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У про фесійній соціологічній спільноті ім’я Джефрі Александера вже до -
волі стійко асоціюється не лише з його фун да мен таль ни ми пра ця ми у ца ри -
ні те о ре тич ної соціології, а й із роз роб лен ням на пря му куль тур ної со ціології 
та відповідни ми пра ця ми в цій ца рині, включ но з кон цеп ту алізацією про -
бле ма ти ки гро ма дя нсько го суспільства та цивільної сфе ри. В останній пе -
ріод соціолог до волі ак тив но роз ви ває саме ці ас пек ти куль тур ної соціології. 
Зок ре ма, важ ли вим фо ку сом спря му ван ня цієї ак тив ності є реалізація пла -
ну щодо підго тов ки за участі са мо го Дж. Александера та його колеґ з різних
час тин світу шес ти те ма тич них збірок, при свя че них до слi джен ням куль тур -
них особ ли вос тей та про явів цивільної сфе ри. Нап рик лад, 2018 року  ви -
йшла дру ком збірка “Цивільна сфе ра в Ла тинській Америці”, 2019 року
підго тов ле но розвідки про особ ли вості функціону ван ня цивіль ної сфе ри у
Схід ній Азії та в євро пе йсько му скан ди на всько му реґіоні, а та кож до слi -
джен ня прак тич ної взаємодії цивільної сфе ри та політич но го ра ди калізму.
Цьо го року в наміри аме ри ка нсько го соціоло га та його колеґ вхо дить підго -
тов ка збірок про взаємодію цивільної сфе ри та по пулізму, а та кож про особ -
ли вості функціону ван ня цивільної сфе ри в Індії.

Мета цьо го по туж но го і роз га лу же но го дослідниць ко го про ек ту не зво -
дить ся суто до по пу ля ри зації та роз вит ку Дж. Александером підходів своєї
куль тур ної соціології та, зок ре ма, теорії цивільної сфе ри. В цих публікаціях, 
об’єдна них спільною те ма ти кою, дослідни ки на ма га ють ся здо ла ти іма нен -
тну ди ле му роз вит ку соціологічно го знан ня, а саме роз рив між теорією і
прак ти кою. І хоча кож не досліджен ня окрес лює спільні те о ре ти ко-ме то до -
логічні підхо ди, у всіх цих розвідках соціоло ги фо ку су ють ува гу на прак тич -
них про я вах та особ ли вос тях функціону ван ня цивільної сфе ри у кон крет -
них соціологічних кей сах — від досліджень цивільності у сту д ентсько му
кам пусі універ си те ту в Ко лумбії до особ ли вос тей мо раль них кодів та по -
всяк ден ної цивільності в Ки таї, від функцій цивільної інклюзії хіп-хопу у
Швеції до пре зен тацій цивільної не по ко ри в Гон кон гу, від фор му ван ня ме -
реж солідар ності про ти на с ильства щодо жінок в Аргентині до досліджень
медійно го дис кур су щодо про блем освіти в Південній Ко реї. Ці дослід -
ницькі кей си по ка зу ють по всяк ден ну соціологічну ре альність цивільної
сфе ри, яка поєднує особ ли вості нор ма тив но го іде а лу із прак тич ною реґуля -
тив ною сис те мою взаємин у суспільстві та в інте ракціях між цивільною і не -
цивільни ми сфе ра ми, зок ре ма дер жа вою, бізне сом тощо. Вар то зга да ти, що
та кий соціологічно реалістич ний підхід Дж. Александер вже за сто со ву вав і
до гро ма дя нсько го суспільства1. Нинішнє досліджен ня цивільної сфе ри — в
різних її ас пек тах, про я вах та особ ли вос тях — є пев ним про дов жен ням цієї
ме то до логічної логіки. До того ж у те о ре ти ко-ме то до логічних інтер пре -
таціях Дж. Александера та його колеґ цивільна сфе ра, гро ма дя нське су -
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спільство, а та кож де мок ратія як спосіб суспільної життєдіяль ності є функ -
ціональ но взаємо пов ’я за ни ми: цивільна сфе ра є соціокуль тур ним про сто -
ром для гро ма дя нських прак тик і од но час но сим волічно інтер пре таційним
та нор ма тив но-реґуля тив ним по лем по всяк ден но го функціону ван ня де -
мок ратії в сучасних суспільствах.

У цьо му числі жур на лу ми зна йо ми мо чи та ча з цим дослідниць ким про -
ек том аме ри ка нсько го соціоло га, публіку ю чи адап то ва ну для жур наль но го
фор ма ту статті версію всту пу Джефрі Александера і Кар ло Тонь я то до
збірки “Цивільна сфе ра в Ла тинській Америці”, опубліко ва ної в 2018 році.
Текст статті у кон цен тро ваній формі містить основні те о ре ти ко-ме то до -
логічні по ло жен ня теорії цивільної сфе ри, інтер пре то вані ав то ра ми в соціо -
куль тур них та суспільно-політич них кон тек стах де мок ра ти зації країн Ла -
ти нської Америки. І є при наймні кілька арґументів, що роб лять ла ти но а ме -
ри ка нський кон текст близь ким та ак ту аль ним для осмис лен ня укр аїнських
реалій. Чи ма ло ла ти но а ме ри ка нських країн, як і Украї на, ма ють ба га то в
чому подібний досвід і досі пе ре бу ва ють у склад них про це сах по став то ри -
тар них суспільних транс фор мацій, яв ля ю чи со бою раз ом з інши ми подібни -
ми кей са ми істо рич ну “тре тю хви лю” де мок ра ти зації. Як для Украї ни, так і
для країн ла ти но а ме ри ка нсько го кон ти нен ту є спільни ми та й досі ак ту аль -
ни ми об ста ви ни істо рич ної ко лонізації, бо роть ба за влас ну дер жав ну не за -
лежність і фор му ван ня но вих політич них націй. Спільни ми особ ли вос тя ми
фор му ван ня цивільних сфер у цих об ста ви нах є та кож певні ком проміси й
незрідка навіть дис кре ди тація цивільних сфер під тис ком внутрішніх і зо в -
нішніх політич них, істо рич них та куль тур них об ста вин роз вит ку, дис кре ди -
тація де мок ра тич них та виз воль них до сяг нень та ки ми озна ка ми бра ку ци -
вільності, як ко рупція дер жа па ра ту, політич ний вплив олігархії, роз ко ли,
що підри ва ють соціаль ну солідарність, медійно-інфор маційні маніпу ляції
тощо. Вод но час ав то ри ствер джу ють, що складні транс фор мації цивільної
сфе ри в Ла тинській Америці та певні особ ли вості по стко лоніаль ної по лi -
тич ної куль ту ри з її не уста леністю де мок ра тич них інсти тутів та буцімто
схильністю до політич но го на с ильства — це не привід відмов ля ти краї нам
цьо го реґіону у здат ності їх до успішно го роз вит ку де мок ра тич них мо де лей.
Ба більше, на пе ре ко нан ня ав торів, істо ричні до сяг нен ня та уро ки  латино -
американської де мок ратії, яку слід ро зуміти як спосіб суспільної жит тє-
діяль ності, а не лише як фор му вря ду ван ня, є ве ли кою мірою при ни же ни ми
та не до оціне ни ми як у світовій теорії, так і в соціальній прак тиці. Це особ ли -
во ак ту аль но для реалізації за вдань “де мок ра ти зації де мок ратії” (якщо за -
сто су ва ти слідом за ав то ра ми фор му лу А. Ту ре на), що та кож пе ре дба чає
“роз ши рен ня, відтво рен ня та зміцнення справжніх цивільних сфер”.

Оптимістич ний ко нструк тив ний па фос Джефрі Александера і Кар ло
Тонь я то сто сов но пер спек тив та мож ли вос тей ла ти но а ме ри ка нсько го де -
мок ра тич но го роз вит ку є цілком при й нят ним та сти му лю валь ним і в меж ах
вітчиз ня но го кон тек сту. Тим паче, що і сам аме ри ка нський соціолог, який є
чле ном ред ко леґії на шо го жур на лу, та кож ро бить на го лос на цих мож ли вос -
тях для Украї ни, вис лов лю ю чи щире зацікав лен ня та своє цілко ви те спри -
ян ня у підго товці публікації цієї статті.
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