� двох пред став ни ків від су сід ніх гро мад
(“лю дей сто рон ніх”), на да ю чи їм пра во наг ля ду за ве ден ням спра ви. Звід си йдуть 
по чат ки та ко го важ ли во го гро мад сько го інс ти ту ту, як “коп ний суд” (в Га ли чи ні –
“збо ро вий”) [7].

Для влас ної те ри то рі аль ної іден ти фі ка ції, а та кож для то го, щоб бу ти не за леж -
ною у прий нят ті гро мад ських рі шень, гро ма ді бу ло не об хід не во ло дін ня те ри то рі єю
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про жи ван ня, май ном. Як для су час но го гро ма дян сько го сус пільс тва не від’єм ною є
при ват на влас ність так і для гро мад бу ло важ ли вим во ло дін ня май ном та те ри то рі -
єю.    

Ос нов ним чин ни ком, що виз на чав со ці аль ну струк ту ру і гос по дар ський по бут
гро ма ди, бу ла зе мель на влас ність. У дав ній Ук ра ї ні� Ру сі під ста вою зем ле во ло дін ня
бу ло зай ман ня віль ної те ри то рії спіль ною пра цею ро ду. Зго дом від ро ду ві док рем лю -
ва ли ся і пе ре хо ди ли на влас ні дво ри ща біль ші ро ди ни. По за угід дя ми дво рищ гро ма -
да дис по ну ва ла віль ни ми зем ля ми на сво їй те ри то рії для за галь них пот реб се ла. 
Те ри то рія кож ної гро ма ди виз на ча ла ся ме жа ми усіх її зе мель. Час ти на з них ста но -
ви ла ві док рем ле ну влас ність дво рищ чи дво рів, реш та за ли ша ла ся в за галь но му 
ко рис ту ван ні, крім то го, мог ли бу ти во дой ми, кри ни ці, пе ре віз і неп ри дат ні до 
ко рис ту ван ня уро чи ща, пус тки – так зва ні ні чиї зем лі. Гро ма ди на пра вах спіль но го
влас ни ка ко рис ту ва ли ся, зок ре ма, бор тни ми зем ля ми, боб ро ви ми міс ця ми, ді лян ка -
ми лі су, ви го на ми. Уро жа єм з цих угідь роз по ряд жа ли ся спіль но, і як що хтось по ру -
шу вав пра ви ло цьо го во ло дін ня, то гро ма да за хи ща ла свою зем лю.

Най важ ли ві шою оз на кою гро ма ди бу ла са ме на яв ність спіль но го во ло дін ня 
зе мель ни ми угід дя ми. За цим по каз ни ком ряд дос лід ни ків вив ча ли її іс то рію, пе рі од
на йак тив ні шо го жит тя та за не па ду. На жаль, пи тан ня гро мад сько го зем ле ко рис ту -
ван ня в Ук ра ї ні на ле жить до ма ло дос лід же них [7].

Вар то заз на чи ти, що в різ ні іс то рич ні пе рі о ди по руч із пра вом гро ма ди на зем лю
мог ло іс ну ва ти під по ряд ку ван ня то му чи ін шо му кня зе ві чи бо я рам. Про те те ри то -
рі аль не “ад мі ніс тра тив не” во ло дін ня, швид ше за все, но си ло фор маль ний ха рак тер,
за ли ша ю чи гро ма дам май же пов ну сво бо ду у ви рі шен ні гро мад ських пи тань. 

На віть то ді, ко ли зем лі зна хо ди ли ся в ін ди ві ду аль но му ко рис ту ван ні, во ни не 
за ли ша ли ся по за ува гою і опі кою гро ма ди. Це яск ра во про яв ля ло ся при роз по ді лі
по дат ків, що нак ла да ли ся на всю гро ма ду, а та кож у гос по дар ській ді яль нос ті – 
ре гу лю ван ні сі воз мі ни, дот ри му ван ні тер мі нів по льо вих ро біт з ме тою ви віль нен ня
ґрун тів під тим ча со ві спіль ні па со ви ща, в ор га ні за ції ви па су ху до би, і на віть у ко ри -
гу ван ні гро ма дою справ, що сто су ва ли ся спад ку ван ня в ро ди нах. 

Ос та точ ний пе ре хід віль них гро мад ських зе мель у во ло дін ня дер жа ви або ок ре -
мих ве ли ких зем лев лас ни ків (маг на тів, шлях ти, цер ков них ус та нов) став ос нов ною
при чи ною за не па ду во лос них гро мад. Во ни тран сфор му ва лись у сіль ські гро ма ди, –
тоб то та кі, що скла да ли ся ли ше з од но го се ла. Сіль ські гро ма ди пе рей ма ли на се бе
фун кції во лос них, од нак з мен шим об ся гом пов но ва жень. Приб лиз но в XV ст. у 
За хід ній Ук ра ї ні, з XVI ст. – на Схо ді сіль ська гро ма да пос ту по во тран сфор му єть ся.
З од но го бо ку, се ля ни праг нуть з її до по мо гою за хи ща ти свої ін те ре си, з ін шо го –
влас ни ки сіл де да лі біль ше пе рет во рю ють гро мад ські ус та но ви на лан ку сво го ад мі -
ніс тра тив но го апа ра ту, зна ряд дя під по ряд ку ван ня се лян сво їй вла ді. Ди на мі ка цих
про це сів бу ла різ ною по всій Ук ра ї ні, гро ма ди не ба жа ли втра ча ти сво єї ав то но мії і
на по лег ли во її обс то ю ва ли впро довж нас туп них сто літь [7].

Вар то від зна чи ти, що важ ли ве міс це в жит ті гро мад ві діг ра ва ла ду хов ність. 
Ду хов ність та мо раль ність ві діг ра ва ли роль ета ло ну спра вед ли вос ті за від сут нос ті
фік со ва них пра во вих при пи сів.    
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У жит ті се лян ських гро мад важ ли вим кон со лі ду ю чим фак то ром вис ту па ли 
мо раль но� е тич ні за са ди, за га лом тра ди ції ду хов нос ті в її най різ но ма ніт ні ших про я -
вах [7].

Ду хов не жит тя сіль ських гро мад знач ною мі рою роз кри ва ло ся че рез ри ту аль ні
дії, іг ри, роз ва ги під час ка лен дар них та сі мей них свят. Для ре конс трук ції ці ліс ної
кар ти ни міс ця об ря до вос ті в жит ті ук ра їн ських сіль ських гро мад пе рі о ду се ред ньо -
віч чя над то ма ло дже рел. Од нак, зва жа ю чи на те, що ви до вищ на куль ту ра ма ла ши -
ро ку те ри то рі аль ну зо ну і змі ню ва ла ся по віль но, мо же мо шля хом рет рос пек тив но го
ме то ду до пев ної мі ри від тво ри ти її гро мад ське зна чен ня, щоп рав да без чіт ко го 
хро но ло гіч но го ок рес лен ня [7].

Од ні єю з важ ли вих форм як про я ву гро мад сько го жит тя, так і ут вер джен ня 
са мо бут нос ті гро мад бу ла со ці о куль тур на скла до ва. Зва жа ю чи на від сут ність до ку -
мен таль ної рег ла мен то ва нос ті фун кці о ну ван ня гро мад, іс ну ва ла рег ла мен то ва ність
со ці аль но� куль тур на.   

Со ці о куль тур ну спе ци фі ку гро ма ди як ко лек тив но го суб’єк та і, зок ре ма, її струк -
тур не офор млен ня виз на ча ють особ ли вос ті ак тив нос ті/ді яль нос ті (ор га ні за цій ні
фор ми, зміст то що) тих струк тур них еле мен тів її, що ма ють най біль ший рі вень ста -
лос ті. Фак тич но са ме ці еле мен ти ста нов лять під ґрун тя струк тур но� фун кці о наль ної
ор га ні за ції гро ма ди. То му особ ли вос ті вза є мозв’яз ків і вза є мо дії все ре ди ні гро ма ди
ба га то в чо му за ле жать від про це сів, що від бу ва ють ся в най ста лі ших струк тур них
еле мен тах [2, с. 108].

Стиль та спо сіб жит тя гро мад нак ла ли свій від би ток та кож і на об ря до вість та
зви ча є ву куль ту ру гро мад сько го жит тя. 

Важ ли вим інс ти ту том сіль сько го сус пільс тва бу ли мо ло діж ні гро ма ди і пов’яза -
ні із всту пом до них іні ці а цій ні ри ту а ли. Ві до мос ті про них по хо дять з ча сів, ко ли це
вже бу ли ре лік ти гли бо кої дав ни ни. У се лах різ них ре ґі о нів Ук ра ї ни гро ма ди 
мо ло ді ді ли ли ся на ді во чі й па ру бо чі. Па ру бо ча гро ма да ма ла ва таж ка – “стар шо го
па руб ка”, “ота ма на”, “бе ре зу”, “во жая”, який час то мав по міч ни ка і скар бни ка. 
У ді во чих гро ма дах стар ша зва ла ся “ота ман кою”, “бе ре зою”, “мат кою”. Мо ло діж ні
гро ма ди влаш то ву ва ли ве чор ни ці, дос віт ки, “гри ща”, “ву ли ці”, різ ні спіль ні за ба ви,
про во ди ли свят ко во� об ря до ві дійс тва в дні ка лен дар них свят. Ва таж ки ма ли ке ру ва -
ти ор га ні за ці єю та ких роз ваг, про ве ден ням об ря дів, бо ро ни ти ін те ре си мо ло ді пе ред
сіль ською вла дою, ви рі шу ва ти не по ро зу мін ня [7].

Олек са Во ро пай та кож заз на чає, що ко лись в Ук ра ї ні іс ну ва ли по на ших се лах та
дріб них міс теч ках ді во чі та па ру бо чі гро ма ди. На чо лі ді во чої гро ма ди сто я ла стар -
ша дів ка – “та, кот ра ве ла по ря док між дів ча та ми”; на зи ва ли її ота ман шею. На чо лі
па ру бо чої гро ма ди був стар ший па ру бок – ота ман.

Ота ман та ота ман ша бу ли до ві ре ни ми пред став ни ка ми сво їх гро мад, во ни за ла -
год жу ва ти свар ки, влаш то ву ва ли за ба ви та ма ли ви рі шаль ний го лос у прий нят ті 
но вих чле нів. 

В обох гро ма дах – ді во чій і па ру бо чій – бу ли свої хар чо ві за па си і ка си, які скла -
да ли ся з ре гу ляр них внес ків чле нів. Ці ка си ма ли на ме ті слу жи ти ре лі гій ним пот ре -
бам і пок ри ва ти ви дат ки при ор га ні за ції тра ди цій них свят і роз ваг. 
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До па ру бо чої гро ма ди прий ма ли за хо жих хлоп ців з ін ших сіл або мо лод няк 
(“ка шо ї дів”), що, під ріс ши, за яв ляв своє ба жан ня па руб ку ва ти. Щоб прий ня ти но во -
го чле на, тре ба бу ло зго ди всі єї гро ма ди... 

У ба га тьох се лах Ки їв щи ни, Чер ні гів щи ни та Пол тав щи ни ді во чі і па ру бо чі гро -
ма ди, хоч і в знач но слаб шій фор мі, збе рі га лись аж до 30�х рр. ХХ ст. [3, с. 38–39].

З пли ном ча су та під впли вом ба га тьох зов ніш ніх чин ни ків ста тус і роль гро мад
пос ту по во змі ню єть ся. Як що на по чат ко вих ета пах ос но вну час ти ну фун кцій гро ма -
ди скла да ло впо ряд ку ван ня внут ріш ньо го жит тя, то зго дом гро ма да все біль ше вис -
ту пає як ок ре ма оди ни ця для за хис ту влас них ін те ре сів від зов ніш ньо го втру чан ня.     

На дум ку Анд рі я ни Га ра си мо вич, на по чат ку XX ст. ук ра їн ське сус пільс тво (яке
в Га ли чи ні ви я ви ло всі оз на ки сус пільс тва гро ма дян сько го (на яв ність ши ро ко го і
гли бо ко го роз вит ку усіх гро ма дян ських інс ти ту тів) і мо же смі ли во вва жа тись про -
тог ро ма дян ським сус пільс твом, та ким во но й ор га ніч но впи су єть ся в єв ро пей ський
кон текст кін ця XIX – по чат ку XX ст., ли ше з за у ва гою, що во но бу ло вит во ре не в
обс та ви нах чу жо на ці о наль ної дер жа ви, бу ло пос лі дов ним но сі єм дум ки� о пі нії) і по -
чи нає про тис то я ти дер жа ві, що при ду шує йо го на ці о наль не Я [4, с. 268]. 

Зго дом гро ма дян ськість, сфор мо ва на ще со ці о куль тур ним се ре до ви щем гро мад,
все біль ше на бу ває за галь но сус піль но го ха рак те ру та стає ва го мим ви раз ни ком сус -
піль них ін те ре сів.

Як заз на чає М. По по вич, Ук ра їн ська Га ли чи на вхо ди ла до скла ду Авс тро� У гор -
щи ни в од ну ад мі ніс тра тив ну оди ни цю – Га ли чи ну – ра зом з Пів ден ною Поль щею.
В ній де що пе ре ва жа ло поль ське на се лен ня, причо му не тіль ки на за хо ді, а й у ве ли -
ких міс тах схо ду. Ад мі ніс тра тив ним цен тром її був Львів, а не ко лиш ня поль ська
сто ли ця Кра ків; у Льво ві зна хо ди лись та кож ос нов ні поль ські нав чаль ні зак ла ди та
ін ші куль тур ні цен три. Си ту а ція де що на га ду ва ла кав казь ку, – 1918 р. де я кий час
Тиф ліс (Тбі лі сі) був сто ли цею і Гру зії, і Вір ме нії. Та ка че рез по ло си ця не пе реш код -
жа ла чіт кій на ці о наль ній са мо виз на че нос ті як по ля ків, так і ук ра їн ців, що жи ли 
гро ма да ми, сто сун ки між яки ми бу ли до сить нап ру же ни ми. Га лиць кі ук ра їн ці жи ли
по рів ня но із над дніп рян ця ми ду же бід но, але в по рів ня но де мок ра тич ній Авс тро -
У гор щи ні вза га лі, в Га ли чи ні зок ре ма бу ло ду же роз ви не не гро ма дян ське сус пільс -
тво – сис те ма ко о пе ра ти вів, прос віт ниць ких то ва риств, по лі тич них пар тій то що. 
Ук ра їн ці в Авс тро� У гор щи ні бе зус піш но бо ро лись за ут во рен ня хо ча б ок ре мої ад мі -
ніс тра тив ної оди ни ці, що об’єд ну ва ла б їх те ри то рі аль но. Проб ле ми розв’язу ва ли ся
ли ше в ме жах гро ма ди. 

Си ту а ція в Над дніп рян ській Ук ра ї ні бу ла кар ди наль но ін шою. Тут ук ра їн ське
сус пільс тво не ста но ви ло гро ма ди, яка б про тис то я ла ро сій сько му на се лен ню чи 
ро сій ській гро ма ді. І це бу ло фо ном, на яко му про хо ди ло фор му ван ня в Ук ра ї ні гро -
ма дян сько го сус пільс тва. 

В Ро сій ській ім пе рії ста тус, близь кий до ко ло ній, ма ли гу бер нії, на се ле ні так 
зва ни ми іно род ця ми. Ста тус іно род ців ма ли та кож єв реї. Ук ра їн ці не бу ли іно род ця -
ми; во ни вва жа ли ся “рус ским на се ле ни ем”. Ке рів ниц тво Ро сії ви хо ди ло з то го, 
що імо вір ні єв ро пей ські про тив ни ки не на ма га ти муть ся за во йо ву ва ти її всю, 
а бу дуть праг ну ти від ко ло ти від ім пе рії ті на ції, які ще не дос тат ньо аси мі льо ва ні.
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Звід си гру ба нас тир ли вість в ру си фі ка ції за хід них гу бер ній. Як ві до мо, цьо го зав -
дан ня ім пе рія не розв’яза ла ні що до по ля ків, ні що до ук ра їн ців. Але уск лад ни ти
проб ле му фор му ван ня ук ра їн сько го со ці аль но го прос то ру їй вда ло ся [12].

Про це си, пов’яза ні із ста нов лен ням гро ма дян сько го сус пільс тва, та кож мо жуть
ма ти зво рот ний вплив на роз ви ток біль шос ті со ці аль но� по лі тич них про це сів. Мо ва
йде про те, що гро ма дян ськість та гро ма дян ська ак тив ність час то є фор мо ут во рю ю -
чи ми еле мен та ми для по бу до ви дер жа ви.    

Гро ма дян ське сус пільс тво пос ту по во фор му ва ло ся і в Над дніп рян ській Ук ра ї ні
піс ля ре форм 1860�х рр. Од нак, во но в си лу заз на че них обс та вин від по чат ку бу ло
роз ша ро ва не в різ них гро мад сько� по лі тич них прос то рах. Іс ну вав лі бе раль ний зем -
ський рух, що фор му вав еле мен ти міс це во го де мок ра тич но го са мо уп рав лін ня і ці лу
сис те му ос віт ніх, ме дич них, на у ко вих, мис тець ких то що ор га ні за цій. Цей рух ство -
рю вав гро ма дян ське сус пільс тво в за галь но ім пер ських рам ках. Ук ра їн ський 
по лі тич ний і куль тур ний рух ство рю вав ме ре жу прос віт ниць ких, лі те ра тур них, те ат -
раль них то що груп та інс ти ту цій, які ді я ли в ук ра ї но мов ній сфе рі і фор му ва ли 
гро ма дян ське сус пільс тво в на ці о наль них рам ках. Са ме ця сис те ма ук ра їн сько го 
на ці о наль но го гро ма дян сько го сус пільс тва сфор му ва ла піс ля Лют не вої ре во лю ції
1917 ро ку Цен траль ну Ра ду – за ро док не за леж ної ук ра їн ської дер жа ви (один із чіль -
них її ор га ні за то рів, со ці ал� де мок рат Дмит ро Ан то но вич, увій шов до Ра ди від... 
ук ра їн ських спі во чих то ва риств) [12].

Мо же мо зро би ти вис но вок про те, що гро ма ди, як пер вин ні осе ред ки про я вів
сус піль ної вза є мо дії зад ля спіль них ін те ре сів, є не від’єм ною скла до вою іс ну ван ня та
роз вит ку гро ма дян ськос ті. Са ме то му, вив ча ю чи про це си роз вит ку су час но го гро ма -
дян сько го сус пільс тва, слід бра ти до ува ги іс то рич ні прик ла ди со ці аль ної вза є мо дії
лю дей. Вра ху ван ня со ці аль но� куль тур них особ ли вос тей ук ра їн сько го со ці у му доз -
во лить виб ра ти влас ний шлях роз вит ку гро ма дян сько го сус пільс тва, який і бу де
най більш оп ти маль ним, ос кіль ки ос но вою йо го бу де со ці аль на  іден тич ність.      
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