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ВОВЕД
Враќањето на дебатата за цивилното општество во
политичката теорија беше детерминирано од настаните кои
доведоа тоталитарните режими во источна и југоисточна
Европа да се придвижат кон својот дефининитивен слом.
Владеењето на комунистичките номенклатури, независно од
степенот на репресивност на поедини режими, предизвика
во голем број општества за кои комунистичкиот режим
беше реалност, до тогаш невидена активност на групации на
цивилното општество чија цел беше општествена и државна
либерализација, плурализација и демократизација. Токму
крајот на деведесеттите години покажа дека оваа сфера, дури
и кога е потисната, носи огромна потентност за социјална
промена, што се рефлектираше и во примерите како што беа
Полска и Чехословачка, кои беа иницијална каписла за домино
ефектот кој ја зафати источна и југоисточна Европа.
Но колку и да изгледаше триумфален одот на
организациите на цивилното општество во 1989, или како што
Лери Дајмонд ја нарече annus mirabilis, вистинскиот предизвик
за цивилното општество се случи во контекстот на самата
демократска транзиција и консолидација на овие општества.
Кога комунистичката номеклатура ја изгуби доминантната
позиција во општеството, и кога огромен број организации
на цивилното општество се трансфомираа во политички
партии, се постави логичното прашање – кои актери ќе го
конституираат цивилното општество во новонастанатите
услови, како ќе делуваат и со какви предизвици ќе се соочат.
Од една страна, една солиден научен фундамент не
може да биде постулиран без испитување на современите
модели, теории и концепти за цивилното општество.
Како највлијателна традиција во овој смисол се издвојува
5

либералната школа, која со своите подваријанти (класичната
либерална, критичката и либерал-егалитарната теорија) дава
специфична визура на цивилното општество и односот кон
другите социјални сфери. Така, современите теоретичари
(како на пример Еверс и Лавил, Хауард, Брин, Едвардс) не го
перцепираат цивилното општество само од идеолошка туку и
од функционална перспектива. Така моделите и теориите кои
ги нудат тие имаат повеќе за цел да објаснат што е функцијата
на цивилното општество и како истото се материјализира во
политичката реалност.
Од друга страна, не може да се оспори дека изворот
на вредностите кои цивилното општество ги создава
лежи во религијата како протополитичка сфера. Кога се
зборува за просторот кој цивилното општество треба да го
заземе во вредносна смисла, повеќе од јасно е дека токму
религиозната детерминанта одиграла клучна улога. Јудеизмот,
христијанството и исламот се секако трите најдоминантни
религии кои делувале и сеуште делуваат на генерирање на
вредности во цивилното општество, а Република Македонија
е пример кој и географски го почувствувал влијанието на сите
три големи религии. Со таа цел испитувањето на сфаќањето
и специфичната диоптрија која трите религии ја имаат во
однос на цивилното општество е клучна за неговото правилно
конципирање во вредносна смисла.
Конечно,
испитувањето
на
последиците
на
глобализацискиот
процес
одговара
на
веројатно
натурбулентната димензија на развојот на цивилното
општество, Интензивирана токму по падот на Берлинскиот
ѕид, глобализацијата неповратно ќе го смени ликот на сите
општествени сегменти вклучително и цивилното општество.
Клучни политички параметри кои го променија својот
квалитет под ударот на глобализацијата се секако државниот
суверенитет но и либерално-демократскиот капацитет на
државите, што секако доведе до понеповолна позиција за
цивилното општество. Ова предизвика потреба од негово
6
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реорганизирање и адекватен одговор, што е процес кој се
случува со поголема брзина од очекуваната. Појавата на
огромен број меѓународни невладини организации, опсегот
на теми кои глобалното цивилно општество ги адресира но
и степенот на активизам на организациите на глобалното
цивилно општество укажуваат на неповратен процес на
глобално организирање, вмрежување и делување на цивилното
општество во иреверизбилно променетиот политички
контекст.

7
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СОВРЕМЕНИТЕ ТЕОРИИ ЗА
ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО
Изворот на вредностите и структурите на современото
цивилно општество во западната општествена мисла бездруго
лежи во јудинско-христијанската традиција, а формата и
значењето на овој поим се менувал низ историјата опфаќајќи
разни сфери и концепти. Севкупниот историски развој довел
до развој на современата визура на цивилното општество, која
поинтенизвно теоретски се набљудува и анализира по Втората
светска војна, а особено по неговото повторно појавување во
рамките на тоталитарните режими во Источна Европа.
Една од најголемите традиции на XX век, која како
централна тема го има цивилното општество, е либералната
традиција. Претставена преку три различни школи,
либералната традиција во сите свои потформи различно го
набљудува овој социјален феномен и го поставува во различна
релација со пазарот и државата. Класичната либерална теорија,
критичката теорија и либерал-егалитарната теорија имаат
ист либерален корен, но сосема различни ставови во однос
на цивилното општество, но и неговите релации со другите
социјални сегменти.
Иако доминантна во XX век, либералната традиција не
е единствената која се занимава со проблемот на цивилното
општество. Додека либералните школи носат свој идеолошки
предзнак, дел од теоретичарите и организациите кои
тесно соработуваат со цивилното општество повеќе се
занимаваат со функционалните карактеристики на цивилното
општество (со она што тоа е), отколку со неговата политичка
импрегнација (она што треба да биде). Покрај Колин Спаркс,
свои модели и теории за цивилното општество даваат и Еверс
9

и Лавил, Интерамериканската банка за развој како и еден
од најголемите современи компаративисти во сферата на
цивилното општество, Марк Хауард.
Конечно, не помалку важна во целата теоретска расправа
е и англосаксонската либерална традиција чии носители
денес, без исклучок, доаѓаат од теоретските школи во САД.
Надградувајќи се на класичните современици, како што
се Роберт Патнам, Роберт Бела, Јирген Хабермас, но и на
класиците од типот на Аристотел, Лок, Токвил или Мил, двајца
теоретичари се чини нудат најтемелен пресек на современите
теории на цивилното општество – Мајкл Едвардс и Северин
Брин. Иако постојат одредени разлики меѓу нив, и Едвардс и
Брин се согласуваат дека цивилното општество го сочинуваат
три основни елементи – развиена јавна сфера, етички поредок
и асоцијативен капацитет.

I.1. ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО НИЗ
ЛИБЕРАЛНАТА ПЕРСПЕКТИВА
I.1.1 ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО НИЗ
ПРИЗМАТА НА КЛАСИЧНАТА ЛИБЕРАЛНА
ШКОЛА
Иако во поширока смисла цивилното општество
може да се интерпретира како „политички простор меѓу
државата и општеството“1 најекстензивната и најпрецизната
дефиниција би била „арена во рамките на општеството во
која самоорганизираните групи, движења и поединци кои се
1 Servan, Adar Avsan. Civil Society and Democratization. Atilitn University – Department
for International Relations, стр.1. at www.ir.metu.edu.tr/conference/papers/avsar.pdf.
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релативно автономни од државата, се обидуваат да ги изразат
вредностите и идеите во кои веруваат, создаваат здруженија,
промовираат солидарност и ги унапредуваат своите интереси.“2
Иако сè уште постои многу вехементна дебата за
границите на цивилното општество, главно иницирана од
критичката теорија за цивилното општество (која прави јасна
разлика меѓу државата, пазарот и цивилното општество) тоа сè
уште се перцепира низ призмата на единство на невладините
организации, активната политичка јавност (opinion makers) и
медиумите. Но, колку и да може да се прошири дефиницијата
и ограничувањата на цивилното општество, пристапот на
класичниот либерализам е прилично јасен кога зборуваме
за тројната релација меѓу цивилното општество, државата и
пазарот.
Кога зборуваме за односот меѓу државата и цивилното
општество, би требало да се почне со самата суштина на
либерализмот како „теорија на минимална држава“.3
Иако оваа дефиниција може да понуди навестување
каков би можел да биде односот меѓу цивилното општество
и државата, почитувајќи го основното кредо на либерализмот
кое вели „негувајте ги доброволните здруженија“4, а имајќи го
предвид фактот дека „класичниот либерализам е посветен на
граѓански и економски слободи, како и на ограничена влада“5,
односот меѓу овие две фундаментални сфери е многу јасен:

2 Linc, Huan i Stepan, Alfred. Demokratska tranzicija I konsolidacija. Beograd: Filip
Visnjic, 1998. стр.21.
3 Lomasky, Loren E. “Classical Liberalism and Civil Society”. In Chambers, Simone and
Kymlicka Will. Alternative Conceptions of Civil Society. Princeton, Princeton University
Press, 2002. стр.50.
4 Scalet, Steven and Schmidtz, David. “State, Civil Society and Classical Liberalism”
во Rosenblum Nancy L. and Post Robert C. Civil Society and Government. Princeton,
Princeton University Press, 2002. стр.26.
5 Ibid.
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„Класичните либерали гледаат на владата
како на вистински сервис на заедницата, назначен
од заедницата да ѝ обезбеди добро управување.
Цивилното општество е заедницата која ѝ го
делегира авторитетот на владата, и цивилното
општество е сферата во која почива овој
авторитет. Цивилното општество го задржува
правото да ги отпушти оние кои ги најмува
да обезбедат добро управување. Во оваа смисла,
класичните либерали најчесто го употребуваат
терминот цивилно општество за да означат сè
освен владата …“6
Колку и да е јасно дека класичните либерали се обидуваат
да ја држат подалеку државата од приватната сфера во животот
на просечниот граѓанин како и подалеку од цивилното
општество како такво, со оглед на тоа дека „државата треба
да обзнани дека таа не е народот“7, и да го негува цивилното
општество како сфера во која со сведување на минимум
на доменот на задолжителното, либералниот поредок би
дозволил максимум развој на доброволните здруженија“8, во
чисто политичка смисла тоа значи следно

6
7
8
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ЦИВИЛНО ОПШТЕСТВО

(ПОЛИТИЧКА) ДРЖАВА

Државна
администрациja
Неполитичка
сфера

Политичка
јавност

Законодавство

Правна држава
Извршна и
судска власт

ПОЛИТИЧКИ ПЛУРАЛИЗАМ

Графикон бр.1 Либерален поглед на односот меѓу
цивилното општество и државата
Извор: Иванов, Ѓорге.
„Цивилно општество: новите контрадикции на старата дебата.“
Скопје, ПНИД СТЕП, 1994. стр. 169.
Погореприкажаниот графикон
исклучително важни поенти:

укажува

на

три

• Постои исклучително важна сфера на политички
ангажман која е медијатор меѓу цивилното и политичкото
општество – тоа е политичкиот плурализам;
• Границата меѓу цивилното општество и државата
постои и е јасно разграничена;
• Политичкиот плурализам заедно со политичката
јавност и институциите на политичка репрезентација
ја овозможуваат поделбата на власта во најтесна смисла
на изразот ‘правна држава’ (Rechstaat) а со тоа и
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независноста на неполитичкото општество.
Очигледната дистинкција меѓу државата како посебна,
и одделена сфера од цивилното општество, сè уште не дава
одговор на едно прашање – каде припаѓа пазарот во оваа слика?
Одговорот на ова прашање е круцијален во разбирањето на
главните разлики меѓу класичниот либерализам и критичка
теорија на цивилното општество бидејќи:
„Класичните либерали дефинитнивно ги
перцепираат пазарите како дел од цивилното
општество и ова не е некаква исклучиво
арбитрерна класификација. Оние кои го
перцепираат пазарот како што тоа го прават
класичните либерали – како места каде што
луѓето слободно се собираат да разменуваат
продукти на нивниот труд за заемна корист –
секогаш ќе го сметаат пазарот како самото срце
на цивилното општество.“9
Признавајќи ја специфичноста на пазарната сфера
како различна од другите сфери на цивилното општество,
Лорен Е. Ломаски ја поддржува самата суштина на логиката
на проценката на класичните либерали за односот меѓу
цивилното општество и пазарната сфера:
„Да биде јасно, постојат важни разлики
меѓу пазарните трансакции и другите
форми на граѓански здруженија, но ова не
го прави пазарот помал дел од цивилното
општество, отколку Армијата на спасот
или пријавувањето за кугларската лига.“10

9 Ibid. стр.28.
10 Lomasky, Loren E. 2002. стр.61.
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Во однос на вклучувањето на пазарот во рамките на
цивилното општество, и поставувањето на државата на
другата страна на општествената дихотомија може да се каже
дека постојат неколку поенти на класичната либерална теорија
на цивилното општество:
• Цивилното општество е општествениот контрапод на
државата;
• Цивилното општество ја легитимира државата, а не
обратно;
• Државната интервенција кај пазарните сили мора да
биде минимална;
• Пазарните сили се дел од цивилното општество, дури
имаат и водечка улога.
И покрај тоа што класичните либерали се едни од
највлијателните школи во современата политичка теорија,
нудејќи оригинален концепт за односот меѓу државата,
цивилното општество и пазарните сили, голем број други
научни авторитети (главно од левицата) не би се согласиле со
нивните погледи. Тие се обединети во критичката теорија на
цивилното општество.

I.1.2 КРИТИЧКА ТЕОРИЈА НА ЦИВИЛНОТО
ОПШТЕСТВО
Критичката теорија на цивилното општество е заснована
врз теоретскиот пристап на Јирген Хабермас и неговите
академски наследници т.е. „критичката теорија, (…) која
се однесува на традицијата на општествен и политички
критицизам кој започнува со Институтот за општествени
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истражувања основан во Франкфурт, Германија, во 1931“.11
Тоа не е теорија, како што на прв поглед некој би
помислил, која е комплетно спротиставена на класичниот
либерализам, иако двата дискурса имаат значителни меѓусебни
разлики. Во одредена смисла, класичниот либерализам е еден
од фундаментите на оваа теорија:
„Она што традицијата на критичката
теорија го споделува (со класичниот либерализам
м.з.) настрана од сите внатрешни несогласувања,
е посветеност на ширењето на јадрото на
либералната идеја, посебно идејата за слободно
и рационално општество, во правец на критика
на институциите и практиките на самото
либерално општество.“12
Во оваа смисла, самата дистинкција која произлегува од
Локовото разбирање на цивилното општество т.е. разликата
меѓу државата и цивилното општество како две спротиставени
страни на истиот општествен портрет е присутна на многу
сличен начин:
„Доменот на битисување стои во одреден
контраст со државата (…) Овие системи
функционираат врз основа на поинаква
логика. Државата се разликува од сферата на
битисување во тоа што моќта многу повеќе,
отколку комуникацијата, е медиумот преку кој
таа оперира (…) Иако независна, сферата на
битисување и државата се аналитички независни
во многу аспекти слични на разликувањето на
11 Baynes, Kenneth. “A Critical Theory Perspective on Civil Society and the State”.
во Rosenblum Nancy L. and Post Robert C. Civil Society and Government. Princeton,
Princeton University Press, 2002. стр.121.
12 Ibid.
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државата и цивилното општество кое постои во
либералната теорија.“13
Гледано од овој аспект, тешко е да се забележи која
е точната разлика меѓу класичната либерална теорија и
критичката теорија на цивилното општество, бидејќи обете
фаворизираат одредена ‘безбедна дистанца’ на државата од
цивилното општество. Но, несогласувањето на двете теории
е комплетно во однос на третиот домен на општествениот
амбиент т.е. улогата на пазарните сили и нивниот однос кон
двете останати сфери на општествената структура. Колку и
да го фаворизира вклучувањето на пазарот во рамките на
цивилното општество, класичниот либерализам (за разлика
од либерал-егалитаризмот), критичката теорија е комплетно
спротиставена на таквата идеја. Всушност, ова е и суштината
на разликата меѓу класичната либерална теорија и критичката
теорија – критичката теорија апсолутно го исклучува пазарот
од сферата на цивилното општество, препорачувајќи дури и
изолиран модел на релации меѓу двете сфери или како што
вели Симон Чејмберс „не е само државната сфера онаа која
е перцепирана како потенцијална закана кон слободата на
цивилното општество; капиталистичките економски односи
се, исто така, перцепирани како штетно интрузивни. Затоа
цивилното општество е различно од државата и пазарните
сили“.14
Слично на ова, а очигледно мотивирано од политичките
трактати на Хегел, Маркс и Кант, еден од инспираторите
на критичката теорија, Италијанецот Антонио Грамши,
бил еден од првите кој „го развел сфаќањето за цивилното
општество од економската интеракција“15 иако цивилното
13 Chambers Simone. “A Critical Theory of Civil Society” in Chambers, Simone and
Kymlicka Will. Alternative Conceptions of Civil Society. Princeton, Princeton University
Press, 2002. стр.92.
14 Ibid. стр.90.
15 Glasius, Marlies. Civil Society: a Very Brief History. London, Centre for Civil Society
(CCS) – London School of Economics, 2001. стр.2. на www.lse.ac.uk/collections/CCS/pdf/
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општество за Грамши е далеку од пријатен термин бидејќи
претставува „хегемонски апарат на владеачката група“16
со цел револуционерната маса да се држи под контрола на
владеачката класа.
Оваа логика на економско немешање во сферата на
цивилното општество извира од самата логика на медиумот
преку кој државата, цивилното општество и пазарот
функционираат и се препознаваат. И додека „моќта е медиумот
преку кој државата оперира, а парите ја движат економијата“17
цивилното општество е изградено врз комплетно различна
основа т.е. „обединувачката врска во рамките на цивилното
општество е комуникацијата“.18 Очигледно е дека секое
можно мешање или силна интервенција на пазарните сили во
цивилното општество (покрај интервенцијата на државата)
е најверојатно најголемиот страв на претставниците на
критичката теорија на цивилното општество каде што на
овој начин (интервенцијата) се саботира самиот демократски
капацитет на цивилното општество:
„Кога членовите на црквите, универзитетите,
синдикатите и политичките партии ја сфаќаат
својата мисија во смисла на инструменталните
термини на ефикасност (…) кога бизнисмените
гледаат на здруженијата на цивилното
општество како на парчиња од одредена бизнисстратегија (…) Кога контра-културата е
абсорбирана во пазарните сили (…) вредноста на
цивилното општество е компромитирана.“19
Сè на сè, идеалната слика за односот меѓу државата,
Glasius_briefing1.pdf.
16 Bobbio, Norberto. “Gramsci and the Concept of Civil Society”. во Keane John. Civil
Society and the State. Westminster, University of Westminster, 1998. стр.83.
17 Chambers, Simone. 2002. стр.93.
18 Ibid.
19 Ibid. стр.94.
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цивилното општество и пазарните сили според теоретичарите
на критичката школа би изгледала како на следниот графикон:

Држава

Цивилно
општество
(непрофитна сфера)

Пазар
(профит)

Графикон бр.2. Шема на односи меѓу цивилното општество,
пазарните сили и државата според критичката теорија на
цивилното општество
Извор: Servan, Adar Avsan. „Civil society and Democratization“. Atilitn University
– Department for International Relations стр.2. достапно на www.ir.metu.edu.tr/
conference/papers/avsar.pdf
Кога се зборува за односот меѓу приватниот и јавниот
домен критичката теорија има специфичен поглед на
прашањето (засновано врз комуникациските теории на
Јирген Хабермас) и вели дека „јавната сфера е домен каде
што приватните индивидуи се обединуваат во јавност“20.
Но јасната дистинкција меѓу индивидуалниот простор и
слободата (и нејзиното полно почитување) е потврдена во
делата на Хабермас кој вели „јавната автономија е невозможна
без приватна автономија“21 што значи дека приватниот живот
на граѓаните е апсолутно изолиран и заштитен од каква било
интрузија независно од изворот што нè води до уште подетално
разбирање на општествениот амбиент фрагментиран на
20
21

Baynes, Kenneth. 2002. стр.129.
Chambers, Simone. 2002. стр.99.
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„семејство, цивилно општество, пазарни сили и држава“22.
Земајќи го предвид досега кажаното доаѓаме до неколку
заклучоци во однос на критичката теорија на цивилното
општество:
• Цивилното општество е различно од државата;
• Цивилното општество е различно од пазарните сили;
• Цивилното општество, иако тесно поврзано, е различно
и од приватната сфера.
Сепак, ниту една од теориите, либералната или
критичката, не се занимава со цивилното општество од аспект
на можните социјални разлики кои се појавуваат во него.
Сепак, либерал-егалитарната теорија го прави токму тоа.

I.1.3. ЛИБЕРАЛ-ЕГАЛИТАРНА ТЕОРИЈА
Теоријата која го објаснува цивилното општество од
гледната точка на либерал-егалитаризмот23 на некој начин
би била резултат на класичната либерална традиција и
контрапункт на критичката теорија во однос на прашањето
за вклучувањето на пазарните сили во цивилното општество.
Теоријата на цивилното општество во либерал-егалитаризмот
е едноставно производ на севкупниот политички светоглед на
теоретичарите на овој диксурс:
„Како шти сугерира самото име, либералегалитаријанизмот се обидува да комбинира
две важни идеи или принципи: либералната
посветеност кон индивидуалната слобода на избор;
и егалитарната обврзаност кон елиминирање на
22
23

20

Baynes, Kenneth. 2002. стр.125.
Европската верзија на либерал-егалитаризмот се нарекува социјалдемократија.
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недостатоците во дистрибуцијата на ресурси
или можности. Овој втор тип посветеност
кон социјалната правда е она што го разликува
либерал-егалитаријанизмот
од
десните
либертаријански колеги.“24
Очигледно, левоориентираната политичка опција, се
залага за социјална правда што јасно ја освојува од класичниот
либерализам, а сепак постои заеднички содржател меѓу
двете во посветеноста кон индивидуалната слобода. Како и
да е, првата дистинкција е исклучително важна, бидејќи го
претставува фундаментот на либерал-егалитарната мисла и
ја открива суштинската релација меѓу државата и цивилното
општество. Во својата кондензирана форма односот меѓу
државата и цивилното општество е перцепиран како
механизам на дистрибуција на еднакви права и можности каде
што суштината лежи во тоа дека „државата игра многу активна
улога во обезбедувањето правда, (…) но бара и од цивилното
општество да игра поактивна улога во овој правец“.25 На некој
начин ова значи дека односот меѓу цивилното општество и
државата не е дихотомизиран до онаа мера до која тоа постои
во класичниот либерализам или во критичката теорија, туку
е повеќе ставен во конјуктурен однос кој им носи праведност
(социјална правда) на помалку привилегираните и угнетените:
„Од овие аргументи (…) произлегува
силно позитивна теорија на државата (…)
Егалитаризмот, во контраст на (класичниот
либерализам) иако ја прифаќа потребата
за конституционални лимити за она што
државните службеници можат да направат, во
исто време ја признава корисноста на моќта која
тие ја практикуваат и им дава (одреден) простор
24 Kymlicka, Will. “Civil Society and Government: A Liberal-Egalitarian Perspective” во
Rosenblum Nancy L. and Post Robert C. Civil Society and Government. Princeton, Princeton
University Press, 2002. стр.79.
25 Ibid. стр.80.
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да ја практикуваат – поради три причини: затоа
што државата е неопходна за да наметне норми
на цивилизирано однесување (…) државата е
неопходна за да ги исправи нееднаквостите (…)
државата е неопходна за да постави граници на
формите на нееднаквост …“26
Овој концепт на „држава на благосостојба“ и „цивилно
општество на благосостојба“ кои заедно работат во правец
на обезбедување за помалку среќните, е доведен во прашање
од едноставната дилема и основниот контраст на државата
на благосостојба што значи дека „колку повеќе државата
на благосостојба е неопходна за смалување на можностите
за вработување обезбедени од економијата, таа помалку е
способна да ја игра својата улога поради слабиот перформанс
на економијата во сферата на вработувањето“27. Овој нерешен
ќорсокак на егалитаријанскиот пристап доведува до прашањето
за улогата на пазарните сили и нивната позиција во целосната
колективна рамка. Забележливо е дека тие се важен дел бидејќи
се еден од возможните механизми за создавање нееднаквости
што е проблем сам по себе за либерал-егалитаријанците:
„Пазарните
односи
нè
учат
на
иницијативност, но не и на осет за правда или
социјална одговорност. И сè додека кај голем дел
од популацијата постои предрасуда кон одредени
општествени групи, во тој случај секогаш некои
бизниси ќе имаат економска иницијатива да им
служат на пазарните сили со произведување на
добра и услуги кои ги исклучуваат овие групи. Во
секој случај тешко е да се увиди како пазарните
26 Walzer, Michael. „Equality and Civil Society“ во Chambers, Simone and Kymlicka
Will. Alternative Conceptions of Civil Society. Princeton, Princeton University Press, 2002.
стр.47.
27
Hinrichs, Karl; Offe, Claus; Wiesental, Helmut. „Time, Money, and WelfareState Capitalism“ во Keane John. Civil Society and the State. Westminster, University of
Westminster, 1998. стр.221.
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сили можат да ги научат луѓето на граѓанска
доблест кои се однесуваат на политичката
партиципација и дијалогот – на пример доблеста
на јавен резон.“28
Оваа агрегација на нееднаквост продуцирана од
безмилосните пазарни сили не завршува во одделување на
пазарот од цивилното општество, како во критичката теорија.
Напротив, пазарот е недделив домен на цивилното општество
бидејќи не постои некоја очигледна причина за исклучување на
пазарот од сферата на цивилното општество. Недостатоците
кои пазарот ги креира, според Мајкл Волцер, не се причина за
исклучување:
„…постојат теоретичари кои би исклучиле
сè што се случува во рамките на пазарот
(…) од нивната гледна точка за цивилното
општество, веројатно затоа што не мислат
дека таквите случувања (пазарните односи м.з.)
се премногу ‘цивилни’. Но не гледам добра причина
за исклучување (…) Сигурно дека гигантските
корпорации
понекогаш
практикуваат
псевдодржавна, принудувачка или приближно
принудувачка моќ, но тоа повеќе изгледа како
добра причина за реформирање и ограничување на
корпорациите отколку за нивно исклучување од
нашата дефиниција за цивилното општество.“ 29
Но колку и да постои јасна улога на државата како сојузник
на цивилното општество кон заедничка цел, пазарот е опасна
сила која мора да се стави под контрола и будното око на
државата. Јасно е дека пазарот создава нееднаквости кои мора
да бидат коригирани од државата, и како дел од цивилното
општество, пазарот треба да биде ограничен и контролиран.
28
29

Kymlicka, Will. 2002. стр.90.
Walzer, Michael. 2002. стр.35.
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Уште еднаш се доаѓа до заклучок дека државната интервенција
во цивилното општество не е забранета, дури е и пожелна до
одредено ниво, но само ако помага во правец на изедначување
на социјалните диспаритети.
Што се однесува до прашањето на односот кон приватната
сфера, егалитаријанскиот поглед ја зазема позицијата на
критичката теорија, дури и на порадикален начин. Има
јасна линија на разделување меѓу семејството и цивилното
општество од една страна, и цивилното општесто и државата
од друга страна. Логиката на овој јасен рез е она што „ги
разликува нив (цивилното општество и економијата како
делови од цивилното општество) од државата и семејството
– тие инволвираат огромен степен на интеракција на луѓе
кои не се познаници (…) Ова е (…) за разлика од семејството
(каде што постои интеракција со познати наместо непознати
луѓе)“.30 Оваа ‘деперсонализација’ на цивилното општество
стои во контраст на ‘интимноста’ на семејството. Севкупниот
синопсис на либерал-егалитаријанскиот поглед на цивилното
општество би бил:
• Државата и цивилното општество се посебни сфери кои
функционираат заедно кон обострана цел – социјална
правда;
• Државна интервенција во цивилното општество е
дозволена сè додека води кон социјална правда;
• Пазарните сили се дел од цивилното општество;
• Семејството е строго одделено од цивилното општество.
Поделбата меѓу класичните и современите теории
на цивилното општество нуди разбирање за различните
перцепции за цивилното општество и неговите општествени
30
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Kymlicka, Will. 2002. стр.83.
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партнери. Но колку овие теории да изгледаат систематични
и методолошки оправдани постојат сосема поинакви
размислувања за поделбата на теориите за цивилното
општество. Согласно ова, понудената типологија на поделба
е оспорена во зависност од тоа која ги набљудува историските
процеси и метаморфозата на значењето на поимот цивилно
општество. Колку и да постои одреден академски напор кој
би ги поделил теориите за цивилното општество на одреден
начин, теоретичарите како Колин Спаркс нудат поинакво
гледање.

I.1.4. ЧЕТИРИ ТЕОРИИ ЗА ЦИВИЛНОТО
ОПШТЕСТВО
(СПОРЕД КОЛИН СПАРКС)
Поделбата на теориите на цивилното општество на
класични и современи ѝ дава историска ретроспектива на
идејата. Иако повеќето од нив ги рефлектираат неодамнешните
случувања на ова поле, сите тие имаат свое соодветно место во
теоријата на Колин Спаркс која предоминантно се фокусира на
современите збиднувања пред и по падот на Берлинскиот ѕид.
Бидејќи по падот на Берлинскиот ѕид, цивилното општество
почна да се движи кон својата преродба, постоеја повеќе опции
како таа преродба би се одвивала и колку би била успешна.
Поделбата е следната:
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Теорија

Кулминација

Цел

Механизам

Резултат

Радикална

Рана фаза на
солидарност

Колективно
јакнење на моќта

Масовна самоактивност

Неупсех

Класична

Современа
реалност

Потрага по
сопствениот
интерес

Себичен
економски
човек

Успех

Демократска

Непосредно пред Владеење на
1989
правото

Недржавни
здруженија

Неуспех

Утописка

Непосредно пред Консензуална
1989
демократија

Цивилни
асоцијации

Неуспех

Табела бр.1. Четири теории за цивилното општество
Извор: Sparks, Colin. „Media and Democratic Society“ во Blunden, Margaret and Burke,
Patrick “Democratic Reconstruction in the Balkan”.
London, University of Westminster – Centre for the Study of Democracy, 2001.
стр.153.
Овие теории, за разлика од одредени поделби кои
го опфаќаат периодот од античка Грција до денешен ден,
се концентрираат повеќе на периодот по и пред падот на
Берлинскиот ѕид. Секоја од нив опфаќа различен аспект на
преродбата на цивилното општество кое прво се појавува во
Источна Европа како опозиција на комунистичките режими
(посебно ова се однесува на „Солидарност“ во Полска).
Секоја поединечна теорија има различна рационализација на
реалноста непосредно пред и по падот на ѕидот:
• Радикалната теорија датира од раните денови на
појавата на синдикатот „Солидарност“ во Полска, каде
што „Солидарност“ се појави како масовно работничко
класно движење. Цивилното општество се однесува
на ова социјално движење и е прилично радикално и
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остро.31
• Класичната теорија се однесува на возобновувањето на
хегелијанското сфаќање на цивилното општество како
домен на потрага на приватните економски интереси, во
контраст на семејството и државата.32
• Демократската и утописката теорија го гледаат
цивилното општество како механизам за конституирање
на доброволни здруженија каде што граѓаните се во
потрага по сопствените интереси, и се независни од
државата и економијата. Разликата меѓу двете е тоа што
првата е поинклузивна давајќи му на секое граѓанско
здружение еднаква шанса, а втората е порезервирана во
однос на здруженијата кои продуцираат нееднаквост.33
Поделбата која Колин Спаркс ја воведува непогрешливо
потсетува на поделбата меѓу Источноевропските концепти
на граѓански протест (радикална теорија),
класичниот
либерален контекст (класична теорија) како и на критичката
(демократска) теорија и либерал-егалитарната (утописка)
теорија. Иако Спаркс тврди дека само класичната теорија
е возможна и функционална, неговата поделба треба да
се земе предвид како интересен и иновативен пример во
класификацијата на теориите на цивилното општество.

31 види Sparks, Colin. „Media and Democratic Society“ во Blunden, Margaret and Burke,
Patrick Democratic Reconstruction in the Balkan. London, University of Westminster –
Centre for the Study of Democracy, 2001. стр.153.
32 Ibid.
33 Ibid. стр.153-154.
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I.2. СОВРЕМЕНИ СФАЌАЊА ЗА
ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО
I.2.1. МОДЕЛИ НА ЦИВИЛНОTO
ОПШТЕСТВО
Покрај графички прецизните прикази на либералната
и критичката теорија во однос на цивилното општество и
неговата релација со другите општествени сфери, постојат и
покомплексни сфаќања за релацијата на цивилното општество
и неговата позиција во рамките на општествениот организам.
За разлика од либералната теорија и нејзините сродни
теории, критичката и либерал-егалитарната, овие теории не
тргнуваат од предоминантно идеолошки предзнак, туку одат
повеќе во правец на изнаоѓање на функцијата на цивилното
општество во социјалниот локус, како и класификација
на формите, потформите и сферите на преклопување на
цивилното општество со другите сфери како што се државата,
политичката сфера (некои автори прават разлика меѓу
државната и политичката сфера), бизнис-заедницата итн.
Наједноставниот модел на релација меѓу цивилното
општество и другите општествени сфери го даваат Еверс и
Лавил. Во овој модел општествената организација е составена
од три дела т.е. држава, пазар и локалната заедница. Помеѓу
овие три сфери се наоѓа сферата на асоцијативност, односно на
доброволни непрофитни организации. Она што е интересно за
овој модел (графикон бр.4) се и линиите на разделување меѓу
различните сфери и цивилното општество кое истовремено е
прикажано како средиште на социјалниот организам. Токму
овие линии на разделување го дефинираат и местото на
цивилното општество во самиот модел:
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Првата линија на разделување е линијата јавно/
приватно. Додека државата има јавен карактер,
цивилното општество е сместено во сферата на
приватното делување на луѓето. Во приватната сфера
спаѓаат и пазарот и локалната заедница.



Втората линија на разделба е линијата профитно/
непрофитно. Пазарот е единствената профитна
сфера во општеството додека цивилното општество,
државата и локалната заедница имаат непрофитен
карактер.



Третата линија на разделување е линијата формално/
неформално. Единствената неформална сфера во
општеството е локалната заедница, а она што го
разликува цивилното општество од неа е токму
формалниот карактер на делување во рамките на
цивилното општество. Формални сфери се и пазарот
и државата.
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Формално

Држава
(јавни служби)

Неформално

Непрофитно
Профитно

ТРЕТ

Јавно

Асоцијации
(доброволни/непрофитни
организации)

Приватно

СЕКТОР
Локална заедница

Пазар

Мешовити
организациски/институции

Графикон бр.3. Општествена организација според Еверс и
Лавил
Извор: Evers, A. & Laville, J.-L. (eds.) (2004), The Third Sector in Europe, Cheltenham
and Northampton: Edward Elgar.
Ако треба да се извлече конечна дефиниција за цивилното
општество според овој модел би можело да се каже дека
цивилното општество е сфера на доброволно асоцирање на
луѓето кое треба да има приватен, формален и непрофитен
карактер. Овој модел јасно ги оцртува границите на
цивилното општество во рамките на општествената структура
истовремено дефинирајќи ги неговите главни карактеристики.
Секако, постојат и многу посложени модели од моделот на
Еверс и Лавил.
Најкомплексниот графички модел на цивилно општество
30
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и неговата релација со другите општествени сфери го нуди
Интерамериканската банка за развој која тесно соработува со
организациите на цивилното општество, и го дава моделот
прикажан во графикон бр. 5.
Од графичкиот приказ воочливо е дека општественото
тело се дели на четири основни сфери и тоа: држава, политичка
сфера, бизнис-заедница и цивилно општество. Овие четири
сфери се преклопуваат меѓусебе дефинирајќи ги социјалните
формации, од кои ниту една не припаѓа исклучиво на една
сфера. Во однос на организациите на цивилното општество
моделот ги дефинира следните релации:
1 - GOINGOS, владино формирани невладини организации
2 – тинк-тенк
3 - цркви и универзитети

Држава
изборни тела, програми
за граѓанска акција,
регионални влади,
општини и градски
совети

Политичка
сфера

1

политички
партии

2

советодавни движења,
народни движења, grassroot организации

3

развојни банки,
државни агенции,
државни претпријатија,
квази-јавни
претпријатија

синдикати

Бизнес
заедница

нови форми на
кооперативна и
меркантилистичка
неформална (сива)
економија

Цивилно
општество

Графикон бр. 4. – Општествени сфери и меѓусфери
Извор: Inter-American Development Bank достапно на http://cbrayton.wordpress.
com/category/rhetoric/
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• Цивилното општество и политичката сфера се
преклопуваат и дефинираат зона во која припаѓаат
советодавните движења, граѓанските движења и
grassroots- организациите. Ова имплицира дека овој тип
организации потекнуваат од цивилното општество, но
се бават предоминантно со прашања од општ интерес
т.е. политички прашања.
• Цивилното општество и бизнис-заедницата се
преклопуваат во делот на кооперативната и трговска
неформална економија формирајќи ја зоната на
таканаречената „сива економија“.
• Цивилното општество, политичката сфера и државата
се преклопуваат во делот на политичките партии. Иако
овие актери застапуваат интереси на групи во цивилното
општество и делуваат во политичката сфера, во случај на
поволна политичка констелација, може да станат дел од
државниот апарат.
• Цивилното општество, бизнис-заедницата и државата
се преклопуваат во делот на синдикатите кои го
претставуваат интересот на специфичен дел на
цивилното општество т.е. работниците. Сепак, во
трипартитниот договор влегуваат и стопанските
комори како претставници на бизнис-заедницата т.е.
работодавачите и државата како примарно одговорна
за поставување на правилата на игра (легислатива,
колективни договори, работнички права итн.).
• Специфично место заземаат тинк-тенк како сфера која
се наоѓа меѓу цивилното опптество, бизнис-заедницата
и политичката сфера. Овие интелектуални трустови
на мозоци се организации кои се бават со политички
и економски теми, но немаат аспирации за освојување
на власт, иако силно влијаат низ процесот на креирање
политики.
32
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• Исто така, посебна положба имаат и религиозните
организации и универзитетите кои се наоѓаат меѓу сите
четири општествени сфери (држава, политичка сфера,
бизнис-заедница и цивилно општество) што им дава
специфична тежина и улога во општеството.
Овој модел, според прикажаното, во организации на
цивилното општество (иако не исклучиво) ги вбројува:
советодавните движења, граѓанските движења и grassrootsорганизациите, неформалната економија, политичките
партии, синдикатите, тинк-тенк како и религиозните
организации и универзитетите.
Сличен и не помалку комплексен модел на класификација
на организациите на цивилното, политичкото и економското
општество дава и познатиот теоретичар на цивилното
општество Марк Морхе Хауард во својата анализа на цивилното
општество во посткомунистичка Европа (графикон бр. 6).
Во својата класификација на организациите на цивилното
општество Хауард ги вбројува следните асоцијативни форми34:
локални организации и организации на локалните заедници,
групи за човекови права, мировни иницијативи, организации
за чување на околината и еколошки движења, едукативни
и културни активности, цркви и религиозни организации,
спортски и клубови за забава, женски здруженија, организации
на борци, организации на возрасни лица, здруженија на
хендикепирани, групи за заштита на животните, здравствени
организации и групи за самопомош.
Моделот на Хауард, покрај автентичните организации
кои му припаѓаат исклучиво на цивилното општество, во
меѓупросторот со економската сфера ги лоцира и синдикатите
како и професионалните, работодавачките (стопански комори)
34 Howard, Morje Marc. The weakness of civil society in post-communist Europe.
Cambridge, Cambridge Univeristy Press, 2003. стр.36-37.
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и производните асоцијации, но и економски интересни групи и
НВО. Од друга страна во зоната на преклопување на цивилното
општество и политичкото општество сместени се политичките
партии и нивното членство како и заинтересираните групи
и НВО. Медиумите се оној дел од цивилното општество кој
истовремено се наоѓа и во економската сфера (остваруваат
профит) и во политичката сфера (канал на политичка
комуникација).
И покрај сличностите, но и разликите кои постојат меѓу
дадените модели, дебатата за цивилното општество, неговото
место во социјалниот организам како и релацијата со другите
општествени сфери, останува отворена. Причината за ова во
најголема мера лежи во различното наследство и перцепција
на европските и американските теоретичари, но и поради
специфичностите кои цивилното општество ги манифестира
во различни држави. Секако, релацијата на цивилното
општество и неговиот опсег не одговара на прашањето – што
е неговата функција?
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Графикон бр.5. – Организации на цивилното, политичкото
и економското општество
Извор. Howard, Morje Marc. The weakness of civil society in post-communist Europe.
Cambridge: Cambridge University Press, 2003. стр.36-37.
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I.2.2. ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО И
НЕГОВАТА ФУНКЦИЈА - ТЕОРИИ
Дефинирањето на местото и содржината на цивилното
општество низ призмата на различните теоретски модели не е
комплетно без дефинирање на улогата и примарната функција на
цивилното општество во општествениот амбиент. Класичните
и лево-ориентираните либерални теоретичари на минатиот
век повеќе се фокусираа на идеалнотипска перцепција на
цивилното општество како сфера на посакувана солидарност,
волонтерство, слобода или акомодација на општествените
интереси низ призмата на еднаквост, отколку на неговата
реална функција. Со други зборови тие повеќе се фокусираа на
прашањето што цивилното општество треба да претставува,
отколку на прашањето што цивилното општество навистина
претставува во реалноста на современите демократии. Од друга
страна моделите на цивилното општество кои го дефинираат
неговиот опсег и релација со другите општествени сфери не
говорат многу за неговата функција, иако таа е имплицитно
претставена преку организациите кои се дел од цивилното
општество. Сепак, најголем дел од современите теоретичари
сè повеќе внимание посветуваат на функцијата на цивилното
општество т.е. како цивилното општество се манифестира
во политичката практика на (претежно) западните развиени
демократии т.е. каква функција има во севкупното либералнодемократско опкружување.
Едно од најголемите имиња на политичката теорија во
САД во сферата на цивилното општество е Мајкл Едвардс.
Во своето дело „Цивилно општество“ (2004) Едвардс ги
изложува трите сфаќања за цивилното општество кои се
предоминантни во англо-саксонската либерална традиција
и цивилното општество (и неговата функција) го перцепира
како: 1) асоцијативен живот, 2) етички поредок и 3) јавна сфера.
Објаснувањето на секоја од овие манифестации и функции
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на цивилното општество дава поинаква слика за примарната
улога на цивилното општество, не исклучувајќи ги пред
другите две функции како витални за неговиот капацитет.
1) Цивилното општество како асоцијативен живот35.
Првата од трите големи теории кои се фокусираат на функцијата
на цивилното општество е асоцијативистичката теорија која
цивилното општество го сфаќа како мрежа на организации и
здруженија чија функција е да го артикулираат и канализираат
интересот на граѓаните преку создадените социјални мрежи.
Асоцијативистичката школа своите корени ги влече од
Алексис Де Токвил и неговото култно дело „Демократијата
во Америка“ од 1830 г. во кое тој ги истакнува капацитетите
на младото американско општество да продуцира асоцијации
кои Токвил ги смета за круцијален елемент во одржувањето и
унапредувањето на демократскиот живот на секое општество.
На трагата на Аристотеловиот аргумент за човекот
како општествено битие, асоцијативистите сметаат дека
здружувањето во општеството помага да се решат проблемите
на колективната акција, да се подобрат општествените цели кои
ги застапуваме, да се пронајде смисла во секојдневното постоење
или едноставно да се исполни слободното време со забава и
комуникација. Според асоцијативистите, здружувањето и
цивилното општество како примарен социјален амбиент за
истото, го поздравуваат и конзервативните и прогресивните
политички елементи со оглед на тоа што првите го гледаат
како механизам за одржување на традиционалните морални
вредности, додека вторите го гледаат како начин на
реструктуирање на целото општествено битие.
Асоцијативистичката теорија гледа на цивилното
општество како на сфера одделена од пазарот и државата т.е.
како трет сектор. Актерите во рамките на овој трет сектор
се разновидни и ги опфаќаат невладините организации од
35

Edwards, Michael. Civil society. Cambridge: Polity Press, 2004. стр. 18-36.
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најразличен карактер, синдикатите, политичките партии,
црквите и другите религиозни групи, професионалните
и бизнис-здруженија, локалните заедници и групите за
самопомош, општествените движења и независните медиуми.
Главните карактеристики на здружувањето како општествен
чин, според теоретичарите на асоцијативистичката школа, се
доброволноста, неприсилувањето и консензусот.
Припадниците на асоцијативистичката школа често го
истакнуваат пребрзото зголемување на бројот на домашните и
меѓународните доброволни здруженија (НВО) како доказ за сè
поголемиот пораст на асоцијативноста на глобално ниво, иако
еден дел од нив (Роберт Патнам на пример) аргументираат
дека ова формално зголемување на бројот на здруженија е
проследено со губење на квалитетот и желбата за граѓански
ангажман во рамките на цивилното општество, посебно во
САД.
2) Цивилното општество како етички поредок36.
Теоријата на цивилното општество која го поистоветува со
етички поредок се базира во најголема мера на филозофските
и етичките погледи на класичните грчки автори, но и на
Емануел Кант (посебно на неговата теорија за глобалната
етичка заедница) и исламската теорија за умата како светски,
религиозен етички поредок. Според застапниците на оваа
теорија функцијата на цивилното општество е да го бара и
обновува најдобриот можен поредок кој треба да произлезе од
цивилното општество т.е. константно да работи на етичката
и функционална обнова на животот на луѓето во рамките
на една посакувана социјална структура. Вредностите на
овој посакуван поредок ги вклучуваат акомодацијата на
разлики, толеранцијата, недискриминацијата, ненасилството,
довербата и соработката како и слободата како фундамент на
сите вредности.
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За разлика од асоцијативистичката школа, теоретичарите
на ова сфаќање (Џорџ Сорос, Ричард Фалк, Дејвид Хелд,
Џон Кин, Мери Калдор од современите) прават разлика
меѓу цивилно општество кое е „цивилно“ како последица на
зголемен степен на доверба и кооперација (социјален капитал)
и цивилно општество кое е „цивилно“ како последица на
ефективното и правично решавање на дилемите во доменот на
применетата политика. Оваа разлика се потенцира најмногу
поради опасноста овие два процеса да се поистоветат,
што за оваа школа претставува опасност поради тоа што
постигнувањето на праведни и ефективни решенија бара
соработка и комуникација од страна на многу повеќе актери
отколку оние од асоцијативната сфера на цивилното општество
(бизнис-заедница, локални заедници, држава итн.). Во прилог
на критиката кон асоцијативистичката школа, теоретичарите
на етичкиот поредок аргументираат дека асоцијациите сами
по себе не се гаранција за демократскиот капацитет на едно
општество, туку дека покрај асоцијативноста потребни
се норми на однесување и политички аранжмани кои
институциите ќе ги исполнат со потребната етичка содржина и
ќе ги одржат посакуваните норми и правила на индивидуално
и колективно однесување.
Од друга страна, слабоста на оваа теорија е повеќе од
очигледна и во најголема мера произлегува од културниот
конктекст. Имено, сфаќањето за поимите како што се слобода,
солидарност, толеранција, ненасилство, права итн. е различно
во различни култури, честопати до степен на непомирливост.
Со оглед на ова, тешко е да се дефинира посакуван етички
поредок без да се западне во замката на културниот
релативизам.
3) Цивилното општество како јавна сфера37. Третата
најчесто присутна теорија во традицијата на американските
теоретичари на цивилното општество е онаа чии корени
37
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всушност се наоѓаат во Европа. Тоа е теоријата која цивилното
општество го перцепира како јавна сфера т.е. како сфера
чија функција е да обезбеди амбиент во кој би функционирал
концепт на јавност, која се грижи за општото добро и има
капацитет да разменува мислења во демократски контекст.
Оваа теорија цивилното општество го замислува како арена во
која се разменуваат информации за најразлични општествени
теми во атмосфера на ненасилство, рамноправност и
демократска партиципација со цел создавање подемократскo
и послободно општествено опкружување.
Влечејќи ги своите корени уште од теориите на
Аристотел за човековата иманентна потреба да создава
„политички пријателства“, па сè до современите теории на
Јирген Хабермас и Франкфуртската школа, оваа теорија
заговара активна и партиципативна јавна сфера која би била
арена на аргументација, делиберација, како и асоцијативна и
институционална соработка т.е. сфера која по своите обележја
би била нелегислативна, вонсудска, јавна сфера во која
социјалните разлики, општествените проблеми, применетата
политика, владините активности, но и проблемите на
локалните заедници и културниот идентитет би се разговарале
отворено.
Поборниците на оваа теорија очигледно имаат предвид
избалансиран и демократски јавен дискурс во кој секој би
имал право на глас еднакво колку и другиот, во рамките на
цивилизирана и добронамерна дебата околу тоа што е јавно
добро. Политиката и државата очигледно имаат секундарна
улога поради претпоставката дека тие се помалку или повеќе
одраз на демократскиот капацитет на едно општество. Оттука,
повеќе внимание се посветува на цивилното општество како
социјален сегмент задолжен за подобрување на демократскиот
капацитет на општеството во целина што секако само по себе
е антрополошки исклучително оптимистичка теза. Од една
страна теоријата на јавна сфера подразбира и асоцијација
(во најмала рака неформална) и одредена минимална етичка
40

СОВРЕМЕНИТЕ ТЕОРИИ ЗА ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО

култура на дијалог што оваа теорија ја прави комплементарна
и зависна од постулатите на претходните две теории. Од
друга страна, фаворизирањето на цивилното општество како
демократски чинител во сите ситуации ја крие опасноста
од негова фетишизација и заборавање на фактот дека токму
цивилното општество често ги создава конфликтите кои потоа
државата мора да ги решава.
Моделот на Мајкл Едвардс во голема мера го поддржува
и професорот на Универзитетот во Илиноис Северин Брин,
кој дава покомплексна типологија на моделите на цивилното
општество и нивната функционалност. Во својот прирачник за
студентите кратко наречен „Популарни теории на цивилното
општество“ Брин нуди шест модели на цивилното општество,
надградувајќи се на теориите на Едвардс:
1) Цивилното општество како трет сектор – развојно
гледиште38. Во рамките на ова сфаќање (слично како во
типологијата на Едвардс) цивилното општество се поистоветува
со третиот сектор т.е. сектор различен од државата и пазарот.
Најголемиот дел од овој сектор го опфаќаат невладините
организации и доброволните здруженија. Државата се
перцепира како една од многуте структури кои учествуваат
во управувањето со општествените текови. Останатите
организации кои учествуваат во регулацијата на односите во
општеството се семејството, претпријатијата, непрофитните
корпорации, училиштата, универзитетите, црквите, храмовите
како и многубројните професионални групации во сферата на
уметноста, медицината, рекреацијата, едукацијата и науката.
Основните постулати на оваа теорија подразбираат
дијалог меѓу државата, цивилното општество како и другите
општествени актери, но и поголемо конгрегирање на
38 Bruyn, Severyn. Popular theories of civil society. online материјали за студентите на
University of Illinois достапни на http://www2.bc.edu/~bruyn/CivilRepublic/appendixb.
pdf. стр.4.
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различните здруженија во сојузи, еснафи, федерации со цел
полесно исполнување на нивните цели. Се нагласува и улогата
на локалната власт како демократска микро-средина, која
заедно со невладиниот сектор презема одредени прерогативи
од централната власт, поради сложеноста на современото
владеење и неможноста на владата да се справи сама со сите
проблеми. Иако цивилното општество го одделува од бизниссферата, оваа теорија не негира дека одредени трговски
и професионални организации (еснафи) припаѓаат на
цивилното општество.
2) Цивилното општество како приватен сектор
– недржавно гледиште39. На трагата на класичната
либерална теорија, и теоретските погледи кои се протегаат
од Лок, преку Пејн, па сè до Хаек и Нозик, оваа теорија ја
претставува срцевината на современиот конзервативизам и
либертаријанизам и нивниот поглед на цивилното општество.
Цивилното општество се поистоветува со приватниот
сектор, што подразбира дека пазарот е вклучен во доменот
на цивилното општество. Идентификувајќи се со пазарниот
либерализам како појдовна точка на оваа теорија нејзините
апологети се залагаат за поголем претприемачки дух, пазарна
логика, пониски даноци со давање централно место на
граѓанските слободи и отпор кон државата на благосостојба и
странската воена интервенција.
Цивилното општество опфаќа речиси сè што се наоѓа
надвор од државниот организам, а капиталистичкиот пазарен
модел, според неоконзервативните теоретичари од профилот
на Френсис Фукујама, нужно води кон морален граѓански
поредок. Со други зборови, неоконзервативните теоретичари
сметаат дека цивилното општество и пазарниот модел се
нераздвојни и дека меѓусебно се потхрануваат и се потпомагаат.
Капиталистичкиот систем го подобрува цивилното општество,
а организациите на цивилното општество како своја примарна
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цел имаат спречување на премасивна државна интервенција
(за разлика од левата верзија на цивилното општество каде што
главната цел им е спротиставување на агресивните пазарни
сили). Цивилното општество се дефинира и како сфера во која
голем удел во јавниот дискурс имаат приватните компании
кои се задолжени своите бизниси да ги водат со полна почит
кон локалните заедници во кои функционираат (да внимаваат
на загадувањето, демографскиот импакт, правата на своите
работници, евентуалните други штети кон локалните заедници
итн.).
3) Цивилното општество како јавна сфера –
хуманистичко гледиште40. Главната социјална дихотомија во
перцепциите на застапниците на оваа теорија е дихотомијата
персонални/неперсонални сфери на живеење. Филозофите
на теоријата на јавна сфера го фаворизираат цивилното
општество како персонален и неинхибиран домен на размена
на идеи во контраст на државата и пазарот каде што односите се
неперсонални, а отворената јавна дебата речиси невозможна.
Централен мотив на оваа теорија е јавната сфера на која
ѝ се дава широк опсег и во која покрај владата и владините
органи спаѓаат и приватниот сектор (бизнис и доброволни
здруженија) кои учествуваат во јавната делиберација и
заеднички простор за дијалог. Јавната сфера е граѓанскиот
центар во кој се разговара отворено, искрено, со почит, а
во однос на прашања кои ја засегаат заедницата. Целта на
овој отворен повик за учество е одржување одреден степен
општествени етички стандарди, пристап до информации,
подобрување на јавните вредности, меѓукултурна комуникаја
итн.
Цивилното општество во перцепцијата на оваа теорија
е сфера на акомодација на интереси, рационализација на
нерацинионалните општествени импулси, пронаоѓање на
40
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јавното добро.
4) Цивилното општество како политичка заедница –
ревидирано социјалистичко гледиште41. Појдовната точка на
оваа теорија е заснована врз негативното искуство во Европа
со тоталитарните комунистички режими кое створи потреба
од редефинирање на поимот „политичка заедница“ по падот
на Берлинскиот ѕид. Ова редефинирање во својата основа ја
има премисата дека авторитетот и моќта во едно општество
треба да бидат споделени меѓу припадниците на различните
заедници и дека државата не треба да биде предоминантна
институција во општествената констелација, иако нејзината
улога не се негира.
Бивајќи централен механизам во голем број комунистички
земји, кој помогна во рушењето на комунистичките режими,
цивилното општество низ призмата на оваа теорија се доживува
како независна сфера која не смее да се занимава со дневнополитички прашања, туку само со прашања од општ интерес
и со самото тоа не смее да биде пристрасна. Ова подразбира
одредено рационализирање на политичкит импулси во
општеството т.е. укинување на каков било револуционерен
пристап карактеристичен за класичниот марксизам.
Специфичната перцепција на цивилното општество во
ревидираното социјалистичко гледиште има три елементи:
инфраструктура на хоризонтални институции, владеење на
правото (со гаранции за сите човекови права и слободи) и
јавност која е доволно зрела да ја практикува и негува културата
на човекови права. Ова подразбира споделување на моќта на
пониски нивоа т.е. нејзина социјална дисперзија и одреден
степен на субсидијарност во решавањето на проблемите од
јавниот домен во кој цивилното општество има централно
место.
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5) Цивилното општество како асоцијативен поредок
– посткапиталистичко гледиште42. Брин тврди дека
асоцијативистичкото гледиште всушност претставува комплет
од најдобрите идеи на Адам Смит и Карл Маркс, проектирани
во проектот на посткапиталистичкото општество на XXI
век. Една од појдовните претпоставки на оваа теорија е
дека политичката и економската моќ во општеството треба
да бидат одделени, но и тоа дека државата треба својата
моќ да ја дисперзира во плурален систем на асоцијации
(здруженија) владеани од федерална структура на квази-јавни
тела. Државата треба да биде предоминантно задолжена за
легислативните активности (правила на игра), но треба да
абдицира од одговорност во пазарниот сегмент.
Не отфрлајќи ја централната улога на Алексис Де Токвил
како централен филозоф на оваа школа, новите теоретичари
на асоцијативизмот сметаат дека разновидните асоцијации
треба да служат како медијатори меѓу индивидуата и државата
преку јавните форуми кои се алатка за формирање на јавното
мислење. Токму доброволните здруженија се брана против
деспотизмот во општеството и баланс на тенденцијата на
државниот механизам да го контролира секој чекор од
општествениот простор.
Оваа школа нуди средно решение за цивилното општество
т.е. решение кое се наоѓа некаде меѓу либералниот капитализам
и државниот социјализам т.е. како еднакво опасни ги смета и
претераната агресивност на пазарните сили, но и прекумерната
државна интервенција. Државата се смета за опасен социјален
агент и последица на интезивниот капиталистички развој
кој ја приморува државата да се претвори во легислативна
машина на (пре)регулација давајќи ѝ премногу простор за
пенетрација во слободната зона на цивилното општество.
Асоцијативистичката школа силно верува во можноста
цивилното општество да се регулира самото себе.
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Асоцијативистите
заговараат
нова
ера
на
посткапиталистичко општество т.е. ера на асоцијативност
во која здружувањето на глобално, а не само на локално
ниво, ќе го дефинира новиот глобален политички поредок
на организации. Оваа школа силно му се спротиставува
на етатоцентричниот модел на општествена организација
присутен кај Хегел и Хајдегер.
6) Цивилното општество како симболичен поредок
– динамичка опозиција43. Динамичката перспектива
на цивилното општество е најапстрактниот, но и
најдијалектичкиот пристап во дефинирањето на функцијата
на цивилното општество. На трагата на авторите како
Адам Селигман и Макс Стакхаус, оваа теорија тргнува
од претпоставката дека модерноста создава општествени
дихотомии во рамките на кои општеството функционира.
Оваа тензична поларизација на општественото битие се одвива
преку двојствата како индивидуа/заедница, јавно/приватно,
универзално/партикуларно или секуларно/свето. Овие
дихотомии се пресликуваат и во институциите на системот и
политичките аранжмани на општествено живеење.
Задачата на цивилното општество во оваа констелација
на дихотомизирани и поларизирани односи е да ја развие
вредноста на секој од овие поларитети, односно да го
изнајде максимумот во универзалноста на човековото
живеење со цел човекот да ја пронајде вредноста на своето
индивидуално постоење токму преку граѓанските здружувања
и комуникацијата која му овозможува самиот да се дефинира
и култивира. Крајната цел е овие социјални дихотомии да се
надминат или во најмала рака да добијат нова форма (синтеза)
која сама по себе е нова провокација за јавниот дискурс и
потенцијата на цивилното општество. Дефинирањето на нови
партикуларни релации меѓу старите универзални вредности е
самиот фундамент на цивилното општество.
43

46

Ibid. стр.22.

СОВРЕМЕНИТЕ ТЕОРИИ ЗА ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО

Посебно место зазема дебатата за религијата и нејзината
улога, каде што најголем број од современите теолошки
ориентирани филозофи кои се бават со проблематиката
на цивилното општество (Харви Кокс, Дејвид Холенбах,
Макс Стакхаус) сметаат дека парадигмата секуларно/свето
е вештачки наметната со сместувањето на религијата во
приватната сфера во модерноста т.е. дека религијата мора
да има рамноправна улога во јавната дебата во современото
плуралистичко општество. И покрај различните пристапи и
нијанси меѓу овие автори, она што е витално за динамичкото
гледиште на цивилното општество е нивната перцепција за
целовитоста на универзумот т.е. потребата на човековото
битие да го разбере она што лежи во неговата природа.
Сè на сè, поддржувачите на оваа теорија сметаат дека
современото општество еволуира во нов поредок на правда
и праведност, поредок кој ќе го подобри живеењето на
луѓето во современиот свет и во едно здраво капиталистичко
опкружување кое е претпоставка за функционирање на овој
динамички пристап.
Објаснувањето на современите концепти и теории за
цивилното општество е од клучно значење за разбирањето
на поединечните случаи и политичка реалност на цивилното
општество во различни земји. Во оваа смисла, појдовна точка
во изминатиот и почетокот на овој век беше либералната
теорија, која е најодговорна за теоретското објаснување и
елаборација на концептот цивилно општество. Во оваа смисла
трите теории кои спаѓаат во овој либерален опус (класичната
либерална школа, критичката теорија и либерал-егалитарната
теорија) даваат свои видувања кои иако имаат иста појдовна
точка, различно го дефинираат односот на цивилното
општество со државата, пазарните сили и семејството. Ова
секако произлегува од нивната различна идеолошка призма,
што е секако основна детемирнанта во разгледувањето на
карактеристиките и релациите на цивилното општество.
Сличен модел на либералната теорија дава и Колин Спаркс
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кој зборува за четири предоминантни теории на цивилното
општество –радикална, класична, демократска и утописка.
Покрај идеолошката диоптрија на либералната теорија,
многу теоретичари цивилното општество го разгледуваат
и од функционална перспектива. Дел од овие теоретичари
цивилното општество го објаснуваат преку графички модели
(Еверс и Лавил, Хауард Интерамериканската банка за развој),
а дел даваат исцрпни научни објаснувања за теориите преку
кои ги препознаваат границите, функциите и моделите на
цивилното општество.
Две од водечките имиња во теоријата на цивилното
општество кои даваат опсежни видувања се и Макјл Едвардс
и Северин Брин кои цивилното општество го перцепираат
предоминантно преку неговата асоцијативна моќ, функција
на јавна сфера, но и капацитет да генерира етички кодекс
преку кој би се регулирале општествените односи. Кон овие
три теории Брин во своите теоретски согледувања ги додава
и симболичкото гледиште, теоријата за цивилното општество
како трет сектор и пристапот кој цивилното општество го
перцепира како во државна творба. Независно од разликите
и сличностите меѓу овие два теоретичари, тие го рефлектираат
научниот „мејнстрим“ на политичката мисла во САД, која
цивилното општество интензивно го става во фокусот на
дебатата во последните дваесет години.
Сите овие теории се однесуваат на демократските
режими и во функционирањето на цивилното општество
го перцепираат во рамките на националниот контекст. Овој
контекст свој извор има во религиозните традиции на трите
најголеми религии.
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II. СФАЌАЊЕТО НА ЦИВИЛНОТО
ОПШТЕСТВО НИЗ ПРИЗМАТА НА
ГОЛЕМИТЕ РЕЛИГИИ
Како и повеќето политички идеи, идејата за цивилното
општество, и во вредносна и во структурална смисла има свој
извор во религијата, исто така. На просторите на кои денес
живееме клучна улога во формирањето на идејата за тоа какви
вредности треба да носи политичката заедница, но и како
таа треба да изгледа во вондржавната сфера одиграле трите
најголеми абрахамски религии; јудаизмот, христијанството и
исламот. Токму од оваа причина, разгледувањето на идејата
за цивилното општество низ призмата на трите најголеми
религии зазема клучно место во севкупната теоретска анализа
на цивилното општество како идеја.
Како најстара религија, јудаизмот му нуди една
специфична перцепија на цивилното општество и во човековата
општествена заедница, во најголема мера дефинирана, од на
моменти, бруталната политичка реалност на еврејскиот народ.
Инспирирана од прогони, развивана во егзил и немирна до
денес, концепцијата за цивилното општество кај Евреите е
заснована врз цврст етички кодекс и уште поцврсто чувство на
припадност и автархичност. Ова во ниеден случај не значи дека
перцепцијата за цивилното општество кај Евреите не вклучува
вредности како толеранција, солидарност кон неевреите и
космополитизам проткаен со перцепија за човештвото како
заедничка татковина на сите луѓе.
Христијанството, и покрај големиот број на деноминации
кои ги содржи, исто така гради своја специфична визија за
вондржавната заедница, најпрвин дефинирана исклучително
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негативно кон државниот механизам, за подоцна токму
државниот механизам да стане средство кое служи како
идеален инструмент за ширење на верата. Својата специфична
позиција во рамките на цивилното општество, но и во однос на
другите општествени сфери, христијанството ја детермнинира
преку вредностите како што се солидарноста, протест кон
секаква форма на политичка тиранија, човекољубието, и што е
можеби најважно, повикот на субсидијарно решавање на сите
проблеми и учество во јавната сфера.
Конечно, исламската религија, како најмлада од сите три
воопшто не заостанува во развивањето ниту на вредносната,
ниту на структуралната компонента на цивилното општество.
Настаната во период на брз развој на протокапиталистички
систем на Арапскиот Полуостров, исламското цивилно
општество пропагира исклучително голем број хумани идеи
како што се милосрдие, помагање на сиромашните, но и
посветеност кон учество во јавната сфера, која треба да биде
демократска и отворена за сите. Уште повеќе што исламот
забранува и секаква форма политички тоталитаризам.

II.1. ЕВРЕЈСКИОТ КОНЦЕПТ НА
ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО
II.1.1. ИСТОРИСКИОТ КОНТЕКСТ
Најстарата
абрахамска
религија,
јудаизмот,
и
политичките развои кои ја следат од самото настанување па сè
до денес, оставиле траен белег на овој филозофски систем кој е
настанат како комплот од три предоминантни влијанија и тоа:
политичката историја на Евреите проследена од мотивот на
верски и политички прогон; филозофскиот систем на Евреите
со детерминирачка улога на два документа и тоа Стариот
50
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завет (Библијата) како религиозен и Тората како правен извор
на еврејските вредности; и секако подоцнежните рабински
коментари на овие документи (посебно на Тората). Уште пред
да се констатира, може да се насети дека ова често изродува
ставови во кои е споен хуманиот и пред сè колективистички
систем на вредности, но и бруталната реалност која често ја
‘пресретнувала’ еврејската „нација“. Сфаќањето за цивилното
општество, неговите вредности, односот кон државата како и
правото како негов инхерентен нормативен систем, не може
да постои надвор од овој контекст.
Самото создавање на еврејската религија не се разликува
премногу од концептите на другите големи абрахамски
религии. Централна фигура во создавањето на првите
канонски записи бил пророкот Исаја (Ајзеја) кој иако не бил
член на пониските слоеви на израелитската заедница имал
јасна претстава дека нешто не е во ред со религиозниот и
политички етос на просторот на кој живеело неговото племе.
Во оваа смисла „Исаја можеби бил член на владеачката класа, но
тој имал популистички и демократски гледишта и бил крајно
чувствителен кон неволјите на сиромашните“. 44 Тој силно
верувал дека економските проблеми на плебсот и корупцијата
од страна на високите класи воделе до уривање на нивниот
вредносен систем. Симболот на распадот на протоеврејскиот
вредносен систем бил Храмот со оглед дека „мирисот полека
го исполнувал храмот на најсветиот меѓу најсветите и местото
мирисало на крв од жртвуваните животни, тој (Исаја м.з.) се
плашел дека религијата на Израел го има изгубено идентитетот
и значењето“.45 Ова нужно довело до потреба од редефинирање
на раноеврејскиот систем на вредности што, барем во тој
период значело, редефинирање на идејата за Бог.
Како секој голем пророк, Исаја како да ги предвидел
настаните кои следат, (самиот предупредувал на
44
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потенцијалната експанзија на Асирците) па во редефинирањето
на вредносниот систем на еврејското „цивилно општество“
почнал да создава една пореална и помалку брутална слика за
Бог и божественото. Така:
„Наместо да им понуди лек, Јехова бил
употребен да се конфронтира бедната реалност.
Наместо спас во култистичките согледувања кои
ги враќале луѓето назад во митските времиња,
пророците како Исаја се обиделе своите земјаци
да ги натераат да им гледаат на историските
настани в лице и да ги прифатат како
ужаснувачки дијалог со нивниот Бог.“46
Ваквото сфаќање за Јехова имало како последица две
работи – од една страна на односот со Бога веќе не се гледало
како на однос кон добронамерно битие туку повеќе како на
однос кој некој што знае добро да награди, но и брутално да
казни што нужно му задало одредени човечки параметри на
Јехова; од друга страна создало свест за прифаќање на една
(често за Евреите) непријатна реалност чија консеквенца била
затворањето на Евреите во рамките на сопствената верска/
политичка заедница која напати била затворена за другите
(гојите).
Оваа, безмалку, епопеја на еврејството е нагласена во
етосот на неговото „цивилно општесто“, но и во јудинскиот
номос (подолу ќе стане збор за односот на еврејските правни
норми кон неевреите). Ова е инхерентно врзано за раната
перцепција на Јехова каде „под митолошката имагинација
почнал да се појавува еден нов и карактеристичен концепт на
реалноста во Израел: искуството со Бога како средба со личност.
И покрај застрашувачката другост, Јехова може да зборува, а
Исаја да одговара“.47 Оваа застрашувачка другост изродила
46
47

52

Ibid. стр.44.
Ibid. стр.42.

СФАЌАЊЕТО НА ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО НИЗ ПРИЗМАТА НА ГОЛЕМИТЕ РЕЛИГИИ

дијалог со Бога кој на Евреите требало да им понуди систем на
вредности кој пред сè би ја адресирал социјалната неправда,
корупцијата, клиентелизмот, но и нееднаквоста изразена за
време на владеењето на првите кралски израелитски династии,
но не и директно да им гарантира решавање на истите.
Неуспешноста на митските култови и ривалските
вредносни/религиозни системи на раниот јудаизам го става на
централно место Јехова. Ова случување претставува најмала
коинциденција со оглед дека „Јехова ги обвинил другите
богови за неупсех во решавањето на социјалните неправди на
денешницата. Тој го претставувал модерниот сочувствителен
етос на пророците, но неговите божествени колеги немале
направено ништо со цел да промовираат правда и еднаквост
низ годините“.48 Решавањето на социјалните маки и неволји
на Евреите за време на првото кралство било возможно
само преку вредносниот систем кој Јехова му го понудил
на Исаја кој го изнел пред своето племе, што конечно дало
една примарна, но кохерентна визура за тоа како ќе изгледа
еврејската политичка заедница.
Специфичниот начин на размислување и делување
на Исаја видно го подобрило чувството за припадност кон
еврејската заедница, што ова како вредност опстојува до денес.
Или како што вели конзервативниот еврејски филозоф Дејвид
Новак: „Да се биде Евреин, суштински, а не само по игра
на случај, значи да се гледа на Евреите како на единствена,
примарна заедница на припаѓање. Тоа што Бог нè одбрал бара
тотална лојалност кон еден народ. Сите други општествени
врски се парцијални независно колку се долготрајни, праведни
или симпатични“.49 Ова јасно укажува на неподелено, па дури
и догматско припаѓање кон една заедница која секогаш мора
да се третира како фундамент на идентитетот на секој кој е
48 Ibid. стр.51.
49
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нејзин дел. Инсистирањето на силен и неподелен идентитет,
често знае да изроди и одредени несакани последици како
што впрочем и се случило во раните години на создавањето
на еврејската религија и нејзиното среќавање со Кананитите
со оглед дека „пронаоѓањето на сопствениот Бог го одделило
Израел од неверниците, па (...) кога пристигнале во ветената
земја им било забрането да влегуваат во различни односи со
домородното население. (...) Не смеело да дојде до меѓусебни
бракови или социјално преплетување. Над сè, тие (Евреите
м.з.) морале да ја избришат кананитската религија“.50 Оваа
нетрпеливост кон домородните предизраелитски племиња,
за жал, на Евреите им се вратила на најлош можен начин
одредувајќи го духот на нивното цивилно општество во една
исклучително тензична историска дијалектика.
Првиот поголем историски потрес кој ги детерминирал
вредностите на пошироката еврејска политичка заедница
бил падот на Израелското кралство под Асиро-вавилонско
ропство и прогонот под водство на големиот асирски крал
Набукодоносор. Ова практично значело дека „политичката
ситуација се влошувала: Вавилонците ја зазеле Јудеја и ги
пратиле кралот и првите израелити во егзил: конечно и
Ерусалим бил заземен“.51 Прогонот на Евреите во Вавилон
имал двојна природа: од една страна тие се сретнале со
филозофскиот ‘извор’ во времето во кое живееле што на
Евреите им помогнало цивилизациски да се издигнат;
политички гледано, судбината на Евреите влегувала во една
од своите најсурови фази (прогон без можност за враќање во
родната земја).
Концептот на заедница во егзил, како често доминантен
мотив во политичката култура и историја на Евреите, барал
свој соодветен одговор рефлектиран во барањето на Бога
и редефинирањето на неговата улога. По уверувањето во
50
51

54

Armstrong, Karen. 1993. стр.53.
Ibid. стр.57.

СФАЌАЊЕТО НА ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО НИЗ ПРИЗМАТА НА ГОЛЕМИТЕ РЕЛИГИИ

пророштвата на Исаја кои се однесувале на суровоста на Бога
и прифаќањето на таквата тешка и мачна реалност, сфаќањето
на еврејското „цивилно општество“ за Бог и неговата улога
добило поинаква димензија. Јехова одеднаш станува спасител,
симбол на трпението и милосрдието, Бог кој трпеливо чека и
остро ги казнува непријателите на децата на Израел. Накратко
тоа значи дека „во егзил, Евреите ја осетиле суровоста на светот
кој ги опкружувал; ова чувство на присутност им помогнало
да се чувствуваат обвиени од добронамерниот Бог“.52
Ваквата транспозиција на божественото во нималку
лесната судбина на Евреите укажува на силен дефанзивен
механизам против, пред сè, Асирците и улогата кои тие ја
одиграле во политичката историја на Евреите. Во оваа смисла
политичката реалност, подеднакво, колку и канонските
записи, била детерминанта и на Бога и на себедоживувањето
на Евреите:
„Богот на Израел се одделил себе си од
паганските божества со себеоткривање во
конкретни актуелни настани, не само преку
митологијата или литургијата. Во тоа
доба, пророците инсистирале на тоа дека
и политичката катастрофа и победата го
откриваат Бога, кој станал господар и владетел
на историјата. Тој ги има сите нации во џебот.
Асирија ќе страда кога ќе ѝ дојде редот само
затоа што нејзините кралеви не разбрале дека се
само инструменти во рацете на битие поголемо
од нив самите.“53
Специфичната перцепција на Бога како севладетел и
наклонет кон Евреите, како Бог кој (кога ќе дојде времето за тоа)
ќе ги казни непријателите на Израел, е дериват на несигурноста
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и потиштеноста на Евреите, а резултат на ваквата визура
на Јехова е и создaвањето на еден од најпарадигматичните
мотиви во политичката историја – митот за божествен народ.
Јасно е дека „како и во јудејското кралство на Џозаја, ваквото
уверување (божествен народ м.з.) најчесто цути во време на
политичка несигурност кога луѓето се прогонувани од стравот
од сопствена деструкција“.54 Ова дополнително придонело
еврејското цивилно општество да се затвори во себе и да се
сврти исклучиво кон сопствениот Бог, речиси исклучувајќи
ја можноста за позитивна интеракција со другите народи.
Дијалогот на израелитското „цивилно општество“ веќе не
бил свртен кон другите цивилизации, поради очигледно
негативните намери кон Евреите, туку кон сопствениот Бог
каде „како што условите се влошувале, Џеремаја ја продолжил
традицијата на припишување на човечки емоции на Јехова:
Бог ги доживувал и бездомноста и страдањето и несреќата
(...) Навистина, Бог е зависен од човекот кога сака да делува
во светот – идеја којa ќе стане многу важна во еврејската
концепција на божественото“.55 Џеремаја, вториот голем
пророк по Исаја, го осведочил падот на Ерусалим под асирско
ропство. Оттука не изненадува потребата за разговор со Бога
како оној кој, кога-тогаш, ќе им донесе правда на Евреите.
Правдата за Евреите стигнува седумдесет години по
прогонот, кога персискиот крал Цирус (Кир) ќе ги порази
Асирците и ќе им дозволи на Евреите да се вратат во својата
матична земја. Но она што на еврејското „цивилно општество“
ќе му даде конечна дефиниција и карактер е периодот кој овој
народ ќе го помине под хеленистичко, римско и христијанско
владетелство. Интеракцијата со овие три големи култури ќе го
финишира политичкото торзо на еврејската заедница бидејќи
„оваа империјална доминација – независно дали хеленистичка,
романска или христијанска – имала решавачка улога не само
на еврејското општество, туку и на самиот јудаизам. Јудеизмот
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во антиката (и со самото тоа неговите наследници) (...) им
должи на колонијалните сили исто колку што им должи и на
библиските традиции“.56
Сепак, двете цивилизации кои најмногу придонеле
кон создавање на еден кохерентен систем на вредности и
филозофија денес позната под името јудаизам, се персиската и
хеленистичката цивилизација. Како што вели Сатлоу:
„..персиските и хеленистичките владетели
на Палестина правно и финансиски ги поддржале
Храмот и Тората. Безмалку универзалниот
еврејски одговор на оваа империјална поддршка
била асимилацијата на овие институции во една
унифицирачка идеологија (...) наречена јудаизам.
Срцевината содржи (...) едноставност: „еден Бог,
една Тора, еден храм“. Ерусалимскиот храм бил
физички центар на моќ (симболичен и реален)
за Евреите на Палестина, но не е претерано да
се рече дека Тората е уставот на Евреите на
Палестина.“57
Политичкиот простор, кој персиската и хеленистичката
цивилизација им го оставила на Евреите, овозможил Евреите
да создадат единствен и концентриран систем на вредности
чии фундаменти биле храмот и Тората. Што се однесува,
пак, до политичките слободи во хеленистичко-римскиот
период тие биле загарантирани за Евреите кои имале полно
право да учествуваат во сите заеднички работи, барем во
смисла дека „постоела заедничка култура во хеленистичкоримскиот период низ целата римска империја и Евреите ја
имале слободата да учествуваат (или да не учествуваат) во оваа
култура, иако моќта можела да се здобие и да се практикува
56 Satlow, Michael L. “A History of the Jews or Judaism?.” Jewish Quarterly Review 95,
no. 1 (Winter2005 2005): 151. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed July 21,
2009).
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преку институциите на градот“.58
Римскиот, релативно мирен, период за Евреите (иако
повторно под туѓо ропство) донел и почеток на дефинирање
на еден поинаков однос внатре во еврејското „цивилно
општество“. Тоа е односот кон црковните авторитети
(рабините) и верниците со оглед дека до појавата на Рим
и специфичните политички односи внатре во империјата,
односот кон верниците бил потполно хоризонтален. И по
доаѓањето на римската империја на Блискиот Исток односите
не се промениле драматично со оглед дека „рабините и
патријарсите немале формален авторитет; тие ја добивале
својата лимитирана моќ или од клиентелистичките релации
кои биле вообичаени во римската империја или од консензусот
на владеаните“.59 За волја на вистината, рабините од првите
денови на јудеизмот до ден денес, се врховните религиозни
авторитети и своевидни лидери на јавното мислење, но, сепак,
тие повеќе се дел од „цивилното општество“, отколку што му
се надредени во политичка и верска смисла.
Ова е делумно врзано и за сфаќањето на еврејството за
Бога, бидејќи филозофијата на јудаизмот има пантеистичка
димензија која спречува луѓето да се дискриминираат, бидејќи
секој од нив (нас) е божје дело и како таков не смее да биде
ниту дискриминиран, ниту понижен. Треба да се има предвид
дека „рабините се изразиле на свој начин во врска со ова: Бог е
местото на светот, но светот не е неговото место. Бог го обвива
и опкружува светот, но тој не живее во него како обичните
смртници. (...) Бог го исполнува светот како душата што го
исполнува телото“...60 па затоа „ова чувство на иманентен Бог
им помогнало на Евреите да го доживеат човештвото како
свето. (...) Навредите на ближниот свој се сметале за директна
навреда на Бога, кој ги направил мажот и жената според својот
58
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лик. (...) Затоа убиството е најголемо од сите гревови, бидејќи
преставува богохулење“.61
Ова несомнено произлегува од социоисториската генеза
на еврејството како политичка/религиозна теорија и практика,
и нè води на нов терен – теренот на вредностите на еврејското
цивилно општество.

II.1.2. ВРЕДНОСТИ
Прашањето за вредностите на еврејската политичка
и верска заедница има одговор во самиот фундамент на
системот на вредности – правото на живот. Правото на живот
е неприкосновено во еврејскиот вредносен систем, не само
како акт на поштедување на нечиј живот т.е. акт на милосрдие
туку како акт на воздржување од најголемиот грев. Како и
во христијанството и исламот, врховен судија е Бог (Јехова)
и никој нема право ниту авторитет да пресудува самиот.
Правото на живот е најтесно врзано со правото на слобода чиј
извор и санкција се повторно теолошки. Токму од правото на
слобода извира и почитта кон сите луѓе, независно дали се или
не се делови од еврејската заедница:
„Правото на слобода било круцијално: во
целата рабинска литература не може да се најде
ниту една референца која се однесува на лишување
од слобода, бидејќи само Бог може да ја ограничи
слободата на луѓето. Озборувањето е, исто така,
спротивно на постоењето на Бога. Евреите не
смееле да го доживуваат Бог како Големиот Брат
кој ги гледа одозгора; наместо тоа тие требало
да ja култивираат смислата за Бог во секое
суштество, така што односите со секој друг би се
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доживувале како света средба“.62
Правото на слобода и слободен избор, иако
неприкосновено, сепак е врзано во еден контекст кој
е исклучително колективистички настроен, па дури и
догматски, каде што „молитвата едноставно значи приватно
комуницирање со Бога од страна на група индивидуалци. (...)
јудеизмот никогаш не бил религија која била оптоварена со
индивидуалното спасение“.63 Оваа колективистичка догма го
доведува во прашање и постоењето на „цивилно општество“,
во смисла на постоење на право на различно мислење и
либерален индивидуалистички домен, кој е сепак окован
контекстуално со строгите морални побарувања на Тората
или:
„Овој систем (еврејскиот м.з.) може и ги
почитува индивудалните права на личноста и
сопственоста, но не може на своите членови да
им даде онаква слобода каква што цивилното
општество бара. Во еврејскиот концепт
индивидуата ниту е суверена во однос на својот
живот и искуство, ниту е потполно независна
од моралните вредности. Слободата не е
дефинирана во смисла на субјективните права
на избор на нечии цели и желби. Слободата значи
индивидуална одговорност, слободна волја да се
почитува законот или не.“64
Недвосмисленоста на припаѓањето кон заедницата,
силниот колективистички дух како и неподелената лојалност
62 Ibid.
63
Aronowicz, Annette. “The State and the Jews: Reflections on Difficult
Freedom.” Journal of Jewish Thought & Philosophy (1053699X) 14, no. 1/2 (March 2006):
109-130. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed July 22, 2009).
64 Stone, Last Suzanne. “The Jewish tradition and civil society”. во Chambers, Simone
and Kymlicka, Willl (ed.). Alternative conceptions of civil society. New Jersey: Princeton
University Press, 2002. стр.153.
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кон етиката чиј примарен извор е Тората значи дека
еврејското цивилно општество постои во онаа мера во која се
почитуваат и практикуваат моралните канони со кое е омеѓена
филозофската мисла на јудеизмот. Иако одредени автори
сметаат дека „најконтроверзното прашање е прашањето на
религиозната присила (...), а почитувањето и практикувањето
на заповедите е генерално земено како акт на слободна
волја“65 јасно е дека еврејското „цивилно општество“ како
примарно религиозно не дозволува претеран простор за
индивидуалистички тенденции, барем не во случаи кога тие
би се коселе со верските догми. Во оваа смисла цивилното
општество кај Евреите има предоминантно комунитаристички
и колективистички дух, во чии рамки се дозволени многу
нешта, но надвор не е препорачано да се излегува.
Иако на современите либерали овој контекст може да им
изгледа претесен, мора да се напомене дека истиот е преполн
со позитивни одлики меѓу кои предоминантно место имаат
социјалната солидарност, милосрдието како и соработката
со другите нации кон заедничко подобрување на животните
услови. Ова значи дека побарувањата кои јудеизмот им ги
поставува на припадниците на својата заедница не се исклучиво
рестриктивни, туку често подразбираат и позитивни норми
под кои Евреите мора да го подведуваат своетo однесување.
Можеби најважната (секако најизразената) од овие
фундаментални вредности е социјалната солидарност, која со
оглед на често турбулентната политичка историја на Евреите,
не изненадува да биде рангирана веднаш по правото на
животот и слободата. Така за Евреите „служењето на друго
човечко суштество е imitatio dei: ја продуцира беневолентноста
и божествената сочувствителност. Бидејќи сите се креирани
според ликот на Бог, сите се еднакви: и високиот свештеник
треба да биде натепан ако повреди ближен свој: бидејќи ова е
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еднакво на негирањето на постоење на Бог“.66 Солидарноста е
неминовно врзана за еднаквоста и праведноста, а својот извор
го влече уште од канонските текстови на старите пророци:
„Амос бил првиот од пророците кој ја нагласил
важноста на социјалната правда и сочувството.
(...) тој бил акутно свесен за страдањето на
човештвото. Во Амосовите пророштва, Јехова
зборува во име на опресираните, давајќи им глас на
безгласните, немоќно страдање на сиромашните.
(...) Народот на Израел станал лош како и goyimите, неверниците: тие ги игнорирале суровоста и
опресијата на сиромашните, но Јехова не можел.
Тој ги забележал и најмалите траги на мамење,
експлоатација и неверојатниот недостаток на
сочувство.“67
Нагласувајќи ја важноста на социјалната солидарност
еврејскиот концепт на „цивилно општество“ нуди
„алтернативен етички модел на тоа како заедничкиот живот
треба да биде структуиран и конкретизиран во едно плурално
општество. (...) Тој замислува свет населен со морално
корумпирани општества, од една, и цивилизирани општества,
од друга страна (...)“.68 Разликувањето на едни од други
општества е засновано врз рабинските кодификации кои
претпоставуваат седум човекови обврски69 т.е. воздржување
од:
1. идолатрија,
2. бласфемија,
3. убиство,
66
67
68
69
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4. инцест
5. прељуба
6. грабеж и јадење месо од живи животни
7. воспоставување правен (праведен м.з.) систем

Иако само седмата вредност директно ја потенцира
социјалната правда еврејската филозофска мисла смета дека
„светските нации потенцијално формираат општества со
морално значење чија основна задача е да воспостават правда
во социјалната сфера – тие не се само агрегати на индивидуи.
Оние кои не се придржуваат кон (еврејските) универзални
морални закони не се членови на вистинско општество. Тие,
наместо тоа, живеат во морален хаос“.70
Вредноста на социјалната солидарност и помошта на
ближните е евидентна и во збирот на милосрдни должности
предвидени за Евреите (и само за нив), кои иако често се
прикажувани во стереотипното материјалистичко светло, одат
дотаму што како акт на милосрдие го сметаат и комплетното
простување на долговите. Така „одредени доброволни дејства
се толку исклучителни што се обврзувачки само за членовите
на заедницата: продолжувањето на периодот за враќање
на долговите, помилување на затворениците, сабатните
поништувања на долговите, праведното проценување,
одвраќање на ближните од трансгресија и специјални форми
на социјална помош“.71 Практикувањето на ваквите должности
не е само апстрактен концепт кој својата инструментална
вредност ја има за време на посетата на Храмот туку има
и своја овоземска димензија бидејќи „не било подоволно
посветувањето во храмовите и вонвременскиот свет на митот.
По просветлувањето, мажот или жената морале да се вратат на
70
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пазарот и да практикуваат сочувство со сите живи суштества“.72
Што се однесува, пак, до односот кон неевреите73 јасно е
дека Евреите имаат специфичен однос кој извира од нивниот
систем на верување. Иако низ историјата често предмет на
физичко и политичко насилство Евреите сè уште веруваат во
прастарото начело изведено од Тората дека „Израелитите се
обврзани со Библијата да го сакаат туѓинецот како себе си, да
обезбедат еднаков закон за странците и Израелитите и да му
обезбедат на странецот храна, облека и помош во земјоделски
производи“.74
Ваквиот милосрден и толерантен сентимент е надополнет
со свесноста за делењето на одреден политички простор
со други нации и заедници, каде што само синергетското
делување може да даде резултати. Иако политичката реалност
на Блискиот Исток грубо ја демантира хуманата идеја за
заедничко делување јасно е дека во еврејскиот вредносен
систем „постои растечко и премолчено признание дека
верските извори ги обврзуваат Евреите да соработуваат со
другите во потфати дизајнирани да ја подобрат материјалната
и моралната клима во општеството, иако точните контури на
ова обврска се нејасни“.75
Колку и идилично да звучат вредносните фундаменти
на еврејското цивилно општество засновани врз комплексен
систем на верски и филозофски расудувања, една од
вредностите кои за жал (како и во христијанството и исламот)
која протоеврејскиот систем на вредности не ја запазил била
половата рамноправност. Критиката изнесена од Карен
72 Armstrong, Karen. 1993. стр.45.
73 Погрдно име за припадниците на другите заедници (неевреи) е ( יוגgoy). Името кое
се користи да означи генерално припадници на нееврејските заедници е ( ירכנnokhri)
или на англиски јазик gentile(s). Иако двете имиња првобитно се користеле да означат
неевреин, првото со време стекнало пејоративен призвук.
74 Stone, Last Suzanne. 2002. стр.156.
75 Ibid. стр.167.
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Армстронг, католички филозоф и познавач на светските
религии вели дека типот на спиритуалност која извира од
јудеизмот „бил само за мажите, бидејќи од жените не се барало
ниту им било дозволувано да стануваат рабини или да ја
проучуваат Тората или да се молат во синагогите“. Армстронг
дури и вели дека „Божествената религија станала патријархална
како најголем дел од идеологиите во тоа време. Улогата на
жената била да ја одржи духовната чистота на домот. (...) Во
пракса ова значело дека тие се сметале за инфериорни“.76
Јасно е дека половата рамноправност е еден од идеалите
и вредностите кои абрахамските религии не успеале да ги
преточат од теорија во пракса. Слично е и со концептот на
цивилното општество кој, посебно во јудаизмот, доживува
проблеми не само во спроведувањето туку и во помирувањето
на догмата и побарувањата на современата демократија.

II.1.3. ЦИВИЛНО ОПШТЕСТВО
Тешкотиите во дефинирањето на односот меѓу „цивилното
општество“ и јудаизмот произлегуваат од обете страни. Од
една страна јудаизмот не го познава концептот на цивилно
општество во либерална смисла, но од друга страна и концептот
на цивилно општество е флуктуирачки, полиморфен концепт
кој има многу значења. Од една страна класичното либерално
сфаќање бара индивидуализам и слобода да се припаѓа или
да не се припаѓа кон одрена заедница, што е прашање кое во
јудаизмот е апсолвирано исклучиво во корист на заедницата.
Оттука јасно е дека „досега, исто како што традиционалниот
јудаизам не ја прифаќа демократската перспектива, со акцент
на индивидуализмот и слободата, проектот и проблематиката
на цивилното општество му се подеднакво туѓи“.77 Така јасно
76 Armstrong, Karen. 1993. стр.76.
77 Zohar, Noam. “Civil society and government: seeking Judaic insights” во Rosenblum,
Nancy L. & Post, Robert C. Civil society and government. New Jersey: Princeton University
Press, 2002. стр.265.
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е дека „договорното припаѓање (кон еврејската заедница м.з.)
за разлика од пријателството во либералната држава, не е
доброволно. Законот налага обврска за здружување со другите
членови на заедницата. Ова не се однесува само на правните
обврски, култистички или секуларни, кои можат да бидат
изведувани во групно опкружување“.78
Сепак, ако цивилното општество се земе како концепт
кој не мора исклучиво да се врзува со идеите на либералниот
етос, јудаизмот добива простор да даде свое видување на
проблематиката на цивилното општество. Сепак, како
дополнителен предизвик се јавува што еврејските учени
произведуваат специфичен вид религиозна литература која
нуди малку теоретизирање, а повеќе интерпретација на
канонските текстови:
„Не постои израз, а уште помалку теорија
на цивилното општество во класичните
еврејски текстови. Рабинските писатели не
произведуваат теории; тие произведуваат
коментари на библиските или талмудските
текстови, законици, и правни одговори. Овие
извори се крајно различни и покриваат околу
два милениуми историја. Тие се креирани во
предмодерниот егзил кога Евреите немале
своја држава и живееле во компактни,
интерноавтономни
и
религиознохомогени
заедници распрскани низ континентите; тие,
исто така, биле и сегрегирани од општеството
во правна, политичка и социјална смисла.“ 79
Оттука и специфичното сфаќање на Евреите за
цивилното општество кое во нивната визија е повеќе кодекс
на однесување, отколку социолошки однос меѓу политичките
78
79
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ентитети какви што се општеството и државата:
„Без нивна држава, и со малку чувство
за припаѓање на државите во кои живееле,
рабинските писатели воопшто не зборуваат за
улогата на општеството во однос на државата.
Така, еврејската традиција може многу малку
да придонесе за дебатата меѓу цивилното
општество и државата. Но ако цивилното
општество го разбираме како „етичка визија
на општествениот живот“ која стои во тесна
врска со условите за создавање врски на социјална
солидарност меѓу различните членови на
општеството и формирање на асоцијации кои
тие врски би ги промовирале, тогаш јудаизмот
може многу да придонесе за оваа дискусија.“80
Специфичниот еврејски поглед на цивилното
општество, повеќе како етички поредок отколку како сфера
на индивидуалност и слобода, надополнет е и со уште една
димензија која ја подразбира цивилното општество - сферата
на самоуправа. Земајќи ја предвид политичката историја на
Евреите, не е воопшто изненадувачки тоа што самите Евреи
се затворале во своите микросредини со цел непречено да
ги практикуваат каноните на својата религија и законите
кои произлегуваат од неа. Токму затоа „одговорноста за
спроведување на законот и за остварување на добробитта
за себе и другите почива во секој индивидуален член на
заедницата. Општествената организација на јудаизмот (...)
е дизајнирана да промовира самоуправа, да им овозможи на
луѓето да се владеат самите себе“.81
Политичките околности и религиозната проекција на
цивилното општество во јудаизмот, иако без класична либерална
80
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срцевина, проектираат свои позитивни форми на цивилно
општество кои ја збогатуваат содржината на овој политички
ентитет во специфичната перцепција на оваа религија. Сепак,
дека одредени форми на цивилното општество постојат и
дека истите имаат одредена демократска содржина, доказ се
и средновековните еврејски заедници кои функционирале врз
основа на консензус, а донесувале одлуки за јавните работи.
Така дури и „таквата легислатива (религиозната м.з.) мора
да биде оправдана на други основи, т.е. врз основа на волјата
на граѓаните – враќање на талмудскиот партнерски модел на
‘жителите на градот’ и нивниот средновековен наследник,
кехилата, кој функционра врз основа на општото добро во
рамките на географската заедница врз основа на согласност“. 82
Оттука може да се заклучи дека „прашањето е што е волјата на
заедницата во одредено време. Прифаќањето на религиозната
легислатива во одредени сегменти на израелското општество
сугерира дека некоја форма на консензус, сепак, постои за
формата на цивилното општество кај Евреите“.83
Самите средновековни еврејски политички заедници
претставувале концепт кој бил најблиску до партиципаторната
демократија на античкиот полис:
„Според Талмудот, „жителите на градот“
(...) се грижеле за локалните потреби како што
се синагогите, школите, ритуалните бањи и
полициската заштита. Тие, исто така, имале
функција на синдикати со право да одредуваат
тегови и мерки, цени и плати. Средновековниот
kehillot
(кехилот/кехила)
претставувал
репрезентативно здружение кое носело закони за
јавно добро, и бил продолжение на талмудскиот
модел. Комуналните асоцијации имале право да
оданочуваат и да ги повинуваат индивидуите
82
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на нивниот авторитет во рамките на нивната
географска јурисдикција (...) нејасно е дали овие
асоцијации може да се сметаат за медијаторски
или политички институции.“84
Дополнителни докази за постоење на одредени форми на
цивилно општество во јудаизмот постојат и на микро ниво,
т.е. во рамките на самите градови-заедници. Иако самите
еврејски заедници имале класични обележја на организирање
преку механизмите на цивилното општество (консензус,
самоуправа, етичко расудување, општо добро, почит кон
различностите) постоењето на субгрупи во рамките на самите
заедници укажува на постоење одредени форми асоцијативен
живот што дополнително му дава тежина на концептот на
цивилното општество погледнат низ призмата на јудеизмот.
Една од овие форми датира уште пред развитокот
на асоцијативниот живот на европско тло бидејќи „во
средновековната еврејска заедница наоѓаме погребни друштва
(наречени bevra kaddisha – буквално „светите друштва“) како
групи кои се грижеле за болните итн. Учеството на членовите
е доброволно, а неопходните фондови биле обезбедувани
од доброволни донации“.85 Дека се работи за класична
асоцијативна форма на цивилно општество укажува и фактот
дека „на заедницата секако ѝ се потребни овие здруженија, не
само затоа што членовите се потпираат врз нивните услуги,
туку и затоа што овие здруженија се перцепирани како
исполнувачи на колективните обврски“.86
Но пред да се заклучи дека еврејската традиција му е
комплетно посветена на цивилното општество и дека нуди
доволно различни асоцијативни форми за негов развиток,
треба да се напомене дека ваквите форми сепак се ограничени
84
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од религиозниот контекст затоа што на самите членови на
овие здруженија не им дозволуваат да излезат од него. Така
и поумерените и порадикални еврејски школи преку своите
комунитаристички модели на организација на општествениот
живот испраќаат една предупредувачка порака кон ваквите
асоцијации со оглед дека и рабинската традиција и ционизмот
би биле филозофски спротивставени на моделот на општество
во кое доброволните асоцијации се формираат и распаѓаат
според волјата на нивните членови, бидејќи обата правци
ја подвлекуваат улогата на заедницата во дефинирањето на
индивидуалниот идентитет и ја афирмираат припадноста
кон нацијата, етницитетот и човештвото како начин на
организирање на општеството“. 87 Следствено, јасно е дека
„специфично еврејската форма на цивилно општество треба
да поддржи колективни права на културно и религиозно
изразување на групите“.88 Индивидуализмот сепак паѓа во
заден план, а инструменталноста на асоцијативниот живот не
е во претставувањето на интересите на членовите на одредено
здружение, туку во исполнувањето на етичката содржина на
религијата чиј дел се самите здруженија.
Критиката на еврејското сфаќање на цивилното
општество оди дотаму што одредени автори сметаат дека
напати и либералната содржина на еврејскиот политички и
религиозен дискурс го претставува контраподот на слободата
и индивидуализмот на цивилното општество. Во оваа смисла
професорката по еврејско право Сузан Стоун дава радикална
критика на моделот на цивилно општество во јудеизмот велејќи
дека: „Еврејската традиција нуди точно онаков историски
модел, кој е чиста спротивност на цивилното општество:
она што Ернест Гелнер го нарекува сегментирана заедница
која ја избегнува централизираната тиранија претворајќи
ја индивидуата во интегрален дел на општествената
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субединица“. 89 Иако „индивидуата е заштитена од централното
диктаторство“ 90
таа е предмет на диктаторството на
пријателите и соседите затоа што колективната одговорност
на членовите на договорот побарува меѓусебно надгледување
и притисок за конформирање на божествените норми, кои се
опресивни како и секоја друга тиранија“.91 Очигледно е дека
опресијата на локалната заедница не е ништо подобра од
опресијата на државата. Ако втората била најчесто продукт на
неевреите и за Евреите донела негативни историски искуства,
првата доаѓа како нужност со свој извор во догматскиот
идентитет на еврејскиот филозофски систем. Овој догматизам
е цоодветно пресликан и во еврејското сфаќање за правото.

II.1.4 ПРАВО
Најголем дел од предизвиците во односот меѓу цивилното
општество во однос на еврејскиот систем на верување
произлегуваат од она што е инхерентно на секоја религија, а тоа
е догматиката која не остава премногу простор за либерално
делување кое би се косело со религиозната догма. Но она што
внесува дополнителен предизвик во омеѓувањето на одреден
политички простор (наречен цивилно општество) кој би бил
еднаков за Евреите и неевреите (и со самото тоа демократски)
е и специфичниот однос на јудаизмот кон правото и правните
норми.
Основата на правните норми на јудаизмот го претставува
Тората. Нејзиното значење и бројните интерпетации укажуваат
на канон кој во најмала рака е на еднакво симболичко ниво
како и Библијата, па во одредена мера можеби и ја надминува
нејзината важност (посебно од јуристички аспект). Ова тврдење
може да биде поткрепено и со фактот што самиот општествен
договор со кој се создала еврејската нација е симболизиран
89
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преку обврзувањето кон Тората т.е. „библискиот избор на
Израел на Синај создава моментална дистинкција во рамките
на човештвото помеѓу Израел и другите нации во светот.
Заедницата на израелската нација се создала преку договор,
историски општествен договор меѓу Бог и Израел на Синај (...)
утврдувајќи ја Тората како закон на Израелитите (...) обврзани
со 613 заповести содржани во неа“.92
Ова од една страна укажува за различен третман на Евреите
и неевреите во правото (кој впрочем постои), но и укажува
на правен извор за ограничување на власта на еврејските
владетели, кои како и нивните поданици претставуваат
еднакви страни на еврејскиот општествен договор. Со други
зборови може да се констатира дека „народната лојалност
кон законот над каков било царски декрет е важен елемент на
отпорот кон неправдата пропагирана од државата“.93 Законот
изведен од Тората има поголем авторитет од секој владетел,
што на протоеврејското општество му дава одредена аура на
општество во кое постои ‘владеење на правото’ во вистинска
смисла на зборот.
Важноста на законот и Тората како негов извор оди
дотаму што Тората станува социјална детерминанта која ги
уредува сите сфери на општественото живеење:
„Унитарноста на еврејското општество
потекнува од заедничкото потчинување на
сите конституенти – политичките органи,
семејството, и индивидуата – на исклучивиот
авторитет на законот. Сите аспекти на
приватниот живот се регулирани со законот,
вклучувајќи ги приватните односи, семејните
релации, општествените односи и пазарната
активност. Органите кои ја имаат моќта на
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принудата се, исто така, дел од заедницата која
е владеана од законот. Монархот не може да
го избегне божествениот закон. Тој е во основа
само магистрат кој го применува законот во
конкретни околности како во случаи на војна,
како што и судиите применуваат закони во
конкретни случаи.“94
Важноста на законот оди дотаму што тој воопшто не
е перцепиран како механизам кој го уредува (исклучиво)
индивидуалниот живот на Евреите, туку општото добро.
Оваа грижа за колективното кое е секогаш ставено пред
индивидуалниот интерес има свој извор во делата на
најголемиот еврејски политички филозоф Моше Бен
Мајмон (Мајмонид) кој сметал дека „заедницата создадена
од општествените заповеди ја обезбедува општата човекова
добробит. Законот не ги зема предвид индивидуалните
интереси со оглед дека индивидуите не се способни да бидат
судии на сопствената добробит“.95 Оттука „ниту, пак, постои
потреба индивидуите да се согласат со праведноста на законот.
Божествениот закон ја регулира општата човекова добробит“.96
Иако вака формулираната природа на законот звучи строго
и догматски, не треба да се заборави дека иако изворните
канонски одредби од Тората не може да се стават под лупата на
јавниот дискурс, нивните рабински интерпретации (со самото
тоа и имплементацијата) се предмет на поширок консензус на
заедницата.
Најпарадигматичната точка во релацијата меѓу еврејското
„цивилно општество“ и правото е односот кон неевреите.
Факт е дека третманот на неевреите е поинаков од оној на
припадниците на јудаизмот, но останува енигматично зошто е
тоа така. Ако е факт дека „Талмудот прави остра разлика меѓу
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неевреите во однос на правата пред судовите и обврските кон
нив“ 97 не е јасно „дали причината за правната нееднаквост
лежи во идолатрискиот статус на неевреите, или ја отсликува
меѓусебната алиенација на Евреите и неевреите, па дури
и онтолошката поделба на овие две групи“.98 Различниот
правен третман не е само теоретски бидејќи „државата
Израел има задржано систем на специфична јурисдикција
во рамките на ‘личното право’ според кое секоја личност
која ѝ припаѓа на одредена религиозна група потпаѓа под
јурисдикција на сопствените верски судови“.99 Иако навидум
дискриминаторски однос, во ваквата поставеност на правниот
(судски) систем на јудеизмот и модерната држава Израел
лежи длабок демократски принцип на ненаметнување на
сопствените принципи на луѓето кои не се дел од заедницата
на која самите Евреи ѝ припаѓаат.
И покрај силниот легалистички карактер на јудаизмот,
како и демократскиот потенцијал вграден во судскиот систем,
заснован врз почитување на различноста, правниот систем
изведен од Тората всушност претставува точка на фрикција меѓу
самиот јудаизам и концептот на секуларност како предуслов
за современо цивилно општество со либералнодемократски
карактер. Или како што вели Дејвид Новак „прашањето е како
оние кои го обожуваат Богот на Израел, и кои своето право го
црпат од божјата Тора, можат доброволно да се приклучат кон
современото цивилно општество – кое е инхерентно секуларно
– и активно да го бараат своето ‘место во градот’ (политичката
заедница м.з.)“.100 Ако се земе предвид второстепената
припадност на Евреите кон секоја друга заедница (на пример
секуларната) во однос на заедницата на Евреите, одговорот
е јасен. Но од друга страна, одговорот е некомплетен ако не
се испита суштинскиот однос кој го детерминира местото на
цивилното општество – односот на јудаизмот кон државата.
97 Ibid стр.157.
98 Ibid
99 Zohar, Noam. 2002. стр.267.
100 Novak, David 2002. стр. 26.
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II.1.5. ЕВРЕИТЕ И ДРЖАВАТА
Едно од најспорните прашања кои оставиле најголем
печат во вредносниот систем на јудаизмот, повеќе како
политичка практика отколку како верска доктрина е и
прашањето за државноста, која на Евреите во најголем дел
од нивното историско битисување им недостасувала. Ова
прашање е пред сè врзано за сфаќањето на припадноста
на еврејската заедница како целина, по сила на нужноста
повеќе дефинирана како припадност кон одредена глобална
конгрегација на Евреи отколку кон конкретна државна творба
(барем до појавувањето на модерен Израел).
Дека постојат спротиставени, или барем ривалски
видувања на припадноста кон еврејската заедница укажува
и познатиот израелски политички филозоф и професор на
Универзитетот „Бар Илан“, Ноам Зохар, кој издвојува две
основни сфаќања на припадноста кон еврејската заедница101:
1. Според првото сфаќање, наречено „свештеничко“
сфаќање, централното прашање е исполнувањето на
ритуалите на храмот како исполнување на припадноста
кон заедницата. Ова е „помалку политичкото“ гледиште
на работите каде што заедницата примарно претставува
заедница на верници и сè што тие прават во световната
сфера важно е само до онаа мера до која помага во
одржувањето на култот на храмот.
2. Второто сфаќање, наречено „пророчко“ сфаќање, ја има
спротивната перцепција. Тука ритуалите во храмовите
се второстепени во однос на моралноста и социјалната
правда. Може да се рече дека припадноста на заедницата
се сведува на припадност кон политичката заедница
иако ова можеби не е сосем точно со оглед дека фокусот
е на односите меѓу луѓето – или меѓу општествените
101
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класи – многу повеќе отколку на политичките улоги на
институциите или владеењето со градот.
Второто сфаќање има видно секуларна природа со акцент
врз оппштествениот морал повеќе отколку на религиозната
догма сама по себе. Но ова повторно не значи дека Евреите го
отелотворуваат својот политички хабитус исклучиво низ призма
на државата. За волја на вистината не може да се одрече дека
„како и исламот, еврејската традиција е политичка по својата
природа: нејзините закони треба да бидат закони на државата.
Но од друга страна, со оглед дека Евреите немале држава во
најголем дел од нивната историја, политичкиот карактер на
традицијата бил нужно ограничен“.102 Неисполнувањето на
нужниот предуслов (држава) за создавање однос кон власта
која би извирала од самите Евреи довела до тоа, таа често да
се перцепира „само како туѓа сила, која мора да се акомодира
додека се трудиме (Евреите м.з.) да го максимизираме степенот
на локална самоуправа“103 што парадоксално доведува до
ситуација каде што поради перманентната ‘туѓост’ на државата,
Евреите да се затвораат во локалната заедница („цивилното
општество“) со цел за себепрезервација. Ова јасно значи дека
„етички значајната припадност била онаа кон цивилното
општество на (дисперзираниот) израелски народ. Оваа
афилијација била одредена како фокус на локалната, световна
заедница...“104 Суштината не е во самото припаѓање колку што
е во содржината исполнета со одговорност и солидарност кон
секој припадник на еврејскиот народ:
„Огромна важност му се придава на
припаѓањето кон колективот; еврејскиот
идентитет почива во припаѓањето на Народот
на Израел (am yisra’el). Срцевината на заедницата
е посветеноста на живеењето според божјите
102 Biale, David. “Response to Noam Zohar” во Rosenblum, Nancy L. & Post, Robert C.
Civil society and government. New Jersey: Princeton University Press, 2002. стр.280.
103 Zohar, Noam. 2002. стр.266.
104 Ibid. стр.275.
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заповеди и има двоен карактер: секој Израелит е
обврзан индивидуално, но е, исто така, одговорен
за колективните обврски. Рабините ја изразуваат
идејата за меѓусебна/двострана одговорност
велејќи дека секој Израелит станува „гарант“ за
секој од неговите соплеменици.“105
Дека овој тип на припадност кон заедницата е
примарен, а формата е второстепена, укажува и фактот дека
„средновековната kahal (еврејска заедница) била зачната и
доживеана како конкретно отелотворување на поголемата
целина, kneset Yisrael (конгрегацијата на Израел)“. 106 Оттука
„најтешката казна на заедницата била забраната (berem) со
која една личност била потполно отфрлана од другите членови
на заедницата. Ова било перцепирано како исклучување од
„целото на Израел…“107
Но, иако примарната заедница во јудаизмот секогаш
била локалната заедница, доголотрајната борба за сопствена
држава довела до значајни промени и во содржинска смисла
во вреднувањето на државата кај јудаизмот. Од една страна таа
се вреднува како највисок идеал, кој на Евреите би им донел
конечно отелотворување на нивните напори за создавање на
своја матична држава. Во овој правец одат и размислувањата на
еден од најголемите еврејски политички умови, на дваесеттиот
век Емануел Левинас, кој во своето дело „Тешка слобода“ вели:
„Преку институциите на државата се
отелотворува разумот. Само преку овие
институции – судовите или школите на пример,
идеите добиваат реалност. Без овие видливи јавни
структури овие идеи би исчезнале. Духот, поврзан
со растечката свесност за универзалното, за она
105
106
107

Ibid. стр.274.
Ibid. стр.275.
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што е вистинито за цел човечки род, не станува
реалност доколку не е отелотворен во политички
форми кои овозможуваат оваа инкарнација да се
случи.“108
Од друга страна, овој типичен модернистички став, кој
иако задоцнет, е лајт-мотив на глобалната еврејска заедница
во минатиот век, не ја разбира државата само во својата
инструментална форма, туку ѝ дава едно поинакво етичко
тежиште затоа што „државата, како што се сеќаваме, не е само
централизација на моќта за сметка на безбедноста. Таа е повеќе
рамка на идеали и задачи која една цивилизација си ги задава
самата на себе си“.109 Идеалите и еврејскиот етос стануваат
поважни отколку голото постоење на државниот апарат сам
по себе.
Она што е втора проблематична точка во односот на
јудаизмот и државата како конкретизација на политичките
амбиции на одредена нација врз одредена територија и со
одредена правна рамка е односот меѓу религиозниот канон и
секуларните закони. Од една страна се поставува прашањето
на местото на религијата и нејзиниот вредносен систем
во државниот домен, а од друга страна контраверзност
предизвикува и компатибилноста на религиозните канони
(посебно Халахата како етички прирачник) и државните
закони.
Од една страна не е спорно дека државата има
своја позитивна функција т.е. „државата, видена како
отелотворување на грижата за сите, како идеал кој има за цел
да ги просветли луѓето како такви“.110 Но ограничувањата
кои произлегуваат од нејзиниот предоминантно секуларен
карактер доведуваат до тоа „таа не им ја одзема слободата на
108 Aronowicz, Annette. “ March 2006Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed
July 22, 2009).
109 Ibid.
110 Ibid.

78

СФАЌАЊЕТО НА ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО НИЗ ПРИЗМАТА НА ГОЛЕМИТЕ РЕЛИГИИ

групите како што се христијаните или Евреите да практикуваат
(религија м.з.) или да веруваат по сопствен избор. Но тие се
ограничени, подведени кон еден чисто приватен домен кој не
се занимава со јавниот дискурс ниту во него се појавува“.111
Оваа условна ‘изолација’ на религијата во приватниот домен
им пречи на голем број конзервативни еврејски филозофи,
а посебно на тврдата ционистичка линија која смета дека
„нивните почитувани рабини може да прогласат одредена
владина политика за нелегитимна – без да одречат дека, во
принцип, халахата и самата бара почитување на државниот
авторитет“.112
Фактот дека халахата113 го признава државниот авторитет,
па дури и препорачува негово почитување е неоспорен бидејќи:
„Всушност, халахата (еврејската традиција
на нормативен дускурс) го прифаќа мотото
првпат формулирано во третиот век, дека
„законот на царството е закон“ (…) Ова значело
дека царството, како различен ентитет од
чистата употреба на сила, може да издава
едикти кои треба да бидат признаени како закон
и затоа треба да бидат почитувани. Сега се
поставува прашањето кој е легитимниот домен
на државната легислатива – и кој домен треба
да се сочува, колку што е можно, во самовладеење
на еврејската заедница под интерните халашки
норми.“114

111 Ibid.
112 Zohar, Noam. 2002. стр.278.
113 Халахата претставува колекција еврејски закони со предоминантно религозна
содржина, но и препораки за секојдневниот живот на Евреите. Таа е комплот на правни
текстови од Тората (613 заповеди), Талмудот и неговите рабински интепретации како
и на одредени традиции и обичаи на Евреите. Комплетно објаснување на халахата и
нејзините извори е достапно на http://www.jewfaq.org/halakhah.htm.
114 Zohar, Noam. 2002. стр.267.
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Евидентно е дека еврејската традиција не се противи на
државниот авторитет, но во таа мера во која и тој ја почитува
светоста на традиционалните норми и начин на живот
во јудаизмот. Ова секако значи дека „ограничувањето на
религијата на приватната сфера не е секако без конфликти.
Принципот на халахата дека „законот на државата е закон“
не може да ги оправда државните интервенции во верските
работи: овој принцип се однесува само на фискалната
проблематика“.115 Ова конкретно значи дека „аксиоматски
е дека халашкиот јудаизам не може да ја сврти главата од
исполнувањето на верските обврски, независно дали бара од
Евреите да направат одредени работи кои се забранети или
им забранува на Евреите да направат одредени работи кои
се дозволени“.116 Примарноста на религиозните канони може
да се усогласи со државните закони сè додека истите длабоко
не влезат во симболичката територија на јудаистичкиот
вредносен систем.
Политичката реалност по создавањето на Израел во
1948 година суштински го менува односот меѓу Евреите и
државата, овој пат нивната сопствена држава. Расцепот и
обидот за помирување на религозното и секуларното, како
никогаш дотогаш влегува во фокусот на еврејските мислители.
Така од една страна „новоформираната држава Израел (...)
како и другите западни држави, се обидува да отелотвори
едно универзално учење, она на Тората, кое се однесува на
праведноста. Така им дозволува на Евреите да допрат до полна
зрелост со тоа што конечно ги отелотворува нивните учења
во политички институции“.117 Но од друга страна постои
опасноста од претерана секуларизација каде што „одредени
реформатори ја носат доктрината во ненамерен екстрем:
нееврејската држава треба да поседува целосен политички и
правен авторитет, а еврејската заедница не треба да практикува
115 Stone, Last Suzanne. 2002. стр.165.
116 Ibid.
117 Aronowicz, Annette. March 2006. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed
July 22, 2009).
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воопшто авторитет од ваков тип“.118 Ова секако може да доведе
до заборавање на фундаментот на вредностите кој лежи во
верскиот систем на јудаизмот, на кој за прв пат во историјата
му се спротиставува нов политички ентитет каков што е
државата Израел. Дали ова би значело заборавање и ставање
во втор план на концептот на цивилното општество (со сите
свои недостатоци и предности) во политичката практика на
современ Израел, тешко е да се каже.
Во овој политички, повеќедимензионален дуализам
(секуларноканонско, држава-религија, цивилно општестводржава) се остварува и транзицијата на еврејската во
израелска нација со оглед дека „во современата држава Израел
политичката заедница вклучува многу неевреи. Израелското
државјанство, што не е случај со средновековниот kahal, не е
зависно од припадноста кон еврејската заедница“.119 Ваквиот
инклузивен карактер на еврејската држава може да доведе
до позитивни промени во граѓанскиот карактер на Израел,
но одредена доза на скепса постои токму поради историски
негативното искуство на Евреите со многу други нации и
држави. Левинас вели:
„Денес е помалку вообичаено од порано Евреите
со ентузијазам да ја прифатат секуларната
идеологија на модерноста. Ова прифаќање беше
само романтична фантазија – во овој случај,
за една идеална, утописка иднина. Денес многу
малку Евреи го препознаваат земскиот месија во
лицето на модерната политичка секуларност.
На негово место е ставена една поприземна и
помалку ентузијастичка релација кон модерната
секуларна ситуација – ниту премногу негативна,
ниту премногу позитивна. Многумина од нас (...)
сакаат јавниот простор да биде плурален, ниту
118
119

Biale, David. 2002. стр.282.
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препартизиран, ниту аполитичен.“120
Ова во ниедна форма не го исклучува проектот за создавање
на современа држава Израел која би била демократска и
во која би имало место за либерално и индивидуалистичко
цивилно општество. Заложбата на конзервативните еврејски
филозофи не оди во правец на негирање на потребата од обете
(државата и цивилното општество), туку повеќе оди на линија
на предупредување со цел да се запазат одредени канонски
вредности инхерентни за јудаизмот. Независно од формата
и визурата на еврејската политичка заедница, таа треба да
ги задржи правото на Тората, препораките на Халахата и
мудроста на Талмудот, со цел да не изумре како резултат на
туѓа интрузија во политичкото ткиво на Евреите туку (прв
пат во историјата) како резултат на создавање на типично
модернистичката творба – државата. Мудроста на цивилното
општество во јудаистичката традиција е решението на овој
проблем.

120 Novak, David. February 2002) Academic Search Premier, EBSCOhost (accessed
July 22, 2009).
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II.2. ХРИСТИЈАНСКИОТ ПОГЛЕД ВРЗ
ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО
II.2.1 КОНЦЕПТОТ НА ЦИВИЛНОТО
ОПШТЕСТВО ВО ХРИСТИЈАНСТВОТО
Објаснувањето на концептот на цивилно општество
во христијанскиот светоглед најдобро е да се почне со тоа
што веднаш ќе се разбие предрасудата за равенството меѓу
цивилното општество и црквата. Од друга страна, пак, тешко е
да се заклучи дека црквата комплетно се исклучува себе си од
она што либералната традиција би го означила како цивилно
општество. Затоа дебатата за концептот на цивилното
општество во христијанството е најдобро да се започне со
констатацијата дека црквата специфично се позиционира во
општеството или подобро речено – во однос на него.
Цивилното општество и неговата сеопфатност често ја
ставаат црквата во позиција „ретко се гледа себе си како само
уште една единка во рамките на цивилното општество“.121 Ова
е најмногу оттаму што перцепцијата дека црквата е само уште
една асоцијација во морето на плурализмот на цивилното
општество би ја свела црквата на здружение во рамките на
цивилното општество, ништо поважно од кој било синдикат,
невладина организација или, пак, медиум. Ова секако се коси
со едно комплетно спротиставено гледиште кое постои во
христијанството, а кое вели:
„Прашањето за тоа што сè вклучува поимот
цивилно општество е поставувано внатре во
христијанската традиција (...) Еден влијателен
одговор во рамките на христијанската традиција
121 Coleman, John A. “A limited state and a vibrant society: Christianity and civil
society”. во Rosenblum, Nancy L. & Post, Robert C. Civil society and government. New
Jersey: Princeton University Press, 2002. стр.228.
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на ова прашање е накратко – црквата, бидејќи
надвор од оваа заедница, на другите општествени
релации, јавни или приватни во модерни
термини, им недостасуваат карактеристики
или квалитети кои се основни за нив.“122
Иако навидум збунувачки, двете спротиставени теории
црквата ја позиционираат или како специфичен дел од
цивилното општество или, пак, дозволуваат концептот на
цивилното општество во целост да биде окупиран од црквата
како религиозна организација (што го поставува прашањето за
другите асоцијации надвор од неа и нивната позиција). Сепак
она што е заедничко за обете теории е дека во никој случај
црквата не може да се поистовети со другите асоцијации на
цивилното општество, не само поради нејзината големина
туку повеќе поради нејзината улога и симболика.
Независно од позицијата на црквата, христијанството
јасно го препознава концептот на цивилното општество и
надвор од сопствените редови т.е. во она што би можело да
се нарече лаички lebenswelt123. Во оваа мисла професорот
по христијанска етика на принстонскиот универзитет
Макс Стакхаус смета дека „луѓето од различни сфери на
заедничкиот живот можат јасно да формираат политички
асоцијации, фракции, лоби групи (...) поврзани со луѓе од
други места со различни верски убедувања, со цел да создадат
или деконструираат политички режими, за да ги заобиколат
или блокираат јавните политики во врска со она што им е
важно во рамките на цивилното општество или во светски
рамки“.124 Па оттаму „секаде каде што ваквата активност е на
122 Banner, Michael. “Christianity and civil society”. во Chambers, Simone & Kymlicka,
Will (ed.). Alternative conceptions of civil society. Princeton, New Jersey: Princeton
University Press, 2002. стр.114.
123
Како што тоа го прави Јирген Хабермас. Види на пример на http://
nationalhumanitiescenter.org/publications/civilsoc/geremek.htm
124 Stackhouse, Max L.. “Christianity, civil society and the state; a Protestant response”.
во Rosenblum, Nancy L. & Post, Robert C. Civil society and government. New Jersey:
Princeton University Press, 2002. стр.259.
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високо ниво, можеме да речеме дека цивилното општество
е развиено“.125 Стакхаус, како и бројни други христијански
автори меѓу кои и Џон Колман, смета дека појавата на ваквите
асоцијации е нужна последица на социјалниот нагон на
луѓето кои ги тера да се конгрегираат, во или вон црквата, па
затоа „другите здружувања – доброволните асоцијации како
универзитетите, синдикатите, организациите од јавен интерес
– ја претставуваат зоната на слободното социјализирање во
општеството. Правото на доброволно здружување е засновано
врз општествената природа на човекот чија социјалност не
извира само од државјанството во државата“.126 Овој мотив,
е секако наследство на филозофијата на Св. Тома Аквински,
кој во христијанската дебата го врати Аристотел и неговите
теории засновани врз концептот zoon politicon. Колман сево
ова само го пресликува во својата најчиста форма.
Иако мотивот на човековата општественост е неоспорен
во која било христијанска деноминација, каква било
генерализација би била погубна за јаснотијата на концептите
присутни во различните христијански учења. Токму затоа,
мора да се напомене дека постои суштествена разлика
меѓу католичкиот и протестанскиот пристап во однос на
перцепцијата на цивилното општество. Така Стакхаус прави
разлика меѓу католичкиот и протестантскиот поглед врз
суштината на цивилното општество разликувајќи ги следните
две категории127:
1. Концептот на хиерархиска субсидијарност (католички
пристап) – подразбира природно диференцирано,
комплексно „тело“ уредено преку двојна хиерархиска
структура (духовна и световна) кое помага многу органи
на политичкото тело да ја исполнат нивната тенденција
кон доблесноста и општото добро.
125
126
127

Ibid. стр.259.
Coleman, John A. 2002. стр.238.
Stackhouse, Max L.. 2002. стр.256.
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2. Концептот на федерален договор (реформиран/
протестантски пристап) – ова гледиште нуди
плуралистички модел во кој религиозните и другите
општествени
институции
(семејство,
култура,
образование, здравство, политички организации и
сл.) создаваат матрица на потенцијално вмрежени
организации, поврзани преку договорни односи, каде
што сите актери ги остваруваат целите заради кои
постојат, но имаат прифатено заеднички правила за
добро и лошо (морален кодекс).
Разликата меѓу католицизмот и протестантизмот е повеќе
од очигледна. Додека „тој (католицизмот) прави разлика меѓу
државата и општеството како и меѓу јавниот поредок доверен
на државата – поредок на единство, присила и потреби,
поредок кој ги вклучува основните елементи на општото
добро преку координативните и регулаторните активности на
државата...“128 протестантизмот, на трагите на традицијата на
Лутер и Калвин, се концентрира на нешто друго:
„Подобро е да се нагласи дека секој дел од
човековиот живот треба да биде внатрешно
уреден договорно, и поврзан со федерални договори
со други области под заедничката оценка за
универзалниот морален поредок кој владее со
светот. (...) Ова се основите на слободното,
морално уредено општество, дефинирано преку
она што можеме да го прифатиме како општо и
добро затоа што тие (вредности м.з.) се еднакво
вистинити секаде и практично употребливи
за сите луѓе во сите околности на животот со
нивните многубројни цели и стремежи.“129

128
129
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Сепак, колку и да постојат различни видувања за
природата и суштината на цивилното општество, изворот на
цивилното општество кај обете деноминации е заснован врз
најсветата од сите асоцијации – семејството. Како најсвета од
сите асоцијации, заедницата која ја создаваат мажот и жената
е надвор од класичната рамка на цивилното општество поради
тоа што „христијанските цркви често го барале слободниот
простор не само за себе туку и за семејството. И класичните
католицизам и протестантизам гледаат на семејството како
на автономна интимна сфера на креација чиј авторитет
потекнува директно од Бог, а не преку медијација на државата,
цивилното општество, па дури ни црквата“.130 Аналогно може
да се заклучи дека „семејството е во рамките на цивилното
општество и не е на исто рамниште со другите асоцијации
на цивилното општество. Неговиот деривативен теолошки
авторитет е посилен од авторитетот на другите асоцијации“.131
Независно од прецизноста на дефинирањето на
цивилното општество во христијанската перцепција, не може
да се стекне комплетна слика за него ако не се даде одговор за
позиционираноста на истиот во однос на другите социјални
сфери.

II.2.2. ЦИВИЛНО ОПШТЕСТВО – ДРЖАВА –
ПАЗАР – РЕЛИГИЈА
Улогата и позиционирањето на трите главни социјални
сфери (а посебно на државата), во однос на религиозната
сфера во христијанството е детерминирано од теолошкото
наследство на Св. Августин, иако несомнено, односот на
христијанската црква драстично се менувал низ историјата,
варирајќи од крајно негативен, до крајно позитивен. Крајно
негативниот однос на христијанството кон државата, во
130
131

Coleman, John A. 2002. стр.224.
Ibid. стр.224.
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неговите почетоци, не е резултат само на прогонот на
христијаните од страна на римската империја туку и на ставот
кој самиот Августин го наметнал во своето капитално дело
„За државата божја“ правејќи ја суштинската разлика меѓу
овоземската држава и оноземскиот свет:
„Она што е тука карактеристично како
поделба во рамките на општеството е за
Августин, во друга смисла, поделба меѓу општества
(...) Двете царства т.е. Царството (државата
м.з.) на Бога (понекогаш рајскиот град) и земското
царство треба да се разберат како две полиси,
„два политички ентитети кои коегзистираат во
едно време и простор“ (...) Двете царства (...) се
креирани од два вида љубов: Овоземското царство
е создадено од самољубие до точка на презир кон
Бога, а Рајското царство е создадено од љубовта
кон Бога до точка на презир кон себе.“132
Ова јасно укажува дека секоја човечка заедница, па со
самото тоа и цивилното општество, не е сфера на доблесност
ниту тоа може да биде, а пак „реформистите, опседнати со
проучувањето на Августин, генерално го следат во перцепцијата
на државата како резултат повеќе на грев отколку на
оригинерно божествена творба“.133 Трагата на Св. Августин ќе
се преслика и во подоцнежната (пред сè католичка) традиција,
каде што цивилното општество секогаш ќе биде доживувано
како сфера на која ѝ се потребни регулаторни и контролни
механизми, во форма на држава или на религија. Дури, во
одредени периоди, овие сфери ќе се усогласат и надополнат,
што е секако поврзано со промената на расположението на
христијанската догма кон државниот организам.
Најтесно поврзан со претходно кажаното е Миланскиот
132
133
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едикт134 (313 година н.е.) по кој перцепцијата за полезноста
на државниот механизам во ширењето на христијанството
станува благонаклона за најголемиот дел од христијанските
верници. Оваа промена на перцепцијата довела до тоа
„христијаните да гледаат на авторитетот на државата како
на даден од Бога. Затоа, тие имаат тенденција да гледаат на
должностите кои произлегуваат од државјанството како на
иманентни за нив“.135 Оваа нагла промена на расположението
кон државниот организам и релативно долгата кохабитација
меѓу црквата и државата довела до тоа раното и средновековно
христијанство да почне да ги прифаќа државните механизми
како примарен (ако не и единствен) политички локус,
оставајќи го цивилното општество во втор план, како сфера
на која ѝ е потребен регулаторен авторитет.
Во овој дух, голем дел од христијанските авторитети се
согласуваат дека „традиционално (...) цивилното општество
има потреба од државата за оние јавни добра кои само таа
може да ги гарантира или обезбеди: координацијата на моќ,
структура на граѓанство и мир меѓу разновидните визии на
добриот живот, регулација на социјалната сфера и правдата (...)
Како што е веќе познато механизмите на цивилното општество
(...) не можат да го гарантираат исполнувањето на основните
човекови потреби“...136 Ова јасно значи дека на државата ѝ
се дава одредена доза на предоминантност над цивилното
општество, а посебно со оглед на дефицитот на цивилното
општество во однос на регулирањето на наброените сфери.
Оттука, „постулираниот приоритет на социјалноста над
државата не значи дека цивилното општество има какви било
привилегии на цивилното општество над државата“,137 па и
самиот „Тома Аквински (...) ја имал прифатено потребата
134 Миланскиот единкт е документ донесен од страна на Константин Велики со кој
христијансвото станува официјална религија во Рим.
135 Coleman, John A. 2002. стр.245.
136 Ibid. стр.244.
137 Ibid. стр.228.
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за константен координативен авторитет на државата над
плуралните актери“...138 Сепак, цивилното општество
не е комплетно лишено од своите функции, но неговите
функции се строго дефинирани и сведени на тоа дека „нуди
зона на слобода, спонтаност, креативност и „елементарно
закотвување“ на припадноста. Тоа останува примарниот локус
на закотвување на доблеста“.139 Освен симболичката вредност,
цивилното општество не добива сериозна моќ, барем не од
аспект на извршување одредени клучни функции и донесување
клучни одлуки со оглед на тоа што во христијанската догма за
тоа се задолжени пред сè црквата, но и државата.
Сепак и на државата не ѝ се дава апсолутна моќ над
цивилното општество т.е. нејзините функции се сведуваат
на она што, во модерната политологија би се нарекло добро
управување. Во оваа смисла современиот католицизам сè
повеќе се придвижува кон концептот на држава - јавен
сервис потенцирајќи дека „католичката општествена мисла е
плуралистична во нејзиното инсистирање на лимитираниот
сервисен карактер на државата. Државата постои како
инструмент за промовирање на правдата и на слободата.
Целите на јавниот поредок доверени на грижа на државата се
четирикратни: јавен мир, јавен морал (...), социјалната сфера
и праведноста, како и слободата на луѓето“.140 Од овде јасно
се гледа дека христијанската (а посебно католичката) мисла
еволуира во своите политички погледи, ограничувајќи ја
моќта на државата на она што се нејзини сервисни функции
за граѓаните.
Од друга страна, во согласност со своите ставови,
христијанството гради специфична перцепција и за пазарните
сили, како посебна сфера на односи. Во оваа смисла
христијанската догма ја потенцира општествената одговорност
138 Ibid.
139 Ibid. стр.244.
140 И Ibid. стр.237.
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на пазарните сили велејќи:
„Пазарот може да биде дел од цивилното
општество но тој е нееднаков и нехегемонски
дел. Оставен сам на своите механизми тој ја
минира заемноста, лојалноста и посветеноста
кои се потребни за едно здраво општество.
Затоа католичката општествена мисла бара
економијата да ги признае потребите, да биде
партиципативна (одговорна м.з.) и еколошки
одржлива како и продуктивна. Економијата не
може да се сведе на своето постоење и поседување.
Мора да постои фер споделување.“141
Очигледно свесна за агресивноста на пазарните сили,
христијанската општествена мисла укажува на потребата
од скротување на пазарните сили во границите на една
општествена рамка која нема да дозволи појава на преголем
број нуспродукти од нивниот рапиден развој. Социјално
одговорна економија (феудален концепт) е идеалот на
христијанското учење, што е во согласност со елементарните
догми на милосрдие, солидарност и грижа кон ближниот.
Од друга страна, рамномерната дистрибуција на богатството
и повикувањето на одреден социјален баланс во поделбата
на општественото богатство е, исто така, само последица на
истите христијански канони кои никогаш (барем во теоријата)
не фаворизирале изразен социјален јаз.
Независно од односот меѓу трите социјални сфери и
релативната предоминантност на државата над цивилното
општество, христијанската теолошка мисла му „подава рака“
на цивилното општество со самото тоа што (посебно во
поново време) промовира механизми преку кои на цивилното
општество (барем она кое верува во христијанската догма)
му обезбедува сфера на самостојност и независност, во онаа
141 И Ibid.2002. стр.241.
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мера во која е тоа нужно за да не дојде до пречекорување на
надлежностите на држaвата т.е. нејзина пенетрација во сферата
на цивилното општество во оние сегменти каде што е тоа
непотребно. Таквите социјални механизми се автономијата,
асоцијативниот (и делиберативен) принцип како и принципот
на субсидијарност.

II.2.3. АВТОНОМИЈА, ПАРТИЦИПАЦИЈА И
СУБСИДИЈАРНОСТ
Иако класичното христијанство се чини дека ја
фаворизира државата во однос на цивилното општество,
современата христијанска мисла го прави токму спротивното.
Во оваа смисла зачувувањето на автономијата и независноста
на цивилното општество се претвора во една од најважните
задачи на современата црква. Ова е најмногу дериват на ставот
кој вели дека „политичката заедница се заснова со што би му
служела на цивилното општество, од кое и потекнува. (...)
Цивилното општество е збир на односи и ресурси од културен
и асоцијативен карактер, кој е релативно независен како од
политичкиот поредок така и од економското опкружување“.142
Независнота на цивилното општество, секако не значи
и негова предоминантност, но црквата има свој став и по тоа
прашање:
„Политичката заедница и цивилното
општество, иако меѓусебно поврзани и зависни,
не се хиерархиски еднакви во поглед на целта.
Политичката заедница е суштински во служба на
цивилното општество, односно на личностите
и групациите кои ова цивилно општество го
сочинуваат. (...) Државата е должна да обезбеди
142 Papsko vece za pravdu i mir. Osnove socijalnog ucenja katolicke crkve. Beograd:
Fondacija Konrad Adenauer/Beogradska nadbiskupija, 2006. стр.218.
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соодветна правна рамка за непречено одвивање
на активностите на општествените субјекти;
исто така таа мора да биде подготвена да
реагира, кога тоа е неопходно, но со почитување
на принципот на субсидијарност.“143
Оттука може јасно да се увиди радикалната промена во
ставот на црквата кон релацијата цивилно општество-држава,
но и нејзината свесност за демократијата и потребата за
заштита и промоција на цивилното општество како автономна,
асоцијативна и доблесна сфера.
Од друга страна, позиционирањето на црквата во
однос на другите социјални сфери произлегува најмногу од
потребата на заштита на религиозниот домен од упадите на
државниот механизам, а во последно време и како последица
на комерцијализација на верските односи. Во прилог на ова,
потребата од запазување на автономноста на религијата
во современото општество не е наследство исклучиво на
двостраниот секуларен принцип (црква - држава) туку е
резултат и на потребата за социјален баланс меѓу клучните
социјални сфери. Ако се земе за точна претпоставката дека
црквата често го поистоветува цивилното општество со своите
верници, може да се заклучи дека токму црквата често се јавува
како бранител на автономноста на цивилното општество од
упадите на државата:
„Слободата на цивилното општество (...)
барем како што се појавува на Западот, има
свој извор во христијанската провиниенција, и
е вкоренета во настојувањето на Црквата за
слобода (libertas ecclesiae). …раната Црква (...)
донела во општествената теорија една историска
новина: „слободни зони“ во општеството кои
не го влечат својот легитимитет директно од
143
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државата.“144
Ова, барем во современ контекст, не претставува обид
да се заобиколи или попречи државата во извршувањето
на своите функции, туку повеќе оди во правец на тоа таа
да се спречи често да се меша во религиозната сфера, каде
што државниот авторитет сепак не е примарен. Ова е
исклучително комплициран однос со оглед на проблемот
на двојна легитимација (Бог – народ) т.е. „црквата е зачната
во рамките, и е основно сидро на цивилното општество,
повеќето христијански теоретичари (...) гледаат на црквата
како специфично одделена од другите доброволни асоцијации
на цивилното општество. Нејзиниот авторитет потекнува
од Бога, а не од државата или асоцијативниот нексус на
цивилното општество. Црквата е во рамките (in civil society),
но не потекнува од цивилното општество (of civil society)“.145
Ова може да се смета за конечен заклучок на двете претходно
зачнати дебати за позицијата на цивилното општество во
државата (и обратно) но и на односот кон државата. Црквата,
со својата активност, често е брана од интрузијата на државата,
како организација која е во цивилното општество, но која
својот легитимитет не го црпи од него (ниту од државата), туку
од Бога.
Од друга страна, се поставува прашањето и на дометот на
христијанската религија во јавната сфера како и предусловите
таа да учествува во јавната дебата. Нужен предуслов е секако
црквата да се адаптира кон елементарното правило т.е. дека
„религијата може да влезе во јавната сфера и да заземе јавна
форма само ако ја прифати светоста на принципот на слобoда
на совеста“.146 Ова значи дека евентуалното несогласување
или разидување во ставовите на црквата со другите социјални
актери не смее да биде причина за неучество во јавната
144
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дебата или осуда на неистомислениците (за што за жал
христијанската црква има ислкучително негативен историски
запис). Тоа значи дека црквата мора да се постави како еден од
многуте еднакви плурални актери, и активно да придонесува
кон јавниот дискурс, кој е предуслов за постоење на активна
граѓанска сфера. Ова јасно значи дека „во католичката теорија,
општественото заедничко добро мора да се постигне преку
процесот на делиберативна демократија, никогаш не смее да е
наметнато од црквата“.147
Токму во горенаведеното се состои и концептот на јавна
делиберација и партиципативност, нешто на кое современото
христијанство активно повикува, потполно почитувајќи
ја демократската традиција и обидувајќи се религиозните
догми да ги помири со неа. Така во едно од најдемократските
прогласи на католичката црква „Основите на социјалното
учење на католичката црква“ издадено до Папскиот совет на
правда и мир при Ватикан, црквата јасно повикува на учество
во јавната дебата:
„Карактеристична
последица
на
субсидијарноста е учествувањето, кое всушност се
изразува низ активностите кон кои граѓанинот,
како поединец или здружен со другите, директно
или со посредство на своите претставници,
придонесува во културниот, економскиот,
социјалнниот и политички живот на цивилната
заедница на која ѝ припаѓа. Учеството е
должност која сите треба совесно и одговорно да
ја обавуваат, и тоа за општо добро.“148
Јавната делиберација и партиципацијата на црквата како
организација, но и на верниците како стожер на цивилното
општество, се нужности кои можат често да придонесат
147
148

Ibid. стр.238.
Papsko vece za pravdu i mir. 2006. стр.99.

95

кон поголем степен на плуралност во еден демократски
режим, но и кон корекција на одредени патолошки појави
на демократското ткиво. Така, останувањето на религијата
исклучиво во приватната сфера и нејзината потенцијална
јавна неактивност често може да придонесе кон неспречување
и нереагирање на одредени тоталитарни тенденции или
општествен клиентелизам. Така, Казанова смета дека
приватизацијата на религијата може да се предизвика на
најмалку три нивоа149:
1. Кога ги заштитува не само своите слободи и права туку и
општите слободи и права, како и правото на демократско
цивилно општество против апсолутистичките и
авторитарни режими.
2. Кога религијата влегува во јавната сфера и ја
предизвикува независноста на секуларната сфера
кога државата се организира на неетички принципи
(претерувања во капиталистичката економија на пр.).
3. Кога религијата влегува во јавната сфера за да ги
заштити луѓето од административни и судски државни
пенетрации во приватната сфера, и долж процесот
отвора јавни и приватни дебати во однос на критични
етички прашања (абортус, еутаназија, генетски
инженеринг, смртна казна).
Нужен предуслов за ова е секако, учеството во јавната
сфера и што е можно поголем степен на ангажираност во
општествениот дискурс.
Како нужен предуслов за запазување на автономноста
на религиозната сфера се наметнува и едно правило кое
е наследство на католичката традиција - начелото на
субсидијарност. Најелементарната дефиниција за ова правило
е „она што може да се реши на пониско ниво, да не се решава на
149
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повисоко ниво“150 Самата поента на ова начело е црквата сама
да си ги решава прашањата од свој домен, без мешање на други
инстанци, но и внатре во црковната заедница проблемите и
предизвиците да се решаваат на микро, наместо на макро
ниво. Она што е позитивно е што црквата бара автономија
и субсидијарност за себе, но и за другите асоцијации во
цивилното општество:
„...медијаторските структури треба да
бидат автономни во што поголема мера
бидејќи семејството, економијата, културата,
образованието и религијата се еднакво важни
колку и политичкиот живот во постоењето и
напредокот на политичкото тело. Нормално,
принципот на субсидијарност треба да владее
со односите меѓу државата и медијаторските
структури бидејќи во едно политичко општество
авторитетот се црпи од долу, од луѓето.“151
Со ваквата перцепција на христијанската религија во
однос на субсидијарноста на одредени сфери, црквата свесно
или несвесно, прави одреден простор за организациите на
цивилното општество и се труди да ја оттргне државата од
сферите каде што нема потреба од нејзино мешање. Така
„политичката заедница е должна своите односи со цивилното
општество да ги регулира во согласност со принципот на
субсидијарност“.152 Во одредена смисла, ваквиот ангажман
наликува на заговарање на минимална држава, барем во смисла
на државната сеприсутност и коерзивност. Субсидијарноста
како принцип во оваа смисла помага во голема мера,
најмногу што во самиот фундамент на субсидијарноста
лежи дихотомијата држава-општество т.е. „субсидијарноста
е изведено правило од разликувањето меѓу општеството и
150 За темелно објаснување на начелото на солидарност во католицизмот види
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државата. Неговата намера е да ги разграничи моралните
права и ограничувања на државната интервенција во
културниот, социјалниот и економскиот живот“.153 Ова секако
го легитимира цивилното општество како засебна сфера, во
кое државата може минимално да се инволвира.
Но темелната и можеби најкарактеристичната вредност на
религиозниот домен, што секако се пресликува и како вредност
на цивилното општество е солидарноста. Солидарноста може
да се сфати како основна вредност во онаа смисла во која таа
го промовира општото добро без каква било дискриминација
или разликување меѓу луѓето. Солидарноста не смее да се
претвори во солидарност во рамките само на една група луѓе,
независно дали станува збор за раса, класа или каква било
друга социјална групација:
„Ако солидарноста значи почитување на
заповеста да се сака ближниот свој, надминување
на антагонизмот на потребите, и формирање
односи на верба и послушност со создавање нови
организации на цивилното општество кои ги
манифестираат овие права, тогаш терминот
(цивилно општество м.з.) може да биде прифатен.
Но ако тоа значи лојалност кон предодредени
верувања, послушност кон културно и социјално
(дури и биолошки) предодредени цели, или одредена
морална идентификација со нашата класа или
раса или нација или религиозна група, тогаш тоа
станува (...) огромен грев.“154
Ваквиот став праќа јасна порака за глобалноста на
религиозната солидарност, но и за создавање вредности во
цивилното општество кои би биле рефлексија на принципите
на солидарноста. Секако, во рамките на ова правило јасно се
153
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оцртуваат вредности како што се забраната за дискриминација,
милосрдието, но и екуменалноста на христијанството. Затоа,
во одредена смисла, современата црква во голема мера полага
на концептот на човекови права, а еден од фундаментите на
истиот е секако солидарноста.

II.2.4. ЦРКВАТА ПРОТИВ ТИРАНИЈАТА
Христијанската традиција и црква видени низ
историската призма одиграле на моменти клучна улога
во глобалната битка против политичкиот тоталитаризам.
Иако често самата црква била посочувана како елементарно
недемократска и често тоталитарна институција, нејзината
улога историски се сменила од времето на инквизицијата и
ловот на соработниците на ѓаволот. Дури може да се заклучи
дека дефицитите на политиките на модерноста (пред сè
појавата на концептот на тотална држава во политичката
практика на комунизмот и нацизмот) доведоа до тоа црквата
во одредени периоди да стане примарен демократски локус
и да понуди прибежиште за оние кои се спротиставувале на
тоталитаризмот на недемократските режими.
Поаѓајќи од ислучително мудрата претпоставка дека „ниту
државата ниту цивилното општество не се привилегирани како
сфери со помала грешност“155 христијанството не само што
има негативен став кон тоталитарните и репресивни режими
туку има и резервиран став кон политиката како активност. Во
најмала рака, современото христијанство смета дека улогата
на државата треба да биде крајно прагматична т.е. дека:
„Многумина не сметаат дека политиката
е и треба да биде до таа мера важна во однос
на она што се случува во животот. Кога ова ќе
се случи, политиката едноставно се враќа на
155
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своето место како една од неколкуте сфери на
цивилното општество, ништо повлијателна
за целината (општеството м.з.) отколку
економијата и образованието, уметноста
и технологијата, семејството, културата,
правото или религијата.“156
Оттука јасно е дека христијанството гледа на политиката
како на доблесна и крајно прагматично-сервисна дејност
која на граѓаните треба да им го олесни животот. Самото
тоа имплицира дека каква било предоминантност и
хиперрегулација од страна на државата во сфери во кои не е
неопходно таа да биде присутна за христијанската политичка
перцепција е едноставно – неприфатливо. Оттука, покрај
очекуваната догматска позиција дека никој освен Бог не може
да биде тотално битие (најмалку државата) христијанската
традиција не се согласува со каков било режим кој би бил
репресивен. Ова уверување влече свои извори уште од добата
на Св. Августин кој во своето капитално дело „За државата
Божја“ јасно напиша:
„Имено, како што демоните можеле да ги
поседуваат само луѓето, што со измама ги
прелажале, така и луѓето-владетели, секако не
оние, праведните, туку оние кои им се слични на
демоните, иако знаеле колку тие работи се јалови,
сепак под име на вера, ги препорачале на луѓето
како вистина; со тоа, на некој начин ги врзувале
за граѓанската заедница за да можат, на сличен
начин подложни, да ги поседуваат.“157
Августин изразува елементарна скепса кон претпоставката
дека секој политички режим е праведен т.е. дека сите владетели
се добри, па оттука може да се заклучи дека „реформираната
156
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традиција (и католицизмот) се јасни во однос на легитимноста
на отпорот кон тиранското владеење како коректив на
неправедниот закон и во укажувањето на адекватен отпор кон
неправедното владеење“.158 Недвосмислена е пораката дека
каков било недемократски или тоталитарен режим не треба да
се толерира или оправда, што неретко бил случај со црквата
низ историјата. Сепак, промената на политичките парадигми
во периодот по Француската револуција доведе до тоа црквата
на многу места и во рамките на многу режими да се држи
до својата антитоталитарна логика, бидејќи како што рече и
самиот Августин „ако ја исфрлиме правдата, кралството не е
ништо друго освен една голема разбојничка банда. Зашто, што
се разбојничките дружини, ако не мали кралства. Дружина
е група луѓе управувана од еден водач, поврзани со заемен
договор да го делат пленот според утврден закон“.159 Иако
многу малку од современите држави се кралства, поентата
на Августин има смисла, ако се примени на кој било државен
механизам.
Ако се земе предвид искуството на дваесеттиот век,
повеќе од јасно е дека црквата има изиграно витална улога
во соборувањето на тоталитарните режими (и не само
комунистичките туку и другите видови авторитарни режими).
Така „често, на места како Чиле, Полска или Бразил како и во
Унгарија или Источна Германија (...) црквата служела како
единствениот институционален носител (или заштитен чадор)
на опозициското цивилно општество“. 160 Ова е посебно точно
ако се земе искуството на Полска и улогата на кардиналот
Вишински како еден од главните промотери не само на
религиозните туку и општо на сите видови слободи и човекови
права. Не е за потценување и активноста на папата Јован
Павле Втори во соборувањето на комунистичките режими
во Европа, но и генералниот однос на католичката црква кон
158
159
160

Coleman, John A. “2002. стр.230.
Августин, Аврелиј. 1997. стр. 190.
Coleman, John A. 2002. стр.227.
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комунизмот како еден од изворите на тоталитарна идеологија
критикувани во папскиот енклиникал на папата Пие Деветти
во 1864 година.
Независно од генералниот став на христијанството кон
тоталитаризмот, политичката практика на комунистичките
режими покажа дека црквата често е агент на позитивна
промена, но и силен опозициски фронт против тоталитарните
тенденции на политичките елити.

102

СФАЌАЊЕТО НА ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО НИЗ ПРИЗМАТА НА ГОЛЕМИТЕ РЕЛИГИИ

II.3. ИСЛАМСКОТО СФАЌАЊЕ НА
ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО
Најмладата и истовремено највитална религија во редот
на трите највлијателни современи религии - исламот, се чини
како најпровокативен терен во однос на генезата, вредностите
и предизвиците на цивилното општество како од современ,
така и од историски аспект. Причини за ова има повеќе, иако
најевидентната е јазот меѓу изразено демократскиот етос на
Куранот и потиснатото цивилно општество во политичката
реалност на многу муслимански земји.
Иако современите случувања не се предмет на
обсервација во претстоечката дебата за цивилното општество
во исламот, самата генеза на исламските вредности и нивното
отелотворување во политичката заедница на муслиманите
во голема мера рефлектираат одредено несовпаѓање меѓу
религиозните канони и нивната реализација во политичката
арена на современата ума.
Токму во генезата на вредностите во раноисламскиот
период е поместен и одговорот од каде што извира егалитарниот
етос на исламот, но и кои историски, економски и социокултурни фактори довеле до тоа истиот да се формира. Покрај
ова, прашањето на самите вредности и нивното практикување
крие повеќеслојна дебата која опфаќа редица дилеми како
што се еднаквоста, социјалната солидарност, односите меѓу
половите како и една од најфундаметалните релации кои
дефинираат одредена заедница како демократска – односот
кон оние кои не припаѓаат во неа.
Со цел сликата за местото на цивилното општество во
исламот да биде целосна, мора да се даде преглед и на уште
два носечки моменти кои не можат да бидат заобиколени
– односот на цивилното општество кон прагматичната
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политичка активност (политиката како занимање во поширока
смисла) како и елементарните демократски механизми кои се
самата суштина не само на ограничувањето на злоупотребите
на власта, туку се и фундамент на концептот на делиберативна
и партиципативна демократија, кои Куранот сесрдно ги
промовира.
Конечно, откривањето на интеракцијата меѓу вечниот
дуалитет на државата и цивилното општество, кој низ призмата
на религијата станува тројство (ако религијата ја вклучиме
како засебна детерминанта), ни дава финална слика за тоа
што се крие зад терминот ‘цивилно општество’ во исламската
верска, политичка и филозофска мисла, но и реалност.

II.3.1 ГЕНЕЗА НА ВРЕДНОСТИТЕ НА
ИСЛАМСКОТО ОПШТЕСТВО
Со цел да се даде целосна слика за вредностите, генезата
и предизвиците на цивилното општество во исламот,
треба пред сè да се погледне во културно-историскиот и
политички контекст на Арапскиот Полуостров во времето
на создавањето на прото-исламските вредности. Сликата
на Арапскиот Полуостров за времето на пророкот Мухамед,
како географски и политички простор од кој ќе се иницира
комплетно оригинален и револуционерен верски и политички
концепт, укажува на тотална политичка аномија и економска
примитивност на арапските племиња, кои пред појавата
на Пророкот биле далеку од создавање на каква било
стабилна верска, а уште помалку политичка конјуктура.
Неразвиената и претежно аграрна економија, политеизмот
и честите конфликти кои избивале меѓу арапските племиња
довеле до создавање на хаотична слика и очајна потреба од
интегративен фактор кој би ја обединил арапската политичка
заедница преку проект кој сепак морал да биде предусловен од
одреден напредок во условите за живот. Како што вели Карен
Армстронг, еден од најголемите живи авторитети во сферата
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на компаративната анализа на светските религии „во (...)
Арабија ситуацијата била бедна“ 161 затоа што „веќе со векови
бедуинските племиња во регионите на Хиџаз и Најд живееле
во лут меѓусебен натпревар во однос на основните животни
потреби“162. Ова го потврдува и англискиот професор и
познавач на арапската култура Алфред Гијом велејќи дека „за
Арапите ќе се види дека трговијата, исто како и ненадејните
напади, претставувала основа на нивниот општествен и
економски живот (...) Како што ќе видиме, трговијата била
првото занимање на пророкот Мухамед...“163.
Токму
економскиот
детерминизам,
изразен
предоминантно преку трговијата, е оној кој во голема мера ќе
ја одреди природата на протоисламските сфаќања и ќе биде
виновен за рапидните промени низ кои ќе помине Арапскиот
Полуостров, а кои траат до денес во една турбулентна форма.
Имено во VI и VII век од н.е. ќе се случи нешто кое ќе иницира,
пред сè, промена во економскиот амбиент на Арапскиот
Полуостров што консеквентно ќе доведе до промена на
политичкиот и конечно вредносен систем на арапските
племиња:
„За време на последните години од шестиот
век тие (Кварашите м.з.) станале екстремно
успешни во трговијата и ја направиле Мека
најважниот град во Арабија. (...) Но нивниот
драстично променет животен стил значел дека
старите племенски вредности биле надвладеани
од неконтролираниот и безочен капитализам.
(...) Мухамед знаел дека Кварашите се на опасен
пат и му требало да најде идеологија која би им
овозожила да се приспособат на новите услови.“164
161
162
163
164

Armstrong, Karen. A history of God. New York: Ballantine Books, 1993. стр. 133.
Ibid. стр. 133.
Гијом, Алфред. Ислам. Скопје: Култура, 2001. стр.8.
Armstrong, Karen. 1993. стр.132.

105

Племето од кое потекнува пророкот Мухамед,
Кварашите165, на преминот од VI кон VII век од новата
ера, станува исклучително успешно трговско племе и од
Мека полека создава економски епицентар на Арапскиот
Полуостров. Огромното богатство кое се слева во Мека
од една страна ги решава егзистенцијалните дилеми на
локалното население, но од друга страна предизивкува
разјадување на социјалното ткиво во смисла на промоција
на протокапиталистички вредности кои доведуваат до
нагло богатење на трговските слоеви, но и радикално
социјално раслојување. Од една страна довчерашните номади
„чувствувале дека се спасени од опасностите на номадскиот
живот, заштитени од гладот и племенското насилство кои се
ендемични за степите на Арабија, каде што секој Бедуин се
соочува со можноста за истребување“166, но од друга страна
Мухамед увидел дека наглото богатење нужно доведува до
заборавање на традиционалните вредности и дегенерација на
дотогашната племенска матрица на солидарност, помагање и
колективизам.
Рапидната акумулација на капиталот во Мека создава
клима на примитивно капиталистичко општество во кое сè
поизразени стануваат индивидуализмот, претприемништвото,
желбата за стекнување капитал, но и најчестите деформации
врзани за првобитната акумулација како што се себичноста,
самодоволноста, атомизираноста на општеството и
недостатокот на социјален баланс. Оттука и еден од изворите
на сфаќањето на пророкот Мухамед на исламот не само како
религозен туку и нужно политички проект со оглед дека „во овој
период, какво било политичко решение било од религиозна
природа“.167 Разликата во општествените и економски услови
за живот, пред и по рапидниот економски раст на Мека, била
165 Племето од кое потекнува Мухамед во домашната литература најчесто се среќава
под името Курејши или Квараши. Оригиналниот назив на племето на арпаски е
شيرق т.е.со латинична транслитерација „Quresh“, „Quraysh“, „Koreish“ или „Coreish“.
166 Armstrong, Karen. 1993. стр.132-133.
167 Ibid стр.132-133.
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јасна, а менувањето на психолошката матрица за Пророкот
криело многу опасна порака:
„Но Мухамед сметал дека овој нов култ на
самодоволност (istaqa) би значел дезинтеграција
на племето. Во старите времиња племето би
дошло пред поединецот – секој од членовите
знаел дека зависи од другите за да преживее.
Консеквентно на тоа, секој имал должност да
се грижи за сиромашните и немоќните луѓе од
нивната етничка група. Сега индивидуализмот
ја заменил идејата за заедницата и натпреварот
станал норма. Поединци почнале да акумулираат
лично богатство и не се грижеле повеќе за
посиромашните Квараши.“ 168
Овој евидентен распад на ‘социјалниот капитал’ на
Кварашите во времето на најголемиот економски процут го
загрижувал Мухамед кој увидел дека е потребен поширок
политички потфат кој од една страна би ја спасил Мека од
моралната дегенерација, а од друга страна би бил платформа
за едно пошироко политичко и верско интегрирање на
Арапскиот Полуостров. Така „Мухамед бил убеден дека
доколку Кварашите не стават друга трансцедентна вредност
во средиштето на нивните животи и бидат надвладеани од
егоизам и алчност, неговото племе ќе се распадне морално
и политички во меѓусебно деструктивните стремежи“.169
Овој стремеж на Мухамед да најде решение за проблемите
на социјалната нееднаквост и себичниот индивидуализам
го симболизира лајт-мотивот на исламските првобитни
вредности на цивилното општество тесно врзани со идеите на
социјалната правда, солидарноста и милосрдието.

168
169

Ibid.
Ibid.
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II.3.2. ВРЕДНОСТИТЕ НА ИСЛАМСКОТО
ЦИВИЛНО ОПШТЕСТВО
Обзнанувањето на Куранот во периодот меѓу 610 година
и смртта на пророкот Мухамед во 632 година од н.е. чекори
паралелно со политичките промени иницирани од промената
на животните услови во Арабија. Самата појава на учењето на
Мухамед и неговото ширење предизвикува лавина контраверзи
и отпори во тогашниот арапски свет, со оглед на фактот дека
„историјата нè учи дека секој религиозен реформатор кој е
решен да го отфрли постојниот поредок на општеството мора
да се соочи со противење на оние чии интереси се загрозени од
неговите иновации“ 170 и токму затоа „страните што уживаат
финансиски, верски и општествени бенефити од постојната
религија нема да ги испуштат тие привилегии без борба и во
крајна линија се готови да го убијат човекот кој ги напаѓа“.171
Ова се чини сосем логично со оглед на егалитарниот етос кој
произлегува од учењето на Куранот што никако не им одело
во прилог, пред сè на слоевите кои стекнале огромно богатство
со развитокот на трговијата во Мека. Првите отпори против
исламот доаѓаат од самиот арапски свет и се продукт повеќе
на социјална, отколку на верска нетолеранција. И покрај ова
самиот Мухамед „во првите години на неговата мисија, (...)
привлекол огромен број преобратени верници од помладата
генерација, кои се разочарале од капиталистичкиот етос
на Мека, но и луѓе од помалку привилегираните групи,
вклучувајќи жени, робови и членови на послабите кланови“.172
Ова јасно укажува дека исламот првобитно се шири во помалку
повластените слоеви на арапското милје што на првобитниот
ислам му дава аура на социјално движење подеднакво колку и
на канонска догма.
Во оваа смисла, вредностите кои се фундаментални во
170
171
172
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исламското сфаќање за цивилното општество се „заштитата на
животот, разумноста, одбраната на човековото достоинство
и чест и заштитата на јавното богатство против узурпација,
загадување или непотребно трошење“173. Приватната
сопственост не е вброена меѓу основните вредности
поради комунитарниот концепт кој го нуди исламот. Таа е
класифицирана пониско, отколку социјалната правда.
Врзано за претходното, најголемите познавачи на
исламот и генезата на неговите вредности се согласуваат
околу едно прашање, а тоа е дека исламот има инхерентно
егалитарна природа и дека оваа негова карактеристика ќе биде
фундаментална одредница на неговата теорија и практика
од самото појавување до денес. Одредени автори одат толку
далеку да тврдат дури дека „Мухамед проповедал етика која
можеме да ја наречеме социјалистичка“ 174 бидејќи „како и во
јудаизмот, Бог се доживува како морален императив“.175 Бунтот
против општествените дисторзии кои ги носи првобитниот
капитализам предизвикал потреба од политичко/верско
движење кое би донело поголем степен на рамноправност, но
и заокружен филозофски систем на верување кој при своето
појавување се наоѓал во сè, освен егалитарна атмосфера
со оглед дека „светот во кој исламот дошол во времето на
неговото појавување во VII век бил далеку од егалитарен.
На исток опстојувале структурно разработениот и прилично
строгиот класен систем на предисламски Иран, а зад него
уште покрутиот дискриминаторски кастински систем на
хиндуистичка Индија“.176
Токму во оваа смисла дури два од петте столба на исламот
173 Hanafi, Hassan. “Alternative conceptions of civil society: a reflective Islamic approach”.
во Chambers, Simone & Kymlicka, Will (ed.). Alternative conceptions of civil society.
Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2002. стр.180-181.
174 Ibid. стр.133.
175 Ibid.
176 Луис, Бернард. Политичкиот јазик на исламот. Скопје: Евро-Балкан Прес. 2004.
стр. 94.
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директно се однесуваат на социјалната солидарност (постотsawm и давањето милосрдие-zakat) што е директен дериват на
пораката која ја испраќа раниот ислам до своите верници:
„Во практична смисла, islam значи дека
муслиманите имаат должност да креираат
праведно општество, општество на еднакви каде
што сиромашните и ранливите се третирани
достоинствено. Раната морална порака на
исламот е едноставна: погрешно е да се трупа
богатство и гради сопствената среќа, а добро е да
се споделува општественото богатство давајќи
им одреден дел на сиромашните.“177
Дури во ситуации кога рамнотежата на социјалната
еднаквост е нарушена „...братството интервенира да ја поврати
еднаквоста на првобитно ниво. Оние кои имаат им даваат на
оние кои немаат. Оние кои имаат повеќе им даваат на оние
кои имаат помалку“.178 Егалитарноста како вредност е толку
длабоко навлезена што дури и концептите на „национализација
на јавните услуги и конфискација на експлоаторските средства
за монополизирање на производството“179 не му се чинат
далечни на исламот во неговата политичка практика.
Иако предоминантно егалитарна религија, исламот
не останал имун на социјалните раслојувања и класни
категоризации со оглед на силниот развој на исламската
државност во времето на калифатот во златното доба на
исламот (VII-XIII век). Така британско-американскиот
ориенталист Бернард Луис јасно укажува на поделбата која
е резултат на припаѓањето на различно социјално милје во
исламскиот свет за време на владеењето на абасидските и
умајадските династии. Тој укажува на постоење на две класи
177
178
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и тоа180:
• Хаса (khassa) – писмени, градски класи поврзани со
власта. Политички, бирократски и воени елементи
на општеството како и оние кои имале позиции во
верските служби. Верска и писарска класа т.е. улемата и
бирократијата. Богати, култивирани градски слоеви.
• Ама (‘amma) – низок, неписмен слој.
Постоењето на две социјално спротиставени класи јасно
укажува дека политичката реалност најчесто ги демантира
идеалнотипските модели независно од силината на нивната
симболика, но и дека концентрацијата на моќ во државните
формации е политичка неминовност посебно во ситуација на
ниско ниво на писменост кај популацијата.
Постојат уште два момента вредни за внимание во
развитокот на исламот и неговите постулати кои јасно
укажуваат дека првобитно замислената егалитарност со
време еродирала како вредност во исламското цивилно
општество. Покрај социјалното раслојување, критични
моменти кои исламската теорија и практика ја ставаат на
испит се и прашањето за родовата еднаквост како и третманот
на немуслиманите т.е. односот кон ‘другоста’. Ако се земат
сите три вида на општествени односи (социјални, родови
и односот кон немуслиманите) со голема доза на сигурност
може да се констатира дека практиката и теоријата на исламот
во голема мера се косат. Како што вели Луис „...ако исламската
практика ја отфрла привилегијата, таа ја признава – а во некои
ситуации и ја наметнува – нерамноправноста. Особено три
нерамноправности биле воспоставени и регулирани со закон
и развиени низ вековите – нерамноправниот статус меѓу
господарот и робот, меѓу мажот и жената и меѓу муслиманот и
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немуслиманот“.181
Што се однесува до односот кон жените тоа е секако едно
од најгорливите прашања на исламското цивилно општество
кое се рефлектира и во многу предоминантно исламски
општества на еден или друг начин (дијапазонот се движи
од Турција и Либан, па сè до Авганистан). Во секој случај
првобитната намера на Пророкот најмалку одела во насока на
дискриминација на жените во исламскиот свет:
„Силниот егалитаризам ќе продолжи да го
карактеризира исламскиот идеал. За време
на Мухамедовиот живот ова ја вклучувало и
рамноправноста на половите. Денес е прилично
вообичаено да се прикажува исламот како
инхерентно мизогона религија, но, како и
христијанството, религијата на Алах била
изворно позитивна за жените. (...) Жените биле
меѓу најраните конверти на Мухамед, а нивната
еманципација била проект кој му бил мошне драг
и близок до срцето.“182
Исламот дури и нагласува дека:
„Коранот стриктно го забранил убивањето
на женските деца и длабоко ги осудил Арапите за
нивното разочарување при раѓањето на женско
дете. Тој им го дал и правото на жените на
наследство и развод (...) Мухамед ги охрабрувал
жените да играат активна улога во умата
(...) Едно од најважните прашања било дали
Коранот им се обраќа само на мажите кога и
жените му се предале на Бога. Исходот бил објава
која подеднакво им се обраќа и на мажите и на
181
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жените и ја подвлекува апсолутната морална и
спиритуална еднаквост на половите.“183
Ова јасно укажува дека протоисламот немал ни малку
негативен однос кон половата рамноправност и дека
непостоењето на истата во одредени исламски земји е повеќе
резултат на одредена девалвација на исламските вредности,
отколку на нивно стриктно почитување.
Третиот аспект кој ја комплетира сликата за тоа во која
мера исламот како религија еднакво ги третира различните
слоеви на општеството се однесува на релациите кои
исламската заедница ги гради кон оние кои не припаѓаат
на исламската ума. Од една страна повторно е евидентна
широкоградоста на исламското сфаќање во кое е инхерентно
вградена толеранцијата на различноста, но од друга страна
политичката практика на исламските владетели често ја става
политичката прагма над верскиот идеализам.
Односот кон немуслиманите во перспективата на
исламското цивилно општество извира од разбирањето на
политичката заедница како „сојуз на еднакви индивидуи“ 184. Во
него „нема разлика меѓу луѓето врз основа на бојата на кожата,
јазикот, племето или државата. Сите општества, народи,
племиња, класи или слично се еднакви. Тие ги имаат истите
права и обврски. Правото на разлика е правно засновано“.185
Ова (дури и правно засновано) признавање на различноста се
коси со генерално изградениот (современ пред сè) стереотип
за исламот како агресивна религија, посебно во сегментот на
конвертирање на немуслиманите во исламската вера. Постојат
бројни докази, кои датираат предоминантно од раноисламкиот
период, кои укажуваат дека конвертирањето во ислам не било
една од целите на ова верско и политичко движење, со оглед
183
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дека „никој во новата империја не бил присилен да ја прифати
исламската вера; за волја на вистината, еден век по смртта
на Мухамед, конвертирањето не било охрабрувано, а во 700
година било всушност забрането со закон“.186 Ова е оттаму
што „Муслиманите верувале дека исламот за Арапите е она
што е јудаизмот за синовите на Јаков. Како „луѓе на книгата“
(ahl al-kitab) на Евреите и христијаните им биле дадени верски
слободи како dhimmis, заштитени малцински групи“.187
Позитивниот однос кон другите аврамски (абрахамски)
религии произлегува уште од најраниот однос на Пророкот
кон христијаните, кои биле едни од најголемите поддржувачи
на исламот како интегративна сила во Арабија. Така:
„Кога христијанинот Варака ибн Навфал го
признал Мухамед за вистински пророк, ни тој
ниту Мухамед не очекувале тој да премине во
ислам. Мухамед никогаш не барал од Евреите
или христијаните да преминуваат во неговата
религија на Алах освен доколку тие тоа самите
не сакале да го направат, бидејќи тие имале свои
откровенија. Коранот не го гледа откровението
како поништување на пораките и делото
на претходните пророци туку го истакнува
континуитетот на религиозно искуство на
човековата раса. Ова е важно да се потенцира
со оглед на тоа што толеранцијата не е еден од
атрибутите кои западните луѓе денеска би му го
дале на исламот.“ 188
Толеранцијата и еднаквиот третман, независно дали
се работи за социјалниот, половиот или верскиот аспект, се
чинат темелни вредности на исламскиот филозофски систем
и цивилно општество. Но политичкиот реализам на исламот
186
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укажува дека политичката арена не секогаш била отворена
за немуслиманите и дека покрај широкоградиот филозофски
систем на исламот „поставувањето немуслимани на позиции
на вистинска власт било многу ретко, и кога ќе се случело,
речиси секогаш предизвикувало огорчено, а понекогаш и
изразено непријателство“189 што е јасна индикација дека
политичкото поле и учеството во истото, сепак во голема мера
било условено од религизоната припадност, независно од
номиналната толерантност на раниот ислам.
Независно од колизијата на верскиот идеализам и
политичката реалност, останува да се одговори на прашањето
за односот на цивилното општество, државата и политиката во
исламот и тоа преку две димезнии – односот на муслиманскиот
систем на вредности кон политиката и демократскиот
капацитет на истата; како и односот на владеаните (цивилното
општество) и владетелите (државата) во исламскиот светоглед.

II.3.3. ЦИВИЛНО ОПШТЕСТВО, ПОЛИТИКА
И ДЕМОКРАТСКИТЕ КАПАЦИТЕТИ НА
ИСЛАМОТ
Односот на исламот кон политичкото учество
на верниците во голема мера има сличности со
ранохристијанскиот негативен однос кон политиката како
дел од световната сфера. Дури и пророкот Мухамед преку
обзнанувањето на исламскиот вредносен систем немал
директни политички аспирации. Политичките турбуленции
во случајот на Пророкот и раноисламската мисла повеќе
се резултат на менување на одредени економски односи на
сили под ударот на новосоздадениот етос, отколку резултат
на некаква политичка амбиција на Мухамед затоа што „тој
немал соништа дека ќе основа теократија и веројатно не
189
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знаел што е теократија: тој самиот не сакал да има политичка
функција во градот и се доживувал едноставно како nadbir,
Предупредувачот.“190 Оттука и самиот однос кон политиката
на исламот има првенствено негативен предзнак со оглед
на тоа дека постои јасна нетрпеливост на верската догма и
световната посветеност на политичката активност.
Во овој правец говори и аргументацијата на повеќе
светски авторитети и познавачи на исламската филозофска и
верска мисла. Карен Арстронг забележува:
„Политиката не е карактеристична за
личниот верски живот на муслиманите, и
како и христијанството, го презира успехот
на световно поле. Муслиманите се сметаат за
посветени во имплементацијата на праведно
општество во согласност со Божјата волја.
Умата има религиозно значење, како знак дека Бог
ги благословил напорите да се спаси човештвото
од репресија и неправда...“191
Кога се зборува за дуалитетот - цивилно општество/
држава јасно е дека идеалнотипски погледнато, исламот го
преферира делиберативниот модел на општествен ангажман
во смисла на политичка партиципација во рамките на
цивилното општество (со религиозен предзнак, се разбира).
Од друга страна, исламот ја отфрла политичката активност
која продуцира концентрација на моќта и ги оневозможува
верниците да земат учество во јавните работи. Ова се
доближува до античкиот идеал на директна демократија кој
во исламот е развиен преку различни демократски механизми
кои му даваат предност на цивилното општество над државата.
Но пред да се премине на конкретните механизми на
190
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демократско учество вреди да се напомене дека исламските
филозофи го признаваат диверзитетот на социјалниот амбиент
и во голема мера (на трагите на Ибн Халдунг) го поддржуваат
концептот на субсидијарна организираност на општеството
каде што државата е само еден од многуте чинители на општото
добро. Така, одговорноста за доброто функционирање на
општеството, според еден од најпроминентните египетски
познавачи на исламот и професори Хасан Ханафи, лежи пред
сè во четирите основни општествени сфери192:
• Индивидуата – таа е одговорна за себе и другите и има
обврска да ја спречува социјалната неправда.
• Семејството – претставува микрокосмос на општеството
и има едукативна улога во подготвувањето на личноста
за мирен и избалансиран живот во општеството.
• Државата – заснована врз договор меѓу владетелот и
владеаните. Таа мора да ги штити луѓето од неправда, а
за своите злодела може да биде и делегитимирана.
• Невладините асоцијации / организации – тоа се
соседите, роднините, пријателите, соработниците кои
немаат строга институционална форма. Останатите се
поорганизиарни во вид на студентски и работнички
сојузи, правни здруженија, медиумски организации,
писателски и академски кружоци, универзитетски
клубови, религиозни асоцијации итн.
Концептот на субсидијарност во општественото
организирање е еден од темелните демократски начела на
партиципативниот модел на демократија, (уште од времето на
Алтузијус и Боден) а самиот факт што дури три од четирите
инстанци на кои почива општествената структура се дел од
цивилното општество, јасно говори за значењето кое исламот
192
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му го посветува на цивилното општество како носител на
демократскиот потенцијал и легитимитетот на политичката/
верската заедница.
Веќе беше споменато, а тесно врзано со демократскиот
капацитет на исламското цивилно општество, дека исламот
изобилува со практики и концепти кои се инхерентно
демократски. Вкалапени во религиозниот контекст на
муслиманската доктрина исламот ги признава (покрај
субсидијарноста) и јавната дебата, социјалниот баланс и
различноста на мислењата. Така:
„Идеите за единство (wahda), консензус (ijma)
и балансирана хармонија на интереси (tawazun)
(...) се сè уште доминантни. Во дебатата за
плурализмот, постои сеопшто признание дека
Бог ги креирал луѓето да бидат различни, и затоа
разликите во мислењето (ikhtilaf) се природни,
легитимни, па дури и пожелни за човештвото
и исламската заедница – доколку остануваат
во рамките на верата и елементарната
пристојност. Постои голем отпор да се дозволи
неограничена слобода на говор и организирање на
овие различни мислења.“193
Од сите овие идеи можеби најпарадигматична за
демократските потенцијали на исламското цивилно општество
е концептот на иџма (ijma’), концепт кој е тесно поврзан со
јавната делиберација и размена на мислења од една, но и со
концептот на квалификувана јавност, од друга страна. Иако
легалистички (како и самиот ислам впрочем) концептот на
иџма има предоминантно две значења194:
193 Kramer,, Gudrun. “Islamist notions of democracy”. во Beinin, Joel & Stork, Joe (ed.).
Political islam. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1997. стр. 78.
194 Sinanovic, Ermin. The Majority Principle in Islamic Legal and Political Thought. во
Islam and Christian–Muslim Relations, Vol. 15, No. 2, April 2004. стр.238.
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1. Согласност на севкупната ума во однос на кои било
прашања од верска природа (дефиниција преземена од
Ал-Газали);
2. Согласност на учените кои се на одредена возраст во
рамките на муслиманската ума во однос на одредено
прашање (општо прифатено гледиште).
Според првата дефиниција концептот на иџма се
доближува до концептот на јавна согласност или консензус
заснован врз широко учество. Или како што вели Бернард
Луис: „токму на овој начин, тие (муслиманите м.з.) понекогаш
го оправдувале соживотот и заемната толеранција на
различните школи на правното толкување. Прифаќањето на
таквите промени и настани било помогнато од доктрината на
иџма, што обично се преведува со „консензус“, иако можеби
поблизок превод би бил „клима на мислење“.195 Акцентот е
тука ставен врз јавната сфера и акомодацијата на различните
мислења, со тоа што самата генеза на концептот лежи во
плуралноста на правните школи кои постојат во исламот и
се рефлектира врз целото општество. Втората дефиниција,
иако потесна, акцентот го става на старосната квалификација,
што самиот концепт го доближува до старогрчкиот (Атина и
Спарта пред сè) концепт на Герузија или ‘совет на старци’. И во
обата случаја иџмата е концепт кој е заснован врз јавна дебата,
независно дали од сите верници или само од квалификуваната
јавност што е еден од предусловите на делиберативната
демократија.
Како елемент кој би ја заокружил дебатата за демократските
капацитети на исламското цивилно општество, мора да се
напомене и односот кон она што веќе беше споменато како
сфера на плуралност во исламот – правото. Исламот по
природа е легалистичка религија во која на правото му се
обраќа посебно внимание, без разлика дали се работи за шариа
(исламското право) или компатибилноста на секуларното
195

Луис, Бернард. 2004. стр. 44-45.
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право со исламските канони.
Постоењето на различни правни школи во исламот т.е.
правниот плурализам е едно од фундаменталните вредности
на исламското право. Оваа практика е дозволена за обичните
верници, но не и за религиозните авторитети со оглед „дека
човек може да следи една школа во едно посебно нешто, а
друга во другите ако совеста така му дозволува. Практиката
на цепкање и менување се нарекува талфик“196. Одредени
лимити сепак постојат бидејќи „ова право се применува на
поединец; тоа не се применува на муфти или кади; тој како
службеник одговорен за однесувањето на заедницата и за
давањето вистинско водство е обрвзан да го следи гледиштето
на школата на која ѝ припаѓа. Само шеф на држава може да
ја собори таа обврска кога јавниот интерес го бара тоа“.197
Самиот факт што шефовите на државите уживаат одредено
право на вето над религиозните авторитети недвосмислено
укажува дека исламот предвидува одреден степен на „checks &
balances“ во односите меѓу религиозната и секуларната власт.
Што се однесува, пак, до односот меѓу верата и правото
како и ограничувањата на власта од страна на религијата
јасно е дека „формално, исламот нема клер. Официјално
тој не ја одделува црквата од општеството, повеќе отколку
што ја одделува црквата од државата. (...) што се однесува до
политичката власт, тоа е задолжена пред сè, да го применува
светото право, отколку специфично или типично да го
создава“.198 Власта е јасно органичена во примената на правото
без надлежност истото да го создава или менува.
Ако се земе цивилното општество како вондржавна сфера
или, пак, сфера која стои наспроти државата (ова подазбира
дијапазон на односи кои се движат од соработка до директни
196 Гијом, Алфред. 2001. стр.175.
197 Ibid.
198
Гелнер, Ернест. Услови за слобода – цивилното општество и неговите
противници. Скопје: МАГОР, 2003. стр.23.
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судири меѓу двете сфери), а за да се опфати во својот тоталитет
исламското цивилно општесто, нужно е да се даде фокус
токму на односот кој дефинира најголем дел од политичката
реалност – односот меѓу цивилното општество, државниот
апарат и секако – религијата.

II.3.4. ВЛАДЕАНИ И ВЛАДЕТЕЛИ ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ПОЛИТИЧКАТА ВЛАСТ,
РЕЛИГИЈАТА И ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО
Односот кон политичката власт во исламот доживува
еволуција која во многу нешта потсетува на христијанскиот
‘пресврт’ во сфаќањето на функцијата на владеењето. Во
најраниот (пагански) период отпорот на Арапите кон
концентрацијата на моќ бил еквивалентен со гледиштето
на нивните соседи и политички ривали – Евреите, со оглед
на тоа дека „старите Арапи, како и старите Израилци, во
нивните племенски фази, не им верувале на кралевите и на
институцијата кралство (...) Тој (Самуил м.з.) ги предупредил
(Израилците м.з.) за она што може да го очекуваат од еден крал
– надолна спирала на даноци и регрутации, конфискација,
присилна работа и слугување...“199 Ова јасно укажува на
постоење на протодемократски етос кој ѝ давал силен отпор
на концентрацијата на општествената моќ во еден политички
локус, што всушност е рефлектирано и во раноисламските
вредности промовирани од Пророкот.
Сепак, експанзијата на политичката територија на
исламот предизвикува рапидна промена во вредностите
на муслиманскиот свет во однос на политичката власт и
нејзината општествена функција. Ова има свој извор во пред
сè самата експанзија на исламкиот политички простор (тесно
врзан со одредена доза на триумфализам), но и во потребата
199

Луис, Бернард. 2004. стр. 80.
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од конкретна (световна) организација на истиот политички
простор со инхерентно религиозна содржина:
„Муслиманските историски проучувања и
политички анализи се движеле во спротивна
насока и не започнале со пораз туку со победа,
не со пад туку со подем на царството. За
муслиманскиот набљудувач на тие рани времиња,
политичката власт не била човечко зло, не била
ни помало ни нужно зло: таа била Божје добро.
Политичкото тело и суверената власт во него се
наложени директно од Бога, за да ја промовираат
неговата вера и да го одржуваат и прошируваат
неговиот закон.“200
Дури може да се констатира дека:
„За муслиманот, исто како и за христијанинот,
Бог учествува во човековите работи и ги изложува
луѓето на најразлични проверки. Меѓутоа, за
муслиманот главна Божја грижа е, пред сè, да им
помогне, а не да ги тестира своите луѓе, особено
да им помогне да постигнат победа и превласт
во овој свет. За муслиманскиот историчар,
според тоа, носителите на власта и нивните
активности не се второстепени или маргинални
во однос на вистинската цел на историјата; тие
се нејзината суштина.“201
Новата перцепција која е најтесно врзана со експанзијата
на калифатот, не само што од корен го менува системот на
вредности на исламското цивилно општество во однос на
политичката власт туку успева и да дегенерира во сосем
нов правец, паралелен на дегенерирањето на политичките
200
201
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процеси во калифатот. Така Бернард Луис забележува дека
„дури подоцна, во времињата на декаденција, кога побожните
муслимански автори согледале дека политичкото тело е болно,
а државната служба – зараза, тие цврсто застанале зад начелата
дека власта на муслиманскиот владетел, независно како е
здобиена и како се практикува, била божествено наложена
нужност, и дека сунитската заедница, организирана во
политичкото тело, била непроменлив посредник на Божјото
водство“.202 Ова доведува до појава на социјален конформизам
во односите меѓу цивилното општество и државниот апарат со
оглед дека „овие верувања се рефлектирале на бројни начини
во класичните муслимански историски и политички ракописи,
а особено во јасното согледување и мирното прифаќање на
реалностите на власта“.203
Овој навидум турбулентен развиток на перцепциите на
исламското милје во однос на релацијата цивилно оштестводржава е навидум контрадикторна и тешко помирлива со
паганските и раноисламските сфаќања за негативниот предзнак
кој политиката го носи со себе како световна и со самото тоа
погрешна активност. Сепак, релацијата на државната власт,
религијата и цивилното општество во исламот може да се
земе како релативно стабилен политички однос, со оглед дека
со време станало предоминантно гледиштето дека „главната
функција на власта е да му обезбеди на секој муслиман да
води добар муслимански живот“204. Оттука и оправданоста на
постоењето на државата и со самото тоа на политичката власт
со оглед дека „тоа е и целта на државата, поради која таа е
востановена од Бога и поради која на државниците им е дадена
власт врз другите. (...) Темелното правило за муслиманскиот
општествен и политички живот, вообичаено формулирано
како „да се применува доброто и да се забранува лошото“,
всушност претставува споделена одговорност на владетелот
202
203
204

Ibid. стр.39-40.
Ibid.
Ibid. стр. 44.
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и потчинетиот или со модерни термини, на државата и на
индивидуата“.205
Јасните овластувања кои им се даваат на владетелите имаат
суштествено религиозен етос (и патос), со што се согласуваат
и други автори кои ја проучуваат оваа проблематика. Така
Ернест Гелнер нагласува дека во исламот „законодавството
беше одделено од извршната власт, бидејќи тоа претходно
беше извлечено од божеството, а самата религија беше над
целиот уставен систем на општеството“206 што јасно укажува
на хиерархијата и поредокот на нештата во кој религијата ги
диктира каноните, власта само ги спроведува и тоа исклучиво
во полза на цивилното општество (верниците). Доминантната
позиција на Алах е неоспорна со оглед на тоа дека „во правната
концепција на муслиманската држава, Бог е врховниот
суверен, апсолутниот, всушност, единствениот извор на власта
(...) формален израз на правниот суверенитет“. 207
Ваквата религиозно-политичка констелација во многу
нешта може да имплицира теократско општество. Ова
претставува едно од најпогрешните толкувања на релациите
на моќ во исламското општество или како што вели Бернард
Луис:
„Во врска со исламската политичка мисла
и власт има две многу вообичаени заблуди:
едната, која го сфаќа како теократски, другата
– како деспотски, дури и диктаторски. Овие
судови се темелат врз недоразбирања. (...) Ако
под теократија мислиме на држава управувана
од црквата, односно од свештениците, тогаш
е јасно дека исламот не е (...) теократија. Во
исламот не постои црква или свештенство ниту
205
206
207
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теолошки, бидејќи нема свештеничка служба или
посредништво меѓу Бога и верникот...“208
Непостоењето на официјален свештенички клер
јасно укажува дека во исламот не се случило она што е
карактеристично за средновековното христијанство, а тоа е
спојување на верската и религиозната моќ во една институција
(црквата). Така исламот строго ги одделува политичките
од религиозните функции затоа што „свештенството, (…)
едноставно не постоело како сталеж. Во повеќето муслимански
земји не било практика професионалните мажи од религијата
да имаат политички функции“.209 Ова ја оневозможило
претераната концентрација на моќ во рацете на еден социјален
сталеж иако диференцијацијата на сталежите во политичката
реалност била и од политичка и од верска природа.210
Иако самата исламска филозофска и политичка мисла
никогаш не го познавала концептот на општествен договор
(бар не во онаа форма во која тој е формулиран во Европа во
делата на Лок, Хобс, Спиноза или Русо) постојат одредени
елементи кои укажуваат дека преќутно тој постои. Самата
демократска контрола во вршењето на власта извира и
од самиот чин на преземање на истата каде што „постои
согласност дека владетелот мора да стапи на должност според
определени процедури коишто се зацртани и одобрени со
закон“. 211 Така „со овој договор, владетелот презема одредени
208 Ibid. стр. 45.
209 Ibid. стр. 46.
210
Така во исламот е позната поделбата на четири сталежи во времето на
калифатот и подоцна во султанатот и тоа 1) Раја (ra’iyya) – населението во целина,
населението наспроти владетелот; сите поданици на султанот кои не припаѓаат на
ниту една привилегирана класа; 2) Калемие (kalemiye) и илмие (ilmiye) – „луѓе од
перо“ и „луѓе со (верско) знаење“ – бирократска и верска класа; 3) Тебаа (tebaa) –
термин кој означувал подреденост или зависност. Се употребува како поданик или
за оние кои му изразувале поданичка верност на султанот; терминот Муватин (4)
пак се користел да се означи сонародник, човек од иста земја. За ова повеќе кај Луис,
Бернард. Политичкиот јазик на исламот. Скопје: Евро-Балкан Прес. 2004. стр. 90-93.
211 Ibid. стр. 98-88.
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должности кон исламската заедница и кон секој муслиман кој
е дел од таа заедница. Од своја страна поданиците ја преземаат
должноста на послушност кон суверенот. Така, секоја од
страните има должност кон другата: секоја има очекување од
другата, и токму ова очекување е најблиску до западниот поим
на правата“.212
Оваа ембрионска форма на граѓански и политички права
во голема мера ја засилува контролата врз вршењето на власта
што всушност значи дека „муслиманите тешко толерираат
неправда независно дали доаѓа од нивните владетели – шахот
Мухамед Реза Пахлави (...) од Иран – или од моќните западни
земји“.213 Концептот на демократска контрола довел до тоа
исламските владетели да бидат често соборувани од власт, или
уште почесто, нивното владеење да биде проследено со силни
социјални немири и незадоволство214. Иако овие демократски
принципи имаат дегенерирано во својот компетен контрапод во
одредени исламски држави (Садамовиот Ирак, Авганистан под
Талибаните, Либија на Гадафи или пак Иран на Ахмадинеџад)
ништо во верската и филозофска мисла на исламот не
индицира дека постои каква било религиозна оправданост на
тоталитаризмот и потиснувањето на цивилното општество од
политичката арена. Дури може да се заклучи дека „владетелот
е агент и претставник на исламската заедница, а доверено му
е да го извршува Божјиот закон. Тој нема никаков религиозен
авторитет (...) Затоа, додека државата почива врз религозни
основи, нејзиното водство нема никаква религозна санкција.
(...) идеалната исламска држава не е теократија (...) таа е
граѓанска или попрецизно – овоземна.“215
212 Ibid.
213 Armstrong, Karen. 1993. стр.151-152.
214 Треба да се напомене дека често незадоволството доаѓало од редовите на самите
муслимани. Во овој контекст доволно е да се присетиме на востанието на познатиот
„Змеј од Босна“ капетанот Хусеин Градашчевиќ од 1832 г. Иако муслиман, тој остро му
се спротиставил на султанскиот двор во однос на територијалната реформа, високите
даноци и засиленото регрутирање од страна на султанот Махмуд II. Една третина од
неговата армија ја чинеле христијани кои доброволно му се придружиле.
215 Kramer, Gudrun. 1997. стр. 76-77.
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Цивилното општество и религиозните канони стојат во
идеален баланс во исламот во однос на заштитата која тие
(каноните) им ја даваат на верниците од можните повреди и
злоупотреби кои можат да им бидат нанесени од владетелите.
Ограничувањето на владетелите во своите акции има директна
теолошка легитимација која доаѓа од сурите и ајетите на
светата книга. Независно од ширината на толкувањето на
Куранот стои констатацијата дека:
„Уште помалку, пак, има основа исламската
власт да се претставува како систем во кој
владетелот е семоќен деспот, а поданикот е
негов беспомошен роб, потполно препуштен
на неговата милост. (...) Муслиманскиот
закон никогаш не допуштал апсолутна моќ на
владетелот... (...) Според традиционалното
муслиманско гледиште, државата не го создава
законот, туку таа е создадена и одржувана од
законот, кој доаѓа од Бога, а законот е толкуван и
спроведуван од оние кои се обучени за тие задачи.“
216

Оттука:
„Должноста на владетелот е да го брани и
развива, да го одржува и да го спроведува законот
со којшто тој самиот е ограничен не помалку
од најпонизните негови поданици. (...) Бидејќи
владетелот не може да го менува Светиот закон,
тој не може легално да го пречекори степенот на
моќта кој е пропишан со тој закон. Ако се обиде
да го стори тоа, ако дејствува, или им нареди на
другите да дејствуваат на начин спротивен на
законот, тој е виновен за повреда на законот,
за што подлежи на казна. (...) ...класичните
216

Луис, Бернард. 2004. стр. 47.
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муслимански политички автори, се разбира, не ја
правеле модерната дистинкција меѓу државата и
власта...“217
Како што може да се насети, централно место во дебатата
за легитимитетот на владетелите и нивниот однос кон рајата
има правдата повеќе како етички и политички, отколку
како правен принцип. Праведноста во владеењето станува
единствен извор на легитимитетот и посветеноста кон Алах на
оние на кои им е дадена можноста и привилегијата да владеат.
Секое владеење кое не оперира во доменот на праведното и е
спротивно на исламскиот канон може да биде делегитимирано
и соборено со оглед дека „поимот правда станува клучен во
муслиманските расправи за должностите коишто владетелот
ги има спрема Бога, од една страна, и спрема своите поданици,
од друга. (...) основниот принцип, дека правдата е мерило за
добриот владетел, останува. Таа е пандан на послушноста,
спротивноста на тиранијата, зулум (zulm).“218
Правдата како контрапод на тиранијата (зулумот) не е
само контемплативен етички принцип, туку тој подразбира
одредени елементи кои „може да се најдат во Куранот и
суната и тие ги вклучуваат правдата (‘adl), меѓусебната
консултација (shura), еднаквоста, слободата и борбата во име
на Бога (jihad)“.219 Од овие три принципи најголемо значење
исламската политичка и филозофска мисла му придава на
шурата која во многу нешта потсетува на одредени политички
концепти кои во Европа ќе се јават во XIII век:
„Многу внимание се посветува на принципот
на шура (shura), кој во раната историја и
традиција на исламот не значел ништо повеќе од
консултирање во врска со сите приватни и јавни
217
218
219
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работи. Денеска е преставен како функционален
еквивалент на западното парламентарно
владеење и како база на автентичната исламска
демократија. (...) Бројни автори ја сметаат
шурата за препорачлива и обврзувачка, со цел
да се прифати принципот на одлучување на
мнозинството, и да се прифати како формален
процес или институција – т.е. да се формира
Совет на шурата од избрани членови (...) кои
одлучуваат врз основа на објективното (исламски
валидно) добро и лошо, но и врз основа на општото
добро (...) Идеалот се сведува на експертократија
на чие чело се наоѓа Праведниот Владетел.“220
Ограничувањето на власта и стимулацијата на
рамноправното учество во јавниот живот е фундамент на
исламското сфаќање на демократијата. Иако политичката
реалност денес ги демантира идеалнотипските и филозофски
концепти на исламот, мора да се заклучи дека самиот ислам
во себе содржи многу силен демократски потенцијал кој
е обезбеден преку голем број формални и неформални
механизми. Од друга страна, иако интерпетациите варираат,
никој не може да одрече дека исламскиот концепт на
цивилно општество предвидува одредени институти кои во
Европа ќе се појават многу подоцна отколку на Арапскиот
Полуостров како што се консултацијата, мнозинското
одлучување, јавната делиберација, контрола врз власта итн.
Независно од реализацијата на демократските потенцијали во
различни современи исламски општества, можеби клучот во
засилувањето на цивилното општество во исламскиот свет во
оние исламски држави во кои е потиснато симболично лежи
онаму каде што вообичаено се наоѓаат сите одговори – во
светите списи на Куранот.
Помирувањето на демократските вредности наследени
220

Ibid. стр. 78.
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од европското просветителство и религиозните канони е еден
од предизвиците пред кои стои секое општество кое сака на
својот политички хабитус да му даде инхерентно религиозен
темперамент, но и демократска тежина. Сепак, случајот на
исламот покажува дека во одредени случаи самата религија
нуди доволно широка рамка за практикување на одредени
демократски вредности и механизми, секако доколку истите
бидат ставени во прв план во реал-политичкиот живот на
одредено општество.
Две од овие силно изразени вредности на цивилното
општество во исламот се егалитарноста и солидарноста
кои се директен резултат на менувањето на економските и
социјални услови во кои запаѓа Арапскиот Полуостров во
VI и VII век од н.е. Појавувањето на пророкот Мухамед и
неговото обзнанување на Куранот доаѓаат во момент на силна
дегенерација на вредностите на географскиот простор на
Арабија, а меѓузависноста на овие две појави е секако повеќе
од случајност.
Во својата суштина раниот ислам промовира исклучително
позитивни вредности посебно во сферите на општествените
односи кои темелно го детерминираат карактерот на одредена
политичка култура. Покрај солидарноста и милосрдието,
промоцијата на социјалната правда и балансот се едни од
основните преокупации на вредносниот систем на исламот.
Дополнително, јасниот повик на Пророкот за партиципација
на жените во јавниот живот на исламската ума како и
толерантниот однос кон оние кои не се нејзин дел јасно
укажуваат на силен деморатски етос и идеализам кој исламот
го носи со себе, а кој за жал денес во одредени исламски
општества е девалвиран до непрепознатливост.
Дека, барем на теоретско ниво, ваков потенцијал постои,
укажува и односот на исламското цивилно општество кон
политиката, кое или ја критикува како неморална активност
или кога ја прифаќа, ја ограничува преку концептите на правда
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и праведност кој имаат само еден извор – Бог.
Конечно и самиот однос на цивилното општество
кон владетелите, кои имаат функција да ја спроведуваат
Божјата волја, а го немаат правото своите привилегии да ги
злоупотребуваат (или ќе бидат соборени), даваат добра основа
за разбивање на сè поприсутниот стереотип за исламот како
цивилно општество на верници со инхерентно недемократска
содржина.
Иако секоја од трите најголеми светски религии крие
свои специфики и вредности во третманот на цивилното
општество како примарен локус на политичката реализација
на луѓето, повеќе од јасно е дека постојат многу повеќе
елементи кои поврзуваат, отколку елементи кои ги разделуваат
филозофските системи на јудеизмот, христијанството и
исламот. Со почит кон спецификите на секоја религија, она што
е заедничко во перцепцијата на сите три религии е визијата за
цивилното општество како посебна сфера на етички исправно
дејствување и вредности, вондржавен механизам за развивање
и негување на сè што е позитивно и морално во човекот.
Ако се зборува за јудаизмот, тој е веројатно религија кој
повеќе од другите две во преден план става еден самодоволен
и релативно затворен систем на вредности, барем кога
се однесува на припадноста на Евреите кон сопствената
религија. Поучени од негативното историско искуство, но во
константен историски допир со најголемите цивилизации.
Евреите својата перцепција за цивилното општество ја граделе
и ја градат преку вредностите како што се еднаквоста на сите
луѓе, почитта кон различните, но и колективизмот.
Христијанството од своја страна, исто така, создавано под
закрилата на прогонот во римската империја, уште во својата
рана фаза зазема скептичен став кон државната заедница,
затворајќи се во рамките на своите религиозни канони
кои, мора да се забележи, во современиот протестантизам
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и католицизам, се модернизирани во корист на цивилното
општество. Во прилог на ова, современото христијанство
повикува на почитување на човековите права, учество во
решавањето на проблемите на заедницата како и на што
помала улога на репресивниот државен апарат, барем во оние
сфери каде што проблемите може да се решаваат на пониско
ниво.
Конечно и исламот не се разликува многу од претходните
две, иако неговата генеза има тесна врска со тешките услови
на Арапскиот Полуостров во времето на неговото создавање.
Како последица на деградацијата на социјалниот материјал во
времето на живеењето на пророкот Мухамед, исламот во преден
план ги става милосрдието, солидарноста, воздржувањето од
претерувања, но и демократското партиципативно владеење
како негов религиозен постулат. Се чини дека политичката
практика на многу исламски земји денес како да е премолчено
осудена од страна на филозофската визура на општествениот
механизам на првобитниот ислам.
Независно за која од трите религии станува збор, може
со сигурност да се каже дека цивилното општество како
вондржавна и автономна сфера, изворот на своето постоење
го црпи токму во вредносните системи на јудаизмот,
христијанството и исламот.
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III. ГЛОБАЛНО ЦИВИЛНО ОПШТЕСТВО
– НОВАТА РАЗВОЈНА ФОРМА НА
ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО
III.1. ПРЕДИЗВИКОТ НА ГЛОБАЛНОТО
ЦИВИЛНО ОПШТЕСТВО: ЦИВИЛНОТО
ОПШТЕСТВО ПОД УДАРОТ НА
ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА
Колку цивилното општество во посткомунистичките
држави се труди да го окупира своето заслужено место во борбата
со/против пазарот и државата, на политичката глобална сцена
паралелно постои комплетно различен предизвик на друго
ниво. Се чини дека предизвикот не се променил во смисла на
актерите, туку повеќе во смисла на амбиентот и на условите
според кои играта се одвива. Колку цивилното општество и
да се обидува во посткомунистичките држави да ги пробие
бариерите на државата-нација и националната економија,
тоа полека доаѓа до точка каде што се судира со глобалните
сили. Имено, процесот на глобализација, рапидно засилен
по „крајот на историјата“, му наметнува нови предизвици на
цивилното општество кое под нејзиното влијание се обидува
да се консолидира на соодветен начин – глобално.
Традиционалните ривали на цивилното општество –
државата и пазарот, се повторно присутни како долготрајни
актери на глобалната јавна сцена. Но нивниот карактер се има
потполно изменето, што го става цивилното општество во
позиција на адаптација и на промена. На пример, промената
на суверенитетот на државите имплицира тотално нов однос
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на дихотомијата цивилно општество/држава, што подразбира
соодветен одговор од страна на цивилното општество. Исто
така, глобалната политичка рамка на либералната демократија,
во која цивилното општество се развива, се менува во многу
несигурен правец под ударот на глобализацијата. Глобалното
намалување на капацитетите на либералната демократија го
остава цивилното општество во ситуација на соочување со
нови правила според кои цивилното општество мора да ги
претставува глобалните граѓански интереси.
Појавата на глобалното цивилно општество се чини
како нормална последица на глобализаторскиот процес. Но
неговото однесување е последица на промената во корелацијата
на глобалниот пазар и глобалните политички аранжмани.
Семоќниот глобален пазар и сè понемоќната национална
држава, провоцираат реакција на глобалното цивилно
општество. Така, глобалното цивилно општество реагира
со зголемување на инфраструктурата преку акумулација на
учесници како и преку практиката на глобални самити кои им
нудат алтернативни решенија на глобалните проблеми. Како и
да е, најрадикалниот и најактивен дел на цивилното општество
во лицето на анти и алтерглобалистичките движења прави
чекор напред кон отворена критика преку протест. Како
другите глобални актери реагираат – тоа е веќе дискутабилно.
Политички и културолошки.

III.1.1. ШТО ИМА НА ДРУГАТА СТРАНА НА
ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО
Како што претходно беше спомнато, општествената
дихотомија цивилно општество/држава е една од основните
релации во рамките на политичката организација на
модерните либерално демократски држави. Колку и да е оваа
релација иманентна на модерната држава, посебно во доцната
модерна, таа е и лајт-мотив на општествената формација
уште од почетоците на политичката организација во античка
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Грција, па сè до денес. Оваа формула која го дефинира односот
меѓу цивилното општество и државата никогаш не била
предизвикана ниту во теоријата, ниту во практиката, барем не
до неодамна.
Колку и „крајот на историјата“ да ја презентираше моќта
на цивилното општество во својата најдиректна форма,
тоа потврди еден концепт кој со себе носи еден комплексен
и привлечен феномен најмногу промовиран во западниот
блок, а сега и преку целата планета. Слободните пазари,
либерализацијата на трговијата, рапидното зголемување
на технолошкиот напредок како и глобалното политичко
реструктуирање резултираат со еден феномен кој денес е клучен
во просперирањето на државата и цивилното општество –
глобализацијата. Тоа е почетната точка која можеби за прв пат
ја загрозува класичната дихотомија на востановените навики
на комуникација меѓу цивилното општество и државата.
Глобализацијата, како таква, не е сè уште дефинирана
како единствен след на настани т.е. како појава чии реперкусии
и последици би биле предвидливи, барем во смисла на
минимално содржинско јадро. Напротив, таа апсорбира многу
сфери, облици и најважно од сè – локации. Покрај економската
и културната сфера, таа исто така остава свои последици во
сферата на комуникацијата, размената на информации и
добра, миграцијата, сиромаштијата, човековите права... Но
најочигледното влијание, и најприметно во исто време е –
политичкото. Процесот на глобализација по својата природа
се чини дека носи одредена интегративна улога за државите,
како и улога на меѓузависност, барем кога се зборува за
организација на државите и нивната корелација. Ова е важно
поради една причина – поради карактерот кој државата го
добива во налетот на глобализацијата која силно влијае на
цивилното општество и неговиот изглед и однос. Но, што
значи тоа?
Главниот аргумент и кулминација на овој академски
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труд не е да покаже дека системот на држави се сменил до
точка од која нема враќање, туку едноставно да ја истражи
промената во однесувањето и односот на државите под ударот
на глобализацијата, која со себе носи неколку аспекти на
интеграција и меѓузависност на актерите. Исто така, целта е и
да се испитаат еволутивните матрици на системот на држави
со цел да се даде еден едноставен одговор – со каков тип држава
се соочува цивилното општество во последно време?
Со цел да се даде темелен и прецизен одговор на ова
прашање еден клучен збор мора да се истражи – суверенитет.
Наједноставна дефиниција за суверенитетот би била „запис
чија основна линија е дека државата има легитимно право да
практикува авторитет“221 или „организација на авторитет во
одредена држава и нејзината ефективност“222. Но, колку и да
може да се дефинира суверенитетот на најмалку сто различни
начини, поважно е да се дефинира што значи во денешниот
систем на држави. Подоброто разбирање на проблемот
побарува кратко објаснување на поделбата на различни
видови суверенитет на државите како меѓународни актери, но
и основа за средување на домашните проблеми.223
• Домашен суверенитет – се однесува на организацијата на
јавниот авторитет во рамките на државата и на нивото
на ефективна контрола практикувана од оние кои го
имаат авторитетот;
• Меѓузависен (interdependence) суверенитет – се однесува
на можноста на јавните власти да ги контролираат
прекуграничните движења;
• Меѓународен правен суверенитет – се однесува на
221 Krasner, Stephen D. Problematic Sovereignty. New York, Columbia University Press,
2001. стр.6.
222 Ibid. стр.7.
223 Ibid.
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меѓусебното признавање на држави;
• Вестфалски суверенитет – се однесува на исклучувањето
на надворешните актери од домашната конфигурација
на власт.
Поделбата е од круцијална важност за истражувањето на
движењето на фокусот на суверенитетот во „постмодерната
држава“224 која по својата природа креира комплетно
различен амбиент со кој цивилното општество мора да се
соочи. Всушност постои и подаргумент кај проблематиката
на промената на формите на суверенитетот, а тоа е дека
промената во суверенитетот на државите е проследена со
промена во цивилното општество во смисла на лоцирање
на реалните извори на моќ и насочување на сите можни
проблеми не кон државата, туку кон овие нови центри на моќ.
Но, објаснувањето на промената на суверенитетот е вовед во
ова.
Откако државниот поредок се востанови како директна
консеквенца на стогодишната војна во Европа и Вестфалскиот
мир кој ја прекина (1648), тој воспостави политички амбиент
заснован врз национални држави кој е сè уште присутен, а
вклучува неколку работи:
„ … Вестфалскиот мировен договор за прв
пат воспостави меѓудржавен систем (1) во кој
меѓусебните релации на хетерогените завојувани
феудални единици се заменија со формализиран
однос
меѓу
модерни
суверени
држави.
Консолидацијата на ексклузивниот суверенитет
(2) почива на внатрешната монополизација на
средствата на насилство транформирана во
ексклузивна контрола од централните владетели
224 Sorensen, Georg. Changes in Statehood: the Transformation of International Relations.
Wiltshire, Antony Rowe Ltd, 2001. стр.87.
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на инструментите на надворешната политика
т.е. контрола на армијата, дипломатијата и
склучувањето договори. Меѓународните односи се
институционализираат преку трајни амбасади,
кои ги координираат меѓународните односи
преку регулирање на дипломатските контакти,
управувани преку кодифицирани и обврзувачки
меѓународни протоколи, кулминирајќи со редовни
свикувања на мултилатерални конгреси.“225
Релевантноста на овој систем е во тоа што етаблира
концепт на суверенитет кој подоцна ќе се развие во систем
на модерни држави што како последица довело до појава
на концептот на домашен (внатрешен) суверенитет226, чии
елементарни фундаменти се чувствуваат и денес. Уште
поважно е и воспоставувањето на дијалектичкиот дискурс на
државата кој секогаш бил следен од соодветен дијалектички
дискурс на цивилното општество. Како и да е, процесот на
глобализација со себе донесе и комплетно нов концепт на
суверенитет кои теоретичарите како Талкот Парсонс и Дејвид
Истон го предвидоа пред неколку декади:
„Силата
на
долгорочниот
економски
развиток, како што велат, значи дека државата,
со цел успешно да ги извршува своите функции
(соодветно), мора нужно да влезе во мрежа на
меѓународни институции, чии активности, иако
со ниско ниво на политичко значење во однос на
решавањето на проблеми, би продолжиле да се
шират и значително би го ограничиле државниот
капацитет на унилатерално практикување на
моќта.“227
225 Teschke, Benno. The Non-Modernity of the Westphalian System of States:
Dynasticism, Territoriality, Equilibrium. UCLA/ Center for Social Theory and
Comparative History. стр.4-5. на http://www.sscnet.ucla.edu/soc/groups/ccsa/benno.pdf.
226 Ова се однесува на поделбата на Соренсен. Види на претходната страница.
227 Milward, Alan S и Sorensen, Vibeke. “Interdependence or Integration: A National
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Слично на верувањата на Даниел Бел во за „крајот на
идеологијата“, Парсонс и Истон веројатно претерале со
аргументацијата, бидејќи државниот капацитет е намален, но
не до нивото до кое тие предвидуваа дека ќе се намали. Но јасно е
дека државниот суверенитет е предизвикан од глобализацијата
и интегративните процеси како што се Европската Унија
или НАТО. Но, како што вели Бери Аксфорд проблемот
на државата со рапидниот налет на глобализацијата е „во
борбата да наметнат единство во често дивергентните навики
на традиционалните општества и локалитети, модерните
држави (...) негуваат меѓуповрзаност и меѓузависност меѓу
делови од светот, преку воени алијанси или трговија и преку
хуманитарен мултилатерализам“228 кој современите држави ги
донесе до „предизвик на капацитетот за генерирање контекст
на нациите-држави, бидејќи се воспоставуваат алтернативни
извори на значење за поддржавните актери навикнати на
државничкиот политички запис“229. Еден од полошите примери
на тоа како глобалните фактори ја победуваат сувереноста на
државата барем во смисла на пролиферација на информации
и контрола е кога „глобалните медиумски мрежи ги подриваат
националните системи на информатичка контрола, или
националните дефиниции на соодветните вредности“230 кои
„можат да предизвикаат неред и редефиницја на локално
ниво“231.
Иако глобализаторскиот процес ги донесе државите во
состојба на меѓузависност и интеграција, тоа претставува чиста
последица на тоа што тие „ја признале меѓусебната ранливост
во еден непријателски свет“232 па затоа „ја осигурале својата
Choice” во Milward, Alan S.; Lynch, M.B. Frances; Romero, Federico; Ranieri, Ruggero and
Sorensen, Vibeke. The Frontier of National Sovereignty: History and Theory 1945-1992. New
York, Routledge, 1994. стр.2.
228 Axford, Berrie. The Global System: Economics, Politics and Culture. Cambridge,
Polity Press, 1996. стр.132.
229 Ibid.
230 Ibid. стр.134.
231 Ibid.
232 Buelens, Frans. Globalization and the Nation State. Chetehnam, Edward Elgar
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моќ (…) преку меѓународните (меѓудржавни) односи …“233,
целиот процес има алтернативна димензија – димензијата на
глобализација. Овој одговор на глобализацијата резултираше
во неколку нови феномени како што се неотрибализмот,
национализмот, и воскреснување на радикалната десница234.
Во оваа конфигурација државата се наоѓа приклештена
меѓу две центрифугални сили како што се „притисоците на
супранационализмот и транснационализмот и трибализмот“235,
а овој притисок често доведува до „слом на државата-нација
на помали едининци“236. Дали попуштањето под овој притисок
е само конфузен одговор на цивилното општество, или
нормален одбранбен механизам, тешко е да се каже во овој
момент, но секако е панична реакција на рапидните случувања
кои глобализацијата ги содржи во себе.
Колку и државата да се соочува со нови услови, нејзината
позиција не е променета до степен каде би можело да се говори
за комплетно нов политички амбиент. Но, да се знаат разликите
меѓу државата во доцната модерна и постмодерната држава
е од круцијално значење за да се одговори зошто цивилното
општество се однесува кон глобализацијата на начин на кој
што се однесува.
Се чини дека тешко може да се направи врска меѓу
промената на системот на меѓународните односи и цивилното
општество, посебно во (глобална) политичка околина каде што
постојат три различни типа држави. Како и да е, треба да се
земе предвид дека најголемниот дел од политичките матрици
на однесување на цивилното општество и неговиот однос кон
државата се изготвуваат во делот од светот кој се крие под
еуфемизмот „Запад“237, па затоа третата колона на табелата
Publishing Limited, 1999. стр.92.
233 Ibid.
234 Види на пример http://www.challenge-mag.com/83/globalztn-rad-right.htm.
235 Axford, Berrie. 1996. стр.134.
236 Ibid.стр.132.
237
Несомено содржејќи ја Европа, Северна Америка (без Мексико) како и
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подолу има најголемо влијание238. Накратко, пионерите
на цивилното општество биле и сè уште се лоцирани во
политичките аранжмани на евроамериканското општество, а
другите региони на светот се надоврзуваат исклучително брзо.
Во овој контекст, разликата меѓу типовите држави
е од круцијална важност со цел да се разбере состојбата
во меѓународните односи, не како „смрзната“ слика, туку
како констатна промена на суверенитетот од локусот на
државата нагоре кон супранационалното ниво и надолу кон
субнационалното, што државата ја позиционира во нова
состојба, неискусена досега. Конечно, реакцијата на цивилното
општество239 кон променетата моќ на државата во смисла на
„делумно предавање“ и „пад“ е логика која се наметнува сама
по себе. Логично е да се каже дека одредени проблеми кои се
лоцирани и дефинирани од глобалното цивилно општество,
треба да се адресираат не само кон државата како социјална
структура, туку и кон изворите на моќ кои и самата држава ја
ставаат во нов и истовремено несигурен амбиент.

Австралија.
238
Секако, посткомунистичките земји се вклучени бидејќи тие активно се
приклучуваат кон глобалното цивилно општество.
239 Опишана подолу во ова поглавје.
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Влада

Нација

Економија

Модерна

Постколонијална240

Постмодерна

Централизиран
систем на владеење,
заснован врз систем
на административни,
политички и воени
организации,
санкционирани со
правен поредок кој
има монопол на
легитимната употреба
на сила.

„Заробена економија“
заснована врз слаби
административни
и институционални
структури. Владеење
засновано врз сила,
а не на владеење на
правото. Монопол на
употребата на сила не
е воспоставен.

Владеење на повеќе
нивоа, засновано врз
супранационални,
меѓународни,
национални и
субнационални
институции
(во различни
комбинации).

Народ во рамките
на територија кој
сочинува заедница во
смисла на Gesselschaft
и во смисла на
Gemeinschaft,
вклучувајќи висок
степен на кохезија
каде што државата
и нацијата се споени
заедно.

Предоминација на
локални/етнички
заедници. Низок
степен на државно/
национално
заедништво. Ниско
ниво на државна
легитимација.

Супранационалните
и меѓународните
институции се
извор на граѓански
права. Колективниот
идентитет е поврзан
со поднационални и
наднационални нивоа.

Сегрегирана
национална
економија,
самоодржлива во
смисла на постоење
на главните
сектори потребни
за репродукција.
Најголем дел
од економската
активност се случува
во рамките на
државата.

Зависност од
светските пазари
и структурална
хетерогеност.
Кохерентна
национална
економија не е
развиена.

Најголем дел од
економската активност
се случува преку
меѓуграничните
мрежи. Националната
економија
многу помалку
самоодржлива.

Табела бр.2. Три типа држави во постојниот меѓународен
систем240
Извор: Sorensen, Georg. “Changes in Statehood: the Transformation of International
Relations”. Wiltshire, Antony Rowe Ltd, 2001. стр.91.
240
Овој тип држави се нерелевантни за ова истражување и затоа ќе бидат
изоставени.
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Сосема за крај, треба да се потцрта дека варијабилната
сувереност и моќта на државата не се единствените причини за
реакцијата на цивилното општество во актуелниот контекст.
Постои и друг фактор кој недвосмислено го алармира
цивилното општество на глобално ниво. Имено, самото
милје на кое класичното либерално-демократско општество
е навикнато и со кое се поврзува т.е. самата либералната
демократија како кулминација на „крајот на историјата“ е
предизвикана од еден посебен аспект. Всушност, предизвикот
се крие во обата аспекти – либералниот и демократскиот. Ова
секако треба да се аргументира.

III.1.2 ПАДОТ НА ЛИБЕРАЛНАТА
ДЕМОКРАТИЈА
Иако намалувањето на моќта на националната држава,
како традиционален метод на организација на глобалната
политичка моќ, е прилично очигледна состојба, перспективите
за оваа проблематика се разликуваат значително. Првиот
аспект на интегративниот аргумент има оптимистички
призвук, правејќи притисок кон сè повеќе и повеќе заеднички
форми на врзување и меѓуповрзаност. Сепак, другиот аспект
на истата приказна има опонирачки погледи со нагласен
критицизам кон падот на моќта на државата:
„Во кабарето на глобализацијата, државата
поминува низ стриптиз на чиј крај таа е оставена
само со една работа: нејзината репресивна моќ.
Со уништувањето на нејзиниот материјал
врз основа, анулирањето на сувереноста и
независноста, исчезнувањето на политичката
класа, националната држава станува само сервис
на мега-компаниите.“ 241
241 Напис од Sous-Commandant Marcos (алијас) објавен во Le Monde Diplomatique,
August 1997. стр.4-5. цитирано кај во Bauman, Zygmunt. “Globalization: the Human
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Колку и оваа реакција на падот на моќта на
националната држава и нејзиниот променлив суверенитет
да звучи радикално, да се рече дека националните влади се
„натоварени со задачата на администрирање на состојбите“242
за
сметка
на
„новите
светски
господари“243
кои „немаат потреба да владеат директно“244
бидејќи државата го прави тоа за нив, е очигледно повеќе од
реакција на трансформацијата на карактерот на државата.
Има нешто под тоа.
Како што претходно беше напоменато, падот на силата на
националната држава не е единствената причина за растечката
и понекогаш агресивна реакција на одредени делови на
глобалното цивилно општество.245 Гледајќи ја поголемата
слика, има нешто поопшто во карактерот на глобалната
демократија кое го загрижува цивилното општество an
general. Имено, никој тоа поедноставно и појасно не го
објасни од Ентони Гидинс кој повеќе од еднаш, мораше да го
разочара Фукујама. Феноменот кој тој го опишува се нарекува
„парадоксот на демократијата“:
„Парадоксот на демократијата е дека
демократијата се шири низ светот, а како што
опишав, во зрелите демократии кој остатокот
од светот треба да ги копира, постои широко
присутно разочарување од демократските
процеси.“246
Ова „широко присутно разочарување“ е нешто што
е контрадикторно од она што „крајот на историјата“ го
Consequences. Cambridge, Polity Press, 1998. стр.66.
242 Ibid.
243 Ibid.
244 Ibid.
245 Околу значењето на терминот глобално цивилно општество и неговата
содржина, види следно поглавје.
246 Giddens, Anthony. Runaway World. New York, Routledge, 2000. стр.89-90.
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прокламираше. Самиот триумф на либералната демократија
од едната страна на железната завеса, беше проследено со
темелно демократско поместување на другата страна:
„Во најголем дел од западните држави, нивоата
на доверба во политичарите доживеаа пад во
последните години. Се помалку луѓе излегуваат
да гласаат, посебно во САД. Се повеќе луѓе велат
дека не се заинтересирани за парламентарните
политики, посебно меѓу помладите генерации.“247
Глобалните пионери на демократијата се во опасност
од зголемениот демократски дефицит, кој се рефлектира во
секоја сфера од животот. Сепак, одлично прашање би било
дали луѓето ја имаат изгубено вербата во демократијата
како генерална филозофија на политичко организирање,
или во начинот на кој таа се практикува денес. Лоцирањето
на овој проблем ја дава и причината и резонот на овој
„глобален демократски ќорсокак“. Проблемот не е во
демократијата сама по себе туку во фактот што „луѓето
имаат изгубено добар дел од нивната доверба кои ја имаа во
политичарите и во ортодоксните демократски процедури“248
. Самиот проблем е во содржината и практиката на
демократиите денес, не во самите демократски принципи.
Но што е променето во глобалното опкружување што
доведе до потрес во цврстите темели на демократијата?
Кои се причините кои предизвикаа по подолго време да
се стави прашалник над демократијата (повеќе отколку на
демократската практика)? Иако дел од одговорот очигледно
лежи во чудната еволуција на државниот суверенитет, не
треба да се заборави традиционалниот партнер на цивилното
општество и државата – пазарот. Се чини дека тројната
релација на критичката теорија на цивилното општество е сè
247
248

Ibid.
Ibid. стр.92.
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уште во фокус, бидејќи очигледно фрагилниот баланс меѓу
овие три фактори е поместен во корист на само еден од нив.
Глобалниот пазар секако:
„Постојат јасни докази да се тврди дека
напредокот во информатичките системи,
комуникацијата и сообраќајот ја избришаа
границата меѓу претходно одвоените пазари –
границите кои се чинеа како потребен предуслов за
независните национални економии (...) Може да се
зборува за раѓање на глобален финансиски систем
кој функционира 24 часа на ден – појава која еден
коментатор ја нарече „крај на географијата“
(O’Brien, 1992).“249
Глобалниот пазар е факт кој повеќе од очигледно добива
сè повеќе моќ од ден на ден. Тоа не би било проблем доколку
глобалната економска меѓуповрзаност не создава странични
ефекти. Со оглед дека самата логика на либералните
капиталистички пазари понекогаш е сурова, случајот на
глобалниот пазар не е исклучок. Глобалниот пазар е глобално
суров. Дури може да се заклучи дека ја минира државата
како родното место на демократските процедури поради
тоа што „поради неквалификуваното и неконтролирано
ширење на правилата на слободна трговија, и најмногу
поради слободното движење на капитал и финансии,
економијата прогресивно е исклучена од политичка контрола;
навистина, примарното значење прикриено со зборот
‘економија‘ се однесува на сферата на ‘неполитичкото’.“250
Дури може да се каже дека глобалниот пазар го минира секој
обид за суверена акција од страна на државата во економското
поле:

249 Held, David. Democracy and the Global Order. Beograd, Filip Visnjic, 1997. стр.155156.
250 Bauman, Zygmunt. 1998. стр.66.
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„Она што остана од политиката е
контролирано, како во старите добри денови, од
страна на државата – но сè она што се однесува
на економскиот живот, тука државата не смее да
чепка: секој обид во овој правец би бил пресретнат
од моменталната и фуриозна казнена акција на
светските пазари.“251
Во вакво опкружување каде што глобалниот пазар ги
одредува сите глобални економски трендови, и каде што
државата нема силен глас, демократскиот дефицит е многу
веројатен, се поставува прашањето за потребата од избраните
претставници, бидејќи која било влада или парламент се
чинат немоќни пред суровиот диктат на глобалниот пазар.
Наместо економската политика да се детерминира во рамките
на државата, секој напор кој би одел спротивно на волјата на
глобалните пазари може да заврши како „економска импотенција
на државата (…) на нејзиниот моментален владеачки тим“252
. Сè на сè, демократскиот дефицит се чини сосем разумен со
оглед дека „на економско ниво, тие (луѓето) не веруваат дека
политичарите се способни да се справат со силите кои го
движат светот.“253
Оваа линија на аргументација недвојбено води до други
консеквенци на глобалниот пазар и неговите сурови принципи
кои не се ниту демократски, ниту нежни. Колку и државата да се
чувствува неспособна да преземе акција која би била спротивна
на глобалните економски договори, таа е исто така ставена во
позиција каде што економската глобализација не ги третира
сите држави на ист начин. Либерал-егалитаријанците секако
би протестирале против таквиот развој на настани бидејќи
глобалниот економски пазар не е аранжман кој е еднаков
за сите. Елитизмот кој тој самиот го содржи не е последица
251
252
253

Ibid.
Ibid.
Giddens, Anthony. 2000. стр.92.
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само на економските сили на секоја национална економија
на државно ниво, туку е и последица на самата позиција која
одредена држава ја стекнува на глобалниот економски пазар
:254
„Консолидацијата на новиот глобален поредок
во голема мера ги следи истите принципи на
консолидација на стариот систем: принципите
на ексклузивност, пацификација на луѓето,
нееднаквост. Глобализацијата е на некој начин
зголемување на меѓузависноста, но на поинаков
начин - „некои се зависни, но некои се позависни“.
Тоа подразбира лимитација на сувереноста
на секоја нација-држава и глобализација на
интересите на други држави, исто така.“255
Овој тип на однесување на земјите кои профитираат од
глобализацијата создава нова форма на автократија. Глобална
автократија:
„Според сево ова може да се претпостави
дека процесот на етаблирање на односи меѓу
внатрешната и надворешната демократија
ќе биде органичен. Процесот би се развил со
лимитиран број земји (таканаречено ‘јадро на
земји’), поради нивната меѓузависност, креирана
поради привилегираниот статус и заедничкиот
интерес истиот да се зачува. Постојат јасни
индикации (…) дека коалицијата на најбогатите
земји ‘глобалниот директорат’ (G7), т.е.
незначително малцинство, ќе воспостави (…)
заеднички релации повеќе или помалку засновани
врз демократија, консензус, и заедно тие ќе
254 Добар пример се азиските тигри, кои иако мали и (некои од нив) автократски
режими (Сингапур на пример) профитираа во голема мора од глобалните економски
случувања поради евтината работна сила.
255 Held, David. 1997. стр.399.
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функционираат кон остатокот од светот
од позиции на авторитаризам, сила, двојни
стандарди.“256
Овој тип на однесување не остава многу простор за
помалите држави; посебно ако тие не се приклучат кон клубот на
глобално позиционираните. Подривањето на демократијата во
овој случај е очигледно поради несовпаѓањето во политичката
моќ на државите. Во таков случај дали е навистина важно дали
одредена држава е демократска или не, бидејќи клучниот збор
тука е контролата врз нејзината судбина. Или недостаток на
истата.
Колку оваа перспектива да се чини сива и цинична, постои
одреден доказ за неа. Имено, нееднаквоста која глобализацијата
ја креира, посебно во економското поле може просто да се
илустрира со фактот дека „вкупното богатство на врвните
358 глобални милијардери е еднакво на вкупниот износ на 2,3
милијарди најсиромашни луѓе (45% од светската популација).“257
Треба да се потцрта и дека „22 проценти од глобалното
богатство им припаѓа на таканаречените земји во развој
кои содржат 80 проценти од светската популација.“258
Ова дава навистина малку доверба во глобализаторскиот
процес, бидејќи ситуацијата очигледно не се менува,
глобалната промоција на демократијата под велот на
глобализацијата се чини дека се подрива од нејзиниот верен
придружник – глобалниот пазар. Оваа инцестуозна врска „е
парадокс: додека малкумина профитираат, изоставени се или
маргинализирани две третини од светската популација.“259
Парадокс per se.
Но, колку глобалниот демократски дискурс да е подриван
од несовршеностите на глобализаторскиот процес, може да се
256
257
258
259
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забележи дека либералната демократија не е фраза составена
од само еден збор. Либералната компонента на либералната
демократија се чини дека е загрозена исто толку колку и
демократската. Овој феномен е релативно нов, а Фарид
Закарија го дефинира како појава на „илиберална демократија“:
„Демократски избраните режими, а почесто
тие кои се реизбрани или потврдени преку
референдум, рутински ги игнорираат уставните
лимити на нивната моќ и ги лишуваат нивните
граѓани од основните права и слободи. Од Перу
до Палестинската држава, од Сиера Леоне
до Словачка, од Пакистан до Филипините,
сведоци сме на еден вознемирувачки феномен
во меѓународниот живот – и либералната
демократија.“260
Иако се чини дека оваа појава нема врска со
глобализацијата како таква, таа е глобална појава. Нејзиното
значење на светско ниво има многу содржина за цивилното
општество бидејќи либерализмот е самата сфера во која
слободата на цивилното општество се постигнува. Како и да
е, иако тешко се идентификува, загрозена е самата суштина на
либералната демократија:
„Тешко е да се препознае проблемот бидејќи
речиси еден век на Западот, демократијата
значеше либерална демократија – политички
систем базиран не само на слободни и фер избори,
туку и на владеење на правото, поделба на
власта, и заштита на слободата на говорот,
здружувањето,
верата
и
сопственоста.
Всушност, овој збир на слободи – она што може
260 Zacharia, Fareed. The Rise of Illiberal Democracy во Foreign Affairs Magazine,
November/December 1997. стр.1. на www.foreignaffairs.org/19971101faessay3809/fareedzakaria/ the-rise-of-illiberal-democracy.html.
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да се нарече конституционален илиберализам – е
теоретски различен од демократијата (…) денеска
двете страни на либералната демократија,
вткаени во политичкиот материјал на Западот,
се разделуваат во остатокот од светот.
Демократијата цвета, конституционалниот
либерализам не.“261
Едноставно кажано, вистинското значење на овој феномен
е во тоа што владите окупираат простор кој сам по себе му
припаѓа на цивилното општество. Во овој случај државата го
занемарува сензибилитетот на тенката граница меѓу цивилното
општество и државата поставена од класичниот либерализам262
т.е. ја губи смислата за „граници на државата со цел да се продолжи
со изработка на нови правила на управување со државата“263
што завршува во „екстремна делегација и пенетрирање
на извршната власт“264. Колку теоретичарите на либералегалитаријанизмот да се фрустрирани од она што глобалниот
пазар му го прави на цивилното општество, прашањето на
илибералната демократија секако би ја иритирало класичната
либерална школа и наследниците на критичката теорија. Во
овој триаголник на пазарот, државата и цивилното општество,
ниту еден научен дискурс не е сосем задоволен.
Глобалната промена на карактерот на државниот
суверенитет се чини дека е придружен од севкупната промена
во суштината на либералната демократија. Триумфалниот
повик на крајот на историјата на Фукујама е фокусиран
најмногу на источниот блок и неговиот историски скок кон
демократија, занемарувајќи што му се случува во сопствениот
261 Ibid.
262 Види во табела бр.
263 McFaul, Michael. The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship: Noncooperative
Transitions in the Postcommunist World, стр.216. во World Politics magazine, January
2002. на www.stanford.edu/class/polisci440c/ Papers/McFaul-Nov18-2002.pdf.
264 Diamond, Larry. Is the Third Wave of Democratization Over: the Imperative of
Consolidation. Working paper no.237, March 1997. стр.13. на www.nd.edu/~kellogg/
WPS/237.pdf.
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двор. Независно, огромната промена во карактерот, а посебно
во содржината на либералната демократија, силно повлијаена
од глобализацијата, се чини дека има своја логика, што значи
дека подривањето на либералната демократија и државата
како арена не нејзина ефектуација е одблиску набљудувано од
чуварот на либералната демократија – цивилното општество.
Со оглед дека процесите стануваат глобални – и цивилното
општество станува глобално. Но со цел да се објасни како
цивилното општество одговара на овие предизвици, и зошто
токму така, приоритетно е да се објасни идиомот – „глобално
цивилно општество“.
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III.2. ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО И
НЕГОВИОТ ПОДЕМ
Глобалните случувања бараат глобален одговор.
Терминот „глобално цивилно општество“ не е веќе нејасен
и недефиниран термин. Процесот на глобализација кој ја
промени самата суштина на традиционалните партнери на
цивилното општество – државата и пазарот, го промени, исто
така, и цивилното општество. Со цел да се изложи логиката
на цивилното општество, мора да се постави прашањето за
неговата дефиниција, граници и учесници:
„Глобализацијата и подемот на глобалното
цивилно општество се поврзани; но во
нивниот однос доминира огромна доза на
амбиваленција. Од една страна, постоењето
мрежи на глобалното цивилно општество кои
ги поврзуваат членовите и иницијативите
од различните земји околу светот се должи
барем делумно на неодамнешниот развиток во
полето на информациската технологија, што
драстично го намални трошокот на транснационалниот политички активизам (Price 1998:
627). Глобалното цивилно општество е затоа
нуспродукт на глобализацијата. Од друга страна
(…) може да заклучиме дека глобализацијата
го охрабри подемот на глобалното цивилно
општество во рамките на неговиот дизајн, но и
само по себе.“265
Што се однесува до севкупната перспектива на
глобалното цивилно општество, еден од фактите кои вреди да
се споменат е тоа дека оваа појава не е без своја предисторија.
265 Korten, David C.; Perlas, Nicanor и Shiva, Vandana. Global Civil Society: the Path
Ahead. Discussion Paper, November 2002. стр.1. на www.pcdf.org/civilsociety/default.htm.

153

Колку глобалното цивилно општество да е денес добро
дефинирано и исклучително активно како механизам на
глобалната граѓанска опозиција, неговата генеза лежи во не
така дамнешното минато:
„Транснационалните алијанси, мрежи и
структури на НВО (невладини организации)
датираат уште од светското антиропско
движење на 1800-тите (Ritchie 1996: 496), но
доживеа процут во 1990-тите со глобални теми
како што се деградацијата на животната
средина, борбата против ХИВ/СИДА и
глобалната финансиска архитектура. Нивната
јавна видливост и активизам беа потпомогнати
и од конференциите на ОН, почнувајќи во
1992 г. со Earth Summit во Рио, проследено со
конференциите на ОН за човекови права во Виена
(1993) и самитот за популациона политика во
Каиро (1994), водејќи се до социјалниот самит во
Копенхаген и женската конференција во Пекинг
(обата во 1995 г.).“266
Генезата на глобалното цивилно општество сепак не
ги открива иманентните карактеристики кои го одвојуваат
од другите општествени феномени. Вистинското прашање
е: што го прави глобалното цивилно општество – глобално
цивилно општество? Дали е простата соработка меѓу две
меѓународни НВО форма на глобалното цивилно општество?
Или треба нешто повеќе? Одговорите на ова прашање може
да се разликуваат во голема мера, но одредени параметри се
потребни со цел да се мапираат и скицираат границите кои
го дефинираат глобалното цивилно општество, или како што
Најду и Хајнрих би кажале цитирајќи го Шолте, предусловите
266 Naidoo, Kumi и Heinrich, Volkhart Finn. Global Civil Society and the Challenges of
the New Millennium: Implications for Civil Society in Africa. стр.5. на www.civicus.org/
new/media/Global%20Civil%20Society%20and%20the%20Challenges%20of%20the%20
New%20Millennium.doc.
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се:267
(a) Да адресира транснационални прашања;
(b) Да се занимава со трансгранична комуникација;
(c) Да има глобална организација;
(d) Да работи на премисите на супратериторијална
солидарност.
Шолте дополнително укажува дека „граѓанските
асоцијации, исто така, можат да имаат глобален карактер во
само еден од четирите аспекти.“268
Од друга страна погледнато, иако дефинирачките
параметри се повеќе од јасни, секогаш постои аспектот на
актерите кои учествуваат во глобалното цивилно општество.
Шареноликоста на групите кои учествуваат во глобалното
цивилно општество се рефлектира во еден спектар кој
опфаќа сè од антиглобалистички до антикапиталистички
движења преку меѓународни владини организации, Green
Peace и Amnesty International. Кога се дефинираат актерите
кои учествуваат и придонесуваат за растечкиот активизам
на глобалното цивилно општество, важно е да се запомни
развојната перспектива т.е. фактот дека глобалното цивилно
општество е растечки организам. Како и да е, самиот
фундамент на цивилното општество се чини дека лежи во
меѓународните невладини организации (МНО) кои, каков
куриозитет, пораснаа од аспект на својата моќ и бројност како
што „крајот на историјата“ почна да се ефектуира на светската
политичка сцена. Да се поддржи ваквото тврдење може да се
употреби многу едноставна илустрација која вели:

267
268

Ibid. стр. 4-5.
Ibid.

155

„Околу 1/4 од 13 000 МНО кои постојат
денес се креирани по 1990 г. Дури, членството
на поединците и националните тела во МНО се
зголеми уште побрзо; повеќе од 1/3 од членството
на МНО се приклучија по 1990 г. Овие бројки
ги вклучуваат само оние МНО кои се тесно
дефинирани како „интернационални“; тука не
се вклучени националните НВО со меѓународна
ориентација.“269
Не е само бројот на МНО-ата она што индицира дека
постои глобален пораст во моќта и живоста на глобалното
цивилно општество. Финансиските средства кои глобалното
цивилно општество ги привлекува се, исто така, зголемени
бидејќи „глобалното цивилно општество добива околу 7
милијарди долари во развојни фондови и 2 милијарди долари
од фондациите од САД“.270 Но ништо подобро не ја опишува
моќта на глобалното цивилно општество како самиот процент
на луѓе кои се вклучуваат и учествуваат во неговата работа.
Се чини дека сè повеќе луѓе се придружуваат кон глобалното
цивилно општество преку мрежите на МНО-ата. Графиконот
бр.7 тоа јасно го покажува.
Но, МНО-ата не се единствените актери кои
учествуваат во глобалното цивилно општество. Постои
широк опсег во кој „индивидуалците, лабавите коалиции,
и мрежите играат улога во глобалната јавна дебата“271
. Секако, постојат и други актери во рамките на цивилното
општество. Се чини дека најбројни и најрадикални во својата
реакција се антиглобалистичките и антикапиталистичките272
движења (како и организациите на зелените, антивоените
269 Anheier, Helmut; Glaisus, Marlies и Kaldor, Mary. Introducing Global Civil Society.
стр.4. на www.lse.ac.uk/Depts/global/Summer%202003.pdf.
270 Ibid. стр.6.
271 Ibid. стр.4.
272
Прашањето на нивното функционирање е темелно објаснето во следното
поглавје.
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и хуманитарни групи). Тие, всушност, ја претставуваат
најгласната и најрадикалната опозиција на глобализаторскиот
процес и агентите на истиот. Во оваа смисла, глобалното
цивилно општество не постои само како гол факт туку
вистински функционира како организирана мрежа групи со
агенда и дефинирани опоненти.
Раст на членство во МНО, 1990 - 2000
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Графикон бр.6. Порастот на членството во меѓународните
невладини организации - 1990 - 2000
Извор: Anheier, Helmut; Glaisus, Marlies и Kaldor, Mary. “Introducing Global Civil
Society”. стр.5. на www.lse.ac.uk/Depts/global/Summer%202003.pdf.

III.2.1. РЕАКЦИЈАТА НА ГЛОБАЛНОТО
ЦИВИЛНО ОПШТЕСТВО
Иако глобалното цивилно општество личи на дивергентен
организам конструиран од многу различни формации кои
имаат различни интереси (од МНО кои се бават со заштита на
правата на хендикепираните до антиглобалистички движења),
иако се чини дека не постои ‘рбет кој го држи овој организам
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заедно, иако глобалното цивилно општество изгледа
дезорганизирано и случајно – ништо не може да биде подалеку
од вистината. Реакцијата на глобалното цивилно општество на
глобализацијата како феномен, како и последиците кои таа ги
создава во општествената сфера, е многу прецизно и уредено
во форма на агенда која глобалното цивилно општество ја има.
Темите кои ги адресира се без исклучок, витални и важни не
само поради моралните дилеми кои истите ги предизвикуваат,
туку и поради глобалните консеквенци кои ги предизвикуваат,
или уште пострашно, можат да ги предизвикаат. Накратко,
проблемите со кои глобалното цивилно општество се соочува
може да бидат лоцирани во неколку главни сфери. Од една
страна, Кортен, Перлас и Силва би рекле дека проблемите на
глобалното цивилно општество се „глобалното управување
и неолибералните и трансгранични политики“273 , а Најду и
Хајнрих од друга страна би ги додале исто така „екстремните
временски услови и тероризмот и милитаризмот“.274 Без
разлика на опсегот, ова е само вовед на целиот ранг на
проблеми со кое глобалното цивилно општество се справува.
Соодветно на погоренаведеното, фокусот на цивилното
општество е многу поголем од она што оваа листа го открива.
Цивилното општество не ги адресира само овие прашања,
иако се чини дека тие се главниот фокус на глобалното
цивилно општество. Со цел да се прецизираат темите, со кои се
занимава цивилното општество на глобално ниво, мора да се
навлезе во подлабоко испитување на проблемот. Имено, мора
да се адресира самиот механизам кој цивилното општество го
употребува, актерите кои ги адресира како и фидбекот кој го
добива. Графиконот бр.8 кој ги покажува сите области во кои
делува глобалното цивилно општество е само почеток на една
поширока илустрација на тежината која истото ја има.

273
274
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Полиња на делување на организации вклучени во координативните тела на
паралелните самити
Развој
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Графикон бр.7. Полиња на активност на организациите
вклучени во координативните тела на паралелните самити
Извор: Pianta, Mario. „Parallel summits of global civil society“. стр.181 на www.lse.
ac.uk/Depts/global/Yearbook/PDF/PDF2002/GCS2002%20summits.pdf.
Опсегот на темите кои глобалното цивилно општество ги
адресира е широк и што е поважно – добро организиран. Како
што може да се забележи на графиконот бр.9, постои конкретен
механизам кој глобалното цивилно општество го употребува
со цел да го систематизира и организира својот активизам –
инструментот на паралелни самити. Логиката на паралелните
самити ја открива суштината на активноста на цивилното
општество, што значи дека секоја тема педантно се следи од
окото на глобалното цивилно општество. Ова открива дека
самата логика на цивилното општество е да ги преследува сите
предизвици кои пазарот или државата (во последно време)
ги поставуваат, следејќи ја секоја можна девијација која може
да се појави. Ваквото однесување на цивилното општество не
е нешто што е sui generis, ниту, пак, е нешто што се случило
неодамна. Ваквото функционирање на цивилното општество
е познато уште од времето кога тешко можеше да стане збор
за глобализација (барем во современа смисла) или за глобална
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акција на цивилното општество:
„Но владините самити и конференциите на
меѓународното цивилно општество се стари
колку и глобализацијата. Чарновиц (1997) покажа
дека, од доцниот деветнаесетти век, па сè до 20тите години на минатиот век, воспоставувањето
на супранационални тела како што е Лигата на
народите и зачетоци на меѓувладини организации
беше придружувано со подеднаков процут
на меѓународните невладини организации и
конференции на цивилното општество. На
неколку официјални самити и во рамките на
работата на Лигата на нациите, групациите на
цивилното општество често беа во позиција да
артикулираат предлози на широк број теми, како
што се мир, национално ослободување, економски,
социјални и женски права; во некои случаи тие беа
вклучени и во официјални активности, со што го
отворија патот за формално признавање на НВО
во Повелбата на Обединетите нации од 1945 г.“275
Последниов цитат јасно покажува дека државната
активност е секогаш проследена со реципрочна активност
на цивилното општество, дури и кога се работи за глобален
државен активизам и глобално цивилно општество како негов
одговор. Порастот и организацијата на паралелните самити
е несомнено индикатор за тоа дека реакцијата на глобалното
цивилно општество е во пораст. Вреди да се додаде и дека
порастот на активноста на глобалното цивилно општество
е секогаш резултат на порастот на активноста на главните
фактори на глобализацијата како што се G7 (G8), СТО, ММФ,
Европската Унија итн. Порастот на паралелните самити е
индициран во графикон бр.9 што ја илустрира самата логика
275 Pianta, Mario. Parallel Summits of Global Civil Society. стр.171. на www.lse.ac.uk/
Depts/global/Yearbook/PDF/PDF2002/GCS2002%20summits.pdf.
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на ‘менување на фокусот’ на глобалното цивилно општество
што нè носи до феномен на ‘паралелизам’ меѓу главните
глобализаторски фактори од една страна, и одговорот на
глобалното цивилно општество од друга страна. Промената на
фокусот значи:
„Како
што
глобалните
прашања
и
супранационалната моќ на одлучување станаа
исклучително важни, вниманието и активизмот
на цивилното општество, исто така, порасна.
Поместувајќи се од традиционалните напори
да прави притисок врз националните држави,
вниманието се пренесе на глобалните проблеми
и неможноста на државата да ги адресира
истите на настани како што се самитите.
Симболичните акции, во прво време мали и
слабо организирани, беа заменети со многу
посистематизирана работа на организациите
на цивилното општество, што резултираше
со експлицитни предизвици на легитимноста и
политиките на (м.з. државните) самити.“276
Самитите, кои привлекоа огромен број луѓе, и
продолжија да привлекуваат по нагорна линија, можат да се
поделат во неколку периоди. Со цел прецизно прикажување,
хронолошкиот приказ на овој подем се чини најпригоден.

276

Ibid. стр.172.
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Графикон бр.8. Порастот на паралелните самити
Извор: Pianta, Mario. „Parallel Summits of Global Civil Society“. стр.177 на
www.lse.ac.uk/Depts/global/Yearbook/PDF/PDF2002/GCS2002%20summits.pdf.
Така првиот период на светските самити (ако ги
изоставиме раните почетоци во времето на Лигата на народите)
е лоциран во доцните шеесетти и рани седумдесетти гоидни
кога „политичките движења (…) го променија политичкиот
и економски поредок на национално и меѓународно ниво“277.
Исто така, во осумдесеттите постоеше пораст на феминистички
движења проследени со:
„Неколку линии на активизам ги надѕираа
и напаѓаа конференциите на ОН за животна
средина, развој, женски прашања и човекови
права од 70-тите години од минатиот век.
Во 1972 г. конференцијата на ОН за животна
277
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средина одржана во Стокхолм сведочеше за
учество на неколку стотици НВО активни во
и вон официјалните состаноци (Conca 1995). Во
1975 г. првата Светска конференција за жените
одржана во Мексико Сити ја започна Декадата
на жените на ОН, а беше проследена со уште
една конференција во 1980 г. во Копенхаген и
уште една во 1985 г. во Најроби; во сите случаи
беа одржани огромни НВО-форуми (Alter Chen
1995). Глобалните самити од овој карактер,
со наклоност од страна на системот на ОН
и државите да се чуе гласот на цивилното
општество, беа возможни поради ургентноста
на еколошките проблеми и поради барањата на
женските движења, но и поради тоа што овие
прашања не ја предизвикуваа идеологијата на
студената војна во тоа време.“278
Како што глобалната сцена еволуира, така еволуира и
вниманието на глобалното цивилно општество. Сè повеќе,
како што декадата на осумдесеттите завршуваше и новата
започнуваше, цел на глобалното цивилно општество станаа
главните глобализаторски ‘играчи’. Се појави прашањето за
животната средина, како и прашањето за човековите права во
глобален контекст, глобалниот проток на капиталот и парите,
економскиот развој, сиромаштијата... Цивилното општество
беше присутно на сите овие настани, преку организирање
паралелни форуми кои даваа алтернативни одговори на оние на
државите. Такви конференции се Конференцијата за околина
и развој од 1992 г., Виенската конференција за човековите
права од 1993 г., Конференцијата за население во Каиро во
1994 г., а посебно Конференцијата за социјален развој одржана
во Копенхаген во 1995 година, каде што проценетиот број на
НВО кои учествуваа беше неколку илјади (истата година се

278

Ibid.
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одржа Пекиншката женска конференција279. Паралелно на
ова, ниедна активност на G8-групацијата не беше оставена
да протече во мир бидејќи очигледно глобалното цивилно
општество не се согласува со нивните политики280:
„Покрај овие настани, паралелните самити
на G7 продолжија во Минхен и Токио; на
конференцијата во Наполи во 1994 г. се одржаа
улични демонтрации; во Халифакс во 1995 г.
беше инаугурирана Канадската иницијатива
на цивилното општество. Во Мадрид во 1994
г. на педесетгодишнината врз основањето на
Светската банка и ММФ, огромен паралелен
самит беше организиран чие мото беше ‘50 години
се доволно’.“281
Уште од првите пионерски самити, па завршувајќи со
прилично непријатните настани на самитот на G8 во Џенова
во 2001 година, цивилното општество секогаш вклучува
одредена акциска програма. Колку одредени реакции на
цивилното општество да се чинат спорадични и случајни,
глобалното цивилно општество, речиси без исклучок, има
развиено програма за акција во однос на прашањата кои
ги смета за приоритетни. Иако фокусот на овие прашања
е прилично широк, а истото се однесува и на методите на
активизам на глобалното цивилно општество, одредена агенда
полека станува реалност ако се зборува за организирана и
добро осмислена акција. Ваквата агенда е повеќе од кога било,
структуирана и најважно од сè имплементирана во најголема
можна мера. Дури може да се каже дека агендата не е веќе само

279 Хронологијата на самитите и протестите на глобалното цивилно општество е
земена од Pianta, Mario. Parallel Summits of Global Civil Society. стр.171-174. на www.lse.
ac.uk/Depts/global/Yearbook/PDF/PDF2002/GCS2002%20summits.pdf
280 Отпорот на цивилното општество на неолибералните трендови е предмет на
следното поглавје.
281 Ibid. стр.174.
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агенда – тоа е оперативен план.282
Колку овој оперативен план да е фрагментиран, и
колку фокусот на цивилното општество да е разновиден,
постои предоминантен предмет со кој цивилното општество
се преокупира. Дури, реакцијата на глобалното цивилно
општество се чини порадикална во оваа смисла. Темите кои
се однесуваат на неолибералните економски движења, како
и растечката моќ на одредени структури за сметка на други,
се чини дека креира огромна количина фрустрација кај
активистите на глобалното цивилно општество. Вистинското
прашање е: што е суштината на судирот меѓу главните
глобализатирски актери и антиглобалистичките движења?

III.2.2. ГЛОБАЛНИ ПАЗАРИ – ДРЖАВА –
ГЛОБАЛНО ЦИВИЛНО ОПШТЕСТВО
Нема сомнеж дека од неодамна „делови на цивилното
општество станаа екстремно проактивни во заземање
став против хегемонијата на неолибералниот пазарен
капитализам.“283 Самата фокална точка на делови на глобалното
цивилно општество е концентирана на новиот економски
аранжман кој предизвикува тешки и одвреме-навреме
непредвидливи последици на глобално ниво. Зачетокот на сите
овие неолиберални движења е таканаречениот ‘Вашингтонски
консензус’ кој Чомски го опишува на следниот начин:
„Неолибералниот
Вашингтонски
консензус е сплет на пазарно ориентирани
принципи дизајнирани од владата на САД и
меѓународните финансиски институции кои
282
За темелно објаснување на оперативниот план на глобалното цивилно
општество види кај Anheier, Helmut. Measuring Global Civil Society. стр.226. на www.lse.
ac.uk/Depts/global/Yearbook/PDF/Measuring.pdf.
283 Naidoo, Kumi и Heinrich, Volkhart Finn.стр.8.
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во САД во голема мера доминираат, и кои се
имплементирани на различни начини – за
поранливите општества најчесто како строги
структурални програми за приспособување.
Базичните правила се: либерализација на пазарот
и цените („прецизирајте ги цените“), крај на
инфлацијата („макроекономска стабилност“),
приватизација.“284
Вашингтонскиот консензус роди нов импулс на
феномени кои беа од голема полза за одредени држави, но кои,
исто така, наметнаа огромни побарувања за други држави.
Овие нееднаквости кои се креираа, посебно во Третиот свет,
станаа тема која тешко може да се избегне. Инструментите на
економската глобализација како што се СТО, Светската банка
или ММФ, сè почесто се перцепираат како средства за економска
хегемонија над послабите држави. Иако СТО е дизајнирана
да биде „организација придвижувана од членовите“285 каде
што „секој член практикува максимална контрола на своите
одлуки“286 скептиците ѝ даваат прилично алтернативен
контекст. Колку некои да веруваат дека СТО промовира
глобална трговија во полза на сите, некои велат дека таа е само
инструмент за извезување на „американски вредности“.287
Некои велат дека не се работи само за постоење на одредена
неолиберална логика со сериозно економско влијание, туку
дека постои и одредено културно влијание врз она што е
глобално признато како „Давос-култура“.288 Променетиот
културен контекст под влијанието на „транснационалниот
капитализам (…) проектиран кон (…) капиталистичка
284 Chomsky, Noam. Profit Over People: Neo-liberalism and Global Order. New York,
Seven Stories Press, 1999. стр.19-20.
285 Smeets, Maarten. “Globalization of International Trade and Investment” in Buelens,
Frans. 1999. стр.33.
286 Ibid.
287 Chomsky, Noam. 1999. стр.65.
288 Ова се однесува на годишниот собир во Давос, Швајцарија, на највлијателните
луѓе од светската економија.
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монокултура“289 креира нова средина на конзумеризам, брендориентирана економија како и комплетен недостаток на
содржина на таквата помпезна и снобовска околина. Овој тип
популарна култура креира сè поголеми разлики и фрустрации,
бидејќи очигледно не е еднакво достапна до сите. Од друга
страна се наметнува како единствена матрица на општествено
однесување.
Во ваков тип на глобално општество кое е придвижувано
од пазарните сили, реакцијата на цивилното општество е
прилично силна. Логиката на паралелните самити290 кои
нужно ги следат самитите на G8, завршуваат со масовни
протести против економската глобализација и нееднаквостите
кои таа ги креира. Многу често, глобалното цивилно
општество ја алармира општата јавност во однос на витални
прашања и бара алтернативни решенија за проблемите. Како
и да е, се поставува прашањето на положбата на државата во
целата оваа ситуација? Иако е очигледно дека нејзината моќ
е намалена во смисла на суверенитетот, нејзината позиција
е уште понезавидна имајќи предвид дека е позиционирана
меѓу два огна – економскиот притисок на глобалниот пазар и
протестот на цивилното општество кон нееднаквостите кои ги
креира глобалниот пазар. Како реагира државата? Несомнено
нервозно, се чини.
Протестот на глобалното цивилно општество (или
неговите најактивни делови – анти-глобалистичките движења)
рапидно се зголемува во смисла на бројот на инволвирани луѓе
и организирани настани. Решението на предоминантноста
на пазарот врз другите социјални сфери е главниот фокус
на овие антиглобалистички движења. Дури, некои од овие
движења самите се дефинираат и порадикално т.е. како
антикапиталистички:
289 Tomlinson, John. Globalization and Culture. Cambridge, Polity Press, 1999. стр.81.
290 Што се однесува со глобалните самити и протести на цивилното општество во
однос на глобалните прашања види во претходното поглавје.
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„Антикапиталистичкото
движење
се
промени во тандем со неговата цел. Во ерата
на државниот капитализам фокусот беше на
државата. Некои сакаа да ја освојат, други да
ја реформираат, некои едноставно сакаа таа
да им се тргне од патот. Денес, вниманието
се свртува кон корпорациите како главна цел
на антикапиталистичките движења. Некои
делови од движењето против корпоративната
глобализација дури и би повикале на заштита и
зајакнување на територијалноста на државата
додека други бараат решение кое би создало
глобална држава на благосостојба. За волја на
вистината, државата, посебно во G7-државите,
останува важна цел за многу движења.“291
Иако претходниот цитат зборува сам за себе, ваквиот
однос меѓу државата и цивилното општество не беше најјасен,
барем не сè до немилите настани во Џенова во јули 2001
г. Самитот на G8 беше проследен со масовен протест кои
вклучуваше маса од 200 000 луѓе. Тоа претставуваше масовен
глобален излив на револт од страна на глобалното цивилно
општество, насочено не само кон неолибералната доктрина
и нејзините наследници, туку повеќе кон неактивноста на
државата да направи нешто во врска со тоа. Државата како
организатор, (Италија во овој случај) имаше можност да
покаже како една држава „треба“ да реагира на протестите на
цивилното општество, и за жал така и се случи:
„Сведоците опишуваа дека студентите лежеле
и биле удирани со нозе, тепани со палки и фрлани
по скали, а докторите од итната служба кажуваа
дека дел од повредените би умреле без третман.
Телевизиските екипи пристигнуваа на местото и
291 Meghnad, Desai и Said, Yahia. The New Anti-Capitalist Movement: Money and Global
Civil Society. стр.65. на www.lse.ac.uk/Depts/global/Summer%202003.pdf.
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забележаа подоцна локви крв и извадени заби за
време на акцијата (…) Бес во однос на полициското
однесување се насобра во цела Европа, каде што
ова прашање стана огромен срам за премиерот
Силвио Берлускони. Илјадници луѓе маршираа во
знак на протест, владата изрази загриженост,
а весниците беа полни со примери на полициска
бруталност. Еден млад Италијанец беше убиен
во протести за време на самитот, околу 200 беа
повредени а околу 300 уапсени.“292
Колку и да предизвика загриженост на глобално ниво,
овој настан открива една поважна дебата за границите и
злоупотребата на државната моќ. И дали Питер Марден сосема
погрешно размислува кога вели:
„Од една страна цивилното општество е
живо и нуди нови алтернативи за политичко
изразување и развој на заедницата, а од друга
страна, тоа е притиснато од страна на државата
која интервенира не врз основа на исполнување
на своите социјални облигации туку со цел да
го привлече меѓународниот капиталистички
интерес...“293
Колку и настаните во Џенова да останаа непријатен
инцидент кој веројатно нема да се повтори, треба да се
запрашаме дали Бауман кој цитирајќи го командантот
Маркос размислува погрешно кога вели дека „во кабарето на
глобализацијата, државата поминува низ стриптиз на чиј крај
таа е оставена само со една работа: нејзината репресивна моќ“?
292
Hennenberger, Melinda. Outcry Grows Over Police Use of Force in Genoa.
New York Times, August 8 2001. стр.2. at www.globalpolicy.org/ngos/role/globdem/
globprot/2001/0808poli.htm.
293 Marden, Peter. “The Geopolitics of Sovereignty, Governance and the Citizen” in
Graham, David T. и Poku, Nana K. Migration, Globalization and Human Security. London,
Routledge, 2000. стр.49.
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На крајот на краиштата, дали теоретичарите на критичката
теорија на цивилното општество неповратно згрешија кога
сметаа дека пазарот треба да се оддели и од државата и од
цивилното општество? Можеби да. Но реалноста го покажува
токму спротивното. Го покажува она што научниците на
критичката теорија го поставија како тројна релација меѓу
пазарот, државата и цивилното општество т.е. дека оваа
трихотомија добива комплетно нов контекст под ударот на
глобализацијата. Овој удар, исто така, имлицира една друга
дебата – чии вредности глобалното цивилно општество ќе ги
промовира и дали постои можност овие вредности да бидат
глобално прифатени.
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III.3. ГЛОБАЛНО ЦИВИЛНО ОПШТЕСТВО
– ГЛОБАЛНИ ВРЕДНОСТИ
Глобалното цивилно општество промовира одредени
вредности. Постои сеприсутна и многу вехементна дебата
дали постои единствен сет вредности кои би можеле да бидат
глобално прифатени, или потребен е подолг период да се
создадат такви вредности. Но една работа е јасна, а тоа е дека
најголем дел од вредностите кои се универзално произведени
во рамките на глобалното цивилно општество се наследство
на традиционално активните национални цивилни општества
на западниот свет. Во оваа смисла би можело да се забележи
дека Западот е главниот инспиратор на најголем дел од темите
на глобалното цивилно општество како што се заштитата на
ранливите групи, борбата против сиромаштијата, социјалната
правда, економската развиеност итн. Иако и Латинска Америка
и посткомунистичките држави ги прифатија широкоградо
овие вредности и се обидуваат да учествуваат во активноста на
глобалното цивилно општество, комплетно е загадочно како
овие вредности би се сместиле во контекстот на Африка или
Азија. Во овие случаи, прифаќањето на глобалните вредности,
инспирирани од Западот, значи многу повеќе од воведување
демократија, човекови права или фер избори. Предизвикот
на Африка во прифаќањето на глобалните вредности е
прилично комплицирана тема земајќи го предвид развојот
на Африка и проблемите со сиромаштијата. Во оваа смисла
основата на проблемот на глобализацијата, како што веќе
беше напоменато, е создавањето огромни социјални разлики
каде што „глобализацијата ја забрзува маргинализацијата на
Африка во глобалната политика“294. Следејќи ја оваа линија
на размислување тешко е да се претпостави дека вредностите
на глобалното цивилно општество би биле лесно прифатени
во Африка т.е. на континентот каде што постои најмал број
добитници од процесот на глобализацијата. Исто така, како
294
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може да се очекува имплементација на глобални вредности кога
„африканските држави не играат никаква улога во глобалната
политика, поради нивната економска маргинализација и
слабеењето на општествениот авторитет“295? Тешко е да се
промовираат вакви вредности во ситуација каде што еден
од традиционалните партнери на цивилното општество
– државата, не прогресирала многу во своите вообичаени
постапки уште од времето на колонијалното ропство. Нискиот
процент на урбана популација е исто така фактор кој ги
отежнува работите:
„Во периодот по независноста проблемот во
однос на релациите меѓу државата и цивилното
општество во повеќето африкански држави
е детерминиран од улогата на руралното
мнозинство. Тоа во најголем дел од државите
е владеано засновано врз колонијалните
структури и системи, дури и по независноста,
што имплицира дека политичките и правните
односи се регулирани од локалните авторитети
кои владеат директно по диктат на урбаните
државни структури. Ова многу често зазема
облик на локални заедници кои се организирани
преку етаблирање на државни или партиски
структури. Ова значи дека општествените
институции во руралните области, со можното
изземање на црквите, се или од предмодерен тип
или се директно наследство и продолжување
на колонијалната држава, која не го познава
концептот на цивилно општество во државата
која ја колонизира.“296

295 Ibid. стр.11.
296 Ronning, Helge. “Civil Society in Africa After Independence”. во Ronning. Helge.
Democracy, Civil Society and the Media in Africa in the 90s.Ed. Tore Slatta. Oslo: University
of Oslo, 1996. стр.39-40. на www.scholars.nus.edu.sg/landow/ post/africa/ronning2.html.
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Случајот на Африка е очигледно многу песимистичен
бидејќи глобалните вредности тешко би можеле да се
промовираат во таква ситуација. Глобалниот дефицит на
цивилното општество во Африка каде што „во најголем дел
од африканските држави постојат здруженија кои би можеле
да создадат барем провизорно цивилно општество“297 се
чини дека е најголемата пречка за промовирањето на вакви
вредности.
Состојбата во Азија е карактеристична, исто така, но од
поинаков агол. Додека африканското цивилно општество има
недостаток на инфраструктура и прогресивна компонента, кај
азиското постои класичен судир на вредности со западниот
концепт. Ова е посебно присутно во дебатата за човековите
права како вредност која глобалното цивилно општество се
обидува да ја промовира. Како и да е, азиските држави се чини
го одбиваат западниот концепт, па затоа:
„…како што се ближи крајот на векот, лидерите
на просперитетните и претприемачките
источни и југоисточни азиски држави нетрпеливо
ги потцртуваат непомирливите разлики на
Азија до Западот и бараат посебен третман на
нивните досиеја во однос на човековите права од
страна на меѓународната заедница. Тие од старт
ја отфрлаат глобализацијата на човековите
права и тврдат дека Азија има уникатни
вредности, кои, како што ќе рече сингапурскиот
амбасадор во ОН, ја конституираат основата на
различното разбирање на човековите права и го
оправдуваат „исклучителното“ менаџирање на
правата од страна на азиските влади.“298
297 E. Gyimah-Boadi. Civil Society in Africa: the Good, the Bad, the Ugly. Journal, May
1997 Vol 1. no. 1. стр.3. на www.civnet.org/journal/issue1/egboadi.htm.
298 Li, Xiaorong. Asian Values and the Universality of Human Rights. Report from the
Institute for Philosophy and Public Policy. Volume 16, No. 2, Spring 1996. стр.1. на www.
puaf.umd.edu/IPPP/li.htm.
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Овој тип приод ја открива суштината на самата дебата,
која во Азија е поставена некаде меѓу почитта за традицијата
на овие континенти и промоцијата на човековите права
концептуализирани од западната филозофија и модерната
либерална политичка мисла. Тешко е да се каже дали во овие
околности реториката на традиционалните азиски вредности
е респект кон долготрајна традиција или само „завеса за
арогантните режими чија новосоздадена самодоверба
заснована врз рапидно растечката економска моќ ги прави
порезистентни кон надворешна критика.“299 Дури, треба да се
праша што може да се случи кога во ваков вид околности би
се пробало да се разрешат глобално осетливите прашања како
што се абортусот, клонирањето, борбата со општествените
разлики итн.
Иако карактерот на промоцијата на глобалните вредности
е различен во Азија и Африка, овие две сфери остануваат
најпроблематични. Во ситуација каде што другите континенти
ги прифаќаат моделите кои потекнуваат од западните
општества, Азија и Африка ѝ даваат отпор на универзалноста
на глобалното цивилно општество. Каков модел ќе доживеат
овие вредности во споменатите општества – останува да се
види.
Глобализацијата во својот турбулентен налет содржи и
специфичен сет последици кои се однесуваат на севкупните
односи меѓу државата, пазарот и цивилното општество
од една страна и либералната демократија од друга, како
предоминантен жанр во кој најголем дел од развиените
западни демократии се развиваат веќе некое време. Токму
во оваа околина се појавија најголем дел од современите
форми на модерното цивилно општество и тоа во систем
кој, под удар на глобализацијата, го менува својот навидум
стабилен карактер. Од една страна државата како главен актер
на организирањето на политичкиот систем, ја губи својата
299
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примарна ролја под рапидно растечкиот диктат на глобалниот
пазар. Од друга страна глобалните политички превирања
предизвикани од колизијата на државата и глобалниот пазар
удираат во корените на либерализмот и демократијата како
два неодвоиви услови за конвенционално функционирање на
цивилното општество.
Транспозиционираната сувереност (и моќ) на државата и
кризата на либералната демократија по турбулентната декада
на осумдесеттите бараа одговор од цивилното општество.
Реакцијата очигледно дојде во форма на поактивно и
поконсилидирано цивилно општество кое интензивно го
следи секој чекор на актерите на глобализациските процеси
како G8, СТО, ММФ, ОН или ЕУ. Практиката на паралелните
самити, исто така, нуди алтернативни одговори на прашањата
од глобално значење, во сфери каде што државата неадекватно
или недоволно реагира. Дефинирајќи ги своите сфери
на интерес, и развивајќи програма за акција, глобалното
цивилно општество се стреми уште еднаш да ги неутрализира
нуспродуктите на економската и политичката глобализација.
Како и да е, огромен дел од цивилното општество се чини
дека е повеќе концентирано на глобализацијата од аспект
на значителните разлики кои ги предизвикува во смисла
на богатство и поделба на моќта предизвикани од земјите
кориснички на глобализацијaта. Малите групи држави кои
успешно пливаат во водите на глобализацијата оставаат голем
дел од државите лишени од моќта на одлучување и вистинско
влијание. Наместо тоа, државите се често доведени во
позиција да ги следат правилата на глобалниот пазар, па затоа
се оставени со нивната моќ на репресија. За жал, државата се
наоѓа на средина на овој глобален економски процес и наидува
на неодобрувањето на глобалното цивилно општество. Чија
страна државата ќе заземе, останува да се одговори. На прв
поглед – одговорот е јасен. Дилемата која глобалното цивилно
општество ја поставува не е само политичка туку и културна.
Овие вредности кои глобалното цивилно општество ги
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продуцира не се рамномерно прифатени, а посебно во Африка
и Азија, а дали ќе бидат – времето ќе покаже.
Како и сите други општествени сфери и супсфери,
и цивилното општество не остана имуно на промените
предизивкани од рапидниот удар на глобализацијата врз
општествата на светско рамниште. И додека дел од државите
овој процес го користат во своја полза, а друг дел се само неми
набљудувачи на процесот, цивилното општество повторно
покажува фелксибилност и се прилагодува кон новите услови.
Промените неповратно индуцирани со процесот
на глобализација доведоа до менување на две глобални
карактеристики на државите – суверенитетот и квалитетот
на демократијата. Токму пофлексибилниот концепт на
суверенитет и падот на квалитетот на либералната демократија
глобално доведоа до тоа дел од државите да се најдат во
неповолна позиција. Од една страна глобалната игра за
освојување на пазари побарува државата да створи поволна
клима, во која нема многу место за анти и алтер-глобалистички
движења. Од друга страна, единствениот механизам за ова е
полициското насилство.
На вака променетите услови цивилното општество
реагира соодветно – почнува да се организира глобално.
Независно дали се работи за паралелените самити кои се
одржуваат во исто време со самитите на G8 или се работи за
социјални форуми на кои се бараат алтернативни решенија на
глобалните проблеми, глобалното цивилно општество бележи
неповратна експанзија. За ова зборува и зголемувањето на
бројот на меѓународни невладини организации, но и порастот
на опсегот на теми за кои цивилното општество разговара и
во рамките на кои бара решенија на проблемите кои постојат.
Конечно, сето ова се прави со една цел – да се воспостават
фер услови на игра на глобално ниво кога се зборува за
односот меѓу политичката и економската сфера, да се стави
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крај на глобализаторските негативни феномени како што се
сиромаштијата, нерамномерниот развој или експлоатацијата
и истовремено да се изгради глобален систем на вредности кој
ќе биде општоприфатен. Реализацијата на оваа идеја ќе наиде
на свои тешкотии, од причина што изворот на овие вредности
е често само во една од цивилизациите еуфемистички
наречена Запад. Ова значи дека проблеми постојат во судирот
на културните вредности со дел од азиските земји. Но
наметнувањето на глобални вредности нема да оди лесно ниту
во афрички контекст поради недостаток на инфраструктура и
предуслови за здрави и проактивно цивилно општество.
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